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ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
НА ОПШТИНСКОМ
И ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ХЕМИЈА:
1. ВУЈОВИЋ НЕДА
2. ЈОВАНОВИЋ ПЕТРА
3. МУМИН ИСИДОРА

7/2
7/5
8/1

3. место
3. место
3. место

МАТЕМАТИКА:
1. ВРАНКОВИЋ НИКОЛИНА
2. ИСИДОРА НИКОЛИЋ
3. ГЛИГОРИЈЕ ЈЕВТИЋ
4. ПЕРАК СТРАХИЊА
5. ЛУКА ЈУРАНОВИЋ
6. ТЕОДОРА ОБРАДОВИЋ
7. ИГОР ЧВОРОВИЋ
8. КАТАРИНА ОБРАДОВИЋ

3/1
4/2
4/2
5/3
5/3
6/2
8/4
5/2

1. место
1. место
2. место
1. место
2. место
ПОХВАЛА
ПОХВАЛА
3. место

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
1.МАРИЈА ЈЕЛУШИЋ

8/1

2. место

РУСКИ ЈЕЗИК:
1. ИВАНОВИЋ ДИЈАНА
2. ПЕТРОВИЋ САЊА

8/1
8/4

1. место
2. место

ГЕОГРАФИЈА:
1. ДАБИЋ ЂОРЂЕ
2. МИШИЋ ЖИВОЈИН
3. РОМИЋ САЊА

7/6
7/6
8/2

2. место
2. место
3. место

ИСТОРИЈА
1. ДАБИЋ ЂОРЂЕ

7/6

3. место

БИОЛОГИЈА
1. АНЂЕЛА БОШКОВИЋ
2. ТИНА ЛУКОВАЦ
3. КРИСТИНА ФИЛИПОВИЋ

7/2
7/4
7/4

3. место
3. место
3. место

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1. РУКОМЕТ (мушка екипа)

7/8 разред

2. место

МАТЕМАТИКА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
1. ПЕРАК СТРАХИЊА
5/3
2. ЛУКА ЈУРАНОВИЋ
5/3
3. КАТАРИНА ОБРАДОВИЋ
5/2

2. место
2. место
3. место
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Наша школа, Основна школа „Илија Бирчанин’’
укључила се у пројекат „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА’’ који се
реализује у периоду од фебруара 2010. године до јуна
2011. године.

Зашто смо се укључили у овај пројекат?
Сваког дана чујемо: наставника напао љутит ученик; ученик осмог разреда
злостављан од групе насилника и сл...Насиље и страх од насиља су стварни
проблеми данашње школе. Неки стручњаци сматрају да због насиља које
је постало уобичајено у медијима, деца постају неосетљива на насиље.
Толерисање насиља доводи до тога да деца верују да могу применити насиље
на најмању провокацију – када их неко гурне, када изгубе у игри, када су
увређени; а не знају да је боље ненасиље, нити знају да увек постоји избор.
Када ученици виде колико насиља је допуштено, претпостављају да је оно
„ОК’’ и почињу мислити да они имају право да га користе ( као насилници)
или сами постају жртве.
Увођење одређених „снажних мера’’; „полицијских’’ метода добро звуче
али резултирају врло малим дугорочним успехом.
Ниједан делимичан напор није делотворан. Само целовит и трајан напор,
добро организован, методичан, даје значајне резултате. Зато је и наша школа
укључена у овај пројекат. У њему учествују сви: ученици, сви запослени
у школи, родитељи и локална заједница. Пројекат подржава УНИЦЕФ и
Министарство просвете.

ШТА ЈЕ НАСИЉЕ?
Насиље је сваки облик агресивног понашања једне особе према другој
особи, себи или имовини.
ВРСТЕ НАСИЉА:

Физичко
Психичко
Социјално
Сексуално
Занемаривање
ШТА ЈЕ НАСИЉЕ У ШКОЛИ?
То је сваки вид насиља међу децом; насиље одраслих над децом; насиље
деце над одраслима; деловање школе као институције на децу.
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НАСИЉЕ МЕЂУ ДЕЦОМ

И девојчице и дечаци су подједнако склони насилном понашању. Разлике
постоје у врсти насиља – док дечаци више испољавају физичко насиље,
девојчице су склоније ширењу гласина, оговарању и искључивању из групе.

7 КОРАКА КА „Школи без насиља’’
1.Ученици, родитељи, наставници и сви други запослени у
школи свесни су проблема насиља у школи
2.школа гради заштитну мрежу
3.заштитна мрежа функционише уз јасне мере и поступке
4.успостављање сарадње са локалном заједницом и другим
службама
5.заштитна мрежа пружа помоћ онима који трпе насиље
6.мрежа пружа помоћ и онима који трпе насиље а и онима који
се насилнички понашају
7.ШКОЛА – СИГУРНА И ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНА !
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Разговор са нашим учитељицама, пензионерима
НАТАША ДИМИТРИЈЕВИЋ
1. Када и где сте завршили учитељски школу?
Учитељску школу сам похађала и завршила у Крагујевцу 1997год., а потом и ВПШ, одсек за српскохрватски
језик и југословенску књижевност, такође у Крагујевцу.
2. Како сте одлучили да будете учитељ?
Па, у најранијем детињству. Увек сам у дечјој игри била нека учитељица, а ту су моју идеју подржавали и родитељи.
3. Колико година сте радили у нашој школи?
У Основној школи ,,Илија Бирчанин“ одрадила сам скоро цео свој радни век, од 1976 па све до пензије шк. 2008/09. год.
4. Да ли вам недостаје дечја граја?
Да, свакако! Њихова младост и искреност хранили су ми душу!
5. Испричајте неки занимљив догађај.
Па било је тога доста! Сећам се једног веома радо. Био је то први или други разред. Ја предајем неко градиво веома важно из
математике, пишем по табли, а иза мојих леђа жамор, прича. „ Док ја причам и пишем по табли има да ме гледате у очи и нашта
друго! Сви да гледате у мене и таблу!“, објашњавам ја. Завршим предавање, писање, и надгледам децу како преписују са табле.
Време пролази. Сви пишу а Небојша седи, гледа испред себе ни слова ни броја у свесци! „Шта је?, планем ја, „Сви пишу, а ти? Шта
ти радиш?“ „Па рекли сте да гледамо у таблу“, одговори Небојша невино и уплашено, ширећи своје крупне очи. Па стварно! Дете
је у праву! Учитељица није напоменула да сад можемо да преписујемо са табле. Мислила ја да се то подразумева. Е, кад су деца у
питању, ништа се не подразумева!!!
6. Да ли је било тешких ситуација у току службе?
Вероватно их је било, али се то заборави. Тешко је било организовати рекреативне наставе у посебним условима. Нпр. Пре 30 год.
4. маја, дилема, ићи или не ићи. Тито је умро. Отишли смо. А тамо: магла, киша, дани жалости... Непоновило се. Или ратне године
90.-тих- Тара, избеглице... И то се непоновило!
7. Да ли је теже било радити пре или је сад теже?
Свако време носи свој печат, било то ружно, тешко, лепо. У ери компјутера, интернета, нових технологоја, свакако има више
могућности за разноврснији приступ васпитно – образовном процесу, али ту је и бојазан отуђености деце, испољавање егоизма,
агресивности, нетолеранције.
8. Какав би, по вашем мишљењу требао да буде учитељ данас?
Креативан, савремен, технолошки образован, комуникативан, али пре свега да воли свој посао, да воли децу.
9. Како проводите пензионерске дане?
Не баш креативно, онако како бих желела, али то је све производ стицаја околности. Дружим се са веома драгим пријатељима, они
ми данас оплемењују душу својом позитивном енергијом.
10. Порука за млађе наставнике?
Верујте у себе, будите упорни и истрајни, и.... волите се људи.
П.С. – Велики поздрав својим и осталим ученицима, да буду пре свега вредни и понос својим родитењима и наставницима. Воли вас
све, ваша учитељица, Наташа.
МИРЈАНА СТРАЖИВУК
1. Када и где сте завршили Учитељску школу?
Учитељску школу сам завршила 1969.године у Београду,а 1976. године завршила сам Педагошку академију, такође у Београду.
2. Како сте се олучили да будете учитељ?
На моју олуку да будем учитељ,велики утицај имала је моја тетка,а и као мала девојчица највише сам волела а се
играмо „школе” и да ја будем учитељица.
3. Колико гоина сте радили у нашој школи и колико генерација сте извели?
У нашој школи сам радила 36 гоина и извела 9 генерација.
4. Да ли вам недостаје дечија граја?
Да,јако ми недостаје,тако да често ноћу сањам децу, учионицу,школу и кад се пробудим, буде ми јако тешко.
5. Испричајте један занимљив,необичан догађај.
Било је то у првом разреду на часу ликовне културе.Један ученик је за неколико минута завршио цртеж и донео да погледам. Лист је
буквално био ижврљан. На моје питање шта је нацртао, одговорио је њега и мене, али је пала ноћ па нити ја видим њега, нити он мене.
6. Да ли је било тешких ситуација?
Не памтим тешке ситуације,све ми је било лепо и брзо прошло.
7. Да ли је исто радити данас и некад?
Не, данас су деца у могућности да много више науче захваљујући техници.А и учитељу је данас много теже јер стално мора да буде
упознат са иновацијама.
8. Какав данас треба да буде учитељ?
Као и увек: да воли децу, да буде расположен, да зна да глуми, пева,игра,спусти се на дечији ниво и да има велики ауторитет.
9. Како се осећате без учионице, да ли Вам недостаје?
Немам времена да мислим на учионицу,иначе ми јако неостаје.
10. Како испуњавате пензионерске дане?
Дани ми јако брзо пролазе у забави са унуцима,у раду, у одласку код лекара, па опет немам времена да читам, нити да гледам серије.
Мораћу да сачекам постпензионерске дане. Иначе желим свима да доживите олазак у пензију и уживају онако како сами одлуче.
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СВИ СМО МИ ПОД ШИФРОМ
О фобијама (фобија-страх)
Реч фобија потиче од грчке речи phobis, што значи страх. Самим тим је и најшира
дефиниција свих фобија:страх од специфичних ситуација или предмета.
Једна од најчешћих врста фобија је агрофобија или страх од отворених простора. Први део назива потиче од грчке речи agora, која у једном од својих представља
пијаце, централне тргове у старој Грчкој на којима су се окупљали, те тако и сами
отворени простор.
Њој супротна клаустрофобија страх од затворених простора, пећина и лифтова,
потиче од латинске речи claustrum, што значи самостан или манастир.
Људи се, даље, најчешће плаше висине – акрофобија (од грчког akros у значењу
крајњи, претеран), затим, воде (овог пута од латинског аqva имамо аквафобију).
Фобија од летења је аерофобија и води порекло од латинског aero-ваздух,
никтофобија или страх од мрака је од грчког нух, нукт у значењу ноћ, мрак. Све
учесталији су и случајеви монофобије, тј.страх од самоће. Oпет у помоћ зовемо
латински mono-један, сам. Савремено друштво, еманиципација жена и још много
сличних друштвених фактора, довело је до све чешће гамофобије
или страха од брака. Стари грци су брак назвали gamos. Није згорег знати да се страх од кише зове омброфобија од грчког ombros,
киша, а страх од грмљавине астрафобија или астрапофобија,
од грчког astrape, муња. Ако се плашите самог бола, у питању
је алгофобија од грчког algo у значењу бол. Дентофобија или
страх од зубара је такође честа. Међутим, на старијем латинском зуб је
dens млађи облик је dent. Јентрофобија је страх од лекара. На грчком
iatro значи медицина. Клинофобије готово да на нашем балканском терену нема, јер је то страх од лежања у кревету и страх од кревета уопште.
Назив ове фобије потиче од латинске речи clino која значи нагнут. Ова фобија се
вероватно јавља само у комбинацији са претходном – када се бојите да лежите
у болничком кревету. Белонефобија је страх од оштрих предмета, нарочито од
игле. Назив ове фобије потиче од грчке реци belone што значи игла.За оне који се
боје вештица,под утицајем бајки и цртаних филмова иѕ детинства није на одмет
да знају да је њихов страх регистрован у психијатрији под називом викофобија.
Оно што је нучито интересантно је да је овај назив насто спајењем грчког phobos
и староенглеског wicca, што значи вештица. Педиофобија је страх од лутака, а реч
је настла од старогрчког paido, pais, што значи дете.
Библиофобија је страх од књига према грчком biblion – књига. Страх од математичких задатака и страх од бројева је аритмофобија; верујем да овде препознајете
грчко aritmos, тј. број, исту реч која је у корену аритметике. Ергофобија је страх
од рада. Истражујити етимологију речи, наићи ће се на то да име ове фобије води
порекла од латинског ergat, што значи – логички закључак. Испада да они који се
боје рада, боје се и логичког закључиванја. Од глософобије болију они који
се боје јавног наступа. Реч glosso на грчком значи језик. Чудно, али истинито, постоји и страх од правде.Gefira је грчка реч за мост, па се једна новија
фобија, тј. страх од мостова назива рефирофобија.Ако се загледамо
у руске класике, можемо рећи да је Раскоњников имао дикефобију.
Овај назив потиче од имена старогрчке богиње правде Дике. Ово није
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једина фобија у чијем називу се крије име грчких богова.
Зеусофобија је страх од Бога. Зевс је био врховни бог,
отац богова и људи у старој Грчкој. Свест о неминовности, смрти сасвим природно и одувек изазива страх
од смрти и умирања. Та фобија се у медицини назива
танатофобија, а реч је настала од имена грчког бога
смрти Танатоса. Једна од честих фобија је пирофобија.
Постоји још пиротехника, пироманија и у свим овим
речима имамо грчко pir, а то је ватра. Људи се боје
љубави, све чешће и заљубљивања, па је та фобија
регистрована као филофобија. Реч потиче од грчке
речи philos у значењу „вољени, љубљени“. Има и људи
који се не боје заљубљивања али се боје љубоморе.
Они пате од зелофобије, према грчкој речи zelos, што
значи „одушевљење, ватреност“. Калигинофобија је
стах од лепих жена а то име долази нам од грчког kalosлепота и gine-жена. Страх од мушкараца уопште назива се
андрофобија,према грчком аndros, што је генитив именице
anger, тј. човек.
Дисмофрофија имају људи који се боје да се погледају у огледало а
реч је настала спајањем грчког префикса dis, што значи не. Људи се
дакле боје свог облика у огледалу. Такође постоји и еисопрофобија, која је врло
слична овој а то је стах од огледала уопштено јер eucoptro је на грчком огледало.
Фобофобија је стах од страха. Њу не треба посебно објашњавати - дуплицирана је
грчка реч за страх. Сада ћемо се суочити са застрашујућим именом једне фобије
чије име има 34 слова ХИПОПОТОМОНСТРОСЕСКВИП
ЕДАЛИОФОБИЈА. Наиме, ради се о кованици чији
централни део представља придев seskvipedalni,
који потиче од латинског sesdui тј. један и по,
и nec, тј. нога, а у пренесеном значењу означава дугачку, вишесложну реч. Испред овог придева аутор речи накалемио је скрачену латинску
позајмљеницу из грчког hippotalamus која означава нилског коња а затим на њу наслонио
латинско монструм, у значењу „наказа,
неман“. Kaда је на то додао фобију,
добили смо ХИПОПОТОМОНСТ
РОСКВИПЕДАЛИОФОБИЈУ која
представља страх од дугих речи.
У псијатрији су забележене разне
фобије од животиња. Поменућемо
неколико најважнијих. Кинофобија
је страх од паса луталица. Постоји
више назива за страх од мачака.
Гатофобија је једна од њих. Где
има мачака ту има и мишева а страх
од мишева зове се мусофобија јер mus
на латинском значи миш.
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МОЈА ШКОЛА
Захваљујем школи
што знам да делим
и да избегнем свађу
речима смелим.

ПУТ У ДАЉИНУ
Сви иду, само ја стојим,
На улици мокрој од кише,
Гледам у даљину,
А тамо је празно,
Само таласи вриште.
Мојим путем нико не иде,
Само ја...
За мном нико не гледа,
Јер мој пут није од меда
И када доста ми је свега,
На том путу остајем сама,
Као санта леда.

Захваљујући школи
имам другарицу из клупе
са којом делим
све своје муке.
Нека школа
траје довека
јер она је
створила човека!
Тамара Аврамовић IV5

Милица Младеновић V5
Бранка Вракела V1
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МОЈА ШКОЛА
Драга децо да ли сте знали,
да је школа дом наш прави?
Волим школу, волим књигу,
иако ми често ствара бригу.
Вредна нисам, мада радим
Бог ми дао, добро памтим.

ШКОЛИ С ЉУБАВЉУ
У насељу мом има једна зграда
Она је лепша од целог града.
Моја школа најлепша на свету
Она је дом сваком детету.
На њој су увек отворена врата
Па ће на јесен у њу ићи мој бата.

Кад се Тања на ме наљути
ја брзо заћутим.

У школи има пуно добрих другара
Па се у разреду велика љубав ствара.
У школи учимо, мало се мучимо
Али ипак вредно рукаве сучемо.

Онда књигу грејем више,
да ми Тања петице пише.

Моја школа скоро нова
И лепа је баш као из снова.

Волим Тању одавде до неба,
Зато што је добра, зато што нам треба.

Мени је ова школа неизмерно драга,
Она ми је дража од целог овог града.

Маја Станковић IV5

Маша Ружић IV5
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МОЈА ЉУБАВ
Сва је моја душа испуњена тобом;
Као тамна гора студеном тишином;
Као покрет невидљивом руком
Кад побеле звезде, у сутон, над лугом;
Рађаш се у мени као светло у ноћи;
И у моме телу дрхтиш у самоћи;
Тражим те у сновима
И првом погледу јутра
Ал од тебе ни сенке нема
Ни јуче, ни данас, ни сутра!
Анђелина Драгутиновић V2

МОЈА ШКОЛА

Школа је место где учимо сви
углавном су то петичари.
Школа нема никаквог мота,
ал она нам је путоказ живота.
У школи строги наставници предају
чим неко писне, кечеве дају.
А ту су и наше брижне наставнице
што се сажале, па дају петице.
Ми волимо школу и она воли нас
неко је не воли, ал она нам је спас.
Филип Ивановић IV5

ШКОЛА

МОЈА ШКОЛА
Има једно место
које деца воле,
а зове се просто –
двориште школе.
У школи је лепо,
забава је права,
али ми је дража
у дворишту трава.
Кад размислим мало
није школа лоша,
јер да није ње – не би било коша.
Ни фудбала малог
који тако волим...
како, онда, школи
могу да одолим?
Николета Милијанчевић IV5
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Има ли нешто лепше од школе
њу сва деца воле,
у школи имам и другаре,
а са њима дечије шале мале.
Кад дође распуст
и школе више нема,
код мене се појави
једна велика дилема.
Шта сутра да радим
и шта раде другари моји,
да ли и њима, ко мени,
школа много фали.
Данило Филиповић IV5

ПЕСМА О ПРОЛЕЋУ
Пролећу се сви веселе,
и људи и пчеле.
Гмижу, гмижу и мрави,
У зеленој трави.
Све је зелено сад,
почиње тежак рад,
док нас сунце греје,
пшеница се сеје.
Цвеће мирише,
нема више кише,
и ласте долећу,
радују се пролећу.
Софија Јанковић III6

У СУСР

ЕТ ПРО
Л

Никла је
трава,
већ је па
се крава.
Шарено
ц
објављу је веће
пролеће.
А небо п
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што се ве беле
селе.
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ПРОЛЕЋЕ
ЕЋУ
То доба у години
Свима радост доноси
И својим се цвећем
Оно поноси
Једна ласта
Не чини пролеће
Али после једне
Јато долеће
Зреле јабуке
Већ висе на грани
И њишу се по ветру
Бели јорговани
А у мојој је башти
Све препуштено машти
Када пролеће
На моја врата дође
Када зима хладна прође
Ја ћу пролећу
Врата отворити
А од зиме ћу се одморити.
Александра Аврамовић 76

ПРОЛЕЋЕ И ЈА
Све се већ зелени
Цвеће је у цвату
Љубичице певају
Ево нас у марту
Ласте с југа долећу
И доносе пролеће
Сунце нам се пробија
Кроз густе облаке
А деца се радују
Тешка зима одлеће
Долази нам пролеће
Бројно нам долећу птице селице
И поново облећу северне крајеве
Још није прошла тешка зима
Ал ускоро проћи ће и пролеће доћи ће.
Виктор Јолџић II4

ЗВЕЗДЕ
Звезде, звезде
дању се гасе,
а ноћу пале.
Сваке вечери
небо красе
и никад се
ноћу не гасе.
Далибор
Стаменковић V4

ПРОЛЕЋЕ
Пролеће је увек
Пуно разних боја
А када дође
Онда берем воће.
Када сунце сине
Цвеће се вине
У висине.
Урош Ђаловић II4
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ПЕСМА ЗА МАМУ
Када ми нешто треба...МАМА!
Када нешто не знам...МАМА!
Када рушно сањам...МАМА!
Када ме нешто боли...МАМА!
Чак и кад спавам...МАМА!
У целом свету, на свим странама,
реч је углавном о мамама.
Пре смо били мрак и тама,
а онда нас је родила мама.
Милица Божовић III1

ДОГОВОР
Хајде, кћери, на спавање
Припреми се сама
Смежи ти се под јастуком
Весела пиџама.
Нећу сама ни случајно.
Ствари се не смеју
Ако нећеш мама са мном
Ти ми роди сеју!
Мирослава Мијатовић

БИЛА БИХ ТИ...
Мама, била бих ти месец млад
када кренеш у леп сан
да крај тебе дежурам!
Мама, била бих ти златно сунце
да те свако јутро будим
и у лице нежно љубим!
Мама, била бих ти твоја сенка
да те пратим сваког трена
да не будеш од мене одвојена!
Мама, била бих ти мисао
да на мене увек мислиш
и на тебе ја,
па нека мисли лете, лете
до неба и цео свет нека зна
колико те волим ја!

Тијана Нинчетовић IV6
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КАД У САН УТОНЕМ ЈА
Кад у сан утонем ја
све је лепо и тихо,
тад не виче нико.
У то доба и врапци спавају,
уморни су и они.
Нико више на врата не звони.
Сунце уморно спава,
тад само месец ради.
Није му хладно,
не умире од глади.
Све звезде на небу
чувају нас, знај
и оне нам кажу:
„Само спавајте,
утоните у ваш лепи сањарски рај“.
И зато ноћу
буди срећан ти,
јер звезде и месец
ће нас чувати.
Барбара Вукотић IV6

ИЗ ВАШЕГ У ШКОЛСКО ПЕРО
Moћ је отров срца
Често се питамо како неко може бити окрутан и зао. Осуђујемо га, све док и сами не
дођемо у такву ситуацију где користимо своју
моћ да чинимо недела.
Моћ је једна од највећих људских жеља.
Мислимо да њоме можемо променити свет и
учинити га лепшим местом за живот, све док
је не добијемо. Онда се све окрене, више не
видимо свет истим очима. Отвара нам се нови
свет могућности у коме видимо сами себе.
Више нико не постоји, само ми сами. Често
други људи пате због саможивих људи који
имају моћ. Моћ се може схватити и као нека
врста дроге. Када је окусимо, желимо је све
више, не схватајући да тиме повређујемо
људе око себе. Када би људи тако схватили
моћ, можда је и не би толико желели.
Моћ јесте отров. Најбоље би било да
смо сви једнаки. Међутим, то баш и није
могуће, јер и једнакост има своје лоше
стране. Треба нам вођа, јер народ не може
да се усагласи, а тај вођа би увек користио
моћ.
Јована Фемић VIII3
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Волим те, мој лепи граде
,,Ко је имао среће да се јутрос пробуди у Београду, може сматрати да је доста
постигао у животу.’’ овако је Душан Радовић описао мој родни град.
Мој град, неуништивог духа, често рушен и гажен и исто толико уздизан - још лепши
и одважнији. То је град позитивне енергије и широког срца. Отворен за све људе и увек
спреман за нова познанства.
Обожавам да шетам мојим Београдом који ме увек орасположи и инспирише. Шетњу најчешће почињем
идући Балканском улицом. То је један од најстаријих делова града у коме се спајају дух истока и запада. Њен
заштитни знак - стрма калдрма, и даље доминира над елегантним громадним грађевинама које је однедавно
окружују. Долазим до Теразија и сливам се у реку људи који журе ка најпознатијој улици у граду Кнез Михаиловој.
То је улица са најлепшим излозима, интересантним шетачима и веселим уличним свирачима. На њеном крају
смештен је најлепши украс Београда - Калемегдан, одакле се пружа предиван поглед на Ушће - место где се
сусрећу Сава и Дунав, сведоци времена и симболи непролазности. Београд је увек био инспирација за многе
уметнике и књижевнике. О њему су писали: Момо Капор, Иво Андрић, Милош Црњански и многи други. Скадарлија,
Кошутњак, Авала, Вуков споменик, Храм Св. Саве, Конак Књегиње Љубице... само су неки од многобројних кулутноисторијских симбола којима се поносе Београд и Београђани.
Упознајући и откривајући свој лепи град, сваким даном волим га све више.
Марија Милић VIII3

Љубав је чудо, љубав је моћ
Често се поставља питање шта је то љубав? Ово питање је уско повезано са самим питањем
постојања човека.
О љубави се пише од памтивека.Хиљаде књига је написано о њој, и хиљаду глава мислило о њој,
а кажу дефиниције нема. Она је многим писцима и уметницима била главни мотив, инспирација
и опсесија. Човек је човек само када је испуњен љубављу и када воли. Људе, поред разума одликују
осећања и емоције.Наша срећа је условљена љубављу и ми смо без ње обични паћеници и несрећници.
Најплеменитији и најдрагоценије осећање подарено човеку је љубав. Све што је добро, долази од
љубави.Сви људи чезну за љубављу.Међутим, и у љубави није све сваршено. Ако је љубав
неузвраћена, она са собом носи тугу и бол. Нећемо увек бити срећни и задовољни.
Али, не треба очајавати. Раније или касније, она ће се десити, а када се деси, срце
нас „откуца“.Људи не треба да крију своју заљубљеност, јер није
лако бити заљубљен, али је још теже без љубави. Љубав није
чудо, али чини чуда.Без ње нема живота, она све покреће.Она
је веома важна у животу, нешто најлепше што може да се
деси човеку, и увек је лепше живети у љубави. Ако је права љубав.
није довољно само волети, она подразумева бити уз вољену
особу и у добру,и у злу.Љубав је испуњена прелепим тренуцима
проведеним са вољеном особом.Она нам даје снагу да се боримо
кроЗ живот и да наставимо даље кад год нам лоше крене.
Љубав је вечна тема о којој се расправља, зато уживајте
у љубави, радујте се сваком дану, будите срећни, задовољни
и весели.
Јелена Џодан 85
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Моји први часови у петом разреду
,,Све ће бити у реду’’, рекла је мама када сам први дан кренула у
школу. Тог дана, школско двориште било је пуно. Као кроз маглу,
видела сам моје другарице. Погледом, тражила сам само једну
особу. У великој гомили деце тражила сам своју учитељицу
Милицу, као да она може да отера страх, овај непријатан осећај
новог. Уплашена, кренула сам са другарицама. Ушла сам у своју
нову учионицу. Чула сам чаврљање мојих другарица, жагор деце у
ходнику и звоно за почетак часа. Зујало ми је у ушима, уста су била
сува. Покушала сам нешто да шапнем другарици, али из мене није
изашло ниједно једино слово, ниједан једини глас. Мислила сам да ће
ми кренути сузе. То неописиво стање прекинуо је један глас. Отворила
сам очи и угледала младу жену која поздравља ново одељење. Све сам
ово претрпела. Она тако лепо прича, тихо, умирујуће, драго. Лепа
је и сасвим слична учитељици Милици. Час је прошао док „лупиш
дланом о длан“. Са другарима из разреда, отишла сам на час руског језика.
Било је јако занимљиво. Наставница нам је причала о знаменитостима Русије
и Москве, разним обичајима и људима који тамо живе. Тако се завршио још
један, веома узбудљив час. На одмору срела сам учитељицу. Пришла ми је,
загрлила, баш као да је знала да сам то целог јутра желела. Захвалила сам се, и
кренула даље у нову учионицу, са новим наставницима и озбиљнијим лекцијама.
Сад ми је смешно што сам се толико уплашила.
Ана Марија Илић V3

И ЈА ПИШЕМ БАЈКЕ
ЗЛАТНО ПИЛЕ
У једној далекој земљи, у малом рибарском селу, на обали мора живео је дечак Давор са
својом мајком и малом сестром Даворком. Живели су тешко и сиромашно.
Још као мали остао је без оца. Једног дана на мору је беснела олуја и подигли су се
огромни таласи. Чамац његовог оца се није вратио у луку.
Давор је био вредан и послушан дечак. Помагао је мајци у кућним пословима и бринуо
о својој малој сестри. Такође је помагао и осталим рибарима у селу. Крпио им је поцепане
мреже и везивао чамце кад би се ови враћали из риболова. Сви у селу су га због тога волели.
Његова породица се хранила само рибом коју би Давор упецао или би му рибари поклонили
у замену за његову помоћ.
Ближио се Даворкин рођендан. Мајка је Давору спремила корпу са рибом и послала га у
оближњи градић на пијацу. „Промени то сине за брашно и јаја. Направићемо сестри торту за
рођендан“, рече мајка. Давор је кренуо у градић. На путу кроз шуму је срео три стара, одрпана
и гладна човека. Видевши да Давор носи рибу један старац му рече: ,,Дуго смо на путу и дуго
времена нисмо ништа јели, да ли би био тако добар и овој тројици стараца поклонио ту рибу и
тако нас спасио глади“? Пошто је и сам био сиромашан и знао шта значи немати, Давор се сажалио и дао
старцима рибу и помагао им да је спреме и испеку.
Пре него што ће поћи кући, један од стараца му рече: ,,Испао си добар и племенит према нама, ево ти понеси
ово мало пиле кући и добро га чувај“. ,,Једнога дана када порасте оно ће ти узвратити за сву твоју
доброту и племенитост“ .
Давор се вратио кући носећи у руци мало пиле. Испричао је мајци шта му се десило у
шуми. Мајка се није наљутила на њега, пошто би и она исто тако поступила. Пиле је полако
расло и претварало се у прелепу коку. Једнога јутра када је Давор дошао да је нахрани, испод
коке је нашао златно јаје. Свакога дана после тога кока би снела још по једно златно јаје.
Сиромаштву Давора и његове породице дошао је крај. Од сада ће имати све што им
треба. Давор није заборавио ни сиромашне рибаре из села који су годинама помагали
његовој породици. Мало и сиромашно рибарско село убрзо је постало прелепи градић на
мору.
Никола Мандић IV3
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Лик мајке Мионе у приповеци
„Прва бразда“ Милована Глишића
Много је храбрих и пожртвованих жена
које су описане у нашој књижевности. Једна од
најупечатљивијих је, сигурно, мајка Миона из
приповетке „Прва бразда“.
Она је рано остала без мужа који је погинуо у рату. Иако са троје мале деце, она се није
уплашила и поклекла, него је наставила да се
бори за своју породицу. Многе жене су се поново удале, али Миона није хтела. Изабрала
је тежи пут, како би њена деца одрасла у
сопственој кући. Радила је тешке послове на њиви, али се никад није жалила да јој је тешко. Како су деца
расла, почели су да помажу мајци
око послова у кући, а њен најстарији
син, Огњан, узорао је своју прву бразду.
Миона је била неизмерно срећна и сакривала је
сузе радоснице, јер је схватила да је њена кућа
поново добила домаћина. Огњан је овим првим
великим послом на имању показао да наставља
мајчину борбу за њихов бољи живот. Миона је
децу лепо васпитала и школовала, иако су се
многи чудили. Хтела је да буду добри, паметни
и честити људи. У томе је и успела уз пуно љубави и топлине. Борила се, радила, мучила, али
се труд исплатио. Зато је она добра жена, а њена
деца честити људи.
Миона је показала да се упорношћу, радом
и љубављу све може постићи. Поштење и љубав
у породици, победили су све проблеме.Прва
бразда је симбол њене победе у борби са животним препрекама.

Кућа у шуми
Један зека је имао кућу у
шуми. Волео је да једе купус
и шаргарепу. Док је јео купус,
ушао је меда. Зека се уплашио
и побегао. Меда је повикао:
„Има ли кога?“ Зека изађе и
каже меди да није у реду да
улази непозван и без куцања.
То није лепо понашање. Меда
се извинио, а зека га је понудио
купусом.
Лепа реч нам увек прија.
Сара Шаша, II2

ХВАЛИСАВИ КРАЉ
Био једном један краљ који је
волео да се хвали својим богатством. Куповао је разне ствари да
би се хвалио њима. Он је тако куповао, куповао и потрошио је сав
свој новац. Једном га неки човек
упита: „Шта је са твојим хвалисањем? Зашто се не хвалиш више?“
А краљ му одговори: „Па ја немам
више свој новац! Потрошио сам
га!“ Тада човек одговори: „Није
добро хвалити се и радити све
ради славе.“ Тако је краљ научио
лекцију.
Јован Весковић II2

Лука Јурановић 53

СРЕЋА ЈЕ...
Срећа је, срећа је кад неко хммммм... рецимо неко добије петицу из
математике, српског, физичког, музичког, енглеског!!!
Срећа је... Кад те неко похвали, испуни ти се жеља, кад ти неко нешто купи
што си ти хтео да имаш. Кад кренеш у школу са најбољом другарицом, другом,
братом, сестром, кад нешто изгубиш и слeдећи дан нађеш.
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Елена Павковић II-2

У шта верујем и чему се надам
Као грлица на небу са плућима пуним страха, која тражи своје јато, тако и ја тражим срце које ће ме
волети и чувати. Неког поред кога ће страх постати заборав.
Љубав, љубав је главни чин нашег живота. Без љубави били бисмо као биљка без корена, као кућа
без темеља, као риба без воде. Без љубави не би било ни среће. Сви имамо неку љубав и верујемо у њу.
Ипак, љубав није увек тако срећна. Понекад је она болна. Као грлица која губи јато у великим плавим
облацима и остаје разочарана, тако остаје онај који је изгубио љубав. Тешко се опет уздиже у облаке јер
зна да може опет исто да заврши. Кажу да стару љубав не треба обнављати, јер је то као да читате опет
већ прочитану књигу и крај јој знате напамет. Ал’ кад неког заволите, тешко престајете да га волите.
Једноставно вам је тешко да заборавите све и окренете нови лист. И у највећем очају нада ће
се јавити. Она последња умире.
Најважније је да ми волимо неког и сигурно ће неко волетни нас. Добро се
добрим враћа. И изгубљена грлица срећу на крају пронађе!

Вујовић Неда VII2

Задивљен застао сам пред лепотом једног краја
Сваки човек једном види нешто лепо. То се и мени десило.
Било је то пре годину дана у манастиру Љубостињи. Био сам са учитељицом и другарима на излету. Када су
се отворила тешка црквена врата, осетио сам се поносним што сам ушао у тако свето место. Манастир је био
саграђен од камена, а изнутра је било много фресака. Најежио сам се од такве лепоте. Свештеник који је живео у
једној од помоћних кућа, причао нам је о манастиру. Око манастира било је много путића и сви су водили у један
мали врт. Мало даље је било гробље и свуда око манастира лепо подшишана трава и покоје младо дрво. То место
је толико лепо да ме је зачарало својом лепотом. Након тога смо отишли недалеко одатле у парк. Спремили смо
се, а затим отишли.
Док смо се враћали, размишљао сам о ономе што сам видео и рекао себи да се та лепота може доживети само једном.
Сергеј Пајић, V3

Многе ствари ћеш боље разумети
ако их сагледаш из другог угла
Свако има неке своје проблеме и немире, али ми те особе не разумемо зато што се не
налазимо на њиховом месту.
Питамо се зашто је та особа баш то урадила када је имала низ бољих решења. Ту особу не
разумемо и не оправдавамо је, али питао сам се неколико пута шта би било да сам ја тада био
на месту те особе. Да ли бих поступио као та особа? Да ли бих се сетио неког бољег решења?
Та и још многа питања постоје а ја нећу знати одговор. Али барем могу да разумем ту особу и
сазнам зашто је тако поступила. Из личног примера знам да многе особе у почетку не разумем.
Али, када мало сагледам ситуацију, када погледам из другог угла, када уђем у кожу те особе,
обујем ципеле те особе и његовим очима видим шта се десило, на неки начин разумем ту особу.
Поступке не оправдавам, али макар знам како јој је било у тој ситуацији. Родитељи ме често не
разумеју. Како време пролази све долази на своје место и они ме разумеју, али и не оправдавају.
Говоре ми шта би било боље да сам урадио и саветују ме шта да урадим следећи пут.
Ако неку особу не разумеш, покушај да будеш на
њеном месту и можда ћеш је разумети.
Милош Петровић, 84
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У туђој кожи
Сви смо ми различити. Имамо различите особине, веру, боју
коже, косе... Свако је различит на свој начин.
Сећам се, давно је то било, једна девојчица из наше улице била је
друге вере, али јако добра и поштена. Сви смо је избегавали и нико није
хтео да се дружи са њом. Била је усамљена и тужна. Када смо излазили
на улицу да се играмо, она нас је тужно посматрала кроз прозор своје собе.
Нисмо се обазирали на то, већ смо наставили да се играмо. Нико никада
није помислио како је тој девојчици, како се осећала. Једног дана она је изашла
на улицу са лоптом и играла се сама. Дошли смо после и ми, али нисмо имали лопту.
Стајали смо и гледали њу како се игра. Када нас је видела како стојимо, позвала нас је да се сви
заједно играмо. Ми смо прво оклевали и предомишљали се, али смо на крају пристали. Од тог дана и она је излазила са нама да
се заједно играмо. Како смо постајали старији, све више смо схватали колико је она уствари добра. Почели смо да схватамо
колико је она била тужна и усамљена због наше одбојности.
После се она одселила, а ми смо скупили паре и купили јој поклон и написали писмо у којем смо навели да нам је много жао
због тога што нисмо покушали да је разумемо.
Марија Грујичић, VI6

На рођендану код другарице
На свим рођенданима на којима сам била било ми је много лепо и
занимљиво, али не као и на овом. То је био уједно и растанак од, свима
драге пријатељице.
Био је Први мај, а моје другарице и ја смо смишљале шта да купимо за
рођендан нашој пријатељици Милици. За сваки од претходних рођендана
куповале смо углавном мајице и сукњице, али за овај смо желеле да јој купимо
заједнички посебан поклон. Нисмо имале довољно времена, само четири дана,
и на крају смо одлучиле да купимо ручни сат. Ана Марија, Николина, Тамара
и ја смо дале по пет стотина динара и купиле леп розе-љубичасти сат. Једва
смо се суздржале да јој не кажемо, а када је дошао тај дан обукле смо наше најлепше хаљине и направиле прелепе
фризуре. Ове године нисмо хтеле да купимо мајицу или сукњу коју ће износити и бацити, зато што смо желеле да
нас никад не заборави, јер ће се за неколико месеци одселити и дуго је нећемо видети. Када смо ушле у њену кућу,
потрчале смо и загрлиле је, а она само што није заплакала. Отворила је поклон и јако се обрадовала. Заклела се
да нас никад неће заборавити и да ће нас чувати у срцу, као и ми њу. Прошло је и тих неколико месеци, Милица се
одселила, а ми смо биле јако тужне. Навикле смо да, када се вратимо из школе, неку од нас позове и својим благим
гласом упита: „Како си? Је л’ можеш, молим те, да ми кажеш шта имамо за домаћи из српског?” Никада је нисам
одбила и рекла „Не!”
Волела бих кад бих је видела, макар на пола сата, да се испричамо и исмејемо. Ипак, све што је лепо кратко траје.
Јована Лалић, V3

Све ће то народ позлатити
Приповетка Лазе Лазаревића „Све ће то народ позлатити“ реална је друштвена стварност у Србији у другој половини деветнаестог века.
Ова приповетка се односи на јако тежак положај ратних војних инвалида. Они су се храбро борили за слободу своје земље, а за узврат од
тадашње власти нису добили ништа. Већина је просила да би се прехранили, што писац оштро осуђује и „тера“ власт да поведе рачуна о осакаћеној
сиротињи која није крива за своју несрећну судбину. Писац у поређењу личности ове приповетке користи контраст. Он приказује лик капетана
Танасија Јеличића, који је миран, прибран и спокојно чека жену и дете. Лик Благоја казанџије дат је у супротности. Нервозан је, нестрпљив, брине се
и као да предосећа неку несрећу. Тај његов немир се стално повећава све док на крају, пред зору, уморан заспи у гостионици. Капетан буди Благоја
и саопштава му да му је син рањен. Он то доживљава као катастрофу. Не жели да то његов син чује или осети, па га теши речима: „Све ће то народ
позлатити“. Отац је очајан и веома несрећан. Његов син, некад кршан момак, пун живота и веселе нарави, па да то доживи. Благоје кришом плаче,
тугује, јеца и много пати. Он лажно теши свога сина, иако зна да то није истина. Благоје се обраћа присутном народу покушавајући да убеди сина
и себе како домовина неће заборавити жртвовање његовог сина за слободу и добро свих њих. Народ даје новац и поклоне, а син тада схвата
да је богаљ и просјак и да ће живети од туђе милостиње. Младић, потресен горком истином, плаче, отац га теши, иако зна да неће бити
боље. Тај бол и плач осакаћеног војника је врхунац бола, очаја, патње, изгубљене наде и вере у бољу будућност. Отац се пропио и брзо
умро, а син је остао сам, заборављен и осуђен на пропаст.
Ова приповетка поручује да људи буду хуманији, да помажу једни другима, да не буду себични и саможиви и да понекад
помисле и на друге људе.
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Александра Јовановић, 84

Једна мала птица

Љубав је чудо, љубав је моћ

Једна мала птица свако јутро слеће на
мој прозор. Волим да разговарам са њом,
чак јој поверавам тајне, знајући да уме да
их чува. Када падне мрак, она одлети своме
гнезду, а ја легнем у своје. Следећег јутра
настављамо разговор и опет га завршавамо.
Наредни дан је за нас био посебан.
То је био дан када су се мали
птићи излегли. Прославили
смо тај дан, радујући
се.Волим малу птицу, јер је
добар друг.

Љубав је непромишљена, непредвидива, необуздана. Добијеш
крила, смејеш се, плачеш, сањаш, али изнад свега, због ње се осећаш
живим. Љубав је корак при остварењу највећег љубавног сна.Она
није само волети неког, то је нешто дубоко, истинско и једиствено.
Кажу да једну особу не можеш да упознаш у потпуности, па чак и
онај који ти је најближи може да те изненади.

Ивковић
Александар 22

Многе ствари ћеш боље
разумети ако их сагледаш
из другог угла
Свако има неке своје проблеме и немире, али ми те особе не разумемо зато што
се не налазимо на њиховом месту.
Питамо се зашто је та особа баш то
урадила када је имала низ бољих решења.
Ту особу не разумемо и не оправдавамо је,
али питао сам се неколико пута шта би било
да сам ја тада био на месту те особе. Да
ли бих поступио као та особа? Да ли бих се
сетио неког бољег решења? Та и још многа
питања постоје за која нећу знати одговор.
Али барем могу да разумем ту особу и
сазнам зашто је тако поступила. Из личног
примера знам да многе особе у почетку
не разумем. Али, када мало сагледам ситуацију, када погледам из другог угла, када
„уђем у кожу’’ те особе, „обујем ципеле’’
те особе и „његовим очима’’ видим шта се
десило, на неки начин разумем ту особу.
Поступке не оправдавам, али макар знам
како јој је било у тој ситуацији. Родитељи
ме често не разумеју. Како време пролази
све долази на своје место и они ме
разумеју, али и не оправдавају.
Говоре ми шта би било боље да
сам урадио и саветују ме шта да
урадим следећи пут.
Ако неку особу не разумеш, покушај
да будеш на њеном месту и можда ћеш
је разумети.
Милош Петровић, VIII4

Само нас права љубав спаја чврстим везама са ближњима, да
бисмо заједно могли да се боримо са животним искушењима.Ако
имамо љубав, све ће бити много једноставније.Често не можемо
да искажемо своја осећања на прави начин, често
смо неодлучни, мислимо да је крај, да
не можемо даље, али због ње вреди
живети. Било да је то љубав
према породици, пријатељима или вољеној
особи, то је оно због
чега устајемо после сваког пада. Због
љубави постајемо
јачи, сигурнији
у себе, свесни
смо онога што имамо, и наши циљеви су јаснији. Тачно знамо шта
желимо и због ње вреди истрајати и када је најтеже. Да није љубави
не би било ни нас. То је нешто много јаче од људи, од свега, јер
се против осећања не може. Због љубави праштамо, волимо, маштамо, боримо се. Многи људи не знају штаа желе у животу, често
прокоцкају све.Остану без вољене особе, породице, због својих
поступака. Често правимо грешке. У младости се дешавају многе
ствари које радимо несвесно. Тек кад сазримо,схватамо да је све
моло бити другачије, али многи греше управо зато што не воле.
Чак се и старијима дешавају разни испади због тога, али уколико
будеш упоран, и истрајеш до краја доћи ћеш до жељеног циља, јер
само су труд, упорност и љубав пролаз до испуњења сна. Љубав
често зна и да боли, уколико је неузвраћена, али то је разлог више
да не одустанемо. Докле год смо живи, треба да се боримо и да
бранимо оно што волимо. Сви знамо да љубав није само реч, већ
много ише од тога. Она нас испуњава. Због ње доживимо најлпеше
тренутке у животу.
Без љубави човек је усамљен, огорчен, зато волите максимално
и препустите се својим осећањима, јер није исто када је човек у
пустињи, и када је пустиња у човеку.
Јелена Грујић 85

Овчица Белчица
У једном селу живела је јена овчица,
звала се Белчица.
Она је волела много да се игра.
Играла се са Машницом и Шаром,
и оне су биле слатке овчице.
Играле су се све ок није пао мрак,
а кад је пао мрак,вратиле су се у шталу
и брзо су заспале. Сутрадан ће се
играти све три зајено.
Милица Лалић 1/5
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О ромском народу
Историја
Постојбина Рома је Инди ја. Познато је да
су три већа ромска племена Синти, Кали и
Роми прошли заједно, али зашто је дошло до
сеоба до данас није историјски потврђено, јер
Индијци као и Роми не записују догађаје, већ
постоји само оно што се преноси с колена на
колено.
Кренувши на запад, преко територија данашњег Авганистана, Ирана и Турске, Роми су
стигли на територију Балканског полуострва,
одакле су кретали ка земљама западне Европе
и даље до земаља Јужне и Северне Америке.
Тај пут је био обележен прогонима, различитим
врстама забрана; против Рома су иступали и
држава и црква и цареви и папе; за Роме нису
имали разумевања ни феудалци ни кметови,
ни капиталисти ни пролетери. Њихове интересе није заступала ниједна идеологија нити
иједна партија. Тражећи заштиту, Роми су се непрестано селили, а сиромаштво је било стални
пратилац.
Тридесетак милиона припадника овог
народа стотинама и хиљадама година живе
без властите државе. Разбацани по „белом
свету“ , Роми ипак имају све оно што карактерише један народ. Имају свој језик, културу,
традицију, имају националну свест, али нигде
их не признају као народ или бар народност.
Једноставно они су „Цигани”, негде и са малим
<ц>. Када се зна да реч Циганин потиче од
грчке речи anthiganen, што значи недодирљив, тј неко ко није достојан тога да се додирне, јасно је у каквом су положају живели
и како, у већини случајева, живе и сада у
читавом свету.
Влашки и не влашки Роми се деле на девет
групација. То су:
1. Гурбети – (арапска реч и значи странац),
добри су трговци, бавили су се продајом
коња.
2. Бањаши – једна подгрупа влашких Рома, баве
се израдом дрвета (кашика, корита итд.).
3. Калдараши – јако племе, најдуже су били
путујући Роми, веома опасни, лако потеђу
нођ. Калдараши су део Лура. Код нас их има
веома мало у околини Новог Сада.
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4. Леаши-иду уз Калдараше – бавили су се
занатским пословима уз војнике (правили
оружје).
5. Ковачки Роми – изгубили су језик, не говоре ромски језик, ни румунски, ѕнају само
локални. Увек су остављали по једну породицу у селу у ком су били, због заната, тако
да су морали научити локални језик.
6. Тамари – спадају у елиту, говоре ромски
језок, школују децу, не мешају се са другим
Ромима. Они имају прави кастински однос.
7. Ариље – муслимански Роми, говоре ромски. Патријахат је веома јак, тако да женско
дете, па и жена, немају никаква права.
8. Лингуре – румунски Роми, баве се музиком, говоре влашки језик, већина је православне вере.
9. Каравласи – црни човек – били су надничари, били су поштовани. Познати су по
раним браковима и женили су синове старијим девојкама. Они су се најбрже асмиловали. Углавном су православне вере.
Глагол „имати“ у првобитном значењу није
употребљаван у контексу поседовања материјалних вредности, већ у смислу поседовања среће, задовољства, слободе. Тачно је да су
ромска култура и језик попримили доста елемената земаља кроз које су пролазили и делом је тада појам имати променио првобитно
значење.
Припадност племену, тј групацији је један
од важних елемената система вредности у
ромској заједници, јер као и сви индијски
народи, Роми су дуго живели и данас живе са
нормама кастинског система. Најтежа казна,
готово равна осуди на смрт, је била искључивање из племена.

Патријарх ромске заједнице
Израз Ром на ромском језику значи прави,
тј. ожењен човек. „Реч мануш“ такође значи
човек, али не у смислу домаћина , ожењеног.
На ромском, жена се каже „ђувли“ ако није
удата, а када се уда назива се ромни. Мислим
да је ово значајно због самог сазнања да
морате бити у браку да би се назвали именом
свог народа, што говори о тежини и специфичности ромског патријархата.

Патријархат ромске заједнице је у одређеним стварима исти као патријарх посматран
уопште, али он има и своје специфичности.
Важно је да знамо да ромска заједница има
своје обичаје и неписане законе који су, у
ствари, невидљиви апарат контроле и принуде над ромским женама.
Један од најзначајнијих догаћаја у животу
ромске заједнице је свадба. Традиција склапања брака „куповањем девојке“ још увек је
присутна ситуација у којој је жена Ромкиња
потпуно обесправљена, она се по питању брака
или избору мужа не пита баш ништа. У новије
време може да се чује њено мишљење, али оно
нема никаквог утицаја на одлуку оца, стрица
или брата. Обичаји и
ритуали везани за венчање разликују се од
племена до племена,
али церемонија „поштења младе” присутна
је код свих. У случају
“непоштења”, млада се
обично враћа назад и за
њу почиње пакао – удају
је ван њеног места рођења за старијег човека
или удовца са више деце и третирана је као
мање вредно биће.
Идеална ромска девојка за Роме мора да
буде: невина, послушна, верна, вредна, чиста.
Само као таква пожељна је у својој заједници.
Ромкиње не знају своја прва и не знају како
да их остваре; њима је веома лако одузети децу.
Ромска жена је жртва система. Она се налази
у зачараном кругу сиромаштва и насиља, није
укључена ни у једну друштвену поделу зато
што није школована зато што нема права да
одлучује о себи. Њој је укинуто право слободе
воље и избора.
Један од проблема сиромашних народа је и
прошња. Ретко ћете на улици видети ромског
мушкарца да проси, то углавном чине жене
и деца. Ово је један од тежих видова насиља
које друштво, а ни ромска заједница не желе
да виде, а ни да реше.
Ромкиња нема велики ауторитет у васпитању своје деце и данас долазимо до тужне
истине да многа ромска деца користе дрогу,
дилују дрогу, а њихове мајке са тим сазнањем
не могу да учине ништа, чак то морају да крију
од мушких чланова своје породице.

Стереотипи и предрасуде
Предрасуде су друштвени феномен. У сваком друштву постоје одређене групе људи
према којима друштво има предрасуде. Бројне предрасуде према Ромима, које су се вековима таложиле у главама обичног света, а
које су нажалост, лансирани интелектуалци
из већинских нација (погледати све веће енциклопедије и лексиконе), неке су од узрока
нетрепељивости и малтретирања Рома. Већина тих предрасуда су, наравно без основа,
али мало је оних који су се потрудили да понуде објашњења. Променимо само неке од
најтежих „оптужби” на рачун овог народа. Чак
и озбиљни истраживачи знају
неретко да понове флоскули да
су „Роми лењи”. Они, мислимо
на те надринаучнике, ниједног
тренутка нису размишљали о
различитим системима вредности код Рома и других.

Дискриминација
Дискриминација, као део ромског живота,
толико је уткана у свакодневницу да постаје део
културног миљеа ромске популације. Многи
Роми сами себе називају Циганима, чак иако
знају значење те речи. То је прихваћен начин
комуникације са већинским народом, да би
били лакше прихваћени. Отворена и затворена
дискриминација су један од најважнијих разлога
гетоизације ромског народа и пред тим се не
могу затварати очи и уши.
Роми су један од најстаријих живих народа
на свету. Иза себе имају велику културну баштину о којој се или мало зна или уопште не говори.
Ромска заједница је данас запала у безизлазну
ситуацију свуда у свету. Неповољним цивилизацијским околностима доведена је на руб
пропасти. Свет мора коначно разумети снагу
и потребу ромске заједнице, јер је она специфична творевина, формирана одрећеним
социјалним културним условима током дуге
историје прогонства. Ромска заједница није
слична ниједној другој иако у себи има културних елемената свих народа света.
Милица Симић
Дечији ромски центар, Београд
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РАЗГОВОР СА ШКОЛСКИМ ПОЛИЦАЈЦЕМ
Лазаревић Дејан

Друштво без корупције ,криминала,дроге је здраво друштво и оно може убрзано да се развија,поготову што је наша држава прошла кроз многе невоље у
последњих двадесет година. Распад заједнице, једне, па друге државе, живот у
окружењу санкција, бомбардовања, нелегално одвајање Косова од Србије. Све
је то помогло разним незаконитостима да бујају и продиру у све делове друштва.
Ни школе нису мимоишли сви ови проблеми.
Школска дворишта постала су мета напада дилера дрогом. Да би заштитили
школе од овог друштвеног зла, у школу је уведен дежурни полицајац, човек
који брине о нашој укупној безбедности.
Сви знамо нашег полицајца Дејана Лазаревића. Ипак да га упознамо још
боље и у унифорни и без ње зато смо га замолили да нам одговори на неколико
питања.
Питање: Откуд Ви у школи ? Која је Ваша основна дужност?
Одговор: У школи сам да својим присуством и радом ниво безбедности ученика
и запослених подигнем на највиши могући ниво, а основни задатак ми је Ваша
безбедност.
Питање: Да ли Вам је лепо у школи с нама, или би радије радили на неком
другом месту?
Одговор: Наравно, лепо је радити у школи и бити са вама и не бих волео да
радим на неком другом месту, уколико се за то не укаже потреба, jeр ја сам полицијски службеник који мора бити спреман да изврши сваки задатак који се
постави пред њега.
Питање: Који су најчешћи проблеми у школи и како их решавате?
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Одговор: Најчешће се сусрећем са тучама између ученика. У разрађеном механизму решавања проблема прво реагује стручна (педагошко-психолошка)
служба школе која ме извештава о проблему и даје ми потребне информације
за мој даљи рад .
Питање: Да ли има дроге и оружја у нашем школском дворишту?
Одговор: За време мог досадашњег боравка у овој школи са тим се нисам сусрео.
Питање: Да ли има насиља између наставника и ученика?
Одговор: Званично до мене ништа није стигло,али има случајева некоректног
понашања које се решава на релацији наставник родитељ,појачаним васпитним радом с тим ученицима и на крају, ако све то не уроди плодом, санкционише се смањењем оцене из владања .
Питање: Кад дете направи прекршај или неки проблем, да ли се позивају родитељи на разговор?
Одговор: За било који проблем који се деси родитељ мора бити позван на разговор
на којем и са догађајем који се десио.
Питање: Који су поступци за решавање проблема ?
Одговор: Од стране ПП службе утврђује се чињенично стање догађаја и на основу
тога се предузимају мере и радње у оквиру школе, а о учињеном догађају ме
извештавају а ја у писаној форми извештавам надлежне службе у мом Министарству.
Питањe: Да ли су већи проблеми са старијим или млађим ученицима?
Одговор: Заиста нема правила, али сада сам на појачао присуство у близини
матураната који знају да се беспотребно опусте и да направе проблем.
Питањe: Да ли ученици уништавају школску имовину?
Одговор: Имовином школа руководи али имовина је власништво свих нас и морамо да се потрудимо да је више пазимо. Из одговора сазнајем да се то догађа.
Питањe: Ко више прави проблеме дечаци или девојчице?
Одговор: У много већој мери дечаци .
Питањe: Имате ли нешто да додате ?
Одговор: Имао бих да будућим матурантима пожелим много среће у даљем
школовању, а свим ученицима да
поручим да нема потребе да се
плаше униформисаног лица, него
да се слободно без икаквог устручавања обрате мени за било
какву врсту помоћи.На првом
месту ја сам ту због ваше
безбедности и да не дозволим
никоме да вас на било
који начин угрози. Мени
се можете обратити и
када ме видите у насељу
пошто већина вас зна да
ту живим. Убеђен сам да
је „боље спречити него
лечити“ зато ако имате
недоумице боље питајте
да не буде касно. Уједно
се захваљујем младој
репортерки и редакцији Школског пера на
посвећеном времену.
Разговор водила Ђурић Наташа ученица 84
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Берба медаља ученица наше школе
На трећем Светском првенству у фудокан-шотокан каратеу, одржаном од 10. до 14. марта ове
године у Хали спортова на Новом Београду, такмичари(ке) репрезентације Србије заузели су треће
место по броју освојених медаља: пет златних, 11 сребрних и чак 20 бронзаних. Испред репрезентације
Србије биле су репрезентације Румуније, односно Русије и Пољске, које су поделиле друго место.
Светско првенство одржано је под руководством оснивача једног од водећих светских стилова, проф.
др Илијом Јоргом.
На првенству су учествовале 42 земље света. Србија је, у овим категоријама, заузела треће
место по укупном броју освојених светских одличја са укупно 36 медаља, а карате клуб ‘’Јапан’’ из
Земун Поља дао је изузетан допринос. Ученице ОШ „Илија Бирчанин“ Јована Антић, 73, и њена сестра
Јелена Антић, 55, попеле су се на победничко постоље, чиме се Школа поноси и честита им. Јована и
Јелена су освојиле две бронзане медаље, у категорији старијих пионира (кате,
екипно)-Јована, а Јелена у категорији пионира. Појединачни наступи
су, такође, били изузетни: Јелена је освојила четврто место
на свету, а Јована пето место. Шта рећи осим речи
дивљења, хвале и честитки. Такође, запажен
резултат постигла је и члан репрезентације
Србије, Бојана Миленковић, ученица 3
разреда наше школе.
Свакако, за овакав изузетан
успех ученица наше школе има и
њихов тренер Јовица Антић,
Јеленин и Јованин отац, који су
овакве резултате остварили у скромним
условима, тренирајући у сали Месне
заједнице Земун Поље.
Нарочито треба истаћи да су сва деца
карате клуба „Јапан“, па и ученице наше
школе Јована и Јелена Антић и Бојана
Миленковић, одлични ђаци и примерног
понашања, на чему нарочито инсистира
њихов тренер. „У карате клубу нема места за
лоше ученике“, каже њихов тренер, „а циљ ове
вештине није у победи и поразу већ у усавршавању
карактера“. Зато ове две бронзане медаље ученица
наше школе сијају пуним сјајем.
Њихов тренер Јовица Антић с поносом говори
о својим ученицама: „Оне се радују сваком тренингу,
иако напорно вежбају. Данашњу омладину треба што више
усмеравати према спорту уопште, како би је што више удаљили
од улице и свега лошег. Моје ученице вежбају из љубави, радују
се сваком успешно изведеном покрету као што се радују свакој
петици у школи. То јединство мора постојати да би биле успешне и као
спортисти, и ученици, и људи“.
На ове његове речи оне се само осмехују. Тиме су све
рекле. Зар има ишта лепше на овом свету од њиховог осмеха?
Срећа, успех, задовољство, испуњеност ових девојчица које иду
правим путем.
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Интервју са Гоцом Тржан
Наша позната певачица, Гоца Тржан, била ја недавно гост у нашем нашем насељу Школско добро и тим поводом
дала интервју нашим ученицама Марији Васић, Невени Несторовић и Дамјану Керчову, иначе уредницима листа
,,Наша ливадица“ који излази у овом насељу.
Најинтересантније делове интервјуа преносимо у наш лист:
НМЛ: Када сте рођени?
Г: Давне 1974.8. јула у Београду.
НМЛ: Коју сте школу завршили?
Г: Основну „Душко Радовић“, некадашњу ,,25. Мај“ И 10.Београдску гимназију.
НМЛ: Зашто баш та школа?
Г: Највећи број мојих другара је отишао у 10. гимназију, а пошто сам одличан ђак морала сам да упишем
најбољу. Међу нама речењно блиѕу је Новог Београда где сам станиовала.
НМЛ: Какав сте били ђак?
Г: Ја сам била одличан ђак. У основној школи сам била вуковац и била сам члан свих могућих секција. Чак сам
трчала најбрже на 100м. У средњој школи врло јак одличан.
НМЛ: Који сте предмет волели, а који мрзели?
Г: Највише сам волела биологију, а хемију и физику сам мрзела из дна душе.
НМЛ: Како је то бити певачица?
Г: Лепо је и тешко. Важно је кад се у животу усмеравате да кажете ја сам најбоља у математици и бавим се
математиком. Радити нешто што волиш то је права ствар.
НМЛ: Да ли сте задовољни својим позивом?
Г: Јесам, наравно. Има ствари које би мењала , врсту музике коју млади слушају.Рецимо Гранд музика није добра
за вас. Растете уз нешто што вам помера естетске ствари. Тужно је да девојчице у 8. разреду хоће да изгледају као Сека
Алексић, Цеца. Изгледајте као што изгледате, све остало ће доћи на своје. Ми смо расли уз Мадону , Стинга, МТВ.
НМЛ: Шта вам се не свиђа у позиву певачице?
Г: Много тога. Мораш да се бориш са људима којима ту није место , са шундом. Мора много да се путује. Има
много ружних ствари, али кад нешто волиш није тешко.
НМЛ: Када сте почели да певате?
Г: Мој први наступ је био са 4 године и певала сам са хором ЈНА у Сава Центру. Ево ове године у марту одржаћу
концерт исто у СЦ и симболике ради тачно 30 год. Од када сам почела да певам. А прво профи певање се везује
за ТАП О11.
НМЛ: Зашто певање?
Г: После основне хтела сам да упишем глуму. Ушла сам у ужи круг али ипак није било довољно да би постала
глумица. Волим контакт са публиком тако да сам то нашла у певању јер са бендом са којим сам певала обишла сам
много фестивала.
НМЛ: Да ли је боље певати соло или у групи?
Г: Лакше је певати соло, и кад погрешиш на себе се љутиш, а кад си у бенду неможеш да се љутиш, а оно крив је...
НМЛ: Да ли сте у добрим односима са Таповцима?
Г: Јесмо, у смислу ка се видимо поздравимо се. Мушкарци се баве другим пословима, раде у банци, некој
фирми итд, а Ивана је ту на музичкој сцени.
НМЛ: Шта је довело до распада групе?
Г: Једноставно смо прерасли једни друге. Желела сам да радим нешто друго. Чинило ми се да сам одрасла да
бих певала дечије песме.
НМЛ: Да ли је ,,Плави рам“ аутобиографски?
Г: Сваки је помало.
НМЛ: Колико сте имали концерата до сада?
Г: У, не знам. Никад нисам бројала али једноставно много, преко 1000.
НМЛ: Јел имате трему пред концерт?
Г: Сваки пут имам трему. Кад нема треме нема ни лептирића у стомаку. То ти је исто као кад се заљубиш.
НМЛ: Ко вм је најбољи пријатљ од певача?
Г: Има их много. Мени један од најдражих је и наш кућни пријатељ Мирослав Илић. Остале не бих ни именовала
да случајно неког не прескочим па да се наљути.
НМЛ: Радош Бајић вас је одабрао да глумите у серији. Како сте се снашли?
Г: Супер, ја сам хтела да будем глумица, шанса ми се указала и то је једно од најлепших искустава везано за мој посао.
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НМЛ: Ко вам се највише допада у серији?
Г: Па, син Драган.
НМЛ: Да ли ћете после овога да постанете глумица?
Г: Никад се не зна.
НМЛ: Да ли сте се бавили спортом?
Г: Јесам, рукометом у школи, одбојком и трчала сам, у ствари све „експлозивне“ спортове.
НМЛ: Да ли је спорт спас од дроге?
Г: Јесте ако нема допинга, али не само спорт него и породица. Најважније је да вам покажу пажњу, да причате
као са другом. То је први начин да заобиђете дрогу, а касније школа, друштво и разна интересовања. Ако је
интересовање да постанеш криминалац, онда ти ту нема помоћи.
НМЛ: Уз коју песму иде чаша црног вина?
Г: Ја не пијем уопште. Зависи да ли је чаша са дечком или са другарицом. Са другарицом тиха музика пошто
волимо да причамо и оговарамо, као и све жене. А са мужем нежто жешће пошто ту буде нешто више од разговора,
ха, ха, ха, ....ако бог да, ха, ха ,ха,...
НМЛ: Шта певаш док куваш сарму?
Г: Сад углавном певушим дечије песмице и тренутно нам је актуелан Ноди тако да певамо сонгове цртаног
филма Ноди.
НМЛ: Ко је дао име вашој ћерци Лена?
Г: Ја, ја сам дала име Лена. Жеља ми је била да се тако зове и мој муж се са тим сложио.
НМЛ: Како све стижете пошто имате малу ћерку?
Г: Имам велику велику помоћ свога мужа , Родитеља и свекрве. Важно је да поставићш приоритете, а мени је
ипак на првом месту наше дете. Али нисам роб, као сад сам мама и то је то, уосталом мој посао храни моје дете па
не могу тек тако да престанем.
НМЛ: Да ли је лакше бити мајка или певачица?
Г: Лакше је бити певачица пошто је одговорност мајке много већа и на крају крајева много је лепше бити мајка.
НМЛ: Да ли ћете подржати ћерку да се бави певањем?
Г: Да, подржаћу је у свему што буде хтела да ради, наравно ако је то у складу са моралним правилима. Биће ми
заправо важно шта су њене реалне могућности. Не могу је подржавати у певању ако нема слуха. Чини се да бих
имала несретно дете поред себе.
НМЛ: Да ли планирате још деце?
Г: Да, ако бог да ове године.
НМЛ: Сећате ли се првог пољупца?
Г: Да наравно, кад сам била чини ми се шести разред основне школе и то са једним момком, звао се Александар.
Пољубили смо се у ЗОО врту на једној клупици близу зебре.
НМЛ: Како се звала ваша прва љубав?
Г: Саша Радека. Он је био наш први комшија и ишао је са мном на хор. Уствари да се исправим са њим сам се
први пут пољубила.Сећам се када је долазио кући код нас био је неки орман где смо се ми једва завлачили и онда
смо се иза тог ормана онако љубакали.
НМЛ: Где сте излазили?
Г: Ми смо имали неки свој ритам.Неке девојке су излазиле на Тритон,Чукас... али смо ми то онако презирали.
Ишли смо у СКЦ,КСТ,Академију,тамо где се свирао rock and roll.Био је сплав испод Бранковог моста, звао се
Сплит и ту смо често излазили. Тада су биле актуелне кућне журке, по крају итд.
НМЛ: До колико сте сати излазили?
Г: Ја нисам остајала до касно. Отприлике док се не смркне и то је то. Отприлике 20, 21 најдаље до 22h. Само
када су биле журке до 24-01h.
НМЛ: Дајте савет омладини?
Г: Не постоје материјалне ствари у животу колико може да помогне школа . Зато вам је мој савет -учите школу.
Марија Васић V-5
Несторовић Невена VII-4
Дамјан Керчов VII-4
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Драгој разредни
Наша драга разредна, ОлгаДобројевић, отишла је у пензију. Много нам
недостаје. Кабинет математике није више иати. Навикли само на њене
топле очи, тихи глас, добронамерне савете. Било је и критике, али увек са
мером. Наставница Олга је предавала математику. Кроз њу смо волели и
њен предмет. Недостаје нам њена рука на табли, њени спонтани покрети.
Све је то нас опуштало и математику смо сигурно због ње волели, а
наставницу смо велели и поштовали.
Жаао нам је што нас није испратила до краја. Али, живот нам не испуњава сваку жењу, па и ову.
Разредна је отишла раније, а ми се морамо навикнути на новог професора који је такоже добар.
Успомену на драги лик наставнице Олге носићемо у срцима као племениту, добру жену и
доброг просветног радника.
Миљан и Милица 71

Drugi pi{u o na{im talentima

Talentovani Besnik Ajra dobio patike
Sprinterice za medaqu
(preuzeto iz „Blica“)

Dvanaestogodi{wi Besnik Ajra, najbrqi sprinter Beograda
u kategoriji mla|ih pionira i to u tu|im patikama, zahvaljuju}
i „Blicu“ i „Delta sportu“ ostvario je san i dobio sprinterice
koje }e od sada „tr~ati za wega“.
„Tr~ati za svojim snovima“, ideja vodiqa vrhunskih sportista
do istorijskih rezultata, pre dva dana dobila je novog junaka, ali po
svemu sude}i i ne{to izmeweniji oblik.
Posle pisawa „Blica“ o de~aku koji je
z a
svega godinu dana trenirawa bez adekvatne opreme osvojio 10 medaqa na takmi~ewima {irom
Srbije, kompanija „Delta sport“ odlu~ila je da pomogne talentovanom
Besniku i pokloni mu prave sprinterice.
- Pro~itali smo ~lanak o Bekijevim rezultatima i sve nas je pogodila ~iwenica da je postao najbr`i mla|i pionir tr~e}i prakti~no
bos. Smatrali smo da kao dru{tveno odgovorna kompanija, najmawe {to
mo`emo da u~inimo jeste da poklonimo Bekiju adekvatnu opremu - pri~a
Anja Dmitrovi} iz kompanije „Delta sport“ i dodaje da }e Besniku biti
na usluzi i u nastavku wegove karijere.
Osim najmodernijih sprinterica, Besnik je dobio {orts, majicu i
trenerku. Sprinter koji je pre nedequ dana popravio li~ni rekord za
dve stotinke pa sada 60 metara pretr~i za 8,59 sekundi, ve} je odredio
mesto u sobi za novu opremu.
- Presre}an sam i prezahvalan. Spremio sam policu u ormanu gde }
Tra`io broj ve}e, da mu
u dr`ati sprinterice. Jedva ~ekam slede}i trening da ih isprobam na
du`e traju.
atletskoj stazi. Ovo je samo podstrek da jo{ vi{e ve`bam i napredujem
Iako trenutno nosi obu}
u veli~ine 38, Besnik je
kako bi opravdao poklon. Sve {to mi se dogodilo u proteklih godinu
„naru~io” za broj ve}e
dana predstavqa najlep{i san - radostan je Besnik.
sprinterice kako
Sre}u nije krila ni Marina Mi~i}, Besnikov trener u ~ijim sprintbi mu du`e trajale.
- Po{to je u fazi razvoja
ericama je mali{an iz Zemun poqa u~estvovao na nekoliko trka.
vrlo je verovatno da }e mu
- Sada su svi preduslovi za napredak tu. Spremamo se za nastavak
noga porasti do jeseni pa smo
se zato odlu~ili za ve}i broj
sezone „Beolige“, a uporedo ve`bamo tr~aqe na du`e staze, kao i
kako bi ih koristio i u narskok u daq. Na primer, na prethodnom takmi~ewu na Vojnoj akademiji
ednoj sezoni - isti~e trener
Besnik je sko~io 4,41 metar {to je sasvim solidan rezultat za taj uzMarina Mi~i}.
rast - pri~a Marina.
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ШАРЕНА
СТРАНА

Имена месеци по владарима
Јулијански календар увео Јулије Цезар 45. Године пре нове ере и користио се
у целој Европи до XVI века, када су дрзаве почеле да прелазе на Грегоријански
календар. На првом васељанском сабору у Никеји 325. Године хришћанска црква је
прихватила Јулијански календар за свој званични. Аутор календара је грчки астроном
Сосиген, на иницијативу Јулија Цезара, по којем је добио име.
Дужина трајања године у Јулијанском календару износи просечно 365 и ¼ дана,
што се постиже убацивањем једног додатног дана сваке четврте године. Јулијанска
година нешто је дужа од тропске, а ова разлика акумулира се на један дан сваких
128 година. Јулије Цезар прво је одредио да сви не парни месеци имају по 31 дан, а
парни по 30, осим фебруара који је у простој години имао 29 дана, а 30 у преступној.
Месеци су се звали: Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis,
Sextilis, September, October, November и December. Године 44. Пре нове ере, месец
Quintilis преименован је у Julius (данашњи јул) у славу Јулија Цезара. Осме године
пре нове ере одлучено је да се један месец назове именом императора Августа, а
пошто је он највише ратних победа однео у месецу Sextilisu, овај месец назван је
по њему- август. Но, пошто је тај месец имао 30 дана, а Цезаров јул 31 дан, Августу
се није свиђало да његов месец има мање дана од Цезаровог, па је узео један дан
из фебруара, који је ионако имао мање дана од осталих месеци, и пребацио га у
август. Пошто су сада постојала три узастопна месеца од по 31 дана, Август је од
септембра узео један дан и пребацио га у октобар, а из новембра у децембар. Тада
су успостављене данашње дужине трајања месеци.

Латински и словенски називи
Данас већина језика, укључујући и српски, користе исте називе за месеце у
јулијанском и грегоријанском календару, који већ потичу из латинског језика. Једино
неки словенски језици (хрватски, чешки, пољски, белоруски и украјински) користе
старе словенске називе за месеце.
Јануар (Januarius) носи име по ромском богу са два лица Јанусу
Фебруар (Februarius) носи име по римском празнику Фебруа
Март (Martius) назван је по римском богу рата Марсу
Април (Aprilis) је по римској богињи Афродити или по латинском глаголу
аперире што значи отворити(асоцира на пролеће).
Мај (Maius) носи име по римској богињи Маји.
Јун (Junius) назван је по врховној римској богињи Јунони.
Јул (Julius) назван је 44. године п.н.е. по Јулију Цезару.
Август (Augustus) је 8. године п.н.е. назван по императору Августу.
Септембар (September) је настао од речи septem што значи седам,
јер је био седми месец у старом римском календару.
Октобар (October) од речи octo- осам
Новембар (November) од речи novem- девет
Децембар (December) од речи decem- десет
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МУДРОСТИ О ЉУБАВИ
• Воли ме мало, аalo воли ме дуго!
• Воли ме кад то најмање
заслужујем јер тада ми је
љубав најпотребнија.

9ROLP
WH
•
•
•
•

•
Љубав није чудо, али чини чудеса.
Љуби друге, ако желиш да те љубим.
Љубав је почетак добра и зла.
Љубав је пуна меда и једа.
Љубав се доказује делима а не речима.

КАКВА СТЕ ЛИЧНОСТ
Да ли сте по природи агресивна особа, или сте стидљиви,
ћутљиви, лако поводљиви. Одговорите на питања овог теста,
саберите број симбола (), а потом прочитајте одговор
под знаком који сте највише заокружили.

1. Ваша омиљена врста музике је?
а. Рок енд рол 
б. Класична 
в. Реп 

2. Најчешће се сећате:

а. Забавних догаћаја 
б. Тужних тренутака 
в. Узбудљивих ствари 

3. Својом грешком сматрате то што врло често битне
ствари...
а. Одлажете 
б. Опраштате 
в. Заборављате 

4. Научнофантастичну књигу, филм или стрип не можете замислити без:
а. Ванземаљаца 
б. Васионских бродова 
в. Чудног оружја 

5. Цвеће се поклања да би се...
а. Неко задивио 
б. Неко завео 
в. Затражио опроштај 

6. Које од наведенох занимања те највише привлачи?
а. Професор 
б. Лекар 
в. Научник

7. Најгоре осећање је када сте...
а. Криви 
б. Одбачени 
в. Оптужени 

8. У већем друштву се:
а. Увек држите по страни 
б. Увек сте у центру пажње 
в. Осећате се несигурно 

9. Највише би вас обрадовало када би сте открили...
а. Непознату земљу 
б. Рудник злата 
в. Пећину 

10.У љубави је увек најбоља одбрана?
а. Напад 
б. Чекање да се ситуација не разводни 
в. Бекство 
Ако имате највише : Сувише вам је битно мишљење
других људи: колико им се свићате и колико вас цене.
Водити рачуна о мишљењу околине помаже
да се постане толерантан и помирљив. Али,
то може да постане и извор несигурности,
ако се за све тражи одобрење од других.
Научите да без ичије помоћи бијете своје
битке.
Ако имате највише : Одмах почните да
се мењате јер сте исувише агресивни. Крајње је
време да схватите да то није нимало позотивна
особина. Имате особине лидера, врло
аргументовно знате да убећујете, али по
цену борбе са неким. За промену, зар
није боље од људи створити савезнике.
Ако имате највише : Мислите да је сувише рано да
се суочите са стварношћу. Претерано сте повучени у себе.
Најлепше се осећате кад сте сами. Не заборавите да тек у
поређењу са другима можете да оцењујете своје поступке.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ ЉУДСКИХ ГЛУПОСТИ

РАТ ПРОТИВ КЊИГА
Познати историограф Вињел Крвил је записао:
„Против књига су вођени ратови исто као и
против народа. Римлани су спаљивали дела Јевреја
и хришћана; Јевреји – књига пагана и хришћана;
хришћани су бацали у ватру дела Јевреја, пагана и
јеретика. Приликом заузи-мања Гранаде кардинал
Хименес је спалио пет хиљада Курана. Огромну
количину књига које им се нису свиђале спалили
су енглески пуританци. Један енглески епископ је
спалио библиотеку властитог храма. Прича се да је
и Кромвел издао наређење да се спали библиотека
универзитета у Оксфорду.
Цитат није тешко продужити. У Швајцарској
је Цвингли бацао у ватру католичке књиге, а Лутер
и Меламхтон су правили ломаче од Цвинглијевих
књига. Католици су спаљи-вали протестантске
библије, Калвин је бацио у ватру католичке књиге.
Дела Спинозв спаљивали су и католици, и протестанти, и јудијци...
Један од истакнутих историчара из времена
императора Аугуста био је Тит Лабијен, који је
»имао рђаву навику да пише само истину. Управо
због тога су и почеле његове неприлике са сенатом
који је био одан Аугусту: Тит Лабијен је оптужен
да је релубликанац. његова дела су спаљена. Горди
Римљанин није могао да поднесе то понижење,
закључао се у свом стану и пререзао себи вене...
За време Тиберијеве владе слична судбина је
задесила другог римског историчара – Кремуција
Корда. Он такође није могао да отрпи увреду која
му је нанета и умро је од глади!
Оба случаја су довољно упвчатљива,
јер се из њих виде разлози спаљивања
књига: уништавање опасних духовних
вредности, понижавање аутора у очима
публике!
Уништити књигу није увек могуће.
Догађа се да се сачува неколико примерака, и кад се времена и схватања промене, књига се поново враћа „из мртвих“. А мишљења и схватања се стално
мењају. Такав је био случај и са двојицом наведених историчара. Цар Калигула у њиховим списима није видео ништа
опасно, и њихове књиге су се опет појавиле у Риму!
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Најређи примерак књиге Габријвл Пени, познати француски библиограф, пише да најређа
књига на свету припада пвру Мигувла Сервета.

Ко је Мигуел Сервет?
Шпанац, родио се 1509. године у Виљануеви
у Арагону. Дипломирао је медицину и почео да
ради као лекар у Паризу. Као што се не ретко
дешавало у то време, медицинска знања га нису
задовољавала, и он се посветио писању књига
из филозофије и теологије, у којима је нападао
основне хришћанске догме. Пошто је почео жучну
дискусију са Париским универзитетом, који је
тада био центар религиозног мрачњаштва, био
је присиљен да бежи из Париза. У Женеви су
га осудили калвинисти. Ухваћен је и осуђен на
спаљивање на ломачи. Пресуда је гласила:
„Ми, чланови општине и судије овога града
износимо и излажемо писмено нашу одлуку, којом
те Мигуел Сервете осућујемо да у ланцима будеш
доведен на трг Шампл, заједно с твојим књигама,
где ћеш бити везан уз стуб и спаљен, све док се и
ти и твоје књиге не претворите у пепео“.
Та пресуда је била извршена 27. октобра 1553.
године. Ватрене муке Сервета трајале су два часа:
ветар је непрестано ок-ретао пламен од њега.
– Дајте ми да умрем! — викао је Сервет. – Узели
сте ми сто дуката у затвору зар тај новац није био
довољан да купите довољно дрва?!

Књига која је заједно са Серветом изгорела на
ломачи звала се Обнова хришћанства. Њен живот
је био кратак и она није ус-пела да дође у руке
читалаца. Џелати су спалили цео тираж и дуго се
сматрало да није остао ни један једини примерак.
Међутим, после много, много година један
примерак те књиге је ипак нађен у Енглеској. Иако
се налазио у врло лошем стању за њега је плаћена
велика сума. Књига је прелазила из руке у руку док
је најзад није откупила Национална библиотека у
Паризу.
Сви су били убеђени да је тај примерак уникат.
Но почело је да се прича да се у Трансилванији
чува још један примерак, у много бољем стању од
примерка који се налазио у Паризу.

Плодови људске
довитљивости
Говоркање је било тачно. Та реткост над реткостима налазила се у
рукама трансилванског канцелара
Шамуела Телекија. Није познато
како је доспела код њега. Према
записим а на књизи види се да су
пре њега власници били двојица
Мађара. Један запис потиче из
1665. године и говори о томе да је
књигу купио у Лондоиу Маркуш
Данијел Сентивани. Следе-ћи
власник био је Михаљ Алмаши.
О њему се зна више не-го о
његовом претходнику. Родио се
у Алмашу, учио је у иностранству и 1692. године
био је изабран за епископа Коложвара.
Најгоре је прошао Андреас Олденбургер 1668.
године. Он је под псеудонимом издао књигу о неким
догађајима из историје Немачке. Љубав према
истини присилила је утора да разобличи љубавне
аватуре једног немачког кнеза. Олденбургер је
пронађен и осуђен да поједе свој спис. Док га је јео
двојица џелата су га немилосрдно бичевали!
Историји су познате још луђе, још апсурдније
пресуде.
Пјер Рамв је био један од најобразованијих
хуманиста XVI века. У две своје књиге он је напао
Аристотелову сколастичку логику, чији је »чувар«
у то време била веома моћна и ути-цајна Сорбона.
За књигу је чуо цар Јозеф II и хтео је да је има.
Канцелар Телеки је лично однео књигу у Беч

и поклонио је дворској библиотеци. Цар га је
наградио прстеном чија је вредност била десет хиљада форинти!

Лудост без граница
Људска довитљивост је измислила још веће
понижење него што је спаљивање књига. Историји су познати случајеви кад је по пресуди аутор
морао да поједе властиту књигу. Пошто је садржај
књиге био отро-ван, било је образложење тих
судија, нека се тим отровом отрује онај ко га је
створио!
Најстарија казна те врсте датира из 1523. године.
Име жртве јв, како што се то понекад догађа, било
судбоносно. Писац се звао Јобст
Вајсброт (немачки – бели хлеб).
Вајсброт је написао бунтовну прокламацију и саксонски курфирст га
је присилио да поједе свој памфлет!
Године 1643. у Скандинавији је
одштампан анонимни проглас под
називом „Rapja ao’ex („Обраћање
Данаца странцима: о подмуклости
Швеђана“). Аутор је пронађен и
ухапшен у Шведској. Пресуда је била
необична. Преступнику су понудили
алтернативу: или ће појести своју
пашквилу, или ће му одрубити
главу. Глава се писцу учинила важнија од желуца, и он је појео свој
текст. Судије су биле »милосрдне«:
дозволиле су му да своју брошуру поједе не сирову,
него да је скува у супи!
У научној дискусији са Рамеом Сорбона је
претрпела пораз. Тада је издат краљевски декрет,
који је забранио ширење обе књиге.
Разуме се, то се није дешавало први пут. Декрет
се односио и на самог Рамеа. Под претњом телесне
казне забрањено му је да убудуће позива на јавне
дискусије Париски универ-зитет.
Али у жеђи за осветом Сорбона се није тим
задовољила. Новим декретом забрањено је Рамеу
читање филозофских и логичких трактата.
Венац декрета је била најчудовишнија глупост
свих времена: Рјвмеу је строго забрањено да чита
књиге које је сам написао!
Драгутин М. Маловић
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Mилена Брмбота (1962-2010)
Драга Милена,
Име је твоје уписано у моје срце, душа твоја је отпраћена молитвама мојим и уздисајима мојим. Тебе нећу видети
никада више! Али, лепа душа твоја највећа је благодет коју си оставила, а твоје тело си предала матери земљи над којом
јече струне у ветру овог пролећног јутра.
Нада Јефтић
Нема је више. Све је утихнуло.
Живот пролази крај нас, а нама се чини као да је већ прошао... Драга учитељица толико тога хтела са нама, а ми ништа,
осим обећања, нисмо дали... Научили сте нас првим животним корацима: да пишемо, читамо, да се дружимо, да будемо
добри и послушни... Били сте са нама и кад вам је било најтеже... Први савет сте увек знали да дате. У вашим предивним,
сјајним очима проналазили смо утеху, снагу да идемо даље... Били сте нам као мајка, брижна, осећајна, пуна љубави...
Отишли сте из наших живота тако неочекивано... тешко нам је да поверујемо да вас више нема, да ћемо пролазити
поред ваше учионице и да ће тамо бити неки други наставник. Иако смо понекад били груби и непослушни, сад вам се
извињавамо, мада је за то касно. Волели смо вас пуно инежно. Напустили сте нас, али у нашим срцима остајете заувек
велика учитељица и још већи човек.
Почивајте у миру.
Ваше VII1

Петар Паспаљ (1947-2009)
Кад оде човек који није потрошио пристојан људски век, чак ни онај радни, кажемо да смо изгубили пријатеља. Кад
оде човек који га није довршио-погођени смо двоструко: сломом његовог дела и губитком пријатеља.
Петар Перо Паспаљ (1947-2009) био је један од најомиљенијих и најнеодољивијих људи ученицима и колективу
основне школе ‘’Илија Бирчанин’’ у Земун Пољу. Већ је година дана како није међу нама. А као да је било јуче, прошле
године на свечаности поводом Дана школе, 20. маја, заједно смо седели. Ове године, на прослави, њега неће бити. Због
тога смо неизмерно тужни јер нема једног од људи које смо изузетно ценили и поштовали, не само као колегу, друга и
пријатеља, него човека који је увек умео да ‘’направи штимунг’’, како је говорио. Додуше, тада је био видно исцрпљен,
нерасположен и ћутљив, што нам је било необично, иако смо знали да има здравствених проблема. Нигде оне његове
распричаности, досетки, здравица, које су биле саставни део његове личности. Нисмо ни слутили да ће то бити наше
последње дружење и весеље, последње виђење са колегама и пријатељима. Свима је било необично (веровали смо да је то
само нека пролазна слабост) да ће он, као и раније, све то победити и брзо бити онакав каквог смо га једино знали. Само
три дана касније чули смно невероватну вест да је Пера преминуо. Сви смо занемели, неверујући. У школи је настао мук,
необичан, невероватан, као да је празна. Колеге су се немо погледивале. По ходницима се чуо плач деце окупљене у мање
групице. Она су најречитије говорила колико нам је свима значио. Смрћу Петра Паспаља ученици и наставници наше
школе изгубили су једног од најомиљенијих наставника и колега. Свуда га је било, на сваком месту у школи чуо се његов
звонки глас. Радовали смо се сусрету с њим, поготову ако смо уморни или нерасположени. Петар би тај умор и те облаке,
својом духовитошћу и начином комуникације, зачас отерао.
Памтићемо заувек његове речи да човек свуда треба да се држи свога, да од непријатеља треба правити пријатеље, да је
живот толико кратак да у њему треба, колико је год то могуће, правити ‘’штимунг’’ да нам буде лакше и лепше, да је живот
једна непрестана трка-треба ходати кад је год то могуће. То је показивао и на делу: дружење је неизмерно волео, волео је
људе-оне поштене и добронамерне, а у његовој кући свако је био почашћен и добродошао.
И данас често, кад улазимо у школу, иза неког од ових ћошкова, умакне нам његов шешир и причини нам се његов глас
и смех. Тек кад човек постане свестан да је то опсена-растужи се.
Са велебитског крша, тог поднебесја одакле му је сој и старевина, отиснуо се у свет, по завршетку средње школе,
да потражи неки бољи живот. Дошао је у Београд, завршио Педагошку академију и веома млад, готово дечак, ушао у
учионицу да се бави најлепшим посна свету, све док није рано отишао у можда неке боље пределе.
У временима кад је било тешко бити човек и један дан-Петар Паспаљ је то био целога свог века.
Не верујемо да има некога ко га је знао, а да није волео и поштовао Петра Паспаља, о коме ево већ говоримо у прошлом
времену. Био је то човек који је иза себе оставио већу празнину од места које је заузимао у животу.
Момир Вучинић
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