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КОНФЕРЕНЦИЈА 
УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЈУГИОСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

 Конференција ученичких организација Југоисточне 
Европе, прва конференција таквог типа, одржана 
је у Врњачкој Бањи и трајала је од 1. до 4. марта. 
Организатори ове конференције (морамо рећи да 
је сама организација била и више него одлична) су 
Едукативни центар Лесковац, Едукативни центар 
Крушевац, као и Омладински комуникативни 
центар Бања Лу ка,  ’ ’ У ЈЕДИЊЕНИ Ђ АЧКИ 
ПАРЛАМЕНТИ У АКЦИЈИ’’. 
 Пројекат, и саму конференцију, подржала је 
норвешка невладина организација ’’Норвешка на-
родна помоћ’’ и Министарство омладине и спорта. 
 Први дан конференције све организације, парла-
менти и уније имали су јединствену прилику да 
се представе на САЈМУ. Свој штанд имала је и 
наша школа. Конференција је, затим, настављена 
представљањем примера добре организације, као 
и примерима разних удружења и организација које 
постоје у Србији, али и у земљама гостима (Црна 
Гора, Хрватска, Македонија и Босна и Херцеговина). 
 На почетку другог дана сви учесници су упознати 
са законским регулативама, како у Србији, тако и у 
осталим земљама гостима. Рад је тада настављен у 
радним групама.  
 Трећег, и последњег дана, радне групе пред-
ставиле су своје презентације у којима су учесници 
имали прилику да изразе своје мишљење о текућим 
проблемима, као и да предложе решења истих. 
На крају, морамо рећи да је ово велики корак у 
остваривању нових контаката између ђачких парла-
мената, унија и организација. Представник наше 
школе се захваљује организацији и свим учесницима 
на овом сјајном догађају који ће помоћи да наш 
парламент постане још бољи. 
  Немања Кутлешић IIIМ1

ПРЕДСТАВА
 У ЧАСТ МАТУРАНАТА

 Културни тим Ђачког парламента ове године 
ради пуном паром. Једна од акција које ове године 
спроводи је и представа у част матураната. Важно 
је напоменути да ће представу у потпуности реали-
зовати ученици наше школе, од писања сценарија 
до избора глумаца и реализације саме представе. 
Конкурс за сценарио представе је недавно расписан, 
a жири који ће чинити чланови овог тима као и 
професори српског језика и књижевности изабраће 
најбољи сценарио. 
 Након тога одржава се аудиција за ученике који 
желе да глуме у овој представи. У прилог томе да ће 
представа доживети успех, говори и више него сјајна 
изведба представе за прославу школске славе Светог 
Саве. Сценарио те представе написао је ученик наше 
школе, а глумци су такође били ученици. Културни 
тим овом представом пожелеће матурантима срећну 
завршницу средњошколског образовања какву и 
заслужују. 

 Техничкој школи из Ужица 
је 10. 3. 2009. додељено 
признање ”Капетан Миша 
Анастасијевић” за остварене 
резултате у афирмацији 
предузетничке културе и 

стваралаштва на подручју Регионалне привредне ко-
море Ужице. Признање које смо примили додељено 
је у категорији ”Допринос развоју образовања у 2008. 
години”, у пројекту ”Пут ка врху”, који заједнички 
реализују Регионална привредна комора Ужице, Фа-
култет техничких наука Нови Сад и Медиа Инвент 
из Новог Сада под покровитељством Привредне 
коморе Србије. 

ПОДРУЧЈЕ РАДА : ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ : 

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – 
ОГЛЕД

 
 Поред огледног образовног 
профила електротехничар 
телекомуникација који се 
успешно реализује већ 
другу школску годину, за 
септембар 2009. је планирано 
увођење новог образовног про-
фила техничар мехатронике. За ово одељење предви-
ђен број ученика је 24. 
  Ради што квалитетније реализације наставног 
плана и програма, предвиђена је крајем маја и 
студијска посета Словенији, односно Техничком 
школском центру Крањ који је водећи у области 
мехатронике у Словенији. За Сајам образовања, 
који ће се одржати крајем априла, предвиђена је и 
презентација робота чија је набавка у току. 
 Ученици ће кроз овај образовни профил стећи 
знања и вештине из машинства, електронике, ауто-
матског управљања, програмирања и примене 
савремених информационих технологија као и 
роботике. Компетенције које ће стећи односе се 
на тестирање, дијагностику, отклањање кварова и 
управљање мехатронским системима, а они су свуда 
око нас (управљање машинама, корачни мотори, 
бушилице, зуботехника, 
пејсмекери, пројектори, 
апарати за ултразвук, 
клима уређаји, моторна 
возила, веш машине,  
системи за навигацију, 
микроскопи, усисивачи, 
телефони, телевизијски 
апарати, авиони... )

  Татјана 
  Старчевић

ПОДРУЧЈЕ РАДА : МЕТАЛУРГИЈА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ : 

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – 
ОГЛЕД

 Ово је мултидисциплинарно 
занимање у огледу. Одељење 
ће бројати 24 ученика, а пла-
нирано је да се стицање знања 

за овај образовни профил обавља 
у само шест школа у Србији. Наша 

школа је од почетка укључена у све  активности као 
носилац промена. 
 Делокруг послова и радних задатака за наведени 
образовни профил је: 

оспособљавање ученика за правилно схватање •	
одрживог развоја (енергетска ефикасност и чист-
ија производња)

оспособљавање ученика за схватање принципа •	
складиштења и транспорт отпадних материја

оспособљавање ученика за правилно дефини-•	
сање, управљање и рециклажу материјала

стицање знања о безбедности и здрављу запо-•	
слених на пословима рециклаже

стицање знања о заштити животне средине. •	

  Марина Јелисијевић

ТЕМГ, часопис ученика и професора 
Техничке школе, Ужице
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 Школска слава, Свети Сава, ове године је у нашој 
школи прослављена уз велики број гостију и званица. 
Техничка школа  имала је ту част да слави присуствује 
владика Липљански Теодосије, њен некадашњи 
ученик. 
  Владика нам је указао да истрајемо на путу вере 
и да надграђујемо свој интелектуални, али и духовни 
свет. Прослава је започета обраћањем директора 
школе, а након ломљења колача, изведена је драма-
тизација текста “Разговор са светитељем” чији је 
аутор потписник ових редова, Немања Кутлешић. 
 Поред писца овог текста и ученика-глумаца, 
највећу бригу око организације представе преузеле 
су професорке српског језика и књижевности. Ова 
заједничка сарадња довела је до тога да представа 
буде одлично изведена и прихваћена код публике. 
 На крају програма уручене су награде про-
фесорима који су ове године, што је преседан, 
победили на оба школска турнира, фудбалском и 
шаховском. Што се фудбала тиче, професори су 
ученике победили резултатом 5:4. У шаховском 
турниру, пак, однели су победу са знатно убедљивијим 
резултатом 6:0. 
 Сјајним наступом хора и продорним звуком 
трубе завршена је прослава и уследило је дружење уз 
закуску, песму, игру, ћаскање, све у духу светосавља. 

ИМА БОГА, 
РЕКЛА ЈЕ МОЈА БАКА

 Сурове деведесете остадоше у сенци пакла и 
полако се утиснуше у моја дечја сећања. Сваку 
њихову годину памтим по сузама и болу, жару рата 
и невиним жртвама које однeше крила злобе. Тих 
година увенуло је најлепше цвеће и снови једне 
девојчице просуше се као бисери по поду. Понекад 
ме мајчине приче врате у време када смо највише 
желели да је све сан и да живот није онакав какав 
изгледа. 
 Дуго сам била у заблуди да је свет скован чекићем 
мржње и да ми, ситни смртници, попут мрава 
гамижемо и ратујемо жедни крви. Била сам неупућена 
у велике државне ствари, неупућена у проблеме 

који су задесили нашу породицу. Рат нас је довео на 
ивицу, али смо снагом духа успели да се уверимо да 
после кише увек огреје сунце. Мирис дима који је 
ветар носио преко златиборских падина мешао се 
са мирисом тамјана, сузе су се мешале са осмесима 
моје мајке, јер је она, највише од свих нас, веровала у 
Бога. Не верујући у пропаст, мајка се највише молила 
и учила нас, децу, како да верујемо. Говорила је: “Бог 
је у срцу, Бог је на небу, Бог је међу нама, Бог је свуда. 
“Тако сам још од малих ногу научила да волим иконе 
које кадимо и да ми молитва весели душу. Веровали 
смо најјаче онда када је било најтеже, призивали Га 
завијени у ћебад испод старе букве гледајући у небо 
које је слутило смрт. Тата је давно отишао у борбу, 
а ми, остатак породице, проводили смо дане седећи 
испод оронулог стабла, чекајући крај рата. Видела сам 
мамине сузе. Осетила сам њен бол. Покушали су да 
јој узму веру, да јој сруше цркву, да јој породицу баце 
у јаму бола. Рат је већ био при крају, тата се вратио. 
Поново смо били срећни и захвални Богу што је чуо 
нашу мoлитву. 
 Али уследило је искушење које нас је све бацило 
на колена. Тог јутра играла сам се у дворишту испред 
куће очекујући вести из болнице. Дошао је деда, 
пребледео од жалости и препуклим гласом рекао 
баки: ”Не, није добро, није преживела. “Срушио 
се мој свет од фантазија. Мама је родила девојчицу 
која је живела само неколико минута. Наша највећа 
молитва нестала је из срца. Данас затекнем маму како 
плаче спомињући њено име. Желела је да је крсти, 
да заједно дувамо свећице на њеним рођенданским 
тортама. Живот је тежак и губици боле, а још више 
боли када не знате да ли вас Бог воли или не. 
 Године су прошле и ја знам. Воли нас, воли све 
људе, јер сваки дан доноси нову наду. “Има Бога“, 
рекла је моја бака, и ја то знам, јер кад год помислим 
на Анђелу, видим само светлост. 
  Јелена Пенезић II Г 

БОЖИЋ У МОМ ДОМУ

 Нисам учио веронауку, о вери и Богу сазнавао 
сам од родитеља. Бака је била најбољи учитељ. Она 
ми је причала чудесну причу о детету које се једне 
хладне зимске ноћи родило у јаслама, у штали. Био 
је то Божји син. Због љубави према њему, Божић, 
дан Исусовог рођења, највеселији је хришћански 
празник. 
 У мојој породици поштују се обичаји које су у 
аманет оставили наши преци. Велико празновање 
почиње уочи Божића, на Бадњи дан, када доносимо 
бадњак. Рано ујутру Бадњег дана, док ноге тону у снег, 
а за образе штипа мраз, тата и ја одлазимо до оближње 
шуме да одсечемо бадњак. Узбуђени, пажљиво га 
сечемо да би пао на снег на источној страни. Након 
умилне свештеникове песме и молитве, при повратку 
кући, испред цркве узимамо сламу. Симболика сламе 

ГОСПОД ЈЕ СВУДА И СВЕ 
ИСПУЊАВА, ПА И МОЈ ДОМ

 Господ Бог, невидљив али свемогућ, бесконачно 
нас воли. Он је подарио људима на земљи живот, овај 
временски који нас води ка вечном животу. Вечни 
зависи од тога како живимо овај земаљски. 
 Господ је свуда. Он нас увек чује, зна сваку 
нашу мисао, препознаје наша осећања. Суди нам за 
поступке, кажњава, награђује, баца у искушења. Он 
све испуњава, па и мој дом. Штити моју породицу од 
зла и доноси у њу љубав, разумевање, топлину. У њој 
се негује истинска вера у Бога и у Његов суд. Научени 
смо од малена да живимо пред лицем Божјим и да 
Му благодаримо за све што Он чини за нас. Због 
тога мој дом блиста у светлости и купа се у радости 
искрености, праштања и разумевања. У тешким 
тренуцима живота једино нам Он пружа утеху и наду 
у боље сутра. Баш то га и чини тако великим!
 Сви смо ми Божја деца и Његови ученици. Због 
вере коју препознаје код нас, Он нас чува, усмерава на 
прави пут, учи да будемо у свему умерени и спокојни. 
Учи нас да се најдрагоценије вредности налазе у 
малим стварима, у свему што нас окружује. Бог нам 
дарује истинску радост која никада не вене. Нада и 
вера су наш подстицај, а Његова подршка је у учењу 
да је љубав најважнија и да увек стремимо ка њој. 
Љубав у срцу, љубав према свима који нас окружују. 
Само искреношћу и љубављу можемо отерати нечисте 
силе и живети у миру са собом и са околином. 
 Моја породица је само једна од многих хри-
шћанских породица које имају унутрашњи мир 
и спокој, које Господ поклања свима који живе у 
сагласју са Његовим заповестима. 
  Јулка Старчевић II М1 

и бадњака води порекло из Свете ноћи – Христос се 
родио у штали, на слами, а бадњак се уноси и пали 
као сећање на ватру коју су запалили пастири да би се 
дете и мајка огрејали. Мајка спрема посну вечеру, а ја 
са нестрпљењем очекујем сутрашњи дан. 
 Божићно јутро мирише на врућу погачу коју је 
мама зором умесила, украсила је и у њу уметнула 
новчић и део бадњака. Тата уноси бадњак и сламу у 
кућу и радост почиње. Ми, деца, са посебним жаром 
ломимо чесницу и радујемо се ако у топлом хлебу 
пронађемо дар. Трпеза се шарени од ђаконија. Лепо 
обучени, у свечаној атмосфери, свесни смо да нас је 
дух празника потпуно обузео и да нам душе плене 
радошћу. Божићни празници су и симбол слоге, 
праштања и разумевања, а све то се осећа у мом 
топлом дому. 
 Захвалан сам породици што знам да срећу треба 
тражити у малим стварима, у томе што смо на окупу, 
здрави и безбрижни и што нам је Господ Бог подарио 
све што имамо. 
  Бојан Васић II M3
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 Новинар: Почели сте 
један нов живот, живот 
калуђера. Како је он из-
гледао? 
 Свет и Сава:  Мој 
отац, Немања, слао ми је 
доста новаца како не бих 
ни у чему оскудевао. Али 
то мени није требало, те 
сам драге воље тај новац 
поклањао манастирима 
и пустињацима. Једном сам замолио игумана да 
обиђем све манастире и пустињаке на Светој гори. 
Након што сам добио дозволу, кренуо сам на пут, и 
то бос. Тако сам боље упознао живот калуђера, као и 
српског народа, а и учврстио се у вери. 
 Новинар: Један од најлепших српских манастира 
је манастир Хиландар који сте подигли заједно са 
својим оцем, Симеоном. Шта можете рећи о његовој 
историји? 
 Свети Сава: До Хиландара, на Светој гори није 
било српског манастира. Путујући Светом гором са 
својим оцем, помажући калуђерима и пустињацима, 
наишли смо на једно згодно место где је био 
порушени манастир Ватопед. Мислили смо да би 
то било идеално место за први српски манастир на 
Светој гори. Измолили смо грчког цара за дозволу 
да порушени манастир поново изградимо. Цар нам 
је поклонио земљу и издао хрисовољу којом се наша 
земља проглашава као манастир првог реда, односно 
царска задужбина, а која ће касније остати као 
наслеђе нашим потомцима. Подизање Хиландара, 
помагано из Србије, текло је брзо и лако. 
 Новинар: Како је манастир настао?
 Свети Сава: Прво смо почели са црквом 
посвећеном Ваведењу Богородичином, а касније 
је подигнут и град са пиргом и калуђерске ћелије. 
Међутим, наш циљ није био само да обновимо и 
поново изградимо манастир, него смо хтели да од 
њега створимо српски расадник духовности.
 

 Калуђер: Окрепи се, пут је био дуг, а напољу је 
мећава... (Дуг уздах) Тешки су ови фебруарски дани. 
Мраз стег’о, кажу да ће бити јака зима. Морамо 
наложити добру ватру. 
(Стаје уза зид, узима Библију и чита. Поред њега 
је други калуђер у молитви, а у ћошку тројица 
припремају дрва за ватру).

Сцена III

 (Новинар вади диктафон и нотес са питањима, 
ставља их на сто, спрема се за интервју, гледа папире 
које је припремио. 
 У просторију је ушао човек у оскудној одећи каква 
је код свих калуђера, пришао је столу и поздравио се. 
Новинар је узбуђен, у полунаклону је, љуби му руку)
 Свети Сава: Помоз Бог, сине. (Мирним и 
сталоженим гласом).
 Новинар: Бог ти помогао, оче Саво. Хвала што 
сте одвојили време за овај разговор, знам да имате 
пуно обавеза у манастиру. 
 Свети Сава: За добре људе и добра дела мора се 
наћи времена. А ти си, дете, уз божију помоћ, дошао 
издалека. (Пауза) Кажеш да желиш да сазнаш нешто 
више о мом животу и делима које сам учинио. 
 Новинар: Да, то је разлог моје изненадне посете... 
Сви знамо да је оно што сте Ви учинили, напустили 
престо и закалуђерили се, изузетно и несвакидашње. 
Ипак, волео бих да нам кажете шта је било пресудно 
да донесете ту судбоносну одлуку. 
 Свети Сава: Ја сам увек говорио да је то Божија 
воља. Живот који сам имао до своје седамнаесте 
године можда јесте био леп, али није био онакав какав 
сам ја желео да буде. Сећам се да су ме родитељи 
позвали на двор, где сам упознао калуђере који су 
ту дошли. У разговору са њима сазнао сам како је 
живети на Светој гори и схватио сам да је то оно што 
ја желим. Договорио сам се са њима и дошао на ово 
Свето место. 
 Новинар: Како су Ваши родитељи реаговали 
на ову одлуку и како је протекло придруживање 
калуђерима?
 Свети Сава: Моји родитељи су се били веома 
забринули за мене и зато су послали људе по мене. 
Међутим, моја воља да се посветим животу калуђера 
је била јача. Док су војска и војвода коју су моји 
родитељи послали да ме врате кући спавали, искрао 
сам се са духовником на једну кулу, где ме је он 
постригао и обукао у калуђерско одело. И дан данас 
сам сигуран да је то најбоља одлука донета у мом 
животу. Знам да је то растужило моје родитеље и 
да им није било лако, али су и они на крају схватили 
да је то Божија воља. Мој отац се и сам касније за-
монашио. 

РАЗГОВОР СА СВЕТИТЕЉЕМ
  Драма, једночинка у пет сцена

 Ликови: Свети Сава, Новинар Милан Арсић, 
калуђер, четири калуђера

Сцена I 
 

 Милан Арсић (Сам на сцени, окренут је публици. 
Неколико тренутака ћути, посматра их, а потом им 
се обраћа): 
 Ја сам Милан Арсић, новинар часописа Светлост. 
Новинарством се бавим од своје двадесете године, 
а у редакцији сам неких десетак година. ”Светлост” 
се бави актуелним политичким, друштвеним и 
социјалним приликама у Србији, а моја рубрика је 
намењена читаоцима који желе нешто више да сазнају 
о историји српске цркве и њеној улози у тадашњој и 
данашњој српској држави. Да сам добар познавалац 
ове области, показује признање које сам примио 
27. јануара 2008. године, на Савиндан. НУНС ми је 
доделио ову престижну награду за чланак Српска 
црква од Светог Саве до патријарха Павла. И баш тај 
догађај је повод за ову моју причу. Прошло је годину 
дана од те свечаности и уредник ”Светлости” је желео 
да објави интервју са мном. Дао ми је списак питања 
на које треба да одговорим, све је ишло брзо и лако 
док нисам стигао до последњег које је гласило: ”Шта 
је то што сте у својој успешној новинарској каријери 
желели да остварите, а нисте успели?”
 И тада сам се замислио. Личност која ме од 
детињства опчињава је Свети Сава, његов живот 
и дело су ме инспирисали да се бавим српском 
средњовековном историјом и били ми подстрек 
у тешким животним ситуацијама. Одувек сам 
маштао да са њим урадим интервју, али је то, као 
што сви знате, било немогуће. И тада ми је синуло! 
(Узбуђеним гласом). Па како је Андрић 1936. написао 
есеј Разговор са Гојом иако је чувени шпански сликар 
преминуо давне 1828! (И даље узбуђеним гласом). И 
тада сам решио! И ја ћу посетити неко древно време, 
одавно утонуло у сан и смирај векова!

Сцена II

 (Скромна соба у којој се налази дрвени сто и 
две столице. Чује се појање калуђера. Новинар седи 
на столици, сам. Један калуђер прилази и, држећи 
бројаницу, спушта на сто хлеб и чашу црног вина. 
Обраћа се госту. )

КРИЛА АНЂЕЛА 

Чекамо боља времена, 
сваки дан је нова тема за живот који непрестано 
тече. 
Некада давно неко рече – 
Поштуј друге и други ће поштовати тебе. 
Али узалуд, брзо смо стигли до беде, 
многи људи једва чекају да оседе
да би могли, најзад, сами себе да поштеде, 
да нађу бољи живот и неко боље време, 
да на грудима више не носе велико бреме. 

Али време тече, живот брзо пролази, 
а људи се моле Богу за време које долази, 
доброта одлази и људи траже наду у Богу, 
крију се под крилима анђела да би нашли слободу. 

У своја уста стављају молитву, 
моле се пред иконом
да би могли да се изборе сами са собом. 
А Он, Он је горе и све ово гледа, 
Он зна да нас је спопала беда
и једва чека да нас спасе
и одведе у радост и срећу. 
За живот овакав не тражимо награду већу. 

Он има своје ратнике, своје блиставе анђеле
који се спуштају на нас и доносе наду, 
доносе нам срећу и веру
и једва чекају да нас одведу на небо ако треба, 
јер тамо припадамо. 
Ми смо небески народ, ал` и на земљи за чуда знамо, 
ипак, и поред тога, ми полако пропадамо. 

Само ако имаш вере у Бога и волиш ближњег свога, 
можеш да склопиш заједницу са Богом
и само тако вера остаје увек са тобом. 

  Драгиша Дробњаковић II M 2
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ 
ТЕХНИЧКОГ ШКОЛСКОГ ЦЕНТРА 

КРАЊ НАШОЈ ШКОЛИ

 Од 6. до 8. октобра 2008. године нашу школу је 
посетила делегација Техничко - школског центра 
Крањ из Словеније, у циљу успостављања међу- 
собне сарадње две школе. Делегацију су чинили: 
госпођа Андреја Погачник, директорица Центра, 
Бранка Јарц Ковачич, директор Више стручне шко-
ле, Иван Брајдич, вођа образовног центра, Срећко 
Симовић, професор ТШЦ Крањ и бивши ученик 
наше школе, др Изток Хумар, председник Стратешког 
савета Више стручне школе и Дарка Крмељ, стручни 
сарадник на подручју повезивања Центра са соци-
јалним партнерима и локалном заједницом. 
 Првог дана њихове посете међусобно смо се 
упознали и изразили обострану жељу за заједни-
чком сарадњом, која може подразумевати рад 
на зајеничким пројектима, размену професора 
и ученика као и размену досадашњег искуства у 
стручном образовању. 
 Другог дана њихове посете, госте је примио 
градоначелник града Ужица, господин Јован 
Марковић, а затим су гости посетили неке од наших 
најзначајнијих социјалних партнера Ваљаоницу 
бакра и Импол Севал. 
 Одржан је и округли сто са темом: Сарадња 
школе са социјалним партнерима, локалном за-
једницом и тржиштем. Истог дана гостима је 
представљен и пројекат ЗОРА, односно улога и 
значај децентрализације образовања у Златиборском 
округу (уз присуство представника Министарства 
просвете Републике Србије, Регионалне привредне 
коморе и ГТЗ-а).
 Поред стручне посете, гостима смо желели да 
покажемо и део нашег града као нпр. Стару хидро-
централу на плажи и Јокановића кућу и било нам је 
жао што нисмо имали више времена да их упознамо 
са још неким природним лепотама нашег краја. 
 Госте смо испратили са уверењем да је почетак 
наше заједничке сарадње био успешан и очекујемо 
њен наставак овог пролећа кроз рад на одређеним 
пројектима. 
  Сања Селаковић
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пишем типик за ту испосницу. Ипак, тренутно мој 
главни циљ је добијање самосталности Српске цркве. 
Ако Бог да и то ће се десити. Можда не сада, али 
ћемо се сви трудити да то буде што пре. Надам се да 
ће будуће генерације наставити да чувају Хиландар и 
оно што смо мој отац и ја оставили као задужбину. И 
још више се надам да ће се Српска црква развијати у 
даљем периоду, да ће бити јединствена и да ће моји 
следбеници наставити да се воде принципима којима 
сам се ја до сада водио. 
 Новинар: (Повишеним тоном, реторично). 
Ја Вам обећавам да ће генерације српске деце 
поштовати и славити Ваше светло име. Хвала Вам на 
овом разговору и желим Вам свако добро. 
 

Сцена IV
 

 (Чују се звона за јутарњу молитву. Устаје Сава, за 
њим крећу калуђери, а за њима новинар. Одлазе на 
молитву).

Сцена V

 Милан Арсић (Поново је сам на сцени, окренут 
је публици, говори гласно не прикривајући своје 
задовољство)
 И тако, јавио сам се свом уреднику и отишао 
сам на заказани састанак, да му предам попуњени 
упитник за интервју. На питање да ли је остало 
нешто што нисам остварио у својој каријери, а жарко 
сам желео, написао сам крупним словима: “Све сам 
постигао што сам желео. Знам да је то реткост и да 
људи увек желе више и увек хоће још. Ја сам један од 
ретких који нема неостварених жеља. Ја сам један 
од изабраних који је срео светитеља и разговарао 
са њим, а ви једини знате како... ,Све је могуће оном 
који ВЕРУЈЕ’, (Мк. 23)”.

  Немања Кутлешић

Одлучивши се једном за свагда да је православље 
главна вера Србије, мој отац је подигао и неколико 
манастира у Србији. Изградњом Хиландара желели 
смо да проширимо своје знање и образовање српског 
калуђерства, стварајући тиме могућност да оно изађе 
из уског круга Рашке и Зетске области. 
 Новинар: Када је манастир завршен, како је 
изгледао живот у њему?
 Свети Сава: На почетку је било петнаест 
калуђера, али се њихов број сада попео на деведесет. 
Прошле године, 1200, поставио сам типик по коме се 
одређују правила живота у манастиру и сви калуђери 
то поштују. Надам се да ће тако бити и у наредним 
годинама, деценијама, па што не и вековима. 
 Новинар: Ваш отац Симеон је кренуо вашим 
стопама и сам се замонашио. Можете ли рећи какав 
је био његов живот калуђера, пошто га је провео са 
Вама?
 Свети Сава: Када је мој отац, коме толико 
дугујем, одлучио да преда власт мом брату, схватио је 
да остатак свог живота може да посвети једном већем 
циљу. Када ми се придружио, једно време смо живели 
у манастиру Ватопеду. Заједно смо обишли све 
манастире и пустињаке на Светој гори, и помагали 
како смо могли. Када је Хиландар завршен, у њему 
је мој отац провео свега осам месеци. Разболео се и 
преставио се господу 13. фебруара 1200. године. 
 Новинар: Реците нам нешто више о његовој 
заоставштини?
 Свети Сава: Његова заоставштина је непро-
цењива јер је поред Хиландара изградио и бројне 
цркве у земљи. Иако се живот калуђера доста разли-
ковао од његовог дотадашњег живота, сигуран сам 
да се ниједног тренутка није покајао што је донео 
такву одлуку. Планирам да, када дође време, о томе 
детаљније говорим у житију светог Симеона које ћу, 
ако Бог да, ускоро написати. 
 Новинар: Поред Хиландара, нашао сам податак 
да сте у Кареји основали испосницу. Да ли је то тачно 
и можете ли рећи нешто више о томе?
 Свети Сава: Тачно је да сам у Кареји основао 
испосницу 1199. године и она је посвећена мом 
заштитнику, св. Сави Јерусалемском. Ту сам најпре ја 
живео, после мене моји следбеници, а недавно сам се 
опет ту преселио. Живот ту није лак, већ је јако тежак 
и усамљенички. За ову испосницу пишем посебан 
типик који ће се чувати у Хиландару. 
 Новинар: Како тренутно изгледа Ваш живот, и 
какви су Ваши планови?
 Свети Сава: После смрти свог оца, трудим се 
да што више помажем српским црквама и наравно, 
Хиландару. Као што рекох, тренутно живим у Кареји 
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Заједнички пројекат “Политехничке школе” и 
Центра за младе “Школа мира”

ЦЕНТАР ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 
УЧЕНИКА

 У време захуктавања економске кризе и наглог 
повећања незапослености, како у свету тако и код 
нас, пред образовни систем намећу се нови изазови. 
Образовни систем мора да се трансформише тако 
да школује младе за конкурентност на тржишту, а не 
на дугогодишње чекање на евиденцији Националне 
службе за запошљавање. Формални систем је још 
увек нефлексибилан када су потребне брзе промене 
ка новим и конкурентнијим занимањима које траже 
све пробирљивији послодавци, посебно из приватног 
сектора. Реформа образовног система још увек 
није дала неке значајније резултате у повезивању са 
тржиштем рада. Зато су добродошли сви пројекти 
и нова партнерства која, бар делимично, воде ка 
ублажавању проблема незапослености. 
 Један такав пројекат реализују “Политехничка 
школа”, “Прва техничка школа” и Ресурс центар за 
младе “Школа мира”. Пројекат се зове ”Оснивање 
регионалног центра за каријерно вођење ученика 

средњих школа”. Реализатори пројекта убеђени су 
да са припремом ученика за свет рада треба почети 
још у школским клупама. Циљна група овог пројекта 
је 160 матураната из обе техничке школе који ће 
у управо основаном Центру за каријерно вођење 
ученика, стећи она знања и вештине које се не уче 
у формалном систему образовања. То су вештине 
пословне комуникације, тимског рада, основе преду-
зетништва, основе менаџмента, писање CV-а и пред-
стављање потенцијалном послодавцу. Центар за 
каријерно вођење налази се у “Политехничкој школи”, 
опремљен је најсавременијом опремом и има сталну 
доступност интернету. Пројекат је подржан од 
стране Министарства омладине и спорта Републике 
Србије, а у складу је са Националном стратегијом за 
младе. 
 Како би се обезбедила одрживост пројекта, обу-
чено је 20 професора вештинама каријерног вођења, 
што обезбеђује квалитетан рад Центра. Тренинге за 
професоре - консултанте одржали су врхунски екс-
перти из Националне службе за запошљавање и са 
Београдског универзитета, који се баве каријерним 
вођењем и саветовањем. 
 За време школског распуста, за 50 најуспешнијих 
матураната, организован је едукативни камп “Буди 
предузетник” у Чачку, у сарадњи са Техничким факул-
тетом који има веома добар смер за менаџмент, као и 
савремени кабинет за учење на даљину. 
 На овом пројекту успешно смо сарађивали са 
Националном службом за запошљавање, Удружењем 
приватних привредника “Слога“, приватним преду-
зећем “Сунце” и медијима. 
 Ових дана важна активност Центра за каријерно 
вођење било је анкетирање матураната о њиховим 
даљим плановима за наставак школовања или 
намерама да нађу први посао. Центар ће се 
конкретним активностима ангажовати да помогне 
ученицима да лакше реализују своје жеље. 
 Наш Центар је први на територији Шумадије 
и Поморавља, а планови су да у будућности има 
регионални карактер. Сви ми, који смо укључени 
у пројекат, спремни смо да и другим школама 
помогнемо да се успешно баве каријерним вођењем 
и саветовањем својих ученика. 
 Наш циљ није само да останемо пример добре 
праксе, него да утичемо на то да каријерно вођење 
и саветовање постане важна активност у редовном 
систему образовања. 
  Координатор пројекта
  проф. Петар Стефановић

ДАН ШКОЛЕ

 Ове године у бољем расположењу него иначе 14 
и 15. новембра прославили смо Дан школе. Разлога је 
било много, а највећи од свих је отварање спортске 
сале. Након што смо у петак, 14. новембра, примили 
госте из братских школа из Ужица и Крагујевца, 
исто вече имали смо прилику да заронимо у поезију 
професорице енглеског језике Милице Васић, која 
нам је своју душу и мисли пружила на длану. Својски 
су јој помагали њени и наши ученици, показавши 
изузетан таленат и за музику. 
 Другог дана програм је започео стонотениским 
такмичењем, наставио се уз шах и ревијалне одбој-
кашке и кошаркашке утакмице, да би се завршио 
забавним програмом у коме су учествовали наши 
изврсни плесни парови, млади певачи-победници у 
певању уз караоке и нова звезда Гранда, Слободан 
Васић, који је френетично поздрављен од својих 
школских другара. Једном речју, било је весело и 
распевано, што нам фотографије и показују. 

ОТВОРЕНА ВРАТА НОВИХ 
СПОРТСКИХ УСПЕХА

 Дугоочекивани дан - отварање сале за физичко 
васпитање, али и за друге ваннаставне активности, 
стигао је тог, за нас, дивног јесењег дана, 1. октобра. 
Иако су облаци претили да нам покваре расположење 
и свечаност, у нашим срцима је сијало сунце. Неки су 
читав свој радни век провели у чежњи да се то већ 
једном деси. И, десило се. 
 Прво се на платоу иза школе окупио импозантан 
број ученика и професора, да би након тога стигли 
и наши добротвори, представници покрајинске 
владе, на челу са председником Извршног већа АП 
Војводина, мр Бојаном Пајтићем, и секретаром 
за спорт и омладину Модестом Дулићем, као и 
представници Градске самоуправе, предвођени 
градоначелником Сашом Вучинићем. 
 Поздравни говор одржала је директорица 
школе, Ержебет Ивановић, која је изразила велику 
захвалност и покрајинским и градским челницима, 

без чијег разумевања, 
али и финансијских 
средстава покрајине и 
града, сала још задуго не 
би угледала светло дана. 
Након тога, присутнима 
се обратио Тони 
Маркуљ (ЕТ31), који се 
у име ученика захвалио 
на добијању овог 
импозантног објекта, 
да би председник ИВ 
АП Војводина, мр Бојан 
Пајтић, непосредно пре 
симболичног пресецања 
врпце и отварања сале, 
нагласио: ”Велика 
је неправда то што 
у скоро 100 година, 
колико је стара ова 
школа, она није имала 
спортску салу и велики 
је проблем то што једна 

од највећих и најзначајнијих средњих школа није 
имала елементарне услове за бављење спортом. Ту 
неправду смо решили да исправимо и ја сам последњи 
пут, кад сам био овде у јануару месецу, обећао да 
ћемо до краја године имати спортску салу у складу са 
највишим европским стандардима. Са задовољством 
могу да кажем да смо испунили то обећање и да вам 
поклањамо овај објекат, са жељом да кроз развијање 
фер-плеја, кроз бављење спортом израстете у здраве и 
корисне чланове заједнице. У сваком случају, можемо 
да кажемо да смо кафану заменили спортском салом 
и да вас нисмо прескочили”. 
 На крају се кренуло у разгледање овог спортског 
здања уз пригодан програм и ревијалну одбојкашку 
утакмицу између две школске екипе, којима су 
се прикључили градоначелник Саша Вучинић и 
покрајински секретар Модест Дулић, наши бивши 
ученици. 
  Драган Товаришић, проф. 

ТЕХНИЧКИ 
ПОДАЦИ О САЛИ

 Сала је површине 
око 2000 квадратних 
метара, у коју је Фонд 
за капитална улагања 
Покрајине инвестирао 
105 милиона динара, а 
Градска самоуправа 10 
милиона. Градња је почела 
15. јануара, а завршена 30. 
септембра. 
 Осим спортског терена, 
изграђене су две мушке 
и женске свлачионице, 
санитарни чвор, 
просторије за наставнике 
физичког васпитања, две 
просторије за одлагање 
спортских реквизита, 
а изнад њих две мање 
сале, теретана и сала за 
аеробик. 
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у сарадњи са Разгласом, на почетку сваког великог 
и десетоминутног одмора биће емитовани аудио-
снимци спотова фонда ЕКОТОПИЈА. Ево неких 
чињеница о глобалном загревању и уништавању 
природе, али и савета како да и ви помогнете 
природи. 
 *Да ли сте знали да се у Србији годишње произведе 
више од МИЛИОН пластичних кеса? Оне се 
користе свега 20 минута, а како би се у потпуности 
разградиле потребно је више од 300 година! Зато 
носите платнену торбу у продавницу. Лепше је, 
практичније и не цепа се. Спасићете Србију 600 

пластичних кеса годишње, којима треба 300 година 
да се разграде!
 * Угљен - диоксид је главни кривац за глобално 
загревање који драстично мења климу на земљи. 
У последњих 100 година, број природних катастрофа 
повећан је 430 пута! Подесите термостат у стану 
на 21 степен зими и 23 степена лети. Тиме ћете 
смањити количину угљен-диоксида у ваздуху за 
900 килограма годишње! Самим тим, ваш рачун за 
струју ће бити мањи. 
  ЧУВАМ СРБИЈУ. А ТИ?

 Културни тим Ђачког парламента наше школе 
придружује се фонду ЕКОТОПИЈА, а све са 
циљем да скрене пажњу ученика и професора наше 
школе на проблем глобалног загревања и очувања 
природе. 
 План акције је осмишљен тако да свима скрене 
пажњу на проблеме са којима се суочавамо. 
Тим је креирао специјалне плакате на којима 
се налазе шокантни подаци о проблемима са 
којима се суочавамо, али и савети како да сви ми 
помогнемо природи и планети. Поред плаката, а 

У КОЖИ НАУЧНИКА

 Уметничко-продукцијска група ”Ноћ музеја” 
организовала је 5. 6. и 7. децембра 2008. године други 
по реду Фестивал науке у Београду под називом ”У 
КОЖИ НАУЧНИКА”. Ауторке ових редова нашле 
су се међу 14000 хиљада радозналих посетилаца ове 
интересантне манифестације. 
 Закорачивши у простор Музеја 25. мај закорачиле 
смо и у чудесни свет науке и идеја које покрећу свет. 
Своје експерименте представило је 140 младих 
научника уз подршку 14 научних институција, а 
све под покровитељством Министарства науке и 
Секретаријата за образовање. Кроз занимљиве огледе 
и бројна предавања посетиоцима су представљена 
достигнућа из области физике, хемије, биологије, 
астрономије, математике, геологије, психологије и 
генетике. 
 Прво смо закорачиле у свет биологије. Упознали 
смо се са необичним биљкама и животињама, 
бактеријама, винским мушицама које лете у 
свемир... Сазнале смо да човек на себи носи више 
микроорганизама него што има људи на планети, а 
да само на рукама носи 250 врста бактерија (за 20 
мање него у зоолошком врту), послушале причу о 
мутагенима и о добрим и лошим бактеријама. Велики 
број посетилаца био је и на штанду Института за 
молекуларну генетику и генетско инжењерство 
где смо на интересантан начин упознате са тајнама 
молекула ДНК и тајнама клонирања. Институт за 
физику и Физички факултет припремили су прави 
спектакл. Дочекали су нас холограмима, ласерима, 
ватром која игра у ритму музике и течностима које 
се необично понашају. Сазнали смо како CERN 
истражује сам почетак универзума и од чега се 
састојимо. 
 Факултет за физичку хемију као и Хемијски факул-
тет спремили су експерименте у чијем су извођењу 
могли учествовати и посетиоци. Виделе смо, успут, и 
фосиле диносауруса, кљове мамута, магму са Етне и 
Везува и још много тога 
 Највећа гужва била је у делу где је Национални 
криминалистичко – технички центар (НКТЦ) обра-
ђивао, и веома верно представио, место злочина. 
Сазнале смо како форензичари обрађују место 
злочина и откривају убицу помоћу трагова крви, 
ватреног оружја, обуће и влакана, како се из ћелија 

издваја ДНК итд. Имале смо прилику да се, на кратко, 
и саме нађемо у улози детектива. 
 У холу Музеја 25. мај била је интересантна музејска 
поставка, а у конгресној сали су сва три фестивалска 
дана одржавана предавања из различитих научних 
области. Фестивал науке је организован тако да је 
публика могла да поставља питања, али и да учествује 
у извођењу експеримената, а најмлађи посетиоци 
могли су да учествују у радионицама које су биле 
прилагођене деци различитог узраста. Циљ овог 
фестивала био је популаризација науке, нарочито код 
младих. 
 Ни велика гужва ни бол у ногама који смо на крају 
дана осећале нису помутили наше импресије. Зато се 
искрено надамо да ћете се следеће године и ви наћи у 
кожи научника. 
  Јасна Радосављевић
  Јасминка Менђан-Павловић

“ГЛОБАЛНО СЕЛО”
или савремени свет

 Брз развој науке, технике и технологије који 
карактерише савремено доба, омогућио је брз 
проток и размену огромне количине инфорамција, 
које свакодневно “циркулишу” светом. 
 Према подацима УН, на ранг листи људских 
потреба, само исхрана, становање и енергија, стоје 
испред потреба за комуницирањем и информацијама. 
Информације покрећу свет. Онај ко управља 
информацијама, тај управља и делатностима људи, 
кретањем робе и капитала. Телекомуникације 
су посебна грана људске делатности која се бави 
преносом информација на даљину (порука, вести, 
текстова, музике, слика, података). Телекомуникације 
се нагло развијају у доба електронике и информатике. 
У спрези са рачунарским мрежама свет је претворен 
у једну умрежену целину. 
 Сложени системи као што су мултинационалне 
компаније, функционишу захваљујући компјутерској 
организацији производње. На пример, највећа свет-
ска нафтна компанија “ЕКСОН” (осим нафте произ-
води угаљ, природни гас, електронику и хемикалије), 
послује у више од 100 земаља помоћу компјутерског 
система логистичких информација и комуникација. 
Механички мозак овог система и целе компаније је 
компјутерски центар у Ексоновом облакодеру на 
Менхетну у Њујорку. Ту се помоћу компјутера пра-
ти кретање 500 танкера са нафтом и координира рад 
појединих филијала компаније широм света. 
 Шведска компанија “ЕРИКСОН” има предузећа 
у 130 земаља света. Координација производње врши 
се преко светске компјутерске мреже ИНТЕРНЕТ-а. 
 Захваљујући телекомуникацијама, савремени свет 
се претворио у “ГЛОБАЛНО СЕЛО”, где се зна све о 
свему и свакоме. 
  Географска секција

“СРПСКИ ЕНЕРГАТОР”
за уштеду горива

 На Фестивалу иновација, знања и стваралаштва 
“Тесла фест” у Новом Саду, прву награду за изум 
добио је професор др Вујо Гордић из Ужица, 
приказавши прототип мотора који десетоструко 
смањује потрошњу горива. Уређај за који његов 
изумитељ тврди да може служити потребама по-
гона аутомобила и хидротурбина, ускоро ће те-
стирати и пробати да у пракси примени ужичка 
“Електродистрибуција”. 
 Мотор је назван “српски енергатор” и по речима 
професора Гордића, у односу на класичне СУС 
моторе ствара 12, 68 пута већи обртни моменат. 
“Разлика у кинематици између мог изума и СУС 
мотора јесте коришћење статичког потенцијала 
уместо кинетичког преточеног потенцијала, што 
доводи до вишеструког увећања површине радног 
дијаграма у односу на моторе са унутрашњим 
сагоревањем. Новина је и што овај механизам нема 
замајац хладњака, што значи да укупна енергија 
која улази у систем излази на спојници врата и нема 
губитака који би се манифестовали у виду вибрације 
звука и топлоте”, објшњава Вујо Гордић. Ако би се 
постојеће турбине на хидроцентралама замениле 
овим изумом, тврди Гордић, производња струје из 
истог језгра била би 500 пута већа, под условима 
да је мотор активиран 12 сати дневно. Уколико би 
постројење „српски енергатор” било активирано 
непрестано, током целе године, произвело би се 
хиљаду пута више енергије са истим потенцијалом. 
 Употребом овог мотора у аутомобилу уместо 
СУС мотора, остварила би се десетоструко мања 
потрошња горива. “Српски енергатор” запао је за око 
и Румунском националном институту за иновације 
који је Гордића, такође на “Тесла фесту” наградио 
најсјајнијом медаљом. 
  Никола Старчевић IIе2

у сарадњи са Разгласом, на почетку сваког великог 
и десетоминутног одмора биће емитовани аудио-
снимци спотова фонда ЕКОТОПИЈА. Ево неких 
чињеница о глобалном загревању и уништавању 
природе, али и савета како да и ви помогнете 
природи. 
 *Да ли сте знали да се у Србији годишње произведе 
више од МИЛИОН пластичних кеса? Оне се 
користе свега 20 минута, а како би се у потпуности 
разградиле потребно је више од 300 година! Зато 
носите платнену торбу у продавницу. Лепше је, 
практичније и не цепа се. Спасићете Србију 600 

пластичних кеса годишње, којима треба 300 година 
да се разграде!
 * Угљен - диоксид је главни кривац за глобално 
загревање који драстично мења климу на земљи. 
У последњих 100 година, број природних катастрофа 
повећан је 430 пута! Подесите термостат у стану 
на 21 степен зими и 23 степена лети. Тиме ћете 
смањити количину угљен-диоксида у ваздуху за 
900 килограма годишње! Самим тим, ваш рачун за 
струју ће бити мањи. 
  ЧУВАМ СРБИЈУ. А ТИ?

 Културни тим Ђачког парламента наше школе 
придружује се фонду ЕКОТОПИЈА, а све са 
циљем да скрене пажњу ученика и професора наше 
школе на проблем глобалног загревања и очувања 
природе. 
 План акције је осмишљен тако да свима скрене 
пажњу на проблеме са којима се суочавамо. 
Тим је креирао специјалне плакате на којима 
се налазе шокантни подаци о проблемима са 
којима се суочавамо, али и савети како да сви ми 
помогнемо природи и планети. Поред плаката, а 
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НАВИЈАЧИ

 Ко су навијачи? Навијачима називамо све људе 
који посећују спортске терене, али постоје фанови 
(обични навијачи) и ватрени навијачи (често називани 
хулиганима). Поставља се питање зашто ти хулигани 
морају да праве нереде на улицама, на спортским 
теренима. Зашто морају да се физички обрачунавају 
са осталим навијачким групама?! 
 У јавности влада мишљење да њих треба похапси-
ти, да су то само људи жељни насиља, алкохоличари, 
наркомани... А, са друге стране, исте те људе хвале кад 
направе неку добру кореографију. 
 Много људи не зна за навијачка правила. Нека 
од тих правила су поштовање вођа, учествовање у 
песмама и одрађивању кореографија, чување обе-
лежја... Е, због чувања обележја често долази до туча 
између навијача. Ако некоме ’’скинете’’ шал или, још 
горе, заставу, то значи да сте му понизили групу.
 Тако долази до рангирања навијача. Свака радња 
носи неко симболично значење. Навијачи су ти који 
подижу морал играчима на терену, а тако покушавају 
и себе да прикажу у правом светлу!!!

Карл Фридрих Гаус 
(1777-1855)

 Гаус је био немачки 
математичар и научник 
који је дао значајан 
допринос у многим 
пољима, укључујући те-
орију бројева, анализу, 
диференцијалну геоме-

трију, геодезију, електростатику, астрономију и 
оптику. Познат као “принц математичара” и “највећи 
математичар од давнина”, Гаус је оставио траг на 
многим пољима математике и науке и сматра се 
једним од најутицајнијих математичара у историји. 
 До својих првих математичких открића дошао 
је као тинејџер. Волео је миран породични живот. 
Био је необично нежан према мајци, која је слепа 
доживела дубоку старост, а затим и као супруг и отац 
петоро деце из два брака. 
 Гаус је био чудо од детета. Рођен у Брауншвајгу 30. 
априла 1777, у скромној породици обичног зидара 
који није имао разумевања за животне путеве свог 
сина, чији се изузетни математички таленат испољио 
у његовом најранијем детињству. Насупрот оцу, 
мајка је имала разумевање за његове тежње, жеље и 
способности. Већ као дете поседовао је чудесну моћ 
рачунања. Често је говорио за себе да је научио пре 
да рачуна, него да изговара речи. Позната је анегдота 
која каже да је једном приликом Гаусов учитељ задао 
да се саберу сви бројеви од 1 до 100, вероватно да би 
“запослио ученике”. На његово велико изненађење, 
Гаус (који је тада имао 7 година) одмах је донео свој 
резултат: 5050. Ево како је геније тако брзо дошао до 
резултата.  
 Посматрајући низ 1, 2, 3, 4... 97, 98, 99, 100, 
чије је чланове требало сабрати, уочио је извесну 
законитост. Када спари 1 и 100, 2 и 99, 3 и 98, и тако 
даље, увек добије збир 101. Таквих парова има тачно 
50. Отуда је тражени збир једнак 50×101 = 5050. 
Овај поступак назван је Гаусов поступак. 
 На студијама, на универзитету у Гетингену, прочуо 
се својим радовима као математичар необично 
великог талента. У двадесет и трећој години постао 
је члан Петроградске академије наука, а затим убрзо 
и многих других европских академија наука, док 
је у двадесет петој години изненадио свет тачном 
одредбом путање планетоида Церес. Плодна научна 
активност у теоријској и примењеној математици 
довело је младог Гауса брзо на положај професора 
математике и астрономије на универзитету у 
Гетингену, као и на положај директора Гетингеншке 

астрономске опсерваторије, где је остао све до смрти 
1855. 
 За време Француске револуције није био полити-
чки ангажован, чак је својој пријатељици Софији 
Жермен, истакнутој француској математичарки, коју 
је високо ценио, 1808. написао да га аритметичке 
преокупације чине срећним у времену кад око себе 
види само беду и очај, нагласивши да му само наука, 
породица и дописивање са драгим пријатељима 
ублажавају општи бол. 
 Али није он био само заинтересован за математику, 
већ је и веома био наклоњен филологији. Био је 
изванредан познавалац латинског и грчког језика, 
као и низа модерних европских језика, међу њима и 
руског. Читао је светску белетристику и филозофску 
литературу, тако да је био изванредно упућен у 
књижевност и филозофију. Претерано критичан 
према себи, Гаус многе од својих радова није објавио 
сматрајући да нису били зрели за објављивање. 
Зато се и могло десити да су га многи математичари 
предухитрили у објављивању извесних крупних 
резултата. Такав однос према својим радовима Гаус је 
изразио девизом Pauca sed matura (мало, али зрело), 
коју је угравирао на свом личном печату. 
  Немања Ђајић III Е3
  Слободан Богдановић III Е3 

 Просечни душек за спавање у просеку садржи у 
себи око 6 000 000 гриња. 
 Детлић је у стању да кљуца по кори дрвета и до 25 
пута у секунди. 
 Све шкољке капице се рађају као мужјаци. Тек у 
току развоја неке одлуче да постану женке. 
 Амазонски црвени мрави краду ларве других 
мрава које после држе у заробљеништву као робове. 
Мрави робови граде гнезда и скупљају храну за 
црвене мраве који не умеју ништа друго до да се 
боре. Њихов опстанак у потпуности зависи од мрава 
робова. 
 Рика лава може се чути и на удаљености до 8 
километара. Она упозорава уљезе и истовремено 
сигнализира члановима чопора где се налази вођа. 
 Птица албатрос може спавати док лети. Утврђено 
је да то чини при крстарећој брзини од 40 км/h. 

 Електрична јегуља је 
у стању да изведе кратко-
трајни струјни удар напона 
од чак 650 волти. 
 Мрави никада не спавају. 
 Игуане могу под водом 
издржати чак 28 минута. 
 Нојево око је веће од 
његовог мозга. 
 У животињском царству, 
рекорд у најкраћем периоду 
трудноће држи амерички 
опосум чија женка младе 

рађа 12-13 дана после зачећа. Трудноћа најдуже траје 
код азијског слона - чак 608 дана, више од 20 месеци!
 Неки бескичмењаци, иначе животиње без сталне 
телесне температуре, превазилазе проблем хладноће 
користећи мишиће да би се загрејали. На пример, 
многи велики ноћни лептири и бумбари користе 
посебну врсту дрхтања како би подигли телесну 
температуру на 35 степени пре него што полете. 
Ово им омогућава да лете и при хладнијем времену. 
Пчеле такође одржавају топлоту у пчелињацима и на 
тај начин убрзавају развој својих младих јединки. 
 На крају песме A day in a life, групе The Beatles, 
снимљен је ултрасонични звук који могу чути само 
пси. Снимак је направљен специјално за Макарт-
нијевог шетландског овчара. 

 Једино шимпанза од свих 
животиња може препознати 
себе у огледалу. 
 Бубашваба може живети 
и до недељу дана без сопстве-
не главе. 
 У високоиндустријализо-
ваном и крајње нехуманом и 
за животињу понижавајућем 
систему производње млека 
само једна крава даје годишње 
чак 40 хиљада литара млека. 
 Мужјак краљевског пинг-
вина  издржава поларну 
хладноћу два месеца како 

би заштитио јаја својих младунаца. Јаја чува на 
својим рожнатим ногама а покрива их закржљалим 
крилима. За све то време он не једе буквално ништа 
па већина изгуби и до 12 килограма, трећину своје 
тежине. Када дођу на свет, мужјак први нахрани 
младе полусвареном течношћу из свога желуца. Тек 
тада мајка долази да преузме бригу о њима а мужјак 
одлази да се нахрани и одмори. 
 Мужјак морског сома чува јајашца својих младих 
у устима све док не буду спремни да се излегу. Он 

неће јести ништа док се 
млади не роде а то може 
потрајати недељама. 

  Пијавица је велики црв 
који се ситним рилицама за-
качи на кожу сисара. 

  Када се закачи, пијавица 
усиса количину крви која 
је три до четири пута већа 
од њене масе а затим се не 
храни месецима. Пијавице су 

некада користили лекари како би из тела пацијента 
исисали лошу крв. 
 Када се роди, младунче кенгура је дугачко око 
2.5 цм. 
 Пацов је у стању да живи без воде дуже него 
камила. 
 Четвртина укупног броја коња у Сједињеним 
Државама угинуло је од катастрофалне вирусне 
епидемије 1872. године

ДА  ЛИ  СТЕ ЗНАЛИ?ДА  ЛИ  СТЕ ЗНАЛИ?
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МОЈ КОСЈЕРИЋ 
СРЦА ИМА

У тами ћути мој најлепши град, 
Испуњен болом у својој долини, 
Ал’ ја га волим и волећу га, 
Јер свако се враћа својој домовини. 

Детињство своје оставих овде
живот је кратак и брзо тече, 
Једном ћу отићи и сањаћу га, 
Само успомене старе ране пече. 

Кад лепе мисли подсете мене, 
Да живим неким животом новим, 
У дубини душе уздрхтаће Косјерић. 
Доћи ће и додирнути га рукама својим. 

Уморним кораком ближим се к њему, 
Из даљине видим прозиран сјај. 
Стопу по стопу све сам ближи, 
Да угледам топли завичај. 

ИСТИНА

И опет сузе, бол и патња у мени
Онај немир који осећају остављени
Неки бол шири се телом и душом
Бол који за собом оставља само пустош. 

Опет разочарање, понижење и страх
Увукао се у тело, мали, али тврди као орах. 
Чудно време, људи и живот
Таман помислиш права љубав, а опет те повреди скот!

Прича да те воли, да си му све на Свету
Мисле да ми падамо само на њихову лепоту
Маните се тога, драге моје, 
Сви знамо да принчеви не постоје!

То су само варке, шарене лажи
Намаме нас па нас онда згазе
А жена ко жена, наивна и заљубљена
Мисли да је цео Свет њен само кад је вољена

Зато цуре моје, не марите за њих, као да не постоје, 
Не губите главу за погрешним
Оставите мало за касније
За онда када схватите да је можда баш тај савршен!
 

ЉУБАВ

Љубав је као кап кише, 
Долази тихо одлази још тише. 
Кад дође опчини нас целе
И тад нас од туге велике даљине деле. 

Љубав је као немирно море, 
Због ње нам се често чудне мисли боре. 
Са собом донесе све што је лепо 
И срце је превелико, али опет слепо. 

Права љубав је вечна и трајна, 
Остаје у нама као вечита тајна. 
Прати нас кроз живот цео
И узима младости део. 

Кад волимо несебично се дајемо, 
Препуштамо се и никад се не кајемо. 
За све што хоћемо снажно се боримо
И од дечије игре велику љубав створимо. 

Љубав зна да заболи. 
Тад нас повреде они које срце воли. 
Али. . ако је љубав довољно јака
У њој се прашта грешка свака!

МИ И ПРИЈАТЕЉИ ОКО НАС

 Као чудни тропски цветови који се одржавају 
испаравањем сопственог лишћа, тако и наши 
пријатељи могу да никну ниоткуда. Неочекивано! 
Треба препознати оне праве и искрене јер мали је 
број таквих. Живот је постао суров, па су и људи 
постали такви. Наравно, ова особина не може се 
приписати свима, постоје особе које имају велико 
срце, особе које су спремне на све, управо због својих 
пријатеља. 
 Захваљујући тим особама корачамо напред, 
после сваког неуспеха настављамо даље, верујемо да 
магично и недодирљиво ипак постоји. 
 Питамо се како се сачувати од непријатеља…
Људи који нас добро познају, они којима поклонимо 
своје поверење и отворимо срце су ти који нас могу 
повредити тамо где највише боли. Парадоксално, али 
непријатељ је најчешће некадашњи пријатељ. Зато 
треба пажљиво бирати, душом и разумом, ко ће нам 
бити пријатељ и саветник. Човеку којем суза у нашем 
оку није само обична сланкаста течност, човека кога 
боли наш бол, човек који се радује због наше радости, 
човек који разуме без објашњења и оправдања је 
човек који се може назвати ПРИЈАТЕЉЕМ!!!
 Сетимо се свих дугих ноћних разговора, смејања 
до суза и маштарија–не издајмо детињство јер још 
тада смо почели да распознајемо пријатеље – они су 
заувек насељени у нашим душама. Лепо је кад имамо 
кога да се сетимо, када имамо на кога да мислимо, 
када намигујемо звездама, лепо је имати пријатеље!!!
 
  Милица Божанић III М1

ОНА

Била ми близу
близу до усана, 
тражила много
много више од пољубаца, 
смејала се мом старом
и његовим принципима, 
све је било феноменално
све до лудила 
а ипак оде... . 
А била ми близу 
близу до усана... . 

ОСЕЋАЈ

Лудо је
газити по жару
 и не опећи се. 
Бројати звезде и
ставити их у косу, 
огрнути се месечином
ради хладноће, 
бацати звездану прашину
ради задовољства... . 
Луда је то ствар
 бити млад!!!

СЕЋАЊЕ

Бејах, 
до бесвести уморан, а
до лудила опијен... 
... тобом. 
Памтих, 
најлепше речи
ружна приговарања... 
... сузе. 
Заборавих, 
непроспаване ноћи, 
уморне очи... 
... тебе. 

Петар Милутиновић I Е2

Петар Милутиновић I Е2

Петар Милутиновић I Е2

 Мирослав Лазовић IЕ2

Бојана Граовић IV Г

Бојана Граовић IV Г
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ОДВРНИ КЊИГУ ДО ДАСКЕ! 

 1. Зашто пишете за децу?
 ИГОР: Књижевност за децу је двоструки изазов 
– и са становишта читаоца и са становишта писца. 
Писање за децу у ХХI веку је можда најузбудљивији 
начин суочавања са тајном живота. 
 БРАНКО: Ма, не пишемо ми само за децу. 
Не сасвим. Пишемо, у првом реду, за оне који су 
нам слични по томе што су поодавно изашли из 
детињства, а да још нису докучили ни мрвицу тајни 
које оно собом носи. И до краја живота нећемо 
престати да дешифрујемо детињство. 
 2. У којој мери књижевност за децу може да 
буде интересантна средњошколцима?
 ИГОР: Ха, ха, то би ми вас требало да питамо... 
 БРАНКО: Може да им буде занимљива у великој 
мери, али и не мора. Мислим, чак, да би је средњо-
школцима требало забранити, као и филмове типа 
“Шрек”, “Хулк”, “Хенкок”и слично. Па да видимо шта 
ће :-)
 3. Шта читате у последње време?
 ИГОР: У последње, као и у предње време, 
читам античку књижевност, философију, руске 
писце, наслове у новинама, називе сајтова и кратке 
телевизијске вести. Још нешто? Стрипове!
 БРАНКО: Читам све што ми дође до 
руку. Понекад ме то и нервира. Не могу 
да се уздржим, а није баш све за 
читање... За смиривање живаца, 
враћам се старим, добрим, 
провереним романсираним 
биографијама људи 
који су свет 
учинили 
бољим него 
што су га затекли. И 
пустоловним романима, такође. 
 4. Играте ли видео-игрице?
 ИГОР: Ма, не, ја сам пао с Марса, а сви знају 
да се на Марсу не играју видео-игрице. Заправо, 
понекад одем на сајт www.gamenode.com и тамо се 
добро одморим. Али, Марсовци не морају ништа о 
томе да знају... 
 БРАНКО: Мене то много не занима, али се “при-
мим” понекад. Једно време сам играо Зуму а сада 
често спасавам свемир од најезде пилића!
 5. Коју музику слушате?
 ИГОР: Џез, панк, етно... И, наравно, музику из 
комшилука. 
 БРАНКО: Волим да чујем све што је оригинално 
и што се чини непоновљивим, а и текст треба да носи 
јаку поруку. Чујем да овај наш колега Марчело није 
лош, наћи ћу мало више времена за то, па да поново 
поразговарамо... 

 6. Шта мислите о политици?
 ИГОР: О политици... То је спорт за оне који нису 
талентовани ни за један спорт. О политици мислим и 
ово – бљак!
 БРАНКО: Нека о политици мисле они који су 
превише плаћени то да чине, а боље је да не знате шта 
ја о њима мислим... Ипак... У Библији, на једном месту 
стоји: “Није слуга већи од господара свога, нити је 
посланик већи од онога који га је послао. ”Шта год то 
значило. 
 7. Омиљени филм?
 ИГОР: Леон професионалац, Tideland, Велико 
плаветнило, Андреј Рубљов, Марш на Дрину, Шрек, 
Зли поручник, Форест Гамп, Живот је леп... 
 БРАНКО: Све од Тарковског, понешто од 
Бергмана, од Трифоа – Фаренхајт 451, онда Blade 
Runner Ридлија Скота, па Било једном у Америци 
Серђа Леонеа, Снеч Гаја Ричија, Сибирски берберин 
Никите Михалкова... 
 8. Да ли ће књига изгубити трку са 
компјутером?
 ИГОР: Неће!
 БРАНКО: Уз употребу компјутера, књиге се 
много лакше и много брже припремају за штампу. 
Заједно су јачи!
 Разговор водила
  Александра Ђурић I Е2

ДУГА

Пратећи своја осећања, 
лутам около тражећи оно добро
Моја сенка има друштво 
импозантна светлост је свуда около
Да ли да наставим, иронија је превише јака. 

Моје очи су сунце које светлост дају
али огромне капи бола не престају
У њима је све, оно што знаш
Понекад плачем, али светлост ме спречава
Тешко је дићи се када дубоко падам. 
  Немања Росић III М3

МОЈ ГРАД

 Желите ли да знате где се наш живот одвија? 
Мислите ли да смо могли оригиналније? Неко пусто 
острво, пешчане плаже, или неки већи град, можда, 
неке дивљине, пустиње, непрегледне шуме. 
 Верујте, била сам далеко одавде и нигде није 
интересантно као у Ужицу. Овај град је другачији. 
У њему су клошари постали звезде, а девојке 
фантастично скоцкане иду у најјефтиније барове. 
Када је у овом граду мирно, људи су у паници. У њему 
си у једном тренутку важан, а већ у другом те сви 
забораве. Ту се сви нечега боје и преко ноћи постајеш 
мало, понизно биће. Овде можеш да одрастеш као 
нико, а најлакше на целом свету да постанеш неко. 
Што је за Београд Кнез Михајлова улица, то је за 
Ужице Улица Димитрија Туцовића. Када се улица 
затвори за возила, она постаје прави рај за шетаче. 
 За корзо је довољно добро друштво, а прича 
спонтано креће и причању никада краја. Корзоом 
ваља ходати полако, застајкивати када прича достигне 
нарочит заплет, ходати усправно и поносно јер 
довољна је ситница, па да баш ви постанете предмет 
разговора шетача. 
 У Ужицу, из једног хотела, пружа се поглед на 
најпрљавији део реке. У њему се улицом шетају 
најлепше жене које псују као најпримитивнији 
мушкарци. 
 Овде је све измишљено, овде влада лудило. У њему 
је потпуна конфузија. За само седам дана успеш да 
преиспиташ успех, своје пријатеље, породицу, љубав, 
а све то да би се пронашао одговор на питање - Како 
је живети у Ужицу? Да ли је важнија једна права љубав 
или једна добра победа?
 Овај град спаја неспојиво. Пружа ти све и све 
ти узима. Не можеш га напустити, јер просто је ту, 
свима нама у срцу. 
 Овај град мораш да волиш!
  Ана Радојичић III М1
 

ПИСЦИ ЗА ДЕЦУ

 ИГОР КОЛАРОВ је рођен 1973. године у Бео-
граду. Објавио је књиге: Хионијине приче (песме 
и приче, 2000), Милица у врту (песме и приче, 
2001), Анатолијске хронике (песме, 2002), Аги и 
Ема (роман, 2002, 2003, 2006, награда ”Политикин 
забавник“), Дванаесто море (роман, 2004, 2007, 
награда ”Доситејево перо“), Приче о скоро свему 
(приче, 2005, награда Бијељинског сајма књига ”Чика 
Јова Змај“, награда ”Невен“), Кућа хиљаду маски 
(роман, 2006), Буренце (приче, 2007) и Фиона и 
друге мистерије (приче, 2007). Године 2006. добио 
је Змајеву награду за изузетан стваралачки допринос 
савременом изразу у књижевности за младе.
 На основу романа Аги и Ема снимљен је исто-
имени филм у режији Милутина Петровића, са 
Миленом Дравић и Стефаном Лазаревићем у глав-
ним улогама, као и радио-драма у режији Мелине 
Пота Кољевић. Дела Игора Коларова су превођена 
на енглески, руски, шпански и норвешки језик.  
Уредник је листа за основце Забавник ђачког доба. 
 БРАНКО СТЕВАНОВИЋ је рођен 1966. годи-
не у Бачкој Тополи, а одрастао у Севојну. Живи у 
Београду. Радио је у Београдском зоолошком врту, 
био уредник Издавачке куће ”Београдска књига“, 
уређивао лист за предшколце, а сада уређује лист 
за основце “Ђачко доба”. Стални је сарадник и 
члан редакције Националне географије Јуниор и 
редовно објављује у “Дечјим новостима”. Један је 
од приређивача књиге Кроз Београдски зоолошки 
врт. Поезијом је заступљен у антологијама и у уџбе-
ницима. 
 Објавио је: Трајања (песме, 1986), Никола Врана 
и голубови (мини приче, 1990), Врло друштвена 
игра (песме, 1994), Зоолошка песмарица (песме за 
децу, 1996), Употреба детета (песме, 2000), Прича о 
принцу јединцу (бајка за извођење, 2004), Зоолошка 
песмарица (измењено и допуњено издање, 2007), 
Лепо ти кажем (песме и приче, 2007), Фока из потока 
(сликовница, 2008), Када се лаву замрси грива 
(сликовница, 2008). Жири Савета 52. међународног 
Београдског сајма књига прогласио је Зоолошку 
песмарицу Бранка Стевановића, у издању Завода 
за уџбенике, Београд, за најбољу дечју књигу 2007. 
године.  Песме Бранка Стевановића су превођене на 
руски језик. 

 Игор Коларов  Бранко Стевановић

Пушачи теже тону у сан 

 Током спавања пушач мање времена проведе у 
дубоком окрепљујућем сну у односу на непушаче, 
тврде научници са америчког Медицинског факул-
тета универзитета “Џон Хопкинс”. До оваквог 
закључка дошли су на основу проучавања актив-
ности мозга пушача за време спавања. 
 Пушачи су, такође, четири пута склони умарању, 
а ноћни одмор их не окрепљује. За овакво стање 
пушача одговоран је никотин који код већине има 
стимулативно дејство, због чега пушачи теже тону 
у сан, а теже га и одржавају. 
 Ово ју потврдили и британски стручњаци који 
су спровели истраживање на 80 пушача и непуша-
ча, који су прикопчани на електроенцефалограф 
спавали код куће. Електрична активност мозга 
показала је да пушачи мање времена проводе у 
дубоком, а више у лаком сну, што је др. Алвину 
Томасу, председнику америчког Удружења пул-
молога, послужило као доказ за апел да се престане 
са пушењем. 
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КРАТКА ИСТОРИЈА ХИП-ХОПА (I ДЕО)КРАТКА ИСТОРИЈА ХИП-ХОПА (I ДЕО)

 Крајем 80-их јавља се група NWА коју су чинили 
DR. DRE, ICE CUBE, EAZY Е, МC REN... Гангста 
звук је постао препознатљив на њиховим албумима, 
али група са тако много звезда није могла да се 
одржи и распала се, али сваки члан је наставио соло 
каријеру, и то веома успешно. 
 Група NWА је тесно повезана са развојем реп 
музике у Југославији. У почетку је све то било у знаку 
неког брејк денса која је освајао младе. Ипак, човек 
звани Бане (садашњи Sunshine) одлази на размену 
ученика у САД где га људи одводе на концерт групе 
NWА и он одмах шаље касете у Београду и по 
повратку оснива групу Green Cool Posse. Из групе 
се одвајају Бане и Андреј и настаје Sunshine. У то 
време Александар Џанкић оснива групу Who is the 
best (1988). Оснивају се још неке групе под налетом 
ове две. Прво треба споменути Робин Худ, чији је 
оснивач Киза (Бобан).   
 Ту се налазе и легендарни Budweiser-и који су 
нажалост престали убрзо са радом. Направили су 
пар великих андерграунд хитова. Једини преостали 
члан који се бави реп музиком јесте човек познат под 
именом БУС47 који прави музику у Лондону и шаље 
је у Југославију. Тада је чак и Скопље имало своју реп 
групу. У Београду је реп био сконцетрисан у једном 
блоку Новог Београда пошто су сви људи из ових 
група комшије. Тада настају и још неке групе као што 
су Без кауције или Једва смо се скупили ( ЈССС) који 
су имали хит “Залазак сунца” (Тина). 
 1992. на радио Политици са радом почиње еми-
сија ГЕТО коју је водио популарни МC (Александар 
Џанкић). Темама везаним за андерграунд живот 
Београда доспела је брзо на сам врх слушаности. 
Може се рећи да је ГЕТО заслужан што толико људи 
слуша реп данас. 
 Убрзо су људи увидели да од те емисије и може 
нешто да се направи тако да је добила термин 
четвртком од 19-21 час. У то време се јавља доста 
домаћих група. Међутим, тада су заједно у реп по-
крету били и људи који то нису оправдали, Fynky 
G, Beat Street, Тапири, Др Иггy... Они су отишли 
другим путем, путем славе и богатства, док је правим 
реперима предстојао трновит пут. 
 Први домаћи реп албум “Да ли имаш право” је дело 
човека званог ГРУ 1995. године. Хит са тог албума 

је сигурно песма “Право у рај” за коју је снимљен и 
спот који је убрзо забрањен. Албум може да се назове 
типичним тврдим звуком гангста репа. 
 Убрзо излази и до сада једини албум, можда (или 
сигурно) најбоље групе у Југославији, Робин Худ 
(“Да ли осећаш бес?”). Киза, са својим експлицитним 
текстовима, описивао је тадашњи живот на бео-
градским улицама. Тој групи су многи предвиђали 
изванредну каријеру, али новац је постао непробојна 
граница за њихов други албум. Група се распала, тако 
да се једино од Кизе може очекивати соло албум. 
 1995. се појављује и албум групе Rhythm Attack 
(“Директно са улице”). Од албума се много очекивало, 
али издавачка кућа није сврсисходно прогурала тај 
материјал. Тада у Београду делује много демо група. 
Вреди споменути CYA, Rebel Without A Pause, BМW 
(садашњи СА из тандема САИЛА), БГ, Full Moon, 
али посебно треба издвојити групу White Niggaz и 
песму “It’s all about money”. 
 1996. излази први албум групе Саншајн “Љуба-
вна ликвефакција”. Са правим ХИП-ХОП звуком, 
одличним римама, свима су брзо ушли у уши. Сан-
шајн је до сада “избацио” три албума, али ниједан 
није близак хип-хопу као први. 
 1996. излази албум групе Who is the best 
(Welcome to Belgrade) и они у својим текстовима 
оштро критикују збивања у земљи.
 Са тог албума снимљен је спот за песму  
“Baby”, а андерграунд хит ”Таблица множења” вели-
чао је опијајућа средства свих врста. 
 1996. излази и албум тројице опасних момака 
из Земуна под називом CYA. Али он није наишао 
на велики одзив код публике, није био представљен 
широј публици онако како би требало. 
 Крајем те године и почетком следеће излази 
нови албум Груа са комерцијалнијим звуком и тад 
је настао БУМ за реп музику. Гру је постао синоним 
за реп комерцијалу код нас. Направио је “Бићу ту” 
и “Петак”, мало комерцијалније песме, али његов 
албум је био доста квалитетан. Треба послушати и 
друге песме као “Човек је човеку вук”, “Преко дале-
ко”, “Шампион”... Урадио је паметну ствар. Прво је 
пласирао комерцијалне песме, да би после почео 
да гура оно стварно што вреди на његовом албуму. 
То је урадио и са трећим албумом из 1999. Треба 

послушати са тог албума “Ветрењачу”, Сањао сам 
сан”, “Лагану Лерку”. Продукција на свим албумима 
Груа је била на завидном нивоу. 
 1997. излази и албум двојице момака под називом 
Београд Гето ДЕБИЛ-П. Момци су имали дара, али 
и среће да их запази директор издавачке куће City 
Record’s тако да су за њих 1998. издали други албум 
”Амброзија”. Чини се да је први био неупоредиво бо-
љи, јер је рађен из задовољства, а не због славе. 
 Те исте године појављује се и група по имену 
СКИДС (Сима Космос Из Далеког Свемира).
 Имали су добре риме, песме као сто су “Steet 
Law”, “Спонзоруша”, “Година културе”, “Green green 
grass”, али били су противници свих на сцени и ван 
ње, тако да су остали у сенци. 
 1997. излази и Bad Copy. Е, то су људи за посебну 
причу. Сам назив групе описује њихову музику. Све 
њихове песме су лоше (или добре) копије неких 
америчких познатих песама. Албум са духовитим 
текстовима, са одличним начином реповања задивио 
је многе репере и слушаоце. Ice и Мики су направили 
одличну ствар таквим стилом. Само још Voodoo 
Popeye фура тај духовити фазон на свом албуму, 
али многи њега незаслужено омалажавају зато што 
сматрају да је чиста копија Cupress Hill-а. 
 1998. је изашао можда најбољи албум на дома-
ћој сцени - “CYA’s back”. Албум са одличном продук-
цијом, са хитовима као сто су “Сам против свих”, 
“CYA’s back”, “Јелена”, убрзо су доспеле на сам врх хип 
хоп лествице. Момци су направили одличан склад 
гангста репа и хип-хопа. 1998. група је издала други 
албум, Play, који у свом препознатљивом фазону, 
говори о кучкама, хип-хопу, вутри и, уопште, о си-
туацији у Београду. О 1999-ој не треба причати јер 
нема важнијих дешавања. 
 Тек од 2002. све опет функционише. Настаје 
Bassivity... Слушајте песме те екипе и сконтаћете целу 
Bassivity причу, па нема потребе да вам ја причам. 
Данашња хип-хоп сцена у Србији је много лоша, 
слабо је медијски праћена. Има много сујете међу 
реперима, прозивају се, пљују једни по другима 
уместо да заједно функционишу. Да су сложни, сти-
гли би француску и немачку сцену, они нису много 
испред нас. 
 Купујте оргиналне дискове, дајте реперима мало 
пара, тако ће излазити више албума пошто извођачи 
сами финансирају студио и све остало. А знате и са-
ми каква је ситуација код нас…
  Немања Томић III M1

НЕКА ОД ОБОЉЕЊА ИЗАЗВАНА 
НЕДОСТАТКОМ ВИТАМИНА

МАКРО И МИКРО ЕЛЕМЕНАТА 
УПОТРЕБОМ РАЗЛИЧИТИХ ШТЕТНИХ 

МАТЕРИЈА И НЕПРАВИЛНОМ ИСХРАНОМ

 ВИД није све, али шта је све без вида?
 Услед прекомерног уношења шећера и никотина 
у организам може се покварити очни вид. У 85% 
случајева слепоћа је излечива, уколико на време 
почне да се лечи. Из године у године се повећава 
број младих са поремећајем вида, а најчешћи 
узроци су пушење, алкохол, уношење неких лекова, 
изложеност УВ зрацима, смањен унос витамина... 
 Како сачувати очни вид? Уношењем витамина 
А, Б2 и Б6, уношењем цинка и селена. 
 ГУШАВОСТ се јавља услед недостатка јода. 
Тада настају проблеми са штитном жлездом.
 Како избећи гушавост? Човеку је потребан јод, 
а најбољи начин да се он унесе је преко исхране - 
уношењем соли, морских плодова и минералне 
воде, јер она у себи садржи природно растворен 
јод. 
 ДИЈАБЕТЕС је шећерна болест која настаје због 
поремећеног лучења инсулина. Први симптоми 
су брзо замарање, малаксалост, појачана жеђ, 
честе премене расположења... Склоност шећерној 
болести је наследна, али се она манифестује тек ако 
дођу до изражаја спољашњи фактори. 
 Како избећи дијабетес? Избегавати слаткише, 
алкохол, дуван, бели хлеб, масну храну, газирана 
пића. Уносити у урганизам антиоксидансе као што 
су: витамини Е, А, Ц, селен, цинк. Бити физички 
активан. 
 АНЕМИЈА (МАЛОКРВНОСТ) је обољење ко-
је настаје због недостатка црвених крвних зрнаца. 
Узроци анемије су губитак крви, бројна обољења 
зглобова, крвотворних органа, неправилна исхрана 
и недостаци витамина. Симптоми: умор, слабост, 
смањење апетита, депресија. 
 Како избећи анемију? Уношењем витамина Е 
и Б, гвожђа, мангана, бакра и фолне киселине кроз 
исхрану, а смањеним уношењем шећера, масне 
хране, алкохола и дувана. 
 У свету постоји 170 милиона људи са шећерном 
и другим болестима, а здравствене организације 
предвиђају да ће се до 2025. године тај број повећати 
на 300 милиона. Велики број људи у Србији не зна 
да болује од неке болести и на тај начин доводи свој 
живот у опасност!!! Не дозволите да се тако нешто 
вама деси. Водите рачуна о себи, будите физички 
активни и редовно проверавајте своје здравствено 
стање!
  Еколошка секција
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3-4 метилен-диоксиметафетамин 
(МДМА) ЕКСТАЗИ

 ЕКСТАЗИ спада у стимулативне дроге, то значи да 
убрзава функције организма, а у већим количинама 
може да изазива халуцинације. 
 ДЕЈСТВО: Ефекти почињу 20-90 минута након 
узимања, а престаје за 4-6 сати. Изрази у жаргону: 
ексер, и, х, адам, рол... 
 ПСИХИЧКИ ЕФЕКТИ: еуфорија, ментална 
и емотивна јасноћа, осећај блискости са другима, 
конфузија, несаница, напетост, параноја (страх без 
разлога), агресивност, халуцинације, осећај лакоће 
и лебдења, смањење осећаја за глад и жеђ. Физички 
ефекти: убрзан рад срца, повишен крвни притисак, по-
вишена телесна температура, замагљени вид, жмарци, 
презнојавање, мучнина, повраћање, напетост мишића 
(посебно виличних), невољни покрети, дрхтавица. 
 РИЗИЦИ: Може да дође до губитка соли и воде 
презнојавањем, можданих и срчаних удара због 
повишеног крвног притиска, едемa мозга, епилепсије, 
опасног прегревања организма, отказивања бубрега.
 Краш (Crash) је стање у које може да се упадне 
након престанка дејства. Представља осећај туге и 
страха или напад панике која не мора да се јави увек 
и код сваког. Дан после (Day after) јавља се депресија, 
несаница, осећај исцрпљености и губитак апетита дан 
после уноса екстазија. Флеш-бек (Flash back) појава 
истих доживљаја као при узимању супстанце само 
овај пут без њеног уноса. Јавља се након неодређеног 

временског периода (пар дана или месец), а може и 
да се не јави. После дуготрајене употребе могу да се 

јаве конфузија, депресија, проблем са спавањем, 
напетост, параноја, потешкоће у памћењу. 

 Термин холокауст односи се на истребљење 
преко 16 милиона људи од стране Трећег рајха у 
перио ду од 1943. до 1945. године. Скоро 6 милиона 
жртава били су Јевреји, а једна четвртина жртава 
била су деца. Остале жртве су били пољски, руски, 
украјински цивили и ратни заробљеници, Роми, 
социјалисти, хомосексуалци и људи са физичким 
и менталним оштећењима. Отварање Источног 
фронта 1941. године је довело до формирања 

специјалних СС јединица, тзв. “Одреда смрти”. 
Ови одреди су оперисали у Пољској, балтичким 
земљама, Украјини, Белорусији и Румунији. У 
јануару 1942. године сви СС шефови састали су 
се у близини Берлина да одлуче о најефикаснијим 
методама масовног уништења људи. Одлучено је 
да се концентрациони логори претворе у логоре за 
истребљење помоћу гасних комора. 
 Први логор смрти био је Аушвиц у Пољској. 
Млади и за рад способни коришћени су као 
робовска радна снага, све док не би умрли. Остали, 
укључујући 1. 5 милион деце, директно су слати у 
гасне коморе, а потом кремирани. Њихова коса, 
ципеле, наочаре, па чак и златни зуби, систематски 
су сакупљани да буду рециклирани. Цела операција 
обустављена је тек пошто су савезничке армије 
ослободиле концентрационе логоре. 
  Историјска секција

ХОЛОКАУСТХОЛОКАУСТ

 Добро дошли у ТРИЈУМФ! За вас правимо 
резиме најновијих музичких издања, сјајних књига 
и још бољих филмова. Не пропуштамо представе, 
пратимо акције Ђачког парламента и подржавамо 
активности школе и ученика. Сигурни смо да 
ћемо, ако већ нисмо сада, сваким следећим бројем 
направити прави ТРИЈУМФ!

 Река Ђетиња је последњих година обавезна 
станица дивљих патака на путу ка топлијим крајевима. 
Из године у годину све их је више и полако постају 
права атракција. 

Нове акције

Чувам Србију
 – А ТИ?

 Ова акција у  организацији 
фонда ЕКОТОПИЈА недавно 

је почела, а сада почиње и у нашој школи. У са-
радњи са Екотопијом, КУЛТУРНИ ТИМ Ђачког 
парламента припремио је план акције. У школи, на 
већини огласних табли биће постављени плакати на 
којима ће бити постављене чињенице и савети у вези 
са глобалним загревањем и уништавањем природе 
наше земље. Поред тога, у сарадњи са РАЗГЛАСОМ, 
на почетку великог и десетоминутног одмора, биће 
емитовани аудио записи спотова које је припремио 
фонд ЕКОТОПИЈА. У спотовима говоре познате 
личности које су се придружиле акцији: Ана Станић, 
Миња Субота, Горица Нешовић и други. Да ли сте, 
на пример, знали да се у Србији годишње произведе 
преко милион пластичних кеса? Оне се користе око 
20 минута, а да би се разградиле потребно је више 
од 300 ГОДИНА! Зато користите платнене кесе. 
ЧУВАМ СРБИЈУ. А ТИ?

КАД НЕВЕСТЕ 
ЗАРАТЕ

 Нека најбоља млада победи!

 Две најбоље другарице постају највеће ривалке 
када се испостави да су грешком своја венчања 
заказале за исти дан. Лив, успешна правница навикла 
да добија све што жели, укључујући савршени посао 
и савршеног мушкарца, не жели да пристане ни 
на шта осим савршеног венчања које је годинама 
сањала. Ема, учитељица која је увек добро бринула 
о другима, али не толико о себи, открива своју 
унутрашњу монструозну невесту и пушта канџе када 
њен сан о венчању дође у опасност. 

НЕОБИЧНИ СЛУЧАЈ 
БЕНЏАМИНА 

БАТОНА
 “Рођен сам под необичним 
околностима’’. Тако почиње  филм 
“Необични случај Бенџамина 
Батона” (The Curious Case Of 
Benjamin Button), адаптација 

класичне приче Ф. Скота Фицџералда из двадесетих 
година прошлог века, о човеку који се родио са 
осамдесет година и стари уназад. Човек је, као и сви 
ми, неспособан да заустави време. Пратимо његову 
причу смештену у Њу Орлеансу од краја Првог 
светског рата 1918, кроз 20. век, из визуре његовог 
необичног живота. 

Њих “просто занима” зарада!
 Листа десет најгледанијих филмова у САД 
протеклог викенда са викенд зарадом:
1. Ти га просто не занимаш - 27, 5 милиона долара 
2. Taken - 20, 3 милиона долара
3. Coraline - 16, 3 милиона долара
4. Pink Panter 2 - 12 милиона долара
5. Paul Blart: Mall Cop - 11 милиона долара 
6. Push - 10, 2 милиона долара
7. Милионер из блата - 7, 4 милиона долара
8. Гранд Торино - 7, 2 милиона долара
9. The Uninvited - 6, 4 милиона долара
10. Хотел за псе - 5, 8 милиона долара

ОПАСНОСТИ: С обзиром да се произво-
ди у кућним лабораторијама на тржишту се 
често налази екстази помешан са МДА, МДЕА, 
ДХМ, ефедрином, амфетамином, кофеином, талком, 
а врло често ни нема МДМА (активне супстанце). 
ПМА (параметаксиамфетамин) је супстанца која се 
продаје као екстази. Има слично али блаже дејство од 
МДМА и потребно је је више времена да се јаве први 
ефекти. Због тога многи мисле да је екстази слабијег 
квалитета па узму још једну таблету и тако чешће дође 
до предозирања. 
 СМАЊЕЊЕ ШТЕТНОСТИ: Најсигурније је 
екстази не узимати. Уколико га неко узима, требало би 
да зна следеће: у случајевима високог притиска, срча-
них и бубрежних обољења, епилепсије и трудноће 
избегавати употребу јер таблета НЕ увећава пријатне 
већ нежељене ефекте. Пре него што узме екстази, 
требало би да: запамти боју и дизајн (можда затреба), 
распита се о дејству (да ли је трипи или спиди), 
уколико може да конзумира увек исту врсту, узме 
висококалоријски и протеински оброк 2 сата пре упо-
требе али избегавати пун стомак, да буде одморан, 
да понесе презерватив. Док траје дејство: да буде са 
особама које познаје и које су спремне да помогну, да 
попије 1/2 литре течности сваких сат времена, ако пије 
обичну воду да поједе нешто слано (чипс и сл), прави 
паузу у току игре (WC и на ваздух). Након престанка 
дејства: да прави паузу до следећег екстазија, да добро 
једе, одмора се, пије доста течности (по могућности 
минералну вод) да се очисти организам. Следећа 2-3 
дана може да осети умор, главобољу, депресију - то је 
нормално, не треба да се уплаши, то тело каже да му 
треба одмор. 

Udruženje Entuzijazam mladih protiv narkomanije
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ТОП 10 ЈАНУАР 2009. 

1. ДРАГУЉ МЕДИНЕ – Шери 
Џонс 
2. БЕЛИ ТИГАР – Аравинд Адига 
3. БРИДА – Паоло Коељо 
4. ДОВОЉАН РАЗЛОГ – Марија 
Јовановић 

5. ПАЗИ ШТА ЖЕЛИШ МОЖДА ТИ СЕ 
ОСТВАРИ – Александра Потер 
6. СЕКС И ГРАД / СЕКС И ГРАД (ОУТЛЕТ) – 
Кендас Бушнел 
7. АЗБУКА МОГ ЖИВОТА – Мирјана Бобић-
Мојсиловић 
8. КАД ПАДНЕ НОЋ – Харуки Мураками 
9. ДУВАЧ СТАКЛА ИЗ МУРАНА – Марина 
Фијорато 
10. ЈЕДНОСТАВАН ЖИВОТ – Кензабуро Ое

Billboard Top 
10. 1 – 7. 2. 2009 

1. Kelly Clarkson - My Life 
Would Suck Without You 
2. Beyonce - Single Ladies 
3. Kanye West - Heartless 
4. Lady GaGa feat. Colby O’Dionis - Just Dance 
5. Taylor Swift - Love Story 
6. The All American Rejects - Gives You Hell 
7. The Fray - You Found Me 
8. T. I. feat Rihanna - Live Your Life 
9. Britney Spears - Circus 
10. Jason Mraz - I’m Yours

Скидајте музику 
БЕЗ ЛИМИТА

 Целе песме на вашем телефону!
 Лепа вест стиже из Теленора! Наиме, за само 
460 динара можете наредних месец дана да скидате 
музику колико год желите, са њиховог WAP портала. 
На тај начин, на располагању вам је преко 250 000 
песама. Скидајте до миле воље, ЛЕГАЛНО! За 
активацију је потребно да пошаљете СМС садржине 
БЕЗЛИМИТА на број 6363 или да одаберете 
опцију БЕЗ ЛИМИТА на адреси wap. telenor. rs/
muzika. Цена месечне услуге је 460 динара са ПДВ-
ом. Интернет саобраћај током претраживања и 
преузимања музике је потпуно бесплатан! И то није 
све! Ако услугу активирате до 31. марта, добијате 
један месец гратис. 

  фотографијa са сајта: www. ue. co. rs 

 Клизалиште на централном градском тргу, чије је 
отварање неколико пута најављено, али је одлагано 
због техничких проблема, што је у граду с правом 
изазвало негативне коментаре, коначно је почело са 
радом. 

 Ове године обележавате двадесет година 
постојања. Не чини ли вам се то као ужасно дуг 
период? Како сте издржали заједно? 
 Бојан Дробац: Двадесет година од прве пробе, 
18-19 година интензивног рада. Не размишљам 
о дужини трајања, интересује ме искључиво шта 
ћемо радити у будућности. Заједно планирамо, то је 
суштина трајања. 
 Дејан Вучетић: То јесте дуг период, прошли смо 
кроз разна искушења. Оно што нас је одржало на 
окупу је свест о томе да међу нама постоји извесна 
хемија док свирамо. Све остало је некако подређено 
томе. Ту нема места сујети и важно је реаговати на 
време, не дозволити да било шта негативно утиче на 
рад. 
 Како је било на почетку? 
 Бојан Дробац: Наивно. 
 Дејан Вучетић: Иако у почетку нисмо наишли на 
разумевање шире публике, издавачких и медијских 
кућа, то нас није обесхрабрило. Веровали смо у 
ово што радимо. Мислим да нас је то неразумевање 
околине додатно стимулисало да истрајемо. Нама се 
успех није догодио преко ноћи, и то је добро. Дечје 
болести смо прележали док смо били деца. 
 Какви су планови за будућност? Шта ће бити 
за 20 година? 
 Бојан Дробац: Ако будемо здрави, правићемо 
музику. То смо знали откад смо први пут почели да 
свирамо. 
 Дејан Вучетић: У блиској будућности ћемо 
одсвирати што је више могуће концерата у оквиру 
промоције албума Јединство. Планирамо да ускоро 
почнемо рад на новом албуму, вед смо разговарали о 
томе како бисмо га снимали и са првим данима нове 
године улазимо у музички рудник. Неки кажу да ће 
за 20 година бити смак света, али ја у то не верујем 
док не видим. 
 Да ли планирате да “Електропионир” постане 
ваша продукцијска радионица и за музику других 
аутора? 
 Бојан Дробац: Не. Технички дизајн студија рађен 
је за наше потребе, уопште није прилагодљив. 

  Интервју уступио магазин КВАРТ

СУМРАК
  Стефани Мајер

 У средишту приче је млада 
Бела Свон, добровољно а без-
вољно пристигла у кишовити 
Форкс, где започиње да живи 

са својим оцем. Вед првог да-на у новој средини и у 
новој школи за око јој западају Каленови, чудновата 
и прилично изолована породица. Посебно јој је при-
влачан Едвард, најлепши и најграциознији међу њи-
ма. Невоља, међутим, настаје када и он опази њу... 
Тајна Каленових је исконска, но они су превазишли 
ограничења свога рода, јер своју жеђ задовољавају 
различитим животињским врстама. Постоје, међу-
тим, и они други, који поштују традиционални начин 
исхране... 
 Цена: 600 динара Издавач: Евро Гуинти

СЕЋАШ МЕ СЕ?
 Софи Кинсела

 Лекси се буди у болничком 
кревету после саобраћајне незгоде 
мислећи да је 2004, да јој је двадесет 
пет година, да има криве зубе и 
да нема среће у љубави. Али, на 

своје запрепашћење, схвата да је заправо 2007. и да 
јој је двадесет осам година, да су јој зуби савршени, 
да је постала шеф у фирми – и да је удата! И то за 
згодног милионера! Како се, за име света, нашла у 
том бајковитом животу? Шта јој се, до врага, десило? 
Хоће ли се икад сетити? И шта ће бити кад се сети?
 Цена: 600 динара Издавач: ЛАГУНА 

 >> 17. 2. 2009. Народно позориште Ужице - 
РОДОЉУПЦИ
 >> 20. 2. 2009. КЛУБ 2008 - Тања Јовићевић

 Jamie Fox x – Intuition. 
Овај и више него сјајан албум 
преноси и глумачко умеће Jаmie, 
па доноси нумере различитог 
карактера – од клупских хитова 
до песама за касне сате на ра-
дију.

 Друг Црни у НОБ-у - Попу-
ларна комедија ”Црни Груја 
и камен мудрости” добила је 
својеврсни наставак. Радња се 
дешава у време Другог светског 
рата и прати догодовштине 
потомака ликова из претходне 
приче. 

 Лајање на звезде - Ретко 
која српска књига доживи 
за три деценије више од 
двадесет издања, а заједно са 
преводима на друге језике, 
да буде штампана у више од  
150. 000 примерака, чиме се 
може подичити роман Лајање 
на звезде... 
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ЉУБАВ ЈЕ ИЗВОР ЗДРАВЉА

 Одавно се прича о томе како заљубљеност 
позитивно утиче на целокупно стање човека, а 
сада је то и доказано. Заљубите се, уколико већ 
нисте, и уживајте у лепим осећањима и позитивним 
променама. 
 Љубав побољшава памћење
 До сада сте стално заборављали важне састанке и 
различите обавезе, а одједном можете да се сетите 
имена најбољег пријатеља вашег драгог из вртића. 
Нисте једини... Научници са Универзитета Павија 
у Италији открили су да заљубљеност утиче на 
раст хормона који побољшавају ваше памћење и 
настанак нових можданих ћелија. 
 Љубав поправља расположење
 Дивите се небу које је прекрасно плаве боје, не 
можете да престанете да се смејете и, једноставно 
имате осећај да је живот тако добар! Шта се ту 
догађа? Када сте заљубљени ваш мозак испуста 
хемикалију допамин, стимуланс који је одговоран 
за осећаје благости, оптимизма и стрпљења. “Када 
сте луди за неким, ваш мозак је под константном 
еуфоријом”, објашњава доктор Редфорд Вилијамс. 
“Пуни сте енергије, због чега сте у стању да 
откривате нове хобије, испробавате различита 
јела и узбуђујете се и око најмањих ствари”. 
Побољшано расположење такође омогућује људима 
боље подношење физичког бола. На пример, 
ако се заљубљена особа случајно удари по прсту, 
пре ће заборавити на бол, него особа која није 
заљубљена...
 Љубав нас одржава виткима
 Сигурно вам се десило да вам је апетит мањи 
када сте заљубљени, нисте толико гладни, немате 
потребу за десертом после ручка, а потреба за 
храном усред ноћи је нестала. То је зато што ваше 
тело лучи хормон норепинефрин, који подиже ниво 
адреналина и потискује глад. 
 Љубав продужава живот
 Још једна добра вест за заљубљене - заљубљене 
особе су здравије и дуже живе! Једно истраживање 
показује како заљубљени људи имају јачи имунитет 
од самаца. 
  Драгана Брковић III М3
  Наташа Мандић III М3

ДЕФИНИЦИЈА ЉУБАВИ

 Љубав је емоција, али и мотив, страст, потреба, 
тежња, чија је главна одлика снажна наклоност 
субјекта према неком привлачном предмету, појави 
или бићу. Љубав према другој особи укључује 
осећање нежне привржености, заокупљеност њеном 
личношћу, заинтересованост за њене потребе, жеље 
и мисли, несебичну бригу за њену срећу и страсну 
жељу да односи буду што приснији. Удаљеност или 
привремена раздвојеност може да 
распламса осећање љубави. 
 У зависности од објекта, постоје 
бројне врсте љубави: родитељска, 
партнерска, синовљева, религиозна, 
нарцисоидна, братска итд. Потреба 
за љубављу може бити неуротичка, 
садистичка, мазохистичка. 
 У психоанализи означава либи-
диналну страст, истовремено нежну, 
бестелесну, с једне, али и телесну, 
чулну, с друге стране; инфантилну и 
зрелу; нормалну и абнормалну, која 
је увек усмерена ка прибављању 
интензивног задовољства. Сигмунд 
Фројд осећању љубави приступа са развојног 
гледишта. Први вид љубави је примарни нарцизам. 
Са успостављањем односа према објектима, его ће 
настојати да се сваког пријатног објекта домогне и 
унесе га у себе. 
 Тек у пубертету, спајањем чулне и нежне компо-
ненте (које су раздвојене забраном инцеста још 
у раном детињству), настаје нормална, зрела љу-
бав. По Ериху Фрому, љубав је “једини здрави 
и задовољавајући одговор на проблем људског 
постојања”, а зрела љубав задовољава основну људ-
ску потребу за повезаношћу са другима, уз очување 
идентитета личности. Љубав као “доживљај појачане 
виталности и моћи”, која појединца испуњава 
радошћу, нема свој корен у биолошкој, већ у пси-
холошкој потреби човека да реши проблем своје 
егзистенције. 
 Битне компоненте љубави су давање, брига, 
одговорност, поштовање и познавање. Ако покуша-
вате да дефинишете ваш однос са партнером, узмите 

у обзир ове (али и не само ове) елементе и поку-
шајте сагледати да ли су и у којој мери они присутни 
у вашем односу. Недостатак или мања присутност 
неког од ових елемената не значи да љубав не 
постоји, али то може да значи да она не постоји 
у својој свеобухватности како је схватају писци, 
песници и други уметници или ствараоци који се том 
темом баве. Љубав је осећај пријатности у присуству 
вољене особе. 

О ЉУБАВИ СУ РЕКЛИ 

 Ако је особа способна продуктивно 
волети, она воли и себе; ако воли само 
друге, тада уопште није способна 
волети. Богат није онај ко пуно има, 
већ ко пуно даје. ”
 Је ли љубав уметност? Тада захтева 
знање и напор! 
 Колико заручених или тек венчаних 
парова сања о блаженству своје љубави 
која ће им се десити у будућности, 
премда се управо у овом тренутку 
почињу досађивати.  Ово је у складу 
с општим ставом карактеристичним 

за модерног човјека. Он живи у прошлости или 
будућности, али не у садашњости. 
 Љубав је активна брига за живот и развитак 
особе коју волимо. Љубав је једини задовољавајући 
одговор на проблем људске егзистенције. Љубав 
је умеће; добро научити ово умеће најважнија је 
ствар на свету. Љубав није примарно однос према 
одређеној особи; то је став, оријентација бића према 
свету као целини, не према једном објекту љубави.  
Љубав није резултат сексуалног задовољења, већ је 
сексуално задовољење резултат љубави. Љубав према 
беспомоћном, љубав према сиромашном и странцу, 
почетак су братске љубави. Љубав, тј. остајање у 
љубави, а не заљубљеност, је свестан и одлучан чин 
воље, умеће, које морамо савладати као свако друго 
умеће, као умеће дрводелства или умеће музике. И 
захтева бригу, одговорност, респект и знање. 
 Модерни човек живи у обмани да зна што жели, 
док у ствари жели оно што се од њега очекује да 
жели. Највећи човеков задатак у животу је родити 
самога себе. Незрела љубав каже: Волим те јер те 

требам. Зрела љубав каже: Требам те јер те волим. 
Парадоксално, способност да се буде сам, услов је да 
се буде способан волети. Суштина сваке психологије: 
упознај самога себе. За већину људи данас, појам 
љубави подразумева да вас неко воли, а не да сте ви 
способни да волите. 
  Ерих Фром

  Оно што је најлепше на искреној и дубокој 
љубави на којој је све лепо, то је да у односу према 
ономе кога волимо ниједна наша мана не долази до 
израза. Много шта што је зло у нама, ишчезава, а оно 
што је добро, устостручује се. 
  Андрић

 Волети значи у туђој срећи наћи своју сопствену.
  К. Лајбниц

 Има један диван невидљив свијет, а то је онај што 
га заљубљени у срцу носе. 
  В. Иго

 Љубав је једна страст која неће да зна ни за 
прошлост ни за садашњост. 
  Балзак

 Љубав није никаква загонетка, јер смо је већ сто 
пута решили. Напротив, она је згодна одгонетка, 
коју сваки пут поново замрсимо, да би смо уживали 
у њеном решавању. 
 Љубав! Читава књига у једној речи, цели океан у 
једној сузи, седам небеса у једном погледу, вихор у 
једном уздаху, гром у једном додиру, хиљаду година у 
једном трену. 
  Тупер

 Нема те поезије која би могла да се вине до оних 
висина до којих допире љубав. 
  Р. Тагоре

 Права љубав која почива на племенитим моти-
вима, траје вечно, чини вас лепим и у старости. 
  П. Овидије

 Свести читав свемир само у једну особу - то је 
љубав. 
  В. Иго

 ... велика љубав произилази из великог сазнања 
вољене ствари, а ако је мало познајеш, мало ћеш је, 
или је уопште нећеш моћи волети. 
  Леонардо да Винчи

 Од неискусне жене заводник највише научи. 
  Казанова

 Сви смо ми резултат љубави и заноса. 
  Бајрон

  Драгана Брковић III M3
  Наташа Мандић III M3
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сада написао ово име?!) 
нешто научили, него 
теже још више његовим 
идеалима! 
 А ти данашњи Жоржеви 
су сви као репродукције 

– сви имају један узор понашања, и њихова затупље-
ност не може да прихвати различитости међу 
људима, увек одбацују оригинале, газе слободоумне 
и слободомислеће, покушавајући да нас, као у оној 
реклами за “Фанту” преправе да будемо по једном 
истом, сивом калупу ливени. Једино би различитост 
лица била допуштена, да бисмо се могли међусобно 
распознавати. Част и моје поклоњење изузецима који 
су у позориште дошли ради позоришта и уздизања 
свог духа и магије игре. 
  Ђорђе Гавриловић, III Е3

ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ И МУЗИКЕ
 Стручни актив наставника српског језика и 
књижевности, заједно са ученицима укљученим у 
многе секције везане за овај наставни предмет, су 
у периоду од септембра до марта, једном месечно, 
у просторији школске библиотеке приређивали 
поетске и књижевне вечери. До сада их је било пет. 
 Књижевно вече у октобру је било посвећено 
Доситеју Обрадовићу, а поводом јубилеја Велике 
школе у Београду, двестогодишњице оснивања. 
 У новембру смо обележили седамдесет година 
од смрти Милана Ракића, а у децембру ђачком 
представом, или боље речено, перформансом, 
упознали смо многобројну публику са животом и 
стваралаштвом Исидоре Секулић. 
 “У сусрет светосављу” је јануарско књижевно вече 
на коме је гост био некадашњи ученик наше школе, а 
данас признати књижевник, Иван Ршумовић. 
 У пролећним данима марта смо уживали у сти-
ховима српских романтичара, Јована Јовановића 
Змаја и Бранка Радичевића. 
 Све поетске вечери биле су изузетно посећене и 
простор наше библиотеке био је мали да прими све 
љубитеље лепе речи. Уз звуке пажљиво биране му-
зике, неретко и гитарску пратњу, стихове и одломке из 
познатих дела, некад кроз перформанс, а некад и жи-
ву реч писца, уживали смо у сопственој креативно-
сти и у осећањима која су у свим присутним изазивале 
речи и звуци поезије.    
  Стручни актив наставника 
  српског језика и књижевности

Анжелика то користи и места се мењају пре одласка 
таста и таште, по које је Жорж послао свог старог 
слугу. 
 Таст и ташта долазе и затичу Жоржа пред вратима 
закључаним изнутра. Анжелика и Клодина га опту-
жују да се тек сада вратио из кафане, да је сву ноћ 
био са женама и не дозвољавајући му да каже ни реч 
у своју одбрану, јер ће “силно налагати”. Данден тада 
доживљава свој коначни пораз, схватајићи да за њега 
и његов брак више нема наде. На почетку најављен, 
сада се остварио његов пад у блато, од којих се више 
никад неће моћи опрати, а сва његова кривица је у 
томе што је, можда превише, тежио ка врху, ка коме 
скоро сви тежимо, на овај или онај начин. 
 Дело има облик типичне класицистичке драме 
дословно је испоштовано правило о три јединства: 
јединство радње, која се огледају повезаности свих 
догађаја на сцени; јединство места, наслућује се у 
томе што се сва радња одиграва у кући Жоржа Дан-
дена, и јединство времена, приметно у томе што се 
љубав између Анжелике и барона одвија градацијски 
у току једног дана: ујутро јој барон изјављује љубав, 
поподне јој шаље писма и размењују пољупце, а већ 
увече долази до полног односа. 
 Музику је писао чувени музичар Рамбо Ама-
деус. Музика је заснована на обради неколико 
најпознатијих дела класичне музике, изведених на 
хармоници, у маниру турбо-фолк уметности, као 
још један од покушаја да се народу докаже да је та 
“музика” заправо отпад најгорег квалитета. Али, ве-
ћина присутних, нажалост, то није схватила. 
 А сада бих хтео да кажем неколико речи о публици. 
Као и на сваком већем спектаклу у позоришту, добар 
део публике се појави само да би прошетали ципеле, 
показали нова одела, били виђени у друштву са 
новим девојкама и тако даље. Наводим пример два 
млада “господина”, “модерна скоројевића” како каже 
редитељ. Тако су били тихи и културни када су ушли 
са својим девојкама и заузели места, да нисам могао 
а да не чујем нешто од чега ми је припала мука: један 
од њих пита оног другог да ли му телефон подржава 
3G. Упитани му одговара потврдно. 
 Први младић на то каже да би хтео да гледа утак-
мицу, јер га представа не занима много, он је дошао 
само због своје девојке. На то су “даме” одговориле 
кикотом. То ме подсетило на мог комшију који је 
изјавио да чак ни не зна где је позориште! То је 
срамота коју нисмо смели себи да дозволимо, а која је 
настала “представлјањем тикви у кондире”, како је то 
лепо рекао Јован Стерија Поповић. Само што неке 
тикве лепо израсту, па се некако и дају преобразити, 
док неке само ружнијим постају! И бар да су из 
судбине Жоржа Дандена (ух, колико ли сам пута до 

ЖОРЖ ДАНДЕН 

Ж. Б. П. МОЛИЈЕР

 “…Молијер у овој фарси показује сопствени живот 
али и живот модерних скоројевића, подсмевајући се 
болно и самоиронично једном неуспелом брачном 
животу, његовој омиљеној теми, бавећи се фаталном 
игром Жоржа Дандена и његове Анжелике, мешајући, 
по ко зна који пут, живот и сцену, чинећи овај комад 
брилијантном критиком помодарства, лицемерја, и 
болесне тежње ка ,високим круговима’...”
 Бранко Поповић (Молијер поново међу Ерама, 
Међај, бр. 67/682008 стр. 109-117)

 У “Жоржу Дандену” нам Молијер представља 
типичну причу свога времена: богати буржуј Жорж 
Данден (Слободан Љубичић) покушава да допре 
до титуле и високог друштва, женећи се ћерком 
пропалих племића, који су се нашли у тешком 
материјалном положају због мужевљеве оданости 
женама и жениног алкохолизма. Анжелика (чији лик 
тумачи Тања Јовановић) је, попут Ане Карењине, 
незадовољна својим браком, који је само брак из 
користи, и како сама каже, Жорж је оженио свој 
новац са њеним родитељима, и она зато свог мужа 
не подноси и вара га са лепим бароном Клитандаром 
(у чијој се улози лепо снашао Вахидин Прелић) из 
суседства. Несрећни Жорж сазнаје од бароновог 
гласника да је барон заљубљен у младу госпођу 
Анжелику, и да јој преко гласника изјављује љубав. 
Од тог тренутка почиње игра живаца између Жоржа 
и Анжелике. Жорж ће још два пута покушати да 
је, пред њеним родитељима (Момчило Мурић и 
Дивна Марић), разоткрије и осрамоти. Догађаји су 
поређани градацијски: на почетку Анжелика прима 
изјаву љубави, потом јој стиже љубавно писмо, да би 
увече чак дошло и до самог интимног односа између 
прељубника. 
 Међутим, Анжелика се, потпомогнута слушкињом 
Клодином (Андријана Симовић), увек брани пред 
родитељима. Родитељи слепо верују својој кћери 
склоној превари, да на крају сваког “безуспешног 
хватања”, родитељи газе реч дату зету где ће му 
веровати сваку реч. Господин од Сотанвила (отац 
Анжелике) тражи од Жоржа да барона моли за 
опрост после првог “хватања”, а потом и Анжелику 
јер ју је “неправедно” оптужује за превару. На крају 
трећег чина прељубе Жорж коначно има Анжелику “у 
шаци”. Али, Анжелика глуми самоубиство, Жорж кука 
над судбином своје драге, као и над својом судбином. 

 
 На Републичком такмичењу машинских 
техничара за компјутерско конструисање 
одржаном 8. и 9. маја 2008. године у Пожеги, 
ученици наше школе, Марко Јанковић и 
Александар Миловановић, освојили су 
друго (Марко Јанковић) и треће место 
(Александар Миловановић). Њима је, на 
конкурсу за ученике средњих школа који су 
постигли изузетан успех на такмичењима 
у 2008. години, Фонд за младе таленте 
Републике Србије при Министарству омла-
дине и спорта доделио новчану награду од 
70 000 динара, за освојено друго место и 50 
000 динара, за освојено треће место. 
 На такмичењу електромеханичара за тер-
мичке и расхладне уређаје које је одржано 
у Лесковцу у мају 2008. године, Недељко 
Масал, ученик наше школе, освојио је треће 
место. 
 Гавриловић Ђорђе, ученик III Е3 одељења 
освојио је 2. место на Oпштинском такми-
чењу из српског језика и књижевности, а 
то је успех који ниједан ученик наше школе 
никада није остварио. 
 Ученици наше школе освојили су друго 
место на такмичењу из прве помоћи што је 
изванредан успех, нарочито јер смо били 
успешнији од Медицинске школе која је 
освојила треће место. 
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интервју:
ИГОР СТОЈИЋ

представљање:
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ

интервју:
ИГОР СТОЈИЋ

представљање:
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ

 Игоре, можеш ли нам рећи нешто више о себи 
и спорту којим се бавиш? Зовем се Игор Стојић, 
ученик сам IIIм3 одељења и тренирам биатлон. 
 Објасни нам које су карактеристике биатлона?
  То је комбинација нордијског скијања и стре-
љаштва. Постоје пет мета у које пуцамо, колико 
мета промашимо, толико казнених кругова скијамо. 
Компликовано ми је да до детаља објасним овај 
сложен спорт, али суштина је да што брже погодимо 
мете и што пре завршимо трку на скијама. 
 Када си почео да тренираш и шта те је навело 
да се определиш баш за овај спорт?  Овим спортом 
сам почео да се бавим пре седам година, по узору на 
оца, који се, такође, бавио овим спортом. 
 Када си постао репрезентативац Србије? Као 
члан Скијашког клуба “Златибор”, репрезентативац 
Србије сам постао 2008. године. 
 Недавно си се вратио из Аустрије. Како су про-
текле припреме за Олимпијаду младих ЕЈОФ?
 У Аустрији, у Обертилији, сам провео месец 
дана и ту смо се активно припремали за Олимпијаду 
за јуниоре која се недавно и одржала у Пољској, у 
Шчирку. 
  Како си прошао у Пољској? Нажалост, нисам 
завршио трку због повреде, али сам осетио дух самог 
такмичења и поносан сам што сам био део тога. 
Наравно, нећу одустати. 
 Да ли је спорт којим се бавиш опасан? Као и у 
сваком спорту, постоји ризик од повреда, конкретно, 
овде проблем може да настане због пушке коју 
носимо током скијања. Ту треба бити опрезан. 
 Да ли бављење овим спортом захтева свако-
дневно тренирање? 
 Да, захтева. Свако озбиљно бављење спортом 
тражи преданост и упорност, једино тако се стиже 
до резултата. Зато, када нема снега, ми тренирамо на 
посебним скијама са точкићима које се зову ролке. 
 И за крај нам реци да ли у својој околини 
налазиш разумевање и подршку за бављење овим 
спортом, пре свега мислим на родитеље, твоје 
другове и професоре? Као што сам већ рекао, 
отац ми је узор и даје ми пуну подршку, другари ми 
мало завиде када не идем у школу због припрема. А 
професори као професори, имају разумевања, али не 
дозвољавају да занемарим школске обавезе. 
 Хвала Игоре, желим ти брз опоравак и срећу 
на предстојећим такмичењима. 
  Разговор водила Наташа Мандић III М3

 Зовем се Владимир Петровић и ученик сам Тех-
ничке школе у Ужицу. Активно се бавим спортом. 
Моја љубав према атлетици почиње још у основној 
школи. Не знам како, ни зашто сам заволео трчање. 
Вероватно сам се родио са тим даром. Чуо сам за 
Славка Кузмановића и хтео сам да ме он тренира. 
 Ево како је почело. Постао сам члан Атлетског 
клуба “Младост”. Моја прва трка била је у Београду 
(после два месеца тренинга), на “Белом кросу”, где 
сам освојио 6. место. Био сам пресрећан. Нисам 
освојио ниједну медаљу али сам стигао на циљ међу 
првима и то ми је много значило. 
 Следећа трка у Смедереву (Првенство Србије 
у кросу), донела ми је 4. место. Опет радост и 
одушевљење. 
 2006. година је за мене била успешна. На уличној 
трци у Убу освојио сам 2. место на стази од 800 
метара. 
 1. 10. 2006. год. освојио сам прво место на 
Првенству Србије у категорији пионира у Крагујевцу. 
Био је то мој највећи успех. 
 У том месецу ређају се трке где сам освојио још 
три награде. 
 7. 10. 2006. год. у трци “За срећно детињство” 
освојио сам 2. место. 
 21. 10. 2006. год. у Београду, као старији пионир 
на 200 метара освојио сам 2. место. 
 22. 10. 2006. год. у Уличној трци у Врњачкој Бањи 
освојио сам 3. место. 
  2007. год. није било така лоша, иако сам имао 
здравствене проблеме. 
 11. 5. 2007. год. у Кросу РТС-а кроз Србију, 
освојио сам 2. место. 
 12. 10. 2007. год. у уличној трци у Пожаревцу 
освојио сам 3. место на 1000 метара. 
 20. 10. 2007. год. у Кросу РТС-а освојио сам 2. 
место. 
 После операције направио сам велику паузу, 
и буквално се вратио на почетак. То ми је тешко 
пало, али нисам хтео да поклекнем. После опоравка, 
наставио сам да тренирам. 
 10. 5. 2008. год. у трци “За срећније детињство” 
освојио сам 2. место. 
 А на Светосавској трци у Ваљеву освојио сам 5. 
место на 5000 метара. 
 Упоредо учим и тренирам. То понекад зна бити 
напорно. Али моја љубав према атлетици побеђује. 
  Владимир Петровић III М4
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