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Слово о Светом Сави
Свети Сава се родио у Расу као принц Растко Немањић 1174. године, а умро је
у Трнову као монах Сава 1235. Године. Између године рођења и године смрти у
Савином животу светли јарком светлошћу година његовог монашења 1191. Године,
а која ће остати светионик, како Савином животу и трајању памћења народа, тако
и постојању и опстајању свеколиком српском роду кроз векове. О Светом Сави
се не може говорити без љубави, страсти, симпатије, само као о неком умном
и великом човеку. Као, на пример кад говоримо о Милутину Миланковићу. Бар
то није могуће Србима. Монах Сава, световно име Растко Немањић, није био
само монах него државник – утемељио је српску цркву и државу. Без та два вида
организовања заједнице народ не би могао сачувати свој идентитет током векова,
поготово падом у турско ропство и губитком државе. Српска православна црква
није било ништа друго до Светосавље. Свети Сава је био први српски архиепископ.
Изборио је аутокефалност цркве од византијског цара и цариградског патријарха у
Никеји 1219. године. Црква је сабирала српски народ вековима и под туђом влашћу
чувала његову особеност. Она је народ чувала и спасла од нестајања. Свети Сава је
био и први српски просветитељ. Оснивао је прве школе по манастирима. Још док
се ослобађала Србија од Отоманске империје, указом кнеза Милоша Свети Сава
је почео да се празнује као школска слава. Свети Сава је пример другима шта све
човек може да постигне ако то веома жели у свом срцу има велику љубав за то. Он
је пример младима и на једном и на другом плану. Какве вредности треба следити
и за чим не ваља жудети. Наиме, Свети Сава, односно Растко Немањић, бејаше
најмлађи син великог рашког жупана Стефана Немање. Као принц у двору, уз то
очев и мајчин љубимац, родитељи су га добили у позном добу, могао је да ужива
у свим задовољствима онога времена: од разних забава, позоришних и музичких

Свети Сава

Свети Сава, наша школска славо, твоја доброта заборавити се неће.
Где ти идеш ту цвета цвеће, ти си наша слава, на икони твоја глава.
Изградио си школе и цркве сјајне, слике су бајне воле те сви, волимо те ми.
Милан Максимовић V/1
представа, игара, до витешких надметања, лова... Млад, готово безради младић,
оставља све то, површну блештавост двора замењује за тиховање, загледаност у
себе, понирање у мисли, тражећи смисао за Божју промисао да доскучи. Пролазне
ствари га нису интересовале сем да констатује да су пролазне, стога и неважне.
Похлепе за поседовањем материјалних добара и згртања новца било је и у Савино
време, али тек у наше новац постао фетиш – предмет вољења и обожавања.
Потиснуо је с трона и самог Бога.
Овде не могу а да се не сетим речи краља Одисеја свом голобрадом сину Телемаху
када се вратио у родну Итаку после дугогодишње лутања морима након Тројанског
рата: „Сине Телемаше, у свету можеш наићи на велике лепоте, али највећа лепота
се крије у твојој души.“ Стога, драги моји ученици, вама се обраћам
на овој вашој свечаности и поручујем: загледајте се у своју душу
и душу оног поред вас, тамо ћете видети једно друго небо, много
лепше од свог звезданог што гледамо летње вечери, без „најки“,
„старки“, фирмираних јакни, тамо има места за љубав кроз игру
и учење.
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Повратак боготражитеља са историјсКе маргине
„Када се пише живот Светог Саве, пише се у ствари почетак наше просвете у средњем веку.
Његова личност и његов рад били су вековима извор српске културе. За време Немањића средњовековна
Србија, и по просвећености својој, могла је да се пореди са другим, срећнијим државама европским. А
први просветитељ међу њима био је Свети Сава“, пише Милош
Црњански, један од највећих српских књижевника 20. века.
Празник Свети Сава, који је био први српски архиепископ,
светитељ, просветитељ, средњовековни писац с којим „српска
књижевност уистину почиње“ и на чијем се примеру и историја
и народно предање слажу да је био „велики духовник, државник,
законодавац и дипломата“, као школска слава међу Србима почео
је да слави 1812. године. То је природан наставак развоја култа
Светог Саве међу Србима који је, померањем центра њиховог
културно-политичког живота на северу, у Војводину, током 18.
века поред црквеног све више добија национална обележја.
Када је 1744. Свети Сава проглашен за заштитника српског
народа, одмах по оснивању Српског црквеног-школског фонда
1812. , његов празник је по први пут просављен као школска
слава у српским школама у Земуну, тадашњој Аустроугарској,
што је потом брзо прихваћеноу другим српским крајевима. У
самој Србији прослава Светог Саве као школске славе најпре је
регулисана наредбом кнеза Милоша Обреновића 1823, а потом и
законом 1840, у време владавине кнеза Михаила.
Марија Грујичић 8
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Светосавска химна

У то време настала је и Светосавска химна, која се сматра најстаријом српском химном. Аутор
текста- четири строфе на црквено-словенском језику – јесте сегедински катихета Павле Стаменковић.
Светосавска химна премијерно је иѕведена 1839. У Сегедину, а њен први нотни запис сачинио је Корнелије
Станковић после светосавске прославе 1858. У Бечу.
Свети Сава у свету Растко Немањић, био је трећи и најмлађи син великог жупана Стефана Немање
и његове жене Ане, високе племкиње с византијског двора. Сматра се да је рођен 1175. у селу Мишчић
у Рашкој, на које се најлепши поглед пушта с „ крова Србије“ из прве Немањине владарске задужбине
манастира, у којем је Растко Немањић стекао прво образовање,
данас на месту некадашњег дворског Немањиног комплекса налази се
крст који обележава место где је Свети Сава рођен.

монах сава
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Окренутост молитви и духовном животу, узшироко образовање
„засновано на старословенској и византиској лектири“, упркос
противљењу родитеља одводе младог Растка Немањића на Свету Гору.
Најпре у руски манастир Пантелејмон, а потом у грчки Ватопед,
где се замонашио и добио духовно име Сава, по Сави Јерусалиском
Освећеном.
Заједно с оцем који му се придружио на светој гори као монах
Симеон, оснива манастир Хиландар, четврти у хијерархији светогорских
манастира и један од најзначајнијих духовних и културних средишта
српског народа. Осим што је подизао манастире, црве, болнице и
значајно утицао на развој очевог култа-светог Симеона Мироточивог,
Сања Србовцки 86

готово 30 година учествовао је у вођењу српске унутрашње и спољне политике.
Измирио је старију браћу Вукана и Стефана сукобљене око власти, крунисао је
и саветовао три краља –Стефана Првовенчаног, Радослава, Владислава и у њихово
име преговарао са страним владарима и црквеним поглаварима.
Мудро процењујући тадашњу међународну ситуацију, у Никеји је
1219. успешно окончао преговоре с византијским царем и васељенским
патријархом о аутокефалности Српске цркве. Никејски патријарх Манојло
посвећује га за првог српског архиепископа. Пре повратка у Србију,
у Солуну завршава послове на састављању и превођењу НомоканонаКрмчије“основног правног кодекса Српске цркве који ће у исто време,
по божанском праву, представљати и врховни закон државе“У Номоканон
су ушли преведени текстови византијских каноничара Аристина и Зонаре,
преко којих је, тврде историчари, у темеље српске средњевековне државе
уграђено „богато наслеђе грчко-римског права“, а Србија „већ на почетку
13. века постала правна држава, баштиница европске и медитеранске цивилизације“.

Јован Стокић 84

ДУХОВНИ АРИСТОКРАТА

После смрти брата и окончања борбе за престо његових синоваца Радослава и Владислава, од којих
је на власти остао млађи син Стефана Првовенчаног, Сава се повлачи с места поглавара Српске цркве и
за новог српског архиепископа рукополаже свог дугогодишњег ученика Арсенија. Враћајући се са свог
другог путовања по светој земљи, на којем је обишао Палестну, Синај, асирију и Цариград, изненада
се разболео и упокојио 13/27. јануара 1236. у Трнову (Бугарска), где је сахрањен у цркви Четрдесет
мученика. Три године касније, 1237, после тешких преговора са својим тастом, бугарским царем Арсеном,
краљ Владислав преноси стричеве мошти у манастир Милешева.
Гроб светог Саве постаје место ходочашћа, јер је његов култ настао још током
његовог живота - „софистициран духовни аристократа, просвећени
интелектуалац, Словено-византинац, син владара и баштиник
светогорсикопг духовног елитизма, први српски архиепископ,
испуњавао је све захтеве које је доба обновљеног Византијског
царства очекивало од светитеља. Одмах по његовој смрти
житија су му написали хиландарски јеромонах и монах
Доментијан и Теодосије, као и црквену службу када је почео
да се слави као светитељ. У жељи да Свет Сава има самосталну
службу, Срц је из канонских и литургијских разлога као датум
његовог празника усвојила 14/27. јануар, док остале православне
цркве Светог Саву славе два дана раније.
Према речима једног другог српског светитеља, заслуге
светог Саве су немерљиве, он је „духовни препородитељ
српског народа, оснивач народне Цркве, најумнији
просветитељ, највећи државотворац, први уређивач
монашког живота киод нас, најотменији изграђивач
српске народне културе, први српски књижевник
и пред престолом Творца највећи молитвеник за
српски народ“, који је „целог свог века бринуо
четири бриге:за спасење своје душе, спасење своје
фамилије, спасење свог народа и спасење свих
православних народа и целог света“. Ове „четири
бриге“, кажу богослови „ни данас нису застареле –
актуелне су, како за духовника и државника, тако и за
сваког Србина“.
Катарина
Обрадовић
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Манастир Жича
Жича је српски средњовековни манастир из прве половине XIII века. Налази се у близини Краљева
и припада Епархији жичкој Српске Православне цркве. Манастир Жичу, као своју задужбину, подигао
је Стефан Првовенчани, али се не зна поуздано које године је она подигнута. Почетак радова датира
од самог почетка XIII века, током 1206. Или 1207. године. Сматра се да су радови на архитектури и
делимично на живопису манастирске цркве окончани до великог сабора одржаног у Жичи, на храмовну
славу Спасовдан, 1221. године. Почетком последње деценије XIII века, манастир је страдао, после чега
је седиште архиепископије пренето у Свете Апостоле код Пећи, а сам манастир је
почетком XIV века обновио краљ Милутин (1282-1321). Током средњег века, у Жичи
су устоличавани епископи и овенчавани краљеви из династије Немањића, због чега је
позната и као Седмоврата.
Током периода отоманске владавине манастир је у више наврата запустео, након чега
је обнављан. Између Првог и Другог светског
рата, манастир је доживео велику обнову, а
најопсежнији радови на његовој конзервацији,
изведени су након земљотреса који је ту
област погодио 1987. године. Манастир Жича је
1979. Године проглашен за споменик културе од
изузетног значаја и налази се под заштитом
Републике Србије.
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СВЕТИ ЋИРИЛО
И МЕТОДИЈЕ
Почетком деветог века живели су у Солуну Лав и
Марија, знаменити и богати људи. Имали су два сина.
Њихова мајка, Марија, била је словенског порекла, па су
дечаци са њеним млеком упили и њен, словенски, језик.
Израсли су дечаци у младиће, постали славни по
учености и врлинама. Старији брат, проведе десет година служећи цару као официр, а потом се повуче на
Олимп и замонаши, где доби име Методије. Ту му се
доцније придружи и брат Кирил(Константин). Кад је
требало водити разговоре и преговоре са иноверцима,
цар је слао браћу Ћирила и Методија. Успешно су
преговарали са Сараценима, а Хазарског краља Кагана
приведоше вери Христовој.
Сазревајући и узрастајући у Христу, све је јаче
бивало сазнање да се реч Божја не шири мачем, него
љубављу и просвешивањем. Кирило и Методије су
најпре саставили азбуку звану глагољица, желећи да
путем тог писма и превођењем светих књига, шире
веру међу Бугарима.
Глагољица се тамо користила између 9. и 11. века. На позив кнеза Растислава иду у Молдавију „где
веру благочеству распростреше и утврдише, а књиге преведоше и дадоше их свештеницима да уче омладину. ’’ После повратка у Цариград, стварају другачију азбуку за словенски језик, која је после по Св.
Кирилу (Ћирилу) названа ћирилица.
Словенски језик је богат и пребогат. У неким записима постоје писма старих Словена, али очигледно,
то писмо није било погодно да се њиме пишу богослужбене књиге. Зато је створена нова азбука, како би
оно што је било „заклоњено облаком мудрости грчког језика“ било свима доступно.
На позив папе света браћа иду у Рим, где се Кирил разболео и умро 14. фебруара 869. године.
Методије се после братове смрти вратио у Молдавију, где је до краја живта радио на „утврђењу
вере Христове међу Словенима.“ Методије се упокојио у Господу 6. априла 885. године. Дело Св. Ћирила
и Методија наставили су њихови ученици Климент, Горзад, Наум Сава и Ангеларије, касније названи
Петочисленици.
Предвођени епископом Св. Климентом дошли
са севера у Македонију. У Охриду су наставили
посао који су започели Свети Ћирило и Методије.
Света браћа и њихови ученици су, надахнути Духом Светим, деловали међу народима као
Богонадахнути - тихи глас – а њихов труд је донео плодове. Ћирилицом су написана најстарија
богослужбена, књижевба и законодавна дела славенских народа, која су допринела ширењу печи
Божје, и оставила траг о нама у времену.
Ћирилица је постала писмо којим се данас у
свету служи преко 300 милиона људи.
Празник Св. Ћирила и Методија је непокретан празник и увек се слави 24. маја (11 по старом
календару).
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научите језик
жирафе
Сваскодневно смо изложени разним конфликтним ситуацијама,
стресу и нервози на које најчешће непримерено реагујемо. Срдимо се,
показујемо непоштовање према ближњима , а понекад умемо и да извређамо све који нам се нађу на путу.
Жирафе гледају срцем
Можемо ли да научимо да поштујемо и разумемо људе с којима
разговарамо уместо да их осуђујемо?
Да, можемо.
Решење се крије у овладавању вештином ненасилне комуникације која се назива
језик жирафе. Као посебну комуникацијску вештину описао ју је познати амерички психолог Маршал Розенберг.
Саосећање, а не осуда
Розенберг је вештину ненасилне комуникације, којом је био опседнут, назвао језиком
жирафе по племенитој и снажној животињи великог срца која добро види на даљину. Језик жирафе је,
објаснио је Розенберг, говор срца и заснива се на поштовању саговорника и његових осећања.
– Ненасилну комуникацију карактеришу прихватање одговорности за мисли, осећања и поступке, као и саосећање уместо осуде туђих дела. Говор жирафе усмерен је на оно што је
саговорницима у разговору важно. Избегава се оцењивање, критиковање и осуђивање.
У првом плану је уважавање туђих потреба и покушај да се дође до решења које ће
задовољити све стране.
оптУЖИВаЊЕ ВоДИ У СВаЂУ
Говор жирафе заснива се на емпатији и комуникацији без насиља. Емаптија је једна од
основних претпоставки за успешну комуникацију. Свако ко прихвати језик жирафе, али не
само као комуникацијски метод већ као животни став, боље ће разумети и себе и друге. Негативне одбрамбене реакције својствене конфликтима биће права реткост–објашњава Розенберг.
Просуђивање, осуђивање и оптуживање других углавном води у конфликт.
како ИЗБЕЋИ СУкоБЕ
Сукоби су углавном последица нетрпељивости и неразумевања чињенице да и друга страна има
своје потребе, жеље, намере и циљеве који неморају бити наши.
Ипак , то није разлог да се на особу код које нам је нешто засметало одмах извичемо, како то
најчешће и урадимо, а грубље методе комуникације са увредама и псовкама да и не помињемо.
Уместо да провоцирате или продубљујете сукоб, покушајте да разговарате мирно
и без оптуживања. Откријте узрок конфликта, баш као што ради жирафа. Она уважава своје потребе и потребе других, сагледава ситуацију
из друге перспективе , како би се ненасилном комуникацијом, говором срца, решили проблеми и избегли сукоби. Језик жирафе
учо нас је да проматрамо, уместо да оцењујемо и именујемо потребе и на основу њих изражавамо своје жеље.
како коМУнИЦИра ЖИраФа
Када жирфа тражи нешто од других, она им говори шта да раде,
а не како би требало да се осећају. Изазивање страха или кривице никоме не доноси
ништа добро.
Како жирафа нешто тражи? „Молим те, учинито, али само ако је добровољно, без страха, кривице или стида. Ако си мотивисан страхом, кривицм или стидом, обоје губимо.“
Жирафе не живе у прошлости и никада неће рећи, а ни помислити: „Како би било лепо да
си јуче опрао судове.“ Жирафе изражавају оно што желе у садашњости.
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Саосећајна комуникације базира се на питању „Како си“. Иза тога се крије искрен интерес
за туђа осећања и жеља да се односи побољшају.

ПИСМА
Ф Е Н ИЧАНС КО ПИСМО

З

а историју писама један од значајнијих народа били су Феничани, древни
поморски и трговачки народ са истока Медитерана. Феничани су пре две
хиљаде и седамсто година створили прво фонетско, односно гласовно писмо, у коме је
за сваки глас постојало одговарајуће слово. Феничко писмо имало је 22 знака, и то само за сугласнике.
Од Феничана су ово писмо преузели Грци, усавршили га и стилизовали на свој начин. Из грчког алфабета
касније су се развили латиница и ћирилица. Осим Феничана, слично фонетско писмо имали су и суседни
Арамејци. Из Феничанског и њему сродног армејског писма развили су се у хебрејско и арапско писмо. Тако је
феничанско писмо једно од најутицајнијихписама у историји.

Г р ч ки а лф а бет

АР АПСК О ПИСМО

А
Г

рчко писмо је најстарије европско гласовно писмо.
Грци су га преузели од Феничана и усавршили га.
Грчко писмо има 24 знака, укључујући и самоглас
нике које Феничани нису бележили. Прва два слова
називају се алфа и бета, па се по њима грчко писмо,
као и сва друга фонетска писма, назива алфабет. Грци
су у почетку писали у свим смеровима – слева у десно,
здесна улево, у спирали од унутра ка споља и обр
нуто. Касније се усталио начин писања с лева на дес
но. Грчко писмо се и данас користи у Грчкој, а грчка
слова се као симболи данас користе и у физичким и
математичким формулама

Aрапска калиграфија, Лав Пакистан, XIX век

рапски алфабет је настао у IV веку под утицајем
феничког арамејског и других блискоисточних
писама. Арапска азбука састоји се од 28 слова.
За арапско писмо је карактеристично да се чита обр
нуто од нашег, дакле здесна улево, као и то да један
глас има различит облик ако се налази на почетку,
средини или на крају речи. Арапско писмо је једно од
најраспрострањенијих писама на свету. Својим карак
теристичним обликом оно подсећа на орнамент.

Латиница

Л

атиница је, осим ћирилице, кинеског и арапског
писма, најраширеније писмо на свету. Настала је у
Старом Риму тако што је за основу писма узет грчки
афабет комбинован са старим етрурским писмом којим
су писали Етрурци староседеоци Апенинског полуострва.
Латиница је временом постала најраширенији алфабет на
свету. Њиме се пише у Северној и Јужној Америци већем
делу Европе, Африке и делу Азије.

Латиничко писмо
из унутрашњости Колосеума
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Глагољица

П

рво словенско писмо настало је у IX веку. По
старословенском изразу глагољати, што значи
говорити, ово писмо названо је глагољица. Писмо
су саставили први словенски просветитељи Ћирило и
Методије око 863. године, користећи за основу један
облик грчког писма. Глагољица је најпре имала 40, а
касније 38 гласова. Најстарији сачувани глагољски
рукописи потичу из X и XI. века. Глагољица је имала два
облика  обли угласти, и била је писмо којим се писало у
Бугарској, Македонији, Србији, Далмацији и Хрватској,
али релативно кратко време. На истоку је глагољица
потиснула ћирилица, а на западу латиница. Глагољица
се у Далмацији користила све до половине XIX века.

ЋИРИЛИЦА

Ћ

Мирослављево
јеванђеље

ирилица је дуго словенско писмо које је настало почетком
Х века. Његов настанак се везује за оснивача словенске
писмености Ћирила Солунског, по коме је и добила име.
Ћирилица је настала комбинацијом једног облика Грчког пис
ма и, нешто старије, глагољице. Једноставнија и практичнија од
глагољице, ћирилица је брзо ушла у широку употребу и постала
народно писмо. По прва два слова старословенске ћирилице АЗ
и БУКИ, ћирилско писмо се назива азбука. Најстарији ћирилски
споменик је Самуилов натпис уклесан у плочу 993. године. Међу
најстарије ћирилске књиге спадају Маријино јеванђеље с почет
ка ХI века, и Мирослављево и Вуково јеванђеље из ХII века, који
су украшени прелепим рукописним минијатурамаи представљају
најдрагоценије споменике српске писмености. Данaшњој ћирили
ци облик је дао Вук Стефановић Караџић својом језичком и пра
вописном реформом 1818. године. Вук Караџић је увео правило
„пиши као што говориш, читај како је писано“, и успоставио
народни говор за основу модерног српског књижевног
језика. Прилагодио је стару ћирилицу, и из ње избацио
неколико непотребних знакова, увео слово „Ј“, и тако
свео азбуку на тридесет знакова. Варијантама ћирилице
данас се пише у Србији, Црној Гори, Босни и Херцегови
ни, Македонији, Русији, Бугарској, Белорусији, Украјини,
Таџикистану, Киргистану и Монголији.

П ИС М О З А С ЛЕПЕ

Г

одине 1829. шеснаестогодишњак по имену Луј Брај,
који је као дечак несрећним случајем остао без вида,
створио је писмо за слепе. Ово писмо се састоји од
рељефних, испупчених тачака, тако да је свако слово
представљено појединачним распоредом испупчења
на шест поља једног словног знака. Слепи и слабовидни
текст исписан Брајевом азбуком читају тако што прелазе
јагодицама прстију по рељефно одштампаној страници, и
по додиру препознају слова. Брајевом азбуком се штам
пају многе књиге, а постоје и читаве библиотеке за слепе.
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Башчанска плоча
писана глагољицом

Читање
Брајеве
азбуке

ПИСМО

ЗА

ГЛУВОНЕМЕ

Гест

З

а комуникацију са људима који су глуви или неми развијено је такозвано ручно писмо. Свако слово овог
писма представљено је карактеристичним распоредом прстију и положајем шаке десне руке, тако да су
глувонеме особе, које овај систем знакова познају, у могућности да покретима руке комуницитају. Да би
комуникација била бржа, ручно писмо се комбинује са читањем са усана. Вешти саговорници користећи ове
знакове могу да покажу до чак 130 слова у минути.

КЊИГЕ

П

ЗА

ГЛЕДАЊЕ

Риба у мору, арапска калиграфија

исмо се не користи само зато да се њиме запише мисао или информација, већ се према њему може
односити као према уметничком делу. Да би писмо било што лепше, направљена су многа изузетно лепа
писма са китњастим, декорисаним и украшеним словима. Вештина лепог писања назива се калиграфија.
Највећи мајстори калиграфије стварали су у Азији, користећи арапско и кинеско писмо као нарочито захвална
писма за калиграфску обраду. Арапски калиграфи су, издужујући и скраћујући поједина слова, распоређивали
та слова у фантастичне облике и правили чудесне орнаменте којима су украшавали не само књиге, већ и
грађевине и палате.
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 Poetski
kutak 
НОВА ГОДИНА

ВЕЈУ МАЛЕ ПАХУЉЕ
БИЋЕ ПУНО СНЕГА,
ИЋИ ЋЕМО НА САНКАЊЕ
СА ВИСОКОГ БРЕГА.
СТИЖЕ НОВА ГОДИНА
ПАДА СНЕГ, БЕЛИ СНЕГ
КИТИ ЋЕМО ЈЕЛКУ
И ЈЕШЋЕМО ТОРТУ СЛАСНУ.
У ДВАНАЕСТ ЋЕ САТИ НА ЦРКВИ
ОТКУЦАТИ ПОНОЋ,
ИЋИ ЋЕМО У ШЕТЊУ
И ПЕВАТИ ЦЕЛУ НОЋ.
ВЕСЕЛЕ СЕ ДЕЦА,
ИГРАЈУ ПО ПОЉУ,
ДОБИЛИ СУ ПОКЛОНЕ,
И МНОГУ ВЕЋУ ВОЉУ

ПАХУЉИЦЕ

Теодора Перић 54

Нова година
Година нова већ је на прагу,
да обрадује сву децу драгу.
Пахуљe веју, звончићи звоне
нестрпљиво чекамо чаробне поклоне.
Деда Мраз стиже и куца на врата,
а за њим одмах и Божић Бата.
Радујемо се сви у том часу среће
нека здравља и весеља буду пуне вреће.
Блиста у ноћи беле стазе
сјај почиље година Нова,
а старој је дошао крај.
ИСИДОРА МИНИЋ IV5

Пахуље, пахуље беле
падају изнад града;
ваздан и ноћу целе
снег, пада, пада, пада.
Пахуље, пахуље мале
бесело ваздухом плове;
пахуље к’о од шале
сметове подижу светове нове.
Пахуље, пахуље ноћас
прекрише гору целу;
пахуље, пахуље зачас
природу сликају белу.
Алити Неџмедин IV5
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Милица Нововић 82

Бабарога
Због једне мале Мине,
налетео сам ја на мине.
Одмах сам на њу одлепио
као лепак се залепио,
Када је на мене налетела,
на моје срце слетела.
Мислила је мала да сам враг
Јер све сам радио да
јој будем драг.
Мазио сам јепо коси
и питао: ‘’Мала, како си?
Где си сада кренула?
Да ниси с
пута скренула?’’
Гледала ме намрштено,
али сасвим опуштено.
Као да сам бабарога
а на глави ми два рога.
Док је речи изговарала,
уши ми је њима парала:
‘’Сабери већ једном два и два,
ја вoлим Ђоку из петог два’’

Милица Сантрач IV5

Другарство
Другарство је кад имаш друга,
другарство је кад се
са другом дружиш,
играш, шалиш кад заједно,
растете као црвена ружа.
са њим ћеш трпезу да
делиш и тајну
поделиш.
са другом се дружиш,
негујеш
другарство, смех и
лептиров лет.
Било да је црн, бео,
Дечак или девојчица,
Мали или велики
друг је твој.
Другарство је бистро
као поточић што весело
шумицом жубори.
Марија Степановић и
Андјела Пантелић III1

Другарство
Шта је за децу и људе
Највеће богатство
То је другарство, то је другарство.
Шта је то што ти
Увек помогне?
То је другарство красно, то је
Другарство красно.
Кад имаш друга имаш
Све, јер ти он
Пуно помогне.

Другарство
Другарство је као цвет,
Који моју башту красе.
Другарство је као светлост
Пази да га не угаси.
Другарице тајне деле,
Исте тајне исти снове,
Чак и када су невеселе
оне су ту за мене.
Ања Лукић II2
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Зима
Ушуњао се зека бели
у кућицу своју малу,
зима му је, па сав дрхти,
нема места ни за шалу.
Деда дрва у пећ ставља,
да не буде хладно баки.
Она плете џемпер топли
затребаће, уз чај млаки.
Деда мраза Сале чека,
дочекаће и сва деца.
Поклони су већ на путу,
шал му треба, он да пеца.
Александар Васић IV5

Ука Елма 66

ЗИМСКИ ЦРТЕЖ
Кућица згурена мала
Пред њом три висока јаблана
и цеста тиха и сама,
што путују некуд далеко.

Зима

Падај, падај снеже
Нек се стаза стеже.
Падајте, пахуље беле,
Да се деца на улици веселе.
Падајте звездице снежне
Нека грудве градом полете,
А санкеповезу свко дете.
Нападај ми хладни снеже
Да ми снешко велиц
У госте крене.
Јелена томчић 23

Око кићице тараба,
ветар и грктање гаврана,
оголела стабла од ораха,
снегом затрпан врт.
Димњак је пружио главицу,
на крову и ставио капицу,
ко да здрави зимску
здравицу.

Зима је дошла у мој крај.
Звончићи звоне , то је нај, нај.
Моја мама пере веш,
а ја узимам кеш.
Идем да се грудвам,
и тамо ћу да урлам.
Само звони: динг, дoнг,
Играм тенис пинг-понг.
Богдан Ракочевић IV3

Салијевић Адам 45

ЗИМА
СВЕ ЈЕ БЕЛО,
СВЕ ЈЕ БЕЛО
ГРАД И СЕЛО,
ГРАД И СЕЛО.
НАШ ДО СКОРА ЦРВЕН
КРОВ
ДОБИО ЈЕ ШЕШИР НОВ
ПРEКО НОЋИ СНЕГ ЈЕ ПАО
НАША ВРАТА ЗАТРПАО.
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Зима зиму презими

Зима
Ушуњао се зека бели
У кућицу своју малу,
Зима му је, па сав
дрхти,
Нема места ни за шалу.
Деда дрва у пећ ставља,
Да не буде хладно баки.
Она плете џемпер топли
Затребаће, уз чај млаки.

У ДВОРИШТУ ВЕЛИКА ГРАЈА
ТУ НАМ ДЕЦА СНЕШКА ПРАВЕ
И ЛЕПО СЕ СВИ ЗАБАВЕ.

Деда-Мраза Сале чека,
Дочекаће и сва деца.
Поклони су већ на путу,
Штап му треба, он да пеца.

АНДРИЋ МИЛОШ IV5

АлександарВасић 45

МО Ј К У ЋН И Љ У БИ М А Ц
Имао сам једног кућног љубимца,
Још се сећам његовог лепог лица.
Никада га нећу заборавити,
И од туге за њим се нећу опоравити.
Од када је мој пас нестао,
Да плачем за њим нисам престао.

МАСЛАЧАК

Мој пас се звао Бади,
Увек је знао да ме изненади.

ИДЕМ У ШКОЛУ

Жуте очи
Крупне и веселе,

Разним триковима сам га учио,
И никада се у томе нисам мучио.

Сунце сија
ја се будим
идем у школу
много се трудим

Гледале ме
па су зажмуриле.

Био је јако паметан пас,
И када ме види залаје на глас.

Желим да будем
добар ђак и да
на мене буде поносан свако

Тако једног дана мој пас је угино,
Кад би само знао како ме је забринуо.

Александра Бошковић II3

Остадоше
трепавице беле
која плави
поветарац крадом.
Растирује
зеленом ливадом.
Тамара Стојковић II3

С њиме сам се као са пријатељем дружио,
И увек сам му ја своју љубав пружао.
Били смо спојени као земља и сунце,
Мислио сам да ће дочекати и своје младунче.
Без њега сам усамљен, без њега сам тужан,
Без њега ми је живот врло досадан и ружан.
Сада немам више коме да се обратим,
Сада немам коме коску да бацим.
Ни једног љубимца нећу волети тако,
Јер мог драгог Бадија не преболех лако.

ШкоЛа

Сафет Асани VII2

MAMA
Мама пере, мама кува,
мама своју децу чува.
Мама меси, мама храни,
Мама своју децу брани.
Мама прича, теши,
Мама сваки проблем реши.
Мама чека, мама брине,
И са неба звезду скине.
Мама сија, мама греје,
У животу мама све је!
Лена Далифоски VI3

Школа није зграда што ко стражар мирно стоји,
школу чине жеље које младост кроји.
Жеље тајне што се слатко крију,
И идеје разне што ко киша лију.
Школа није гонич који ђака гони,
Школа је радост кад звонце зазвони,
одмор велики и мали,
понекад и осмех у ђачкој тали.
Школа је друг из дрвне клупа,
Све успомене, кад се једном скупе,
Некад је у пуно рада,
али сигурно школа
није само зрада!
ко
олс еро
п

Шк

ЛЕНА ДАЛИФОСКИ VI3
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МОЈ НАЈБОљИ ДРУГ

МОЈА МАЛА СЕСТРИЦА

Једног доброг друга ја имам,
Неке топле поздраве од њега примам.
Мој друг се зове Никола Савић,
Тренира пливаље и плива као чавић.

Имам малу сестрицу,
Име јој је Нађа.
Од сваког слаткиша на свету
Она ми је слађа.

Кад је срећан шири руке као нека врана
И увек ми пева песму „Седамдесет и два дана.“
Веома је висок и није толико мали,
Увек се са мном дружи и воли да се шали.

Једном у три.
Нађа ме је огребала
Нисам се на наљутио
Јер је она мала.

Кад га неко дира веома је љут,
И увек његов непријатељ добије у ногу шут.
Никада се ми нисмо тукли ни свађали,
Ал› смо се као мањи гумицама гађали
Обојица смо навијачи „Партизана“
Без њега не бисмо могли ни пола дана,
љубав према клубу дајемо целим телом
Поносимо се бојама – црном и белом.
Кад бих тужан био увек би ме тешио,
И када би му се плакало он би се насмешио.
Има добре оцене и одличан је ђак,
За њега је учење посао лак.
Дели са мном и тугу и срећу,
И никада у животу ми не рече „нећу“.
Он је добар човек и има добру нарав,
И никада ми се није смејао што сам „гарав“.
Увек се шалимо, увек се дружимо,
И увек један другоме другарство пружимо.
Волео бих да овако буде до краја живота,
Све што ми је од себе дао је – другарство и доброта.
Кад се поздрављамо испружимо један другом руку,
И питамо један другог: „Јел имаш неку муку“ ?
За нас је ово најбоље другарство,
И још једном кажем да је другарство највеће богаство.
Свако треба имати најбољег друга свог,
Јер онај ко све ово види јесте - драги Бог.
Сафет Асани VII2
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Питам се
Да ли постоји нешто слађе
Од моје мале
Сестрице Нађе.
Радовић Лука ll3

ШАЉИВА ПЕСМА
чудо јесте право
Свиње брке сучу
Козе кола вуку
Риба кита једе
Зец и корњача се јуре
Зец у рупу бежи,
А мачка на њега режи
Море и плажа се спријатељили
Рода и жаба кафу пију
Мачка се код миша запослила
чудесне су ове речи
Јер се песма зове шаљива песма
Пантелић Анђела 31

НОВА ГОДИНА
Година новавећ је на прагу,
да обрадујесву децу драгу.
Пахуљe веју,
звончићи звоненестрпљиво
чекамочаробне поклоне
. Деда Мраз стижеи
куца на врата,
а за њим одмахи Божић Бата.
Радујемо се свиу том часу
срећенека здравља и весеља
буду пуне вреће.
Блиста у ноћи беле стазе сјаj
почиље година Нова,
а старој је дошао крај.
ИСИДОРА МИНИЋ IV5

Мoja mama

МОЈА НЕОСТАВАРЕНА ЖЕЉА
Много сам ја добар голман био,
Док се нисам овако растужио.

Најважнија особа у мом животу,
то је моја мама,
увек је са нама.

Могао сам стално да скачем горе-доле,
И да ме никада ноге не заболе.

Снагу ми даје,
и никад се не предаје.
Толико је волим,
Не могу да одолим.

Тужан сам због тога што сам болестан,
Ал› изгледа да тога нисам ни свестан.

Сваки проблем реши,
и у тешким тренуцима теши.

Кад видим моје другове како фудбал играју,
Мени моју душу ђаволи нервирају.

Снагу ми даје љубављу и храни,
у њој видим светлост и кад сам у тами.
Она ми искрене савете дели,
С њом бих живот да проведем цели.

Вечно сам хтео бити чувар мреже,
Ал› од ове ствари нема ништа теже.
У тренутку када примим неки гол,
Ја у својој души осетим јако тежак бол.

Она ми је све, она ми је благо,
Она је мени једино биће драго!
Сафет Асани VII2

У једном лепом клубу ја сам тренирао ,
ал› голмана Диду нисам ископирао.
Много ми је тешко сад у овом стању,
И опет ми се чини да ми је глава на пању.

ПАХУЉИЦЕ
Пахуље, пахуље беле
падају изнад града;
ваздан и ноћу целе
снег, пада, пада, пада.

Срце ми се у том тренутку цепа,
Кад се сетим да је фудбалствар лепа.
Мислам да више нећу бити голман стари,
И да за моју тугу нико не мари.

Пахуље, пахуље мале
бесело ваздухом плове;
пахуље к›о од шале
сметове подижу светове нове.

Према спорту гајио сам љубав и доброту,
Са њима сам се осећао најлепше у животу.
Да се бавим спортом то је јако здраво,
Никад се не предајем дижем главу право.

Пахуље, пахуље ноћас
прекрише гору целу;
пахуље, пахуље зачас
природу сликају белу.
Алити Неџмедин IV5

Сафет Асани VII2

СанКе Од СТО КИЛа

Када СаМ СЛОМИО пРВе СанКе
ЖаЛИО Се нИСаМ нИКОМ,
дОШаО СаМ КОд СВОЈе БаКе
И РеКаО ЈОЈ ТИХО:
Оне СнеЖне СТаЗе И ЗаЛеЂена БРда
ОЧИгЛеднО СУ За МОЈе СанКе БИЛа ТВРда!
а ЈУРИМО нИСаМ БРЖе негО дРУга деЦа ,
ЦВа пОЂОСе СРеЋна КУЋИ,
а Ја У СУЗаМа ОСТаХ!
ЗаШТО КУпИ МИ, БаКО МИЛа, СанКе Од СТО КИЛа,
да ЈУРИМ КаО дРУга деЦа,
нИЗ падИнУ пОпУТ ЗеЦа!
Лена даЛИФОВСКИ 63
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МОЈИ ШКОЛСКИ ДАНИ

Снег пада

Моје школске дане могу назвати лепим,
Јер када сам ван школе осећам се слепим,
Увек се ја са својим друговима дружим,
и увек им ја другарство своје пружим.
Имам добру разредну која ме изводи на пут,
И да ме малтлетира не би био на њу љут.
Она сваки мој проблем реши,
И у тешким тренуцима теши.
Само ме још и математика мучи,
Волео бих да је уместо мене неко други учи.
На часу математике увек наставу пратим,
Ал› те пусте задатке никако да схватим.
Биће ми тешко ако разред овај не положим,
Волео бих да још једном по старом распореду књиге сложим.
Ако понављам имаћу из математике кеца,
Само не бих волео да ме исмејавају деца.
Заборавићу ову тужну тему,
И прекинућу своју ружну трему.
Све моје лоше оцене ћу поправити,
И на математику нећу заборавити!
Ето такви су моји школски дани,
Да учим и да будем добар ђак ми нико не брани!

Сва је природа
Обукла бело.
Бљештаво сјаје
Град и село.

Сафет Асани 72

ПАХУЉИЦЕ
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Снежна је кочија
Дошла код нас,
Донела је радост
За све вас.
Пахуљице беле
Небом лете,
И својом лепотом
Маме свако дете.
Падајте пахуље
Веће и мањи,
Јер сва деца
Стжу на грудвање.
Падају снежне
Санкања и клизања буде,
Да снешко белић
Весели децу и људе.

Исидора Минић 45

Пахуљице, лепотице,
одакле си долетела
по мећави, по студеници,
да би мени
на длан слетела?
*
Нисам знала,
звездо мала,
да си тако лепа, бела.
Покрај наше топле пећи
мало лећи би ли хтела?
*
Пахуљице,
лепотице,
топло је у нашем стану ...
Јао, нема нашег госта!
само оста
кап на длану ...

Желео бих да ти отпевам песму
Која ће твом лицу донети осмех и очима сјај.
Ружно певам, побећи ћеш,
пре него јој чујеш крај.
Хиљаду је суза срце растужило,
Хиљаду је жеља које срце није испунило,
мало је љубави, за коју знају сви,
а још мање пријатеља као што си ти !
Ја не желим да ти кварим, овај свечани дан,
зато ти желим:
„Срећан рођендан“

Лазар Саичић IV5

ЛЕНА ДАЛИФОСКИ VI3

Рођенданска песма

Представљамо вам песника
Мирослав Кокошар
За песнике кажу да су чуђење у свету.
Они су у стању да све наше мисли, жеље,
симпатије на необично прост начин
лепо насликају речима. Све оно што нам
се десило, а нисмо умели да запишемо,
записују они. Такав је и наш песник
Мирослав Кокошар „нежан, духовит,
благ и увек на страни детета“. Пишући
своје песме, Мирослав као да пред собом
увек има речи славног Душка Радовића:
„За децу треба писати као за одрасле,
само мало боље“. Да ли он баш тако ради,
просудите сами:

ЉУВАВ ИЗ ВРТИЋА

СВЕТИ САВА

МОЈА МАМА И МОЈ ТАТА
ПОЗНАЈУ СЕ ИЗ ВРТИЋА,
МОМЕ ТАТИ У ТО ВРЕМЕ
ФАЛИЛО ЈЕ ПАР ЗУБИЋА.

МОГАО СИ БИТИ ВЛАДАР,
ВЛАДАРСКОГА РОДА ТИ СИ,
И ДА ВЛАДАШ СРПСКОМ ЗЕМЉОМ,
МОГАО СИ, АЛИ НИСИ.

ДОПАО СЕ ИПАК МАМИ
ТАТИН ОСМЕХ И ФРИЗУРА,
ПРИСТАЛА ЈЕ БАШ ЗБОГ ТОГА
ДА МУ БУДЕ ГЛАВНА ЦУРА.

РАСТАО СИ СА КЊИГАМА
НА ОЧЕВОМ БЕЛОМ ДВОРУ,
ЗАВОЛЕО БОГА, ЉУДЕ
И САЊАО СВЕТУ ГОРУ.

А У ШКОЛУ КАД СУ ПОШЛИ
И КАСНИЈЕ, НАКОН ШКОЛЕ,
ЗА ПЕТИЦУ СВЕ СУ ЗНАЛИ
НАРОЧИТО ДА СЕ ВОЛЕ.

МОГАО СИ ВЛАДАР БИТИ
КОЈЕГ МРЗЕ ИЛИ ВОЛЕ,
АЛИ, ТИ СИ СВОМЕ РОДУ
ОТВАРАО ЦРКВЕ, ШКОЛЕ...

А ЈОШ КАД СУ ЗАПЛОВИЛИ
ЗАЈЕДНО У БРАЧНЕ ВОДЕ,
НИЈЕ ДУГО ПОТРАЈАЛО МОРАЛИ СУ ДА МЕ РОДЕ!

ОТАДА СЕ У СРЦИМА
ТВОЈА МУДРОСТ ДЕЦИ ЈАВЉА
И ПОБОЖНО, СВИ ИМАЈУ
ПЕТИЦУ ИЗ ПРАВОСЛАВЉА.
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ДРУГАРИ

УВРЕЂЕНА КВОЧКА

МОЈ ТАТА СЕ ИГРА
И СА МНОМ СЕ ШАЛИ,
А ЈА БИХ ВОЛЕО
ДА ЈЕ И ОН МАЛИ.

ПРИКРАЛА СЕ ЛИЈА
ДО САМИХ ПИЛИЋА,
А ОНДА ЈЕ РЕКЛА:
„ШТА ЋЕ МИ ТА СИЋА?“

ОНДА БИ МАМА
О СВОМЕ ВРАТУ
НОСИЛА МЕНЕ
И МОГА ТАТУ.

УВРЕЂЕНА КВОЧКА
КАЗА МУЖУ – ПЕВЦУ:
„ЛИСИЦА НАМ, ДРАГИ,
ПОНИЖАВА ДЕЦУ!

А КАКО ТАТА
НИЈЕ БЕЗ ПАРА,
УВЕК БИ ЧАСТИО
СВОГА ДРУГАРА.

ЗАТО МОРАШ ПОЋИ,
И ТО РАНОМ ЗОРОМ,
ДА СЕ ОБРАЧУНАШ
С ТИМ РЕПАТИМ СТВОРОМ!“

ЈЕДИНО НОЋУ,
ПРЕКРИВЕН ТАМОМ,
НЕКА ПОРАСТЕ
ДОК СПАВА С МАМОМ.

БЕЗ ИЈЕДНЕ РЕЧИ,
А ЗА ЉУБАВ ЊЕНУ,
КАО ГЛАВА КУЋЕ
ПОСЛУШО ЈЕ ЖЕНУ.

МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ЖАО

ОТАД КВОЧКА ЧЕСТО
ПИЛИЋИМА ЗВОЦА:
„МИЛА МОЈА ДЕЦО,
ПАМТИТЕ ЛИ ОЦА?“

ШТО МЕ У ШКОЛУ И ОВОГ ЈУТРА
САЊИВОГ ПРАТЕ, ТО НЕ БИХ ЗНАО.
ТАКО ЋЕ ОПЕТ БИТИ И СУТРА...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ МНОГО ЖАО!

БРАЧНО ПРАВО

ШТО НИЈЕ ДЕДА, ТО МЕ БАШ ЧУДИ,
НА МОЈУ СТРАНУ И ЈУТРОС СТАО?!
РЕКАО МАМИ ДА МЕ НЕ БУДИ...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ОПЕТ ЖАО!

МОЈ УЈАК СЕ
ДАНАС ЖЕНИ,
СВАДБА ЊЕМУ
КОЛАЧ МЕНИ.

ГДЕ ЛИ СУ ОНДА ДЕЧИЈА ПРАВА

КРУНИСАО
ЉУБАВ БУЈНУ
ПА САД ИМАМ
ЛЕПУ УЈНУ.

КОЈА ЈЕ ГОСПОД ДЕТЕТУ ДАО?
ДА ГА НЕ БУДЕ, ДОК СЛАТКО СПАВА...
МЕНИ ЈЕ МЕНЕ ДО НЕБА ЖАО!
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ДОБРИ УЈАК
СВЕМОГУЋИ,
МОРА С ПОСЛА
ПРАВО КУЋИ.
ДА СА УЈНОМ
БРАЧНА ПРАВА,
ПРОУЧАВА,
ПРОУЧАВА.

ПРИЧАЛИ СУ МИ О МОЈИМ ПРЕЦИМА
„Рођена је 9. марта 1917. године. Све што сам сазнала о својим прецима и о њиховом
животу, било је од ње, твоје прабабе“, рекла је мама. „Живела је у малом, живописном месту
Доброљупци, у срцу Србије. Као и сва тадашња деца, и она је имала тешко детињство са много
онога што немају, а мало онога што би желели да имају. Расла је у нетакнутој природи, па је и
сама била део ње. Висока и мршава, а у исто време јака и стабилна. Стасавала је у девојку, затим
жену и мајку. Одгајала је петоро деце и увек била пожртвована и несебична мајка. Остајала
би сама са децом, док би прадеда, као и сваки мушкарац, ишао на посао и обезбеђивао новац,
као и све остале намирнице које су им биле неопходне за живот. Сећам се да је сваки дан
обилазила двориште како би баш она проверила да је све на свом месту. Сваки пут, када бих
одлазила са мамом да је посетим, она би ме, својим танким прстима, помиловала по глави
и осмехнула се. Кроз шта је све прошла та јака и одважна жена. Са намером да побољшају
услове за живот, преселили су се у Војводину, али ја и даље у њенимочима видим тугу за својим
родним местом.“ „Тамо је све зелено, тако лепо и мирно“, говорила би. „Са твојим баком и
деком посетила сам то место. Исто је као у њеној причи, чаробно. Место је пуно цвећа, зеленила,
сира и кајмака. Спавала бих до касно, ошамућенамирисом сена и планине. То је све што сам
хтела да ти испричам о твојој прабаби, која сада броји минуте до свог путовања. Уморна, стара
и исцрпљена, жели да нас последњи пут, види и још једном помилује твоју косу.
Илић Ана Марија VII3
MOJ ЉУБИМАЦ
Мој љубимац је маца Милијана. Она је једна бела умиљата маца. Сваког јутра
кад отворим врата она утрчи у стан и почне да се умиљава тражећи храну. Ја је онда
помазим а она почне да фркће, када јој дам крекере она се само облизује и
мјауче. Њен највећи непријатељ је пас Алка која је стално јури. Милијана
је бржа од Алке па увек побегне на дрво. Када мама кува ручак Милијана
то намирише и почне да мјауче пред вратима. Свако вече она се попне
на сталажу пред вратима и ту преспава ноћ. Када мама не види ја је
уведем у стан и играм се са њом. Нас две се лепо слажемо и она је мој
кућни љубимац.
Ивана Ковачевић II5

Moj љУБИМАЦ
Ја много волим животиње. Имам мачка Сивка и мацу Мрвицу.
Сивко је сив мачак са зеленим очима, а Мрвица црна
маца са браон очима. Мрвица и Сивко спавају у корпи
близу пећи. Мој мачак Сивко воли да се игра лоптицом,
а Мрвица штапићем. Сиви односно Сивка и Мрвица воле
да се мазе. Кад неко дође у госте Мрвица побегне, а Сивко
остане. Моја маце Сивко и Мрвица су различити и ако
су близанци, али ја их волим баш такве какве су. Сивка
и Мрвицу сам добила од баке. Јесте ли знали да Сивко и
Мрвица спавају заједно? Никад се нису свађали. Сивко
и Мрвица су најбоље маце на свету.
Надам се да ћу и у будућности имати овако верне
љубимце
Татјана Перић II5

MOJ ЉУБИМАЦ
Моја маца Мрвица и ја смо врло сличне. Можда се баш зато
и слажемо.
Маца Мрвица много воли да се мази. Волим и ја. Мрвица је
црна, елегантна и горда. Чини ми се да није много вредна. Она
по цео дан спава, а по целу ноћ скита. Без обзира на све то ја
је много волим. Волим је зато што ме дочека кад се вратим из
школе.
Ја Мрвицу много волим и осећам да и она мене много воли.
Татјана Перић II5

21

Форум театар

Форум театар је облик позоришног рада у коме публика учествује и то не само предлозима и коментарима,
већ и уласком у сцену мењајући ток представе. Публици се пружа прилика да промени представу али и да
представа промени њих, отварајући им могућност да сагледају једно или више могућих исхода једне конфликтне
ситуације. Представа има за циљ да укаже на проблеме, а са друге стране да отвори простор за дијалог и тражење
конструктивних решења. Наша школа у оквиру пројекта „Школа без насиља“ ради Форум театар. Уценици 8 /6
разреда су приказали сцену насиља коју су приметили у нашој школи (малтретирање млађег ученика од стране
старијих ). Борбу против насиља промовишу тако што наступају. За сада су наступали у одељењима 4/2 и 6/5.
Ученици тих одељења су се лепо снашли, улазили су на сцену, постављали питања. У плану је да се у наредном
периоду оформи више форум дружина које ће наступати у свим одељенским заједницама, Наставничком већу и
Савету родитеља. Две ће предводити Биљана Голић а две Слађана Боричић. Док гледате Форум сцене покушајте
стварно и да видите, то што будете слушали, покушајте стварно и да чујете а оно што вас у овим представама
додирне покушајте стварно да осетите као да сте се нашли у тим причама. Ово је позориште и безбедно можемо
да изађемо из ових прича. У животу често то није тако. Зато је добро да научимо како ипак можемо да реагујемо.
Форум је један од начина. У прилогу су фотографије једног наступа у одељењу 6/5 .

Драмско-рецитаторска секција наше школе предтсавила је 15. 12. 2011. године изведбом позоришне представе
„Рецепт за бајку“, по тексту Невенке Стошић, а у режији насставница Биљане Голић и Слађане Боричић.
Сви присутни уживали су глуми талентованих ученика: Николе Савића, Лараза Јовановића, Луке Цмиљанића,
Миљана Гркинића, Луке Чворовића, Марије Грујичић, Лазара Рајића, Јована Панзаловића, Анђеле Димић, Драгане
Лалић, Исидоре Николић, Саре Јовановић, Луке Ђуричића и Слађане Младеновић. На тренутак се чинило да се
налазимо у сали неког велелепног позоришта, захваљујући њиховом залагању и таленту, али и раду и техничкој
подршци наставника који су учестовали у изради сценографије, костима, као и осталих пропратних детаља.
Са жењом да подржимо рад наших глумаца и у нади да ћемо ускоро имати прилике да уживамо у још неким
представама, сликом преносимо само делић атмосфере са ове представе.

Рецепт
за
бајку

Moj циљ у животу
Већина људи још у раном детињству има разне жеље и машта о томе шта ће бити
кад порасте. Обично су то код девoјчица снови да ће бити учитељице, певачице,
балерине...Касније та маштања постају озбиљнија и почињу личити на циљеве,
које нас усмеравају целог живота.
Кад сам била јако мала маштaла сам да ћу једног дана постати учитељица.
Како сам сазревала, схватила сам да се моје жеље претварају у звезду водиљу мог
одрастања. То ме је натерало на промену у понашању, интересовањима и разним
питањима која постављам нестрпљиво очекујући одговор. Тренутно ми је један од
битнијих циљева уписивање медицинске школе и бављење послом где могу бити
од помоћи многим људима. Желим да постанем корисна окружењу. Зато су ми
сад интересовања усмерене на емоције које имају везе са медицином и на серије у
којима су доктори главна тема. Занимају ме успешни људи који су дали допринос
овом друштву и продужили му животни век. Схватила сам да је основа свега тога
– образовање.
Овакви циљеви утичу на наш живот и окружење, пријатеље и разне могућности.
Они нам помажу да сазремо некад на лакши, а некад на тежи начин.
Помажу нам у бекству од лоших ствари, а чак када нас неко или нешто удаљи
од циља - помажу нам да постанемо борци и велики људи, који ће у поразима
пронаћи снагу да наставе ка успеху и жељом за задовољним животом.
Ивана Степановић VII6
Моја драга личност
Сви су ми подједнако драги и све их једнако волим, али ја ћу овога пута
издвојити маму. Моја мама се зове Дуња. Има 41 годину. Висока је. Има смеђу
косу и дивне смеђе очи из којих зрачи топлина. Има овално лице и најлепши осмех
на свету кога красе две јамице на образима. Маминеруке су топле и меке. Оне ми
пружају загрљај у којем осећам сигурност.
Моја мама је по струци економски техничар.
Некада је радила у банци. Сада не ради нигде
да би браћа и ја имали то што имамо. Све на
време и помоћ у свему. Знам да јој није лако,
али мама нас мудро учи животу. Нас троје
смо њен хоби и њено занимање. Мама је тиха
и сталожена особа. Ведрог је духа, дивно је
проводити време с њом. Свима помаже колико
је у могућности. Понекад је строга, али и
праведна. Има времена за све. Волим да се
дружим са мамом. Увек ми је лепо и увек чујем
неки леп савет. Спремна је за игру па ми је често
и другарица.
Сваком детету бих пожелела да има овакву
маму. Најбољаи најлепша мама на свету је
моја мама Дуња.
Имала бих много тога лепог рећи и о тати и
браћи, баки, деки, тетки, другарима, али мама је
овога пута имала предност.
Магдалена Чворовић 52
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МОЈА МИСИЈА
У животу сваки човек жели да остави неки траг по
коме ће га људи памтити.
Тако неко пева, неко пише песме, глуми, а неко ипак
направи неки технолошки изум. Ја бих такође волео да
учиним нешто. Пуно лепих ствари је учињено пре него
што сам ја дошао на ред, али још увек има места за добре
идеје. Наш свет је створен да буде савршен, али су га људи, нажалост
прилично упропастили. Загађујемо и прљамо атмосфверу, брже него што
стижемо да је очистимо. Не бринемо о чистоћи наше околине, иако би требало. Ми немамо други
свет, зато треба осмислити начин како да га сачувамо. Признајем да волим да се возим аутомобилом
или аутобусом некада чешће него бих пешачио. Тако ми је на памет пала једна сјајна идеја. Сви
издувни гасови одлазе у атмосверу и тако је загађују. Ти издувни гасови ничему не служе. Зато би
моја идеја била да те гасове употребим као погонске гориво за превозна средства. Желео бих да
измислим начин да један смртоносни гас, угљен моноксид усмерим у производњу горива. Тако би
моја мисија била да спасим човечанство од загађивања. Гасови могу да се искористе за производнју
горива. На свету је све мање горива и многи ратови се воде због тога. Тако ће мој изум помирити
нације, јер свака држава има свој угљен моноксид и неће због тога нападати другу. Замислите свет
са пуно аутомобила, са пуно горива, пуно љубави. То ће бити мој свет, весео и радостан.
Још само мало да порадим на својој идеји, да је усавршим, и бићете сведоци моје сјајне животне
мисије.
Милан Гркинић VII2

НАЈЛЕПШЕ ЛИЦЕ
МОЈЕ ДОМОВИНЕ
Србија је моја домовина, издваја се од других
држава по богатој историји, по најлепшим плaнинама,
селима и градовима, по људима који су срдачни и
гостољубиви, као и по лепим обичајима.
Моја држава је прошла кроз многе ратове из којих се
издају познате војсковође. Познати су : војвода Живојин
Мишић, војвода Радомир Путник, војвода Бојавић, војвода Степо
Степановић и многи други.
Позната је и по многим писцима и научницима. Наш народ је јако
поносан на своју историју и обичаје које јенаследио од својих предака и
преносио с колена на колено и тако чувао од заборава. Већ вековима српски
народ има своје традиционалне обичаје и светковине. Од свих празника
издвојила бих два најдража Божић и Ускрc. За Божић ми се највише допада уношење бадњака у
кућу, бацање новчића и бомбона испод стола. Па за Ускрс фарбање јаја и куцање. Ова два обичаја
куће уносе мир и благостање.
Много тога бих имала да пишем о Србији коју краси богата историја . Поносна сам што живим у
земљи која се зове Србија.
Ванеса Иљази VI3
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„Седефна ружа“ Гроздане Олујић
Седефна ружа је предивна шкољка кoja је живела дубоко на дну мора. Маштала је да изађе на
светлост дана, види сунце, цвеће и остале лепоте Горњег света. Она није умела да плива, нити да корача,
али је веровала у чудо и оно се десило.
Седефна ружа није једина која жели, која машта, верује, сања. Много је таквих. Неко жели нешто
ново, другачије, а неко никад није задовољан оним што има. Лепо је тежити ка неком циљу, веровати у
своје идеале, али не треба претеривати. Треба ускладити своје жеље и могућности, прихватити стваран
свет око себе и своје место у њему. Много је гласова са стране, много савета, туђих прича које нису увек
добронамерне. Рибица је говорила Седефној ружи само о сјају Горњег света и тако је јој још више уносила
немир. Коралној грани, међутим, Горњи свет је била стена на којоj је расла, јер је била задовољна својим
животом ту, где јесте. Тек када се Седефна ружа окренула себи, пронашла је свој свет и створила зрно
бисера. Тај бисер у њој је сијао као нада код човека, која никад не умире. Али, нажалост, чувајући своје
благо, она се потпуно отуђила од света, од природног окружења, а и од својих пријатеља. Није разговарала
са околином и смтрала је да јој нико више није неопходан. Мислим да је то погрешно схватање, да је то
бежање из једне крајности у другу. Није природно живети сам, не интересовати се за друге и за свет око
себе. То је шкољка скупо платила. Откривена је њена тајна, извађена јој је душа, а остала само чежња.
Горњи свет је за тренутак заблистао, а онда показао своју лошу страну, за коју Седефна ружа није знала.
У животу није све ружичасто, има и добрих и лоших страна. Оно што је важно, то је да свако разуме и
прихвати себе и место у свету. Тада ће rазумети и друге. А то је основа за љубав према животу и тежњу
да тај живот буде још бољи, наравно, у складу са сопственим могућностима
Лука Јурановић VII3

Улица мог детињства
Где почиње мој крај и моја улица? У високим крошњама које сам посматрала из дечијих колица, већ тада сам
махала лишћу које трепери. Ту где сам први пут пала и одрала колена и дланове, први пут почупала цвеће са
корењем, однела мами и добила грдњу и од маме и љутих комшија.
Моја улица је место где сам направила прве кораке, упознала прве другаре, први пут се посвађала, потукла,
сакрила. Топла и кратка улица, људиразличитих особина и навика; неких мање, неких више драгих али мени
блиских. То је улица у којој се праве радне акције, заједнички коси трава, чисти снег, скупља лишће, пече паприка.
У летњим месецима маме испијају кафе, оговарају пролазнике, размењују рецепте, а ми играмо жмурке, играмо
се лоптом, или, једноставно, ленчаримо испод централне светиљке као што су радили и наши родитељи. Разлика
је једино у томе што мојој генерацији друштво прави, већ остарели улични љубимац, керуша Мрвица, коју сви
волимо и хранимо и којој сваке године правимо кућу за њен окот. Она нам узвраћа несебичном љубављу према
свима нама. Она чак познаје и мачке из других улица и њих не дира.
Волим моју улицу. Када се враћам, она пружа руке и грли ме. Познати ћошкови, моја скровишта све је то моје
и мени припада. Где год ме живот одведе, деo мог срца ће остати у мојој малој улици.
Маја Станковић VI-5
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Стари Занат
Сама реч стари занат подсећа ме на моју
баку Наду. Она живи у Хрватској. Тачније у
Далмацији. Овај занат o коме ћу причати је
карактеристичан за овај крај.
Када дође зима и бака дође, увек ми
донесе вунене чарапе. То ме увек подсети
на начин на који их она прави. Цео процес
је веома занимљив. Прво се вуна пере,
након тога се суши. После сушења
следи мешање. Вуна се чешља са
чешљима, који веома подсећају
на рeкете за стони тенис , имају
жице
које
стоје
усправно.
Након чешљања вуна се преде, ставља се
на преслицу. Са преслице се вуна доводи у одређену дебљину
и тако се намотава на вретена и тада је вуна спремна да се
користи.
Овај занат је веома стар, свиђа ми се то што се преноси
са колена на колено, а драго ми је да неко као и моја бака и
даље ради овај занат.
Душан Врцељ VII4

Стари занати

У прошлости је било много заната од којих је мало остало. Тај занат замењују машине и они једноставно изумиру.
Један од заната који је опстао је грнчарство. То је један од најстаријих заната којим се човек бави. Основни
поступак је да се изабере одговарајућа врста земље која се потом помеша са водом и добро измеси. Када се добије тестаста
маса почиње да се обликује. Проналаском грнчарског точка израда предмета који су били округли постала је бржа. По
завршетку израде предмета, предмет се оставља у хладовину да се осуши. Ако се жели добити боја на готовом производу,
онда ти материјали треба да имају функцију боје. У стара времена грнчарија се пекла у специјалној пећи на дрва, а у
модерно доба грнчарија се пече у пећима на струју. Печење може трајати чак и неколико дана, у зависности од технологије
печења. После печења хлађење мора бити потпуно да не би долазило до пуцања предмета. У Србији је најпознатија
грнчарија из околина Ужица. У селу Злакуса постоји веома
квалитетна земља која се мешањем са кварцним каменом
користи за израду лонаца, пека (тепсија за месо). Надалеко
је чувен војнички пасуљ, свадбарси купус и други ужички
специјалитети печени у тој грнчарији јер тиме јела добијају
посебан укус. Најфинији тип грнчарије је порцелан који је
најтежи за израду, најфинији и најскупљи. Чувен је чешки
и кинески порцелан.
Грнчарство сам одабрао зато што је занимљив и
тежак посао. Без тог заната и посуђа храна не би имала
такав укус.
Едис Скендери 84
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Преносимо вам радове из часописа „Зврк“
предходника „Школског пера“
БРЕЗА У МОМ ДВОРИШТУ
У мом дворишту расте бреза.
Висока и лепа, са ветром у коси,
испод ње се дечаци играју боси.
Сваки дан пева са птицама
и са ветром се шали, a
изнад ње плове облаци мали.
Много тајни она крије:
- ко се са ким држи за руке,
Ко се са ким бије.
Под њеним ногама је тепих од цвећа.
О њеном здрављу брину сунце и кише.
У пролеће и лето је прати срећа,
а у јесен је тужна
јер је напушта лишће.
Пролазе дани и године,
а бреза у мом дворишту
је све већа и лепша.
Илић Владимир IV4

БРЕЗА У КОМШИЛУКУ
У мом комшилуку, на зеленој трави налази се једна витка и
веома лепа бреза. Она има глатку кору, гране су јој повијене; танки
листићи се повијају на лаганом поветарцу. На танким гранама
скупљају се птице певачице које својим цвркутом веселе моје
суседе и децу најављујући пролеће. У дубокој трави, поред брезе,
склониште налазе инсекти, мрави, а понекад се ту нађе и који зец.
Сви је негујемо јер нас у пролеће задивљује својом лепотом и
висином. Тако изгледа млада и витка бреза у мом комшилуку.
Петровић Петар IV4
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ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА VI-2
–


Музичар
је на клавиру неки баја ал’ кад седне да свира томе нема
краја.

– Техничарка наша зна све и свашта дели нам петице као наша
машта.
– Наставница руског мисли да је строга, али ипак није она – Баба
Рога.
– Наставник историје има 101 стрип, баш је екстра лик. Само што
није Патак Паја, али ипак зна све фазоне из краја...
– За наставницу Миру немам риму. Зато што ме смара оставићу
је на миру.
– Наставница ликовног – Леонарда да Винче – само лупа дневником
и на нас виче.
– Наставница српског, опасна ко змај, колко нам је кечева дала неће
у рај.
– Наставница енглеског црвена јој коса, стално неке сукње она носа.
Супер нас оцењује само немирним кечеве додељује.
– Наставница физике код нас је врх, начин оцењивања јој је крхк. Код
ње нико нема кеца зато је воле сва деца.
– Наставница математике увек има приговор, кец јој је велики као
бор. Кад види Лазу ухвати је мука, ал` је Исика њена десна рука.
– Наставница биоса име јој је Весна она никад на нас није бесна.
Биологија ће поново бити она стара зато што нам је она здрава.
– И на крајуууууууууууу.......
– Разредна је наша увек у фазону зато стално пије ВОДА ВОДУ.
Вода Вода је стварно страва зато јој је коса стално права...
Аутор: Ђорђе Вуковљак VI2
Муз. Пратња: Лазар Рајић VI2
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СЕВЕРНА КОРЕЈА-НАЈИЗОЛОВАНИЈА ДРЖАВА СВЕТА
После окончања Другог светског рата територија Кореје је подељена дуж 38. паралеле на Северну и Јужну Кореју. Први
председник Северне Кореје био је Ким Ил Сунг, који је владао до своје смрти 1994. године. Наследио га је његов син Ким
Џонг Ил који је преминуо 17. 12. 2011. године, а нови председник је његов син Ким Џонг Ул.
Још од свог настанка, Северна Кореја је најизолованија држава света, затворена за све иностране утицаје, нарочито
са запада. У држави у којој се велича лик и дело великог вође, изграђено је више од 500 споменика њему у част. Деца пред
празнике рибају степенице које воде до ових споменика, а жене које постигну слабе резултате на послу морају да ручно
рибају велики трг на коме се шест пута годишње одржавају параде поводом државних празника. Оне у кофама доносе воду
из неколико стотина метара удаљене реке и четкама и крпама чисте бетон.
Парада, на којој учествује око 50000 људи, је једини програм који на корејској телевизији иде уживо. Постоји само
један телевизијски канал, а викендом три канала, као и једна радио станица. Програм се емитује до 22 часа, када нестаје и
струја. Дневне новине, које садрже четири стране и посвећене су искључиво активностима председника, не могу се купити
него се добијају на радном месту.
Просечна плата износи око 20 евра, а уместо новца добијају се бонови којима се може купити храна или одећа.
Других могућности за трошење новца нема, пошто у држави не постоје кафићи, ресторани нити други облици забаве. Тек
однедавно је дозвољен увоз аутомобила, које могу да пошаљу рођаци из иностранства, с тим што држава има право да их
заплени кад год хоће. За прва три месеца од укидања забране, увезено је 11 аутомобила.
У току је изградња хотела Рјугонг, који ће бити највећа зграда на свету по површини. Са 7000 соба и 50 ресторана
хотел ће моћи да прими 15000 гостију. Међутим, остаје нејасно како ће хотел попунити капацитет, пошто су страни
туристи ретки и пролазе детаљну контролу на улазу у земљу. Једина авио-линија је Пјонгјанг-Пекинг, а на аеродрому се
гостима одузимају пасоши и мобилни телефони и одређује им се водич који ће све време боравка бити сањима и детаљно
пратити шта обилазе, а нарочито шта сликају. Ако се фотографишу поред огромних слика Ким Џонг Ила, којих има свуда по
престоници, водичи их опомињу да морају вођу имати у пуној величини на слици, зато што га они поштују ‘’од главе до пете’’.
Новинари који уђу у земљу морају на руци да носе специјалне траке које упозоравају становнике да са њима не разговарају.
Локално становништво је веома слабо информисано. Већина њих не зна да се СССР распао. Постоји само интерни
интернет, а гледање америчких филмова дозвољено је само студентима енглеског језика. Употреба мобилног телефона је
дозвољена тек 2008. године. У држави постоје радни логори у које се шаљу људи који су говорили против режима. Сваке
године око 3000 Севернокорејанаца пребегне у Јужну Кореју, где су принуђени да похађају специјалне школе како би се
навикли на живот у 21. веку.

Оваква изолација има и своју позитивну страну-у земљи нема забележених случајева оболелих од сиде. На улицама
нема канти за смеће, јер су становници веома уредни и канте им нису потребне.
У земљи са 25 милиона становника, велики број људи умире од глади јер се новац улаже у развој војске и нуклеарно
оружје. Најизолованија држава света наставља свој живот у илегали под руководством новог вође.
наставник географије
Јелена Јаковљевић
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Фејсбук против Твитера
Чињеница да је Србија међу првих пет земаља у свету према заступљености
коришћења социјалне мреже Фејсбук, а Твитер постаје све популарнији, наводи да се
запитамо – коју мрежу ви користите? Хоћете ли да постанемо пријатељи?

Facebook
Фејсбук је почео са радом 4. Фебруара 2004. године и учлањење на ову интернет страницу је
бесплатно. Направио га је Марк Закерберг док је студирао на Харварду, а првобитно је чланство
било дозвољено само студентима са Харварда да би се касније проширило на студенте са свих
колеџа Ајви лиге. Касније, чланство је омогућено свим студентима и средњошколцима, а на крају
и свим особама које имају 13 или више година. У званичним статистикама Фејсбука наводи се да
он има око 800 милиона корисника, а 50 одсто њих се на мрежу укључи барем једном дневно.
Дневно се прегледа преко 900 милиона страница, група и догађаја, а дневно се накачи и око 250
милиона фотографија. Корисници Фејсбука могу се придруживати у мреже које су организоване
по градовима, радним местима, школама, регионима како би се повезали и комуницирали са другим
људима. Такође, људи могу додавати пријатеље слати им поруке, а могу и убацивати нове податке
у своје профиле како би обавестили пријатеље о себи. Недавно су истраживања закључила да свој
статус на Фејсбуку дневно освежава око 15 одсто корисника; 22 одсто коментарише нечији статус,
а 26 одсто кликће дугме „лајк’’ и тиме ће показати да им се допада статус пријатеља. Истраживање
је показало и како просечни корисник Фејсбука има око 229 пријатеља, од којих њих 22 одсто
познаје из средње школе, 12 одсто с радног места, девет с факултета, а њих три одсто само је једном
упознао уживо. Просечни корисник Фејсбука 2008. је имао 33. година, док данас има 38. У односу
на остале друштвене мреже, Фејсбук корисници су највише ангажовани. Чак 52 одсто корисника
посећује га на дневној бази док Твитер и Линкедин дневно користи шест одсто.
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Twitter
Твитер се као нова, модерна социјална мрежа појавио 13. јула 2006, али је праву популарност
доживео тек почетком 2009. године. Тада су у светским размерама почели да га промовишу
супружници Ештон Кучер и Деми Мур који су, како се верује, за овакав ангажман добили
прилично велики хонорар. Постављајући приватне фотографије на својим профилима и обраћајући
се директно једно другом у својим „твитовима’’, односно текстуалним порукама које нису дуже
од 140 словних знакова, брзо су привукли пажнњу и пробудили жељу других да и сами отворе
налог на овој мрежи. За разлику од Фејсбука где су нам пријатељи људи које углавном познајемо
и у приватном животу, на Твитеру за пријатеље имамо више људи које не познајемо. Када некога
не познајете, покушавате да оставите на њега добар утисак, као и у реалном животу. С обзиром
на то да се ваше мишљење кроз твит објављује на корисниковом профилу и испоручује другим
корисницима који су се пријавили да их добијају, корисници пажљиво размишљају какву поруку
ће оставити. На Твитеру се омиљеност не открива бројем пријатеља , већ бројем „фоловера’’ то
јест људи које прате шта имате да кажете и које слике постављате. Иако Фејсбук као друштвена
мрежа још увек има много већи број корисниа и ужива већу популарност, и Твитер је у Србији
постао општеприхваћен алат у свакодневном животу. Користи се у најразличитијим ситуацијама:
брзом изввештавању, успостављању двосмерне комуникације између политичара и народа, између
познатих личности и публике. Твитераши тврде да на тај начин креирају своја окружења, прате
занимљиве људе, критикују и хвале брендове на мрежи, брзо јављају када се нешто деси, али и
помажу једни другима. Од статистичких података, познато је да су 55 одсто корисника жене, као и
да се 33 одсто људи придружило Твитеру на основу препорука пријатеља. Верује се да нас Твитеру
има око пет милиона регистрованих корисника.
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Спортска
страна
На општинсом спортском такмичењу, у оквиру
спортске манифестације „СПОРТИШ“ у којем се
такмичило 15 основних школа наше општине, ученице
и ученици наше школе остварили су завидне
резултате.
У категорији ученица петих и шестих разреда у
одбојци освојили смо друго место.
Исти пласман (друго место) постигле су и
ученице седмих и осмих разреда.
Ни рукометашице нису поклекле пред изузетно
јаком конкуренцијом. Доказ је освојено друго
место у рукомету, узразт петих и шестих разреда,
односно освојено треће место узраста седмог и
осмог разреда.
Разуме се ових резултата не би било да се зато
нису потрудили , поред наших „сребрних“такмичарки
и њихови наставници физичког васпитања:Милица
Божић, Мирјана Станојевић и Мојсије Дмитровић.
На градском првенству у пливању у дисциплини
„ДЕЛФИН“ ученик 45 освојио је прво место.
Прво место на такмичењу у оквиру
манифестације „Трка за срећније детињство“
освојио је Ајра Бесник 75.
Честитамо нашим спортистима и њиховим
наставницима и желимо да им и нова, 2012. година

буде окићена
златом и сребром!
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оЛИМпИЈСкЕ
ЗанИМЉИВоСтИ
Олимпијске игре су у Античкој Грчкој означавале доба мира, време када се
сви ратови прекидају. Данас се то неписано правило више не поштује. Наиме, го
дине 1980. Олимпијске игре су се одржавале у Москви и Американци су добили
учешће на њима због политичке ситуације. Из истих разлога је и Русија одбила
учешће на Олимпијади 1984. године које су се одржавале у Лос Анђелесу, САД.
***********
Кошарку је први измислио Џемс Нејсмит 1891. године, и то трагајући за не
ком занимљивом спортском игром која би привукла пажњу његових студена
та физичког васпитања у Спрингфилдској стручној школи, у Масачусетусу. Овај
Канађанин је комбиновао игру канадских индијанаца „лакрос“ у енглески „ного
мет“. У почетку нове игре лопту је требало убацити у једну дрвену корпукош због
које је и сама игра добила назив кошарка.
***********
Најстаријим спортом на свету сматра се рвачки спорт, јер се стотине сцена
рвања налази у рељефу на зидовима древних египатских гробница.
***********
Најтежи спортиста свих времена је Виљем Коб, професионални рвач из
града Мекона у Америчкој држави Џорџији. Наступао је на разним рвачким
такмичењима у САД 1962. године под надимком Срећни Хемфри, вероватно из
разлога што га нико од противника није могао честито ухватити у „рвачки захват“,
а камоли оборити. Срећни Хемфри је за то време био тежак ваљаних 363 кило
грама!
***********
Веома заступљена олимпијска игра је атлетика, а занимљиво је истаћи да је
копље најбржи атлетски реквизит међу онима који се „бацају“. Снажно као какви
пројектили, копље је далеко најбрже: бачено је у даљину од 84 метра, копље не
посредно после избацивања лети брзином од 33 метара у секунди или око 118
километара на час. Стручњаци су израчунали да би овцом брзином копље пре
валило раздаљину између Београда и Загреба за мање од 3 часа!
***********
У Афричкој држави Кенији, на надморској висини од 2000 м, налази се по
зната долина газела, која је ушла у историју атлетике по свом славном племену
Нанди, из кога потичу најбржи људи света. Тркачи су нарочите телесне грађе, а
трче лако и складно као газеле. Отуда и њихов називљуди гaзеле.
***********
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Спортски реквизит који је претрпео највише промена је свакако тениски ре
кет. Чини се да је у историји овог спорта било толико врста рекета колико је било
људских епоха. Само за последња четири века тениски рекет је био прво изду
жен, па проширен и стањен, затим продужен и дугуљаст, затим округао, па чак
и троугласт. Оквир се вековима правио од дрвета, данас је од метала, и његова
мрежаста површина увећава се чак 60 одсто.
***********
На првим ОИ 1896. године у Атини нису дељене златне медаље, бећ само
сребрне и бронзане.
***********
Пливачка надметања на ОИ 1896. године одржана су на отвореном мору
због непостојања затворених пливалишта.
***********
На ОИ 1920. године тениски меч између Енглеа Лоуа и Грка Зерландија трајао
је 11 сати, а прекинут је јер су скупљачи лопти били гладни.
***********
Француз Мимун је победио у маратонској трци иако је само пар сати раније
постао отац. Ћерку је назвао Олимпијада.
***********
Немачкој пливачици Средер током трке 1932. године откинула са бретела на
купаћен костиму па је остала полу гола. Али, освојила је злато.
***********
Имена свих победника победника на ОИ 1936. Године у Минхену остала су
урезана на трибинама Олимпијског стадиона.
***********
Италијански бициклиста Павеси тријумфовао је на 100 километара иако је
током трке уместо освежења јео шпагете!
наши на првој олимпијади
У Атини 1896. године на првим модерним Олимпијским играма присуство
вао је и краљ Александар Обреновић. Тако се на јарболу завиорила српска за
става и свирала је српска химна. У пратњи краља био је и мајор Жибојин Мишић,
будући војвода из Ослободилачких ратова 19121918. Године. Краљев, лични се
кретар, др. Милан Ђак Милићевић, написао је писмо из Атине које је објављено
3, априла 1896. године у Српским новинама и оно је сматрано за први извештај
са олимпијаде код нас. Једини такмичар кога смо тада имали био је Момчило Та
равица из Нобог Сада који је наступао у две дисциплине, рвању и дизању тегова.
наша прва медаља
На Олимпијксе игре у Лондону, 1908. Године, стигао је и сасвим непознати
поштар Ђуро Станић из Суботице, да би се такмичио у брзом ходању на 3000 ме
тара. Сасвим случајно, овај весели младић, победио је на такмичењу на Палићу и
тако доспео на Олимпијаду, додуше једва, јер је тешком муком обезбедио новац
за пут. На запрепашћење свих, Ђуро се у Суботицу вратио овенчан златном медаљом.
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Веровања мојих предака
– Сујеверје –
Сујеверје су неразумна веровања, да су у будућности узрокована одређеним радњама између
чињеничних радњи и догађаја у будућности.
Сваки народ или заједница имају одређене врсте сујеверја , уосталом као и наши преци а и ми
сами. Они су још пре рачунања времена имали своје разлоге да измисле неку везу између појава у
пририди и последица. За свако сујеверје постоји прича или легенда коју нам наши старији чланови
породице могу испричати и која нам може помоћи да разумемо зашто су људи повезали појаве са
својом срећом или несрећом. Да ли сте се икада запитали зашто неволите да прођете испод мерде
вина или зашто тражите детелину са 4 листа? Зашто огледало држите у рукама чвршће и пажљивије
него бебу? О петку 13-ом се зна доста, али можда се не зна да од страха од броја 13 у Америци не
где непостоје 13 спраова, седишта у аутобусима, трамвајима и слично. Јапанци на ово имају одго
вор са бројем 4. Код њих се реч „смрт“ изговара као и овај број (схи) па га нерадо користе. Никада
непоклапају ствари које се састоје из 4 дела ; а у фирмама не постоје врата са овим бројем. Такође,
спратови са овим бројем су обично празни. Не волимо да пролазимо испод мердевина јер су не
кад осуђенике вешали о седму пречагу на мердевинама, а веровало се да је смрт прелазна. Такође,
у хришћанству, мердевине са тлом представљају троугао светог тројства које се не сме нарушити.
Веровање да треба куцнути о дрво „да не чује зло“ има корене у старом веровању да духови живе у
кори дрвета и свако ко је хтео да их дозове морао је да их призове додирањем коре. Ако би им се
жеља испунила , долазили би поново да куцну о дрво како би им се захвалили и јавили им да је жеља
испуњена.
Још једно распрострањено, можда и најупечатљивије веровање је огледало које доноси 7 го
дина несреће ако га сломите. Како постаје сујеверја у клетве које су самооствариве, не бисмо се
играли са овим. Затим не ваља седети на ивици стола јер се дама никад неће удати. Нож не сме да се
окреће тако да му ошрица буде нагоре јер то вуче на несрећу (можда ће се неко посећи). Хлеб нипош
то не сме да се окрене наопако јер то призива свађу , али неваља оставити храну у тањиру јер то при
зива свађу у породици у којој живимо. Када кажете „на здравље“ , а то сви говоримо, ви избацујете зле
духове из себе, пошто је куга однела пола Европе. То су само неки од примера . Ако „ослушнете“ људе
око себе, наћи ћете још много примера.
Марија Ковачевић VIII6

Имена од урока
Имена од урока су надимци који се дају деци. Надимци су двојаки, једни се дају деци код куће
од милоште, а други изван куће.
Надимци у Црној Гори и Херцеговини су толико заступљени да људи не знају права имена, већ
надимке. У Црној Гори се узимају и права турска имена за надимке. Изван куће дају се надимци и
постају споредна дечија имена. Наш народ избегава употребу правог имена. Жена свог мужа не зове
именом, већ „он“ или надимцима. Вук каже да се надимци дају од милости, али и против урока. Да би
смо добили помоћ од божанства потребно је да знамо његово име. Свака култна радња и молитва,
врачање, имаће ефекта, имаће само онда дејство ако се употреби право име божанство или демона.
За један народ, заједницу од интереса, је да познаје право име свог божанског заштитника и тако
себи осигура његову помоћ. Као што су божанска имена крили сами богови, тако су их крили и људи.
Када би неко хтео да нам нашкоди довољно би било да има нешто наше, прамен косе, било која ствар
која припада нама. Због тога наше жене кад очешљају косу остатке бацају у ватру. Рђавог демона, зло
уопште, не треба звати по имену, јер може доћи. Не ваља спомињати име човека који је умро. При
митиван човек се боји мртвака. Код многих племена у Африци жене не смеју изговорити име мужа,
јер то доноси несрећу. У жени, по схватању нашег народа, има нешто демонско-вештице, врачаре, а
мушкарци имају готово пасивну улогу. Жена има известан имунитет према акцији демона, док муш
карац нема. Зато се амајлије дају само мушкој деци.
Забрана изговора имена код примитивног човека је сасвим оправдана. То је све против урока
и да зло не чује.
Марија Грујичић 86
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КАКО ДЕЦА ТЕБА ДА ПОСТЕ
Неки кажу да деца не треба да посте средом и петком и у дане четири вишедневна
поста све до своје треће или седме године живота. Други говоре да деца могу бити
разрешена тих посних дана само на бели мрс (млеко, јаја, сир). Шта је од овога исправно
и да ли деца треба да посте као и одрасли хришћани?
Одговор на поменуто питање (или питања), не може бити заснован на светим Канонима, јер нема
ни једног Канона који изричито прописује како би деца требало да посте.
Деца не посте и немају потребе да посте КАО одрасли хришћани. Зато што још не поседују грехе,
страсти и навике, које се постом смирују и због којих је пост од Бога заповеђен, а од свете Цркве
установљен и прописан.
Ово не значи да су деца потпуно ослобођена поста, и да уопште не треба да посте.
Како ће деца постити и колико, зависи од побожности и вере њихових родитеља. А ту заиста
треба имати много мудрости и расуђивања да се не огрешимо ни о телесне ни о духовне потребе
свог детета.
Умесно је такође поставити питање: до када је „дете“ дете? Свима је познато да дечије доба има
више фаза развоја кроз које дете пролази. Оно је најпре-одојче. Затим долази рано детињство (од
2. до 3. године), па је дете предшколског узраста, затим је ђак-основац , па тако даље, дечаштва и
пубертета.
За неке родитеље њихово је дете „дете“све док не одслужи војску, па и касније. Очигледно, не
може се на све ове фазе „детињства“ применити исти принцип у погледу поста.
У решавању тог питања, постоје две крајности којима су родитељи , бар код нас Срба, често
склони. Или ће наметнути детету од раног детињства строги пост (као што и сами држе), или ће га
„штедети“ од поста чак до његовог пунолетства, па често и даље. И једно и друго је штетно по дете
и пагубно за његов духовни живот.
У првом случају, када се детету намеће претерани пост у раном детињству, може код њега
изазвати одвратност и одбојност према посту.
С друге пак стране, ко се из малена не навикне ни мало да пости и не схвати разлике међу данима,
тај ће се тешко икада у животу привикнути на пост и приморати себе на уздржавање, што је исто
тако пагубно. Избећи обе ове крајности, заиста је права уметност.
Многе мајке доносе двомесечне бебе на причест, па даље кроз сво њихово детињство. Дете тог
јутра, нормално буде подојено, али то никаква сметња није за његово сједињење са Господом у Светој
тајни причешћа. И тако, дете одраста у храму Божјем, телесно одгајано на мајчиним грудима, а
духовно на светој Чаши. Оно се од првих дана навикава на храмовни амбијент, светлост воштаница,
мирис тамјана, свештеничку одежду (и браду), те узрастајући, у храму се почиње осећати пријатно
као у дому оца свога.
Родитељи који брину о духовном животу своје деце неће чекати да дете потпуно одрасте па да га
почну привикавати на пост. Они то почињу постепено, од 3. до 4. године детињег узраста. Не зато
што је детету у тим раним годинама пост потребан, у смислу као одраслима, него ради привикивања,
да измалена почну да разликују да нису сви дани исти у погледу хране, што ће му остати као бесцено
благо целог живота. Што важи за пост, важе и за Свету тајну исповести и покајања.
По учењу Цркве дете до седме године нема греха (одн. не урачунавају му се греси).
Код браће Грка и Руса, родитељи приводе децу од 4-5 година свештенику на „исповест“, опет не
због неких његових грехова, него да се од малена привикну на једну свету и неопходну хришћанску
дужност, без које, када одрасту, нема напретка у духовном животу. А уједно и да успоставе поверење
и слободу у општењу са свештеником-духовником.
Заиста они родитељи који се труде да живе по заповестима Божјим, који се труде на свом личном
спасењу, под руководством искусног духовника, умеће да нађу прави израз и златну средину и у
погледу своје деце, њиховог поста, причешћа и Свете тајне покајања и исповести.
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КОД ШКОЛСКОГ СТОМАТОЛОГА
Другари, знамо да се, као и ми, плашите одласка стоматологу па смо желели да
вас упознамо са нашим стоматологом, др Весном Говедарицом и стоматолошком
сестром Душицом Шћеповић које се брину о здрављу наших зуба.

1. Колико је тежак посао зубара?
Превасходно је леп. А све што је лепо, мало је и тешко.
2. Да ли сте се и Ви као мали плашили зубара?
	Јако. Јако сам осетљива на бол. И покушавам деци што више да олакшам, и да
им кажем да с времена на време треба долазити. Чак кад вас зуб и не боли.
3. Какво је здравствено стање зуба наших ученика?
Како које одељење, али највећи проблем је лоша хигијена. Средње је стање.
4. Колико често ученици посећују зубара?
	Има ученика који редовно долазе, а има и оних који дођу када их нешто заболи,
или стање зуба буде катастрофално лоше.
5. Који су ваши савети за здравље и правилну негу зуба?
	Треба зубе обавезно опрати после вечере темељно (опрати све стране зуба,
предњу, унутрашњу и површине којима жваћемо (6, 7, 8)).
	Прање зуба треба да траје најмање 3 минута.
Разноврсна исхрана са доста воћа и поврћа.
	Што мање простих шећера (чоколаде, бомбоне...), и после тога их опрати
водом.
Редовна посета зубару.
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Разговор водиле
(без страха од стоматолога):
Ана Цумбо 76
Јелена Радосављевић 72
Јована Табанџелић 72

Ево 12 пословица о цени,
вредности, човеку и чувању
- Цена се заборавља, а квалитет остаје
- Скупо плаћа мед онај ко га са трња мора лизати.
- Човек није цвет да га само помиришеш и знаш какав је.
- Човек је оно што јесте, а не оно што је био.
- Међу људима буди човек, а међу псима буди вук.
- Хоћеш ли заиста упознати човека? Погледај његова дела.

(Француска)
(Холандска)
(Француска)
(Француска)
(Финска)

(Кинеска)
- Дубина реке се може измерити, али не и дубина реке човекове душе.
(Корејска)
- Лако је бити човек, тешко је бити човечан.
(Узбечка)
- Човек уреди онолико, колико од себе учини:
(Халијанска)
- Туђе чувај, а своје како знаш.
(Руска)
- У стану без надзора, вук је господар.
(Осетинска)
- Пас који чува кућу, има много непријатеља.
(Немачка)
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Зашто (не) волим школу
Нашом анонимном анкетом желели смо да сазнамо зашто ученици не воле, одоносно воле
своју школу (преносимо одговоре без корекција)
Волим:
– Што неки наставници држе лепо предавање, y школи ми се свиђа то што су неки наставници
веома добри и умеју да слушају мишљење својих ученика.
– Допада ми се пријатност наставника.
– Волим што наставници лепо предају градиво. Свиђа ми се оцењивање ученика.
– Волим школу због свог друштва.
– Волим школу због чистих учионица новог дела школе.
– Свиђа ми се то што професори имају добру комуникацију са ученицима.
– Волим је због доброг друштва, физичког, туча смејања...
– Због физичког са другим разредима и због добрих наставника.
– Свиђа ми се оцењивање ученика.
– Волим школу због чистих учионица и лепих тоалета у новом делу школе.
– Свиђа ми се то што наставници нису строги.
– Свиђа ми се што професори имају добру комуникацију са ученицима.
– Волим је због друштва , физичког , туча смејања...
– Због физичког са другим разредима и због добрих наставника.
– Свиђа ми се што је пекара (школска) почела да прави бољу храну.
– Због друштва, због наставнице биологије, због симпатије, због разредне, информатике.
НЕ ВОЛИМ:
– Не свиђа ми се однос старијих ученика млађим ђацима.
– Не свиђа ми се то што неки наставници много вичу на своје ученике и не поштују их онолико
колико би требало.
– Не свиђа ми се што је прљава и увек је гужва на степеништу, јер може неко да се повреди.
– Не допадају ми се прљава и мрачна купатила.
– Исцртани зидови у школском дворишту.
– Не волим што у школи има само један полицајац
– Не волим насиља ученика, не волим што је школа у неким
делолвима прљава и што се не брину о школи.
– Мени се не свиђа што теткице не чисте салу. Увек је прљава.
– Не волим школу због насиља.
– Не волим школу због тога што нема ормарића за књиге, теглим
торбу к’о неки џак.
– Уопште нема неких слатких дечака, само неки лоши, а плус
они лепи су заузети.
– Не свиђа ми се ђубре и пси у школском дворишту.
– Нема довољно услова за рад.
– Нису сви наставници реални, не осећам се безбедна због
керова у дворишту.
– Не свиђа ми се што нам ходници нису уређени као у
другим школама.
– Не волим школу зато што морам да учим.
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МУЋНИ ГЛАВОМ
1.
2.
3.
4.
5.

Шта има зубе а не може да једе?

	Дечак и доктор пецају. Дечак је син доктора, али доктор није дечаков
отац. Ко је доктор?

	Иван и његови родитељи су били напољу и покисли, али само је њима
двома коса била мокра. Како је то могуће?

	Шта је теже килограм злата или килограм перја?

	Човек вози црни камион са угашеним светлима. Напољу нема месечине.
Једна жена прелази улицу. Како је возач камиона види?

6.

Који број се увећа кад се напише наопако?

7.

Шта припада теби, али га користе други?

8.
9.
10.

	Колико деветки има у низу бројева од 1 до 100?

	Ако петао и по излегне јаје и по за дан и по, колико излегне за три
дана?

	Човек хоће да се ошиша. У граду су два фризера. Један има грозну
фризуру, а салон му је прљав. Други фризер има одличну фризуру,
а салон му блиста. Којег фризера ће човек одабрати да га ошиша?
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ТЕСТ
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
ДА БИСТЕ ОТКРИЛИ КОЛИКО СТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ, РЕШИТЕ ОВАЈ ТЕСТ, ИЗБРОЈТЕ СВОЈЕ ПОГРЕШНЕ ОДГОВОРЕ И
ПОГЛЕДАЈТЕ СВОЈУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ!!!
Питања:

1. Ако легнеш у 8 сати и навијеш сат да ти звони у 9 сати, колико ћеш спавати?
2. Да ли у САД постоји 20. мај?
3. Ако имаш у кутији само једну шибицу и улазиш у мрачну собу где се налазе:
петролејска планинска светиљка и пећ на дрва, шта ћеш прво запалити?
4. Неки месеци имају 30, а неки 31 дан, колико месеци у години има 28 дана?
5. Шта пише на новчаници од тридесет динара?
6. Доктор ти да три таблете да пијеш једну сваких пола сата. Колико ћес дуго пити
те таблете?
7. Сањаш да си у тамном тунелу, с једне стране долази џин а са друге стране змај.
Шта ћеш учинити?
8. Шта је било пре 1945. године?
9. Да ли је могуће човека северно од Њу Јорка сахранити западно од Мисисипија?
10. Да ли је могуће у САД-у венчати се са сестром своје удовице?
11. Ако бациш црвен камен у Црно море, шта ће се догодити?
12. Ти си ми син, а ја ти нисам мајка, шта сам ти ја?
13. Ако се човеку одсече рука, колико му прстију остане?
14. Авион се срушио на канадско–америчкој граници. Где ће се сахранити
рањеници?
15. Колико рођендана има мајка двоје деце?
16. Јабука има три гране, свака грана има три гранчице, свака грнчица има три
плода, сваки плод има три коштице. Колико крушака има на стаблу ?
17. Колико пута у току 24 сата (једног дана) минута казаљка пређе изнад сатне
казаљке?
18. Ако данас у подне падне киша, може ли се за 36 сати очекивати сунце?
19. Петао снесе јаје на словенско-хрватској граници. Чије је јаје?
20. Колико је 10 и 30?
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Велики oдмор
Зашто човек ограђује музички стуб оградом?
– Да му диск не би прескакао.
Где спава мрав од петсто тридесет и три килограма?
– Где год хоће.
Зашто зец има велике уши и кратак реп?
– Да је обрнуто, звао би се веверица.
Како се зове јапански експресни воз?
– Тошиба колудо.
Који је најефикаснији начин за одвикавање пушења?
– Седење на бурету бензина.
Зашто човек даје кокошкама да пију кључалу воду?
– Да би му легле кувана јаја.
Ко је најпознатији јапански модни креатор?
– Сашими Сако.
Шта се добије када се укрсте питбул и бернардинац?
– Пас који ти одгризе ногу, онда те понуди румом и отрчи по помоћ.
Шта се добије укрштањем јежа и змије?
– Два метра бодљикаве жице.
Шта је то светлосна година?
– Дванаестомесечни рачун за струју.
Учитељица: - Перице бабе и жабе не могу да се сабирају и одузимају. На пример, не можеш
да добијеш три јабуке тако што ћеш од десет крушака одузети седам јабука...
Перица: - А оно – петнаест литара млека од две краве – а то може, а?
Учитељица предаје врсте глагола и пита Перицу: – У коју групу глагола спада глагол
„кинути“?
– У заразне.
Учитељица: – Перице колико је 3 : 3.
Перица: – Па нерешено.
Дошао Перица из школе кући. Ту га сачека тата са чудном справом на столу.
Тата: - Шта си добио на контролном из математике?
Перица: - Пет.
Чудна справа на столу почне да пишти.
Перица: - Шта је то?
Тата: – То је детектор лажи. Ајде да пробамо поново. Шта си добио на контролном из
математике?
Перица: - Четири
Детектор поново запишти.
Тата: - Опет лажеш! Ја у твојим годинама нисам лагао, а низао сам само петице.
Када је то изговорио, детектор је експлодирао.
Учитељица: – Перице, састав који си написао о свом кучету је потпуно исти као и
прошлогодишњи састав твог брата о његовом кучету.
Перица: - Што вас то толико чуди, реч је о истом кучету?!
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