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Уместо уводне речи...

Народе, нека ти здравица ова
Буде уместо благослова:

 Што год радио - деца ти се рађала!

И када певао, и када сневао,
 И када мукама одолевао,

 Деца ти се рађала.
И када ратио, и када патио,
 И када памтио па вратио,

 Деца ти се рађала.

Није богат ко има волова
Већ кћери и синова,

 Није силан ко има пушака
Већ колевки.

И када љубио, и кад огрубио,
И када главу с рамена губио,

Деца ти се рађала.

Нек љубав надјача,
 Нек не буде плача,

 Осим дечјег.
Силни нек се свађају,

 Слаби погађају,
 А теби нек се рађају!

И када кадио, и воћке садио,
 Па и кад се љутио и богорадио,

 Деца ти се рађала.

А даће Бог да роди зоб
И узри клас,

 Па да буде и за коње и за нас.

И када свеца славио,
 И када школу правио,

 И кад се у чуду чудом бавио,
 Деца ти се рађала,

 Народе српски!

Амин, даће Бог!
Љубивоје Ршумовић
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Почетком маја 2016. започели су радови на санацији 
наше школе, а три месеца касније, школска зграда изгледала 
је потпуно другачије, и на почетку ове школске године до-
чекала ученике у новом руху, поставши најлепша зграда у 
Љигу и једна од најлепших школа у Округу.

Хидроизлоација школе био је један од приоритетних 
послова, како би се отклонила влага из кабинета физике и 
хемије у сутерену школе. Урађена је термоизлоација и фа-
сада, окречене све учионице, ходници, сваки спрат је у дру-
гачијој боји. Промењена је унутрашња столарија, уређени 
тоалети, препокривен кров и сређени олуци. Ограђено је 
школско двориште.

У реконструкцију зграде уложена су 22 милиона динара, 
а радове је финансирала Канцеларија за управљање јавним 
улагањима Владе Републике Србије из средстава Фонда со-
лидарности Европске уније.

Тако је на најбољи могући начин још једном показано 
да је школство један од темељних стубова сваког друштва и 
сваке локалне заједнице, као што су и они који су одлучива-
ли о  градњи зграде 1946.године и оснивачи гимназије 1963.
године веровали да чине нешто добро и корисно за будуће 
генерације.
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Варошица Љиг проглашена је 1920. године, указом краља Александра. Проглашењем варошице, развијају сe занати, 
трговина, а и све је више деце обухваћене основним образовањем. Поред цветановачке школе која је почела са рaдом још 
1842. године и у коју су долазила деца из околних села, отварају 
се школе у другим селима, а са насељавањем Љига и четворораз-
редна школа у Љигу. 

Међутим, пошто је и пре Другог светског рада постало важно 
бити што образованији, виђенији и имућнији Љижани слали су 
своју децу „на школе“, како се онда говорило, у Београд и друге 
веће градове. Завршавали су они факултете, али нису се враћали 
у Љиг. Први апотекар и први лекар нису били синови овдашњих 
љишких трговаца него су у ову варошицу дошли из далека. 

После Другог светског рата и ослобођења земље 1945. године, 
све више јача потреба за школовањем које би постало доступније 
и деци сељака, занатлија и индустријских радника који су настаја-
ли, па се рађа идеја о градњи зграде Ниже гимназије, односно Др-
жавне реалне гимназије.

Најпре четвороразредна гимназија, коју су деца завршавала у 
14. години, прерасла је Државну реалну гимназију, односно школу 
која је трајала шест година. 

Ђаци који су у Љигу завршили, како се онда говорило, шест разреда гимназије, даље школовање настављали су у 
Горњем Милановцу, Ваљеву, Београду и другим местима, а неки од њих налазили су посао у државној служби јер педе-
сетих година 20. века, завршених шест разреда гимназије била је лепа прилика за какву -такву службу. Амбициознији и 
они чији родитељи су имали могућности за школовање настављали су даље и, неретко, завршавали факултете постајући 

инжењери, лекари, судије, професори...
1955. године решењем Народног одбора Среза лазаревачког ос-

нована је ОШ „Сава Керковић“ у Љигу, која је настала спајањем ос-
новне четворазредне школе у Љигу и непотпуне гимназије у Љигу. 
Тако је Државна реална гимназија престала са радом 1956. године и 
после завршене осмогодишње школе ученици су одлазили на даље 
школовање у друга места јер у Љигу није било могућности за наста-
вак школовања.

Ипак, било је у Љигу људи који су видели даље, па се осмелили 
да у вароши која је, према попису из 1961. године, бројала само 1416 
становника, а цела општина 19662, траже отварање гимназије пуног 
„капацитета“, односно школе каква је постојала у већим градовима. 
Гимназију тада нису имали ни Уб, ни суседне општине. Потпуне гим-
назије није било ни у местима већим од Љига као што су Ивањица, 
Бајина Башта, Пожега.

Деца из неразвијених региона често немају могућности да се образују у гимназијама, јер њихове породице не могу 
да плаћају школовање ван места становања, а уз то школовање не води директно запослењу, дуго траје и тражи улагања. 
Они који су одлучили да у малом месту као што је Љиг оснују гимназију, очигледно су имали визију како да образовање 
учине доступним и породицама просечног имовног стања, чак и деци радника и сељака. Ако се анализира социјално 
порекло прве генeрације љишких гимназијалаца, која је рођена 1948. године (једне од најсудбоноснијих година у нашој 
новијој историји, када је Тито рекао НЕ Стаљину), а која је за гимназију стасала 1963. године (7. 4. ФНРЈ променила име 
у СФРЈ; 1. септембра отворен стадион Маракана, после трогодишње градње; 21. новембра у Даласу убијен Кенеди), и 
прославила завршетак школовања у јуну 1967. године (умро последњи кинески цар, др Кристијан Барнард у Јужноаф-
ричкој Републици извршио прву успешну трансплатацију срца, пацијент је живео 18 дана; велике демонстрације против 
Вијетнамског рата у Њујорку и Сан Франциску) доћи ћемо до података да 
су то деца оних који су чинили „радни народ“, како се то у тадашњој поли-
тичкој терминологији говорило.

Прва генерација љишких гимназијалаца уписала је општи смер, а у дру-
гом разреду ученици су се опредељивали  за друштвено-језички (24 учени-
ка) и природно-математички смер (21). По завршетку гимназије уписали су 
факултете и више школе и велика већина их и завршила. Прва генерација 
љишких матураната завршила је свој радни век пре неколико година.

Овог маја посетили су своју школу и евоцирали успомене на гимназијске 
дане. Са занимањем су гледали дневнике, читали белешке о родитељским 
састанцима, наставничким већима, извештаје са екскурзија. И чудили се 
укорима разредних старешина, којих је било прилично, несташна младост 
се тешко уклапала у строге захтеве школе на чијем челу је био Владан Сре-
дојевић, одабран на постави основе нове школе од које се много очекивало, 
како у образовном смислу, тако и за позиционирање Љига на мапи општина 
које гледају у будућност од које се много очекује.
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ПРВИ ПРОФЕСОРИ НАШЕ ШКОЛЕ

Љиг као мало средина у почетку се ослањао на кадрове који су долазили, било као професори, било као остали 
стручњаци. Тако су у првој генерацији гимназијских професора, поред професора из основне школе који су распоређе-
ни у гимназију, били и професори пристигли из других делова тадашње државе. Професорка Злата Стојановић, рођена 
Стојнић, из Славковице, добила је запослење у овој школи, у којој је остала до пензије.

Међу „дошљацима“ посебно је занимљив лик професора Димитрија Мите Костића. Био је професор српскохр-
ватског језика, врстан тумач поезије, веома образован. Неколико година пре пензионисања дипломирао је права, и на 
новоформираном смеру техничара за правне послове, предавао правне предмете. Било је дана када су ученици имали по 
4-5 часова код професора Мите, што је више личило на разредну, а мање на предметну наставу. Умро је пре двадесетак 
година.

Првој генерацији предавали су:

Милка Ђурђић, професор српскохрватског језика, дошла је у Љиг са супругом др Божом Ђурђићем 1966. године и 
у школи завршила професорску каријеру. Учила је децу лепоти језика, култури говора, љубави према књизи, али и от-
мености. Пензионерске дане проводи у Љигу, у дружењу са књигама. Пуно чита, а памте се њени надахнути наступи у 
Градској библиотеци  на промоцијама књига, када је из публике говорила о људима и књигама са пуно љубави, емоција 
и, надасве, стилом врсног тумача књижевних дела.

Злата Стојнић, касније Стојановић, предавала је језик Бодлера, Балзака и Превера. Најпре је француски био први 
страни језик, а после неколико година постаје други страни језик. 

Професорка Злата предавала је и латински језик, који није био 
ни мало лак, а захтеви су били веома високи. Многи ученици су 
касније, опредељујући са за медицину или права, настављали 
учење латинског, а добру основу су понели из љишке школе зах-
ваљујући професорки Злати.

 Професорка Злата са супругом Бранком проводи пензионерске 
дане у родној Славковици.

Павле Павловић, Љижанин, предавао је предвојничку одбрану, 
касније одбрану и заштиту. Омиљен међу колегама и ученицима, 
био је веома посвећен свом послу, како у теоријском делу, тако и у 
практичној обуци. Сви ученици су  прошли бојево гађање у Ћући-
ну, за које су се посебно припремали. По струци је био наставник 
историје и географије, а као резервни официр имао је војничко др-
жање.

Умро је 2009.године.
Професорка руског језика Мара Кох, Војвођанка, била је на-

далеко позната јер су њени ученици показивали бриљантно знање 
тог језика где год да су се појавили. Њена двојка била је као нечија 
четворка. Петице је ретко давала, а та оцена је значила да је ученик 
овладао говорним руским језиком и правописом на којем би му по-
завидели и сами Руси. 

Умрла је 2002. године.
Професор биологије Милован Гајић имао је благу нарав и по-

себне, фине методе како да ученик покаже бар минимално знање. 
Пре доласка у Гимназију, радио је у Теслићу у Босни, такође у Гимназији. Промовисао је шах у школи, па су бројни уче-
ници уз његову помоћ направили прве шаховске потезе, а неки су надмашили свога учитеља. До пре пар година одлазио 
је у просторије Шаховског клуба да одигра коју партију древне игре са својим некадашњим ученицима, данас људима у 
озбиљним годинама.

Гаја је двадесетак година у пензији, а пензионерске дане испуњава читањем.
Ученица осме генерације Гимназије имала је част да предаје у својој некадашњој школи и да постане колегиница  

својим професорима. И да боље упозна ове дивне људе!
Временом, млади Љижани  бирали су  професорска занимања, па су после завршених факултета, долазили у своју 

некадашњу школу, сада као професори. Неки од њих су касније одлазили на друга радна места и одговорне положаје.

Мира Којић

Димитрије Костић, српскохрватски језик
Милка Ђурђић, српскохрватски језик
Злата Стојановић, француски и латински језик
Голуб Милетић, математику
Мирослава Вебер, хемију
Жива Батин,  историју
Мирјана Бекавац, географију

Драгољуб Живковић, основе науке о друштву 
и филозифију
Бранка Ратковић, биологију
Станимир Јанковић, физичко васпитање
Душан Кох, музичко
Миослав Радивојевић, техничко образовање
Павле Павловић, предвојничку обуку

Сви ученици су знали студентску песму 
Gaudeamus igutur.

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus.

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus.

Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem

Nos habebit humus.
Nos habebit humus.…

Vivat academia!
Vivant professores!

Vivat academia!
Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet
Vivat membra quaelibet

Semper sint in fl ore.
Semper sint in fl ore.
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И нашој школи се смеши БИОБАШТА

Мисија наше еколошке секције је подизање нивоа еколошке свести и културе очувања природне средине и побољ-
шања квалитета живота. У последње време, све више се говори о органској пољопривредној производњи. Проф.др 
Бранка Лазић је, 9. априла 2017. године у Славковици, одржала предавање на ову тему. Овим чланком желим да поделим 
своја сазнања.

Органска пољопривреда је систем управљања целокупном производњом, а не решавање појединачних питања. Упо-
треба хемијских заштитних средстава и вештачког ђубрива је утицала на повећање пољопривредне производње,али је 
створила човеку друге проблеме. Изостављено је ђубрење органским ђубривима, а једнострана употреба вештачких 
ђубрива и високи приноси довели су до осиромашења земљишта и смањења његове плодности, загађења земљишта и 
хране. 

У Србији је 2010 године донет Закон о органској производњи. Овај закон регулише: одговарајућу обраду земљишта, 
плодоред, подизање плодности земљишта коришћењем органских ђубрива и природних минералних, забрана коришћења 
синтетичких пестицида, хормона, адитива и ГМО.

Органска пољопривреда је исказана кроз 4 основна принципа:
Принцип здравља
Принцип екологије
Принцип праведности
Принцип бриге и одговорности
Органска храна подразумева свеже и прерађене производе добијене из органске пољопривреде и прераде.
 БИО-БАШТА је један вид органске пољопривредне производње. Заснива се на основним биолошким начелима уз 

еколошко коришћење природних ресурса и поштовање свих елемената заштите животне средине.
За разлику од конвенционалне баште, БИО-БАШТА је разноврснија, често без класичног облика и стила уређења.

Тежи се ка уравнотеженом присуству различитих биљних врста, корисних инсеката, животињица и жемљишних ми-
кроорганизама. За БИО-БАШТУ су најпогоднија равна земљишта на којима су уједначени влажност земље и светлос-
ни услови. Биљкама је потребна и одређена количина хранива у земљишту (азот, фосфор, калијум и калцијум) као и 
угљен-диоксид у ваздуху, који се добија уношењем стајњака у земљиште. Поврће се може садити у лејама или на равној 
површини. Најповољнији правац редова је север-југ, јер су тада биљке целог дана равномерно осветљене. Смена врста у 
простору и времену је ПЛОДОРЕД који омогућава правилно и рационално ђубрење органским ђубривима. У току једне 
вегетационе сезоне, на истом земљишту се може гајити више врста поврћа. Гајење поврћа на истој леји у току године 
зависи од  тога да ли су те врсте пријатељи, односно које врсте могу бити предусеви некој другој. Поврће различитих 
особина, гајено заједно, уједначеније користи хранива из земљишта и штити једно друго од од жеге. То су „пријатељски 
односи“ који чине део еколошких мера производње. Биљке „замке“ (боб, дрегољуб, сунцокрет) су веома атрактивне за 
неке штетне инсекте као домаћини. Оне се гаје као ивичњаци или између редова поврћа.

Већина повртарских врста и биљака пријатеља гаје се из  расада. Расад је млада биљка која омогућује да поврће на 
отвореном простору доспева месец-два раније.

Повећање плодности земљишта омогућава биљкама оптималну исхрану. У БИО-БАШТИ могу се користити:
Компостни стајњак – смеша измета домаћих животиња и простирке која се чува, односно сазрева 3-6 месеци. У себи 

саџи фосфор, азот, калијум и калцијум.
Баштенски компост - смеша органског отпада из домаћинстрва, био-баште и повртњака.
Глистењак – специфичне компостне глисте се користе за производњу органског ђубрива.
Остала органска ђубрива – живинско, пепео, тресет, осока
Органска биљна ђубрива – опарак, уварак, екстракт
Декларисана органска ђубрива – крмно брашно, коштано брашно, рибље брашно,гранитни прах, брашно од копита и 

рогова, дрвени пепео, пивска комина фино млевена морска трава, камено брашно
Поред плодности земљишта, битан услов за успешну БИО-БАШТУ је и наводњавање. Количина квалитетне воде и 

учесталост наводњавања зависи од особина земљишта, временских услова и врсте порћа. Препоручује се наводњавање 
вештачком кишом јер поред потребне количине воде повећава влажност вазуха и освежава биљке.

За заштиту повћа у БИО-БАШТИ најзначајније су превентивне мере (агротехничке мере и мере хигијене) и мере 
одбране (биолошке, физичке и хемијске). Овде велики значај имају биљке пријатељи. Присуство корисних инсеката је 
пожељно јер они уништавају штеточине поврћа. У биолошкој контроли значајно место имају мале животинице: жабе, 
јежеви, слепи миш, морке, сенице и детлићи. Од хемијских мера одбране користе се биопестициди, биофунгициди, кри-
олит, бакар,минерално уље, креч икалцијум сулфат. 

Последња фаза је брање и чување порћа. Порће се бере у најпогоднијој зрелости и због тоа је некада потребна берба 
у више наврата.После брања поврће треба брзо расхладити. Поврће се може чувати у подруму, трапу или у специјалном 
спремишту. Без обзира на начин и време коришћења поврћа, у периоду од бербе до трпезе морају се примењивати све 
сантарне мере и мере хигијене. 

Професорка Бранка је поклонила нашој школи своју књигу „БИОБАШТА“ са жељом да и ми засадимо своју био-
башту. Нуди нам и своју несебичну помоћ. Биобаште које је она подигла су веселе, шарене, одмарају очи и душу, а штите 
нас и нашу планету. Једно од њених излагања можете погледати на Yоутубе каналу на овој адреси: https://www.youtube.
com/watch?v=YiW1ARJS54w.
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ПРЕВЕНЦИЈА ЈЕ КЉУЧ СИГУРНОСТИ

Свакодневно се сусрећемо са разним причама које говоре о трговини људима и дигиталном насиљу, а најосетљивија 
и најизложенија група оваквој врсти насиља су управо млади. Да би едуковала младе о томе на који начин да се заштите 
и како да одреагују у таквим ситуацијама, наша школа је у договору са Центром за омладину ,,Твоја Србија’’ учествовала 
у пројекту под именом ,,Превенција је кључ сигурности“.

Дигитално насиље већина људи не схвата озбиљно јер сматра да оно што је написано на друштвеним мрежама, 
послато путем e-maila или sms-a не оставља велики траг на човека. Али, варају се. То може јако повредити онога коме 
је та порука била намењена. Порука може да се избрише и да нестане са друштвених мрежа и телефона, али се никада 
неће избрисати из срца особе која је жртва такве врсте насиља. Данас је сваки трећи основац жртва дигиталног насиља. 
Таква деца се углавном повлаче у себе, губе самопоуздање и никоме не говоре о свом проблему јер се плаше. На телеви-
зији, интернету, новинама свакодневно слушамо и читамо о вршњачком насиљу, али се поводом тога ништа значајније 
не предузима. Сви пребацују одговорност на другог. Школа каже да је немоћна да утиче на вршњачко дигитално насиље, 
држава пребацује одговорност на школу...Можда би се нешто променило кад би удружили снаге.

Глобални феномен који највише погађа земље у економској и политичкој транзицији је трговина људима. Жртве су 
углавном девојке и жене због сексуалне експлоатације. Отмичари су појединци, мање групе, а постоји и организовани 
криминал. Најчешћи облици врбовања су јако примамљиви огласи за добро плаћен посао у иностранству, лажни брако-
ви...

Данас свако може постати жртва. Најбољи облик заштите је превенција. Превенција је свака наша активност која за 
циљ има спречавање или смањење могућности настанка нежељених догађаја чак и у ситуацијама када мислимо да је 
вероватноћа за то изузетно мала. Не ризикујте, не будите лакомислени и не верујте свему што видите, чујете, прочитате.

Сара Мајсторовић, II5

МОБИЛНЕ У ЏЕПОВЕ, КЊИГЕ У РУКЕ

Међународни београдски сајам књига одржао се од 23. до 30. октобра 2016. године по 61. пут. Ученици наше школе 
су у организацији професорки српског језика и књижевности организовано посетили Сајам 26. 10. Број заинтересованих 
ученика за Сајам ове године је био знатно већи од претходне, што нам враћа помало изгубљену наду да је време књиге и 
читања прошло. Све бржи темпо живота утиче на све сфере живота. Нема се времена за породицу, пријатеље, а камоли 
за читање. Само, пазимо да у тој журби не изгубимо сами себе.

1. ДЕЦЕМБАР

Светски дан борбе против сиде под слоганом ,,Тестирање је у моди“ обележили су чланови Еколошке секције. Поста-
вили су пано, делили флајере, а Патронажна служба Дома здравља одржала је стручно предавање. Иако је 1. децембар 
Светски дан борбе против сиде, не смемо заборавити важност јачања свести о ХИВ-у током целе године.

Сида представља полно преносиву болест, а преноси га вирус ХИВ. Ако особа има ова вирус, то не значи да има 
сиду. Вирус се најчешће преноси сексуалним путем, а доста ређе преко заражене крви. Раније се ова болест везивала 
искључиво за наркомане, који користе исту иглу за узимање дроге, и за хомосексуалце. Данас то већ више није тако. 
Свако може оболети од ове болести уколико не води рачуна о превенцији, тј. уколико се упушта у незаштићене сексу-
алне односе. Још увек не постоји ефикасна вакцина против ХИВ –а, тако да је једини начин да се заштити коришћење 
презерватива приликом сваког сексуалног односа. Многи људи верују да се вирус лако преноси, па због тога људе са 
овим вирусом избегавају,одбацивају, дискриминишу. Руковање, грљење, са особом која има овај вирус ничије здравље 
не угожава. Оно што може угрозити нечије здравље је неинформисаност и небрига о сопственом здрављу. Тренутно је у 
свету заражено око 60 милиона људи, до сада је умрло око 25 милиона. Иако су људи све информисанији о овој болести, 
број оболелих расте. Значи, проблем је у нашем ставу према овој болести.

Сара Мајсторовић, II5

ХЕМИЈА НИЈЕ БАУК

Да хемија није баук, показује овогодишња заинтересованост ученика наше школе за одлазак на Фестивал науке. 
Десети фестивал науке се одржао од 15. до 18. децембра. Први и други фестивалски дан били су посвећени посетама 
школа. Фестивалски програм се сваке године све више прилагођава ученицима основних и средњих школа зато што су 
они најбројнији посетиоци овог сајма. На Фестивалу се могу видети експерименти из уџбеника, а ученицима се пружа 
прилика да у њима и сами учествују. 

ПЕТНИЦА

Дуња Новаковић, ученица наше школе, је у периоду од 8. до 13. марта похађала Зимски семинар хемије у 
организацији Истраживачке станице „Петница“. Ученица је имала прилику да похађа 
предавања уважених професора и асистенета са Хемијског, Математичког и Физичког 
факултета и тиме стекне додатна знања у области неорганске и органске хемије. 

Дуња je o свом боравку у Петници рекла: “На одлазак ме је подстакла жеља да стекнем 
нова искуства и из прве руке искусим научнoистраживачки рад. Уз велику подршку проф. 
Јелене Тошанић примљена сам на „Зимски семинар“, који се углавном базира на теоријском 
проучавању хемије. Семинар је осим мене похађало још двадесет осморо ученика,  већином 
из гимназија. Поред предавања, задовољство је било и дискутовати са њима о различитим 
темама. Све у свему, ово је било незаборавно искуство којег ћу се дуго сећати››. 
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ПРЕДАВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ
Насиље у породици

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или 
спокојство другог члана породице. Скретање пажње јавности на насиље у породици почело је појавом женског покрета, 
нарочито феминизма, насталих седамдесетих година 20. века чија је главна преокупација била решавање проблема пре-
тучених жена чији су агресори били њини мужеви. 29. децембра за ученике четвртог разреда гимназије представници 
МУП-а одржали су предавање на ову тему.

Светски дан борбе против туберкулозе

24. марта свуда у свету, па и код нас, обележава се Светски дан борбе против туберкулозе. Овај датум је изабран јер је 
тога дана 1882. Роберт Кох први пут открио узрочнике ове болести под микроскопом. Туберкулоза је заразна болест чија 
се појава повезује са социјално-економским условима у уопште начином живота људи. Представници Црвеног крста и 
Патронажне службе подсетили су ученике начин живота се најпре одражава на њихово здравље.

ВИПОС

За ученике одељења IV2 одржано је предавање професора из Високе пословне школе из Ваљева на из области аген-
цијског и хотелијерског пословања.

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ

Ученици наше школе, у организацији професорке Бранкице Перовић, учествовали су у културним програмима за 
Дан општине и Светог Саву.

,,Сви Срби знају понешто о Светом Сави, али заправо нико од нас не зна све. Цео свој живот тежио је ка Богу, небу 
и васионским световима. Према себи је увек био строг, а према другима благ и пун разумевања. Он је био Србин који се 
по начину свог размишљања не налази само испред свог, већ и испред нашег вемена. Знао је да је истинска снага једне 
државе у чистоти и слози једне државе, а не у новцу и границама. Он је један од највећих Срба, али се његово учење 
захваљујући данашњем шунду налази на рубу заборава. Зар није срамота заборавити једну такву личност? Зар није сра-
мота заборавити личност која је установила начела љубави, мудрости, права, слободе? Ако се једном спустимо са облака 
у којима се тренутно налазимо, схватићемо да је чиста и здрава земља она у којој влада слога, правда, вера и чистота, 
у којој нема места за односе претпостављеног и подређеног, да вреди држава у којој се поштују интереси целокупног 
становништва, а не само појединца на власти. Свети Сава је наш путоказ, остварена и потпуна личност чију душу су 
испуњавали љубав и доброта. Свети Сава је понос српског народа који не заслужује да падне у заборав због данашњег 
примитивног система вредности.“

Мила Јевремовић, I5

ШКОЛА ПО МЕРИ СВАКОГ ДЕТЕТА

Последњих година се све више говори о инклузији, о неопходности да сва деца, без обзира да ли имају било какве 
сметње у развоју, буду укључена у редован систем образовања. Свој деци треба пружити једнаке могућности као и мак-
сималну флексибилност у задовољавању специфичних и ширих друштвених потреба. У складу са овим у нашој школи 
је одржана обука наставника за израду, реализацију и вредновање ИОП планова. Предавач је била Љиљана Симић, са-
радник за инклузивно образовање Групе за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Дан планете земље обележава се 22. априла у више од 150 земаља света. Намера је да људе ши-
ром света подсети на стање у ком је природа планете на којој живе, да се становништву укаже на 
проблеме екосистема, на загађење насељених места и на то како је неопходно побољшати квалитет 
животне средине. Овај дан се обележава од 1992. године,  а чланови Еколошке секције обележили 
су га и у нашој школи постављањем паноа направљеног од пластичних чепова и фолије, а који 
треба да пробуди свест младих да је ефекат стаклене баште све већи и да је неопходно заједничким 
бригом и радом чувати наше једино станиште. 

ТАКМИЧЕЊА

Ове године, наши ученици такмичили су се из математике, српског језика и језичке културе, били на Књижевној 
олимпијади у рецитовању, на такмичењу угоститељских школа у Смедереву (кувари/конобари), географије, енглеског 
језика, одбојке, машинства и нигде се нису обрукали, већ достојно представљали своју школу. Прво место на XXIV 
Републичком такмичењу ученика машинских школа  освојио је ученик Александар Спасојевић (заваривач), трећу на-
граду на Републичком такмичењу из математике освојила је ученица другог разреда гимназије Милица Ђорђевић, на 
Републичком такмичењу из географије ученик треће године Лазар Томовић освојио је треће место. На Републичком 
такмичењу из одбојке мушка одбојкашка екипа освојила је треће место. На републичко такмичење из енглеског језика 
пласирао се ученик четврте године Ђорђе Ковачевић.
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ОХРИД

Ученици првог и другог разреда били су на екскурзији у Охриду. 
На усамљеној хридини на дну Охридског поља налази се град Охрид у којем је смештено средиште Охридске архи-

ескопије. Ограничава га Охридско језеро,  које је са свих страна окружено високим планинама,  и које очарава својом 
природном лепотом. Охрид са правом носи и назив Балкански Јерусалим јер се у њему налази 365 манастира и цркава, 

за сваки дан у години по једна. 
Охрид је крајем деветог. века постао сре-

диште ширења хришћанства међу Словени-
ма захваљујући Светом Науму, првом сло-
венском монаху, и Светом Клименту, првом 
словенском епископу. Они су се настанили 
на обалама Охридског језера. На јужној оба-
ли језера Наум је основао манастир, који је 
по њему и назван. Свети Наум је у њему и 
сахрањен. Његове мошти су и данас у том 
манастиру и приписују им се чудотворна 
дејства, највише исцељење тешких болести. 
Верује се да ако ставите уво на гроб можете 
чути откуцаје срца. Сам манастир је интере-
сантно архитектонско здање по чијем се дво-
ришту могу видети паунови како се слобод-
но шетају. Оно што употпуњује утисак о 
манастиру је природа око њега – висока брда 
и река Црни Дрим која протиче кроз језеро. 

Црква Светог Климента, која је грађена у византијском стилу, названа је по Светом Клименту Охридском који ју је 
и саградио. Првобитна црква је срушена од стране Турака, а данас је на њеном месту реконструкција. Мошти Светог 
Климента су из ове цркве пренете у Цркву Свете Богородице Привилепте у којој су сачуване оригиналне фреске из три-
наестог  века.

Један од најважнијих македонских споменика, због своје архитектуре и уметности, је Црква Свете Софије. У цркви 
се налазе очуване фреске из 11, 12 и 13. века које представљају неке од најзначајнијих примера уметности тог времена.

За Охрид је важан и цар Самуило. Његова средњовековна тврђава налази се на највишем брду у граду и види се са 
сваког дела језера.

Због историјског значаја и мноштва знаменитости Охрид је свакако место за које треба издвојити време и упознати 
га у његовом пуном сјају. Колики је његов значај говори и то што је на списку светских баштина УНЕСКО- а заједно са 
Охридским језером, а УНЕСКО је свакако имао доста разлога да поред  других градова и Охрид стави под своју заштиту.

Јана Матић, II5
БРАТИСЛАВА, ПРАГ, КАРЛОВЕ ВАРИ, ДРЕЗДЕН

Од 8. до 13. априла 2017. године, ученици III и IV године наше школе посетили су Братиславу – Праг – Карлове Вари 
– Дрезден.

Сваком дугом путовању претходи 
ноћ у полусну. То је највише изражено 
код ученика који ишчекују вишедневну 
екскурзију. Ако је она још матурска – 
најчешће на пут полазимо  неиспавани. 
Доказ: понета ђачка књижица уместо па-
соша, заборављени сендвичи на кухињс-
ком столу, нервозно претурање по торби 
у потрази за документима и новцем. И 
коначно, након опсежних припрема, мог-
ли смо да кренемо. Циљ је била Братис-
лава. Након 4-5 сати прешли смо мађарс-
ку границу. И сви одахнули.

Монотонију кроз мађарску равницу, 
успављујућу, непрегледну, украшену 
прелепим шумама, реметио би понеки 
јелен или зец који се весело играо по зе-
леним пољима. Пролазак кроз Аустрију 
скоро да нисмо ни приметили. Тек нас је 
улазак у Словачку тргао. Успореност, оп-
уштеност и мањак било каквог притиска, 
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засенили су умор и донели изненадни мир у души. Након тринаест сати од 
поласка, коначно стижемо у Братиславу. Град стално насељен од другог века 
пре нове ере приповеда о давнинама. Прича о Келтима и Римљанима, о Сло-
вацима, Чесима, Немцима, Јеврејима, Мађарима, па и нама Србима. Град који 
је био седиште угарског краљевства између 16. и 18. века прича приче као 
поносити старац.

Преноћили смо у хо-
телу, и сутрадан кренули 
у обилазак града. Стари 
град, архитектура, позо-
ришта и катедрале ос-
ликавају дух и културу 
централне Европе. Наду 
да ћемо ући у прву ка-
тедралу на нашем путу 
срушила су њена закљу-
чана врата. Густ распо-
ред планираних посета и мањак времена нису нам дозволили да сачекамо 
њено отварање. Ипак, жал је нестала након првог корака по мермерном поду 
оближње отворене катедрале. Успели смо, кришом, да направимо и пар фото-
графија, иако то није било дозвољено. 

Ипак, домишљатост овог народа освојила нас је тек живописним фигура-
ма које су се могле наћи на сваком кораку. Просто су неодољива туристичка 

атракција. Приче о раднику из шахта који доноси срећу, о просјаку који би удељеним новцем куповао цвеће и делио га 
девојкама, и многе друге, уткане су у сваки кутак велелепног града. 

Дан касније на путу смо за Чешку. Одредиште је Праг. Прво што нам пада на памет је пиво. Наравно, ова држава и 
овај град нуде много више. Моћна, али ипак благодарна Влтава, Карлов мост, Храдчани и Дворжакове мелодије, само 
су неке од чари ове земље. Поглед на Влтаву као да нам је удахнуо нови живот. Мост Карла IV, саграђен 1357. године, је 
мост који је окончао Тридесетогодишњи рат. Мост, који по предању остварује жеље, украшен  је задивљујућим фигура-
ма. То је место где ћете у сваком тренутку срести велики број уличних сликара. Катедрала поред председништва својом 
висином и невероватном декорацијом оставља без даха. Одушевљење Прагом донело је и жељу да обиђемо што је више 
моогуће. Та жеља нас је „разбацала“ по граду. Узбуђење је мало сплахнуло када смо схватили да се налазимо у уским, 
непознатим улицама. Тада нам је било јасно да треба да истражимо и пут назад. Наизглед веома компликован испоставио 
се веома лаким.

Пут нас даље води ка Карловим Варима. Душу краљевог одмаралишта чине безбројни извори и колонаде. На месту 
првог извора подигнут је хотел. У овом месту се налази и елитни хотел Гранд. Место красе грађевине које представљају 
сву моћ и лепоту неокласичне архитектуре. Такође, недалеко се може видети и споменик посвећен жртвама куге.

Већ следећег дана стижемо у Дрезден. Град који представља најлепи спој славизма и германизма. По доласку у 
Дрезден један професор се одмах распитао ко од путника најбоље зна немачки, док се друга професорка великодушно 
понудила да нам купи дугачке, топле чарапе да нам не би било хладно. 

Град је у Другом светском рату био потпуно уништен. Приликом обнове зграде су грађене тако да визуелно остављају 
утисак давнина. Незаобилазне атракције су дворац Цвингер, чувена Богородичина црква и Опера Земпер. Није изозтао 
ни шопинг. Све што смо у Дрездену видели оставило је чудан, али несумњиво позитиван утисак.

Повратак кући донео нам је сабирање утисака и испијање пива. Кући смо се, коначно, нашли у ноћи између 13. и 14. 
априла пар сати након поноћи.

 Горица Марјановић, IV2

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У СЛОВЕНИЈУ

Организатор Наставничко удружење Љиг – 9-12.jун 2016.
Циљ путовања:
Студијско путовање у Словенију организовано од стране 

НУЉ-а (Наставничко удружење Љиг). Путовање је имало за циљ 
стицање практичних знања и нових идеја из области наставе и 
ваннаставних активности, примена савремених наставних сред-
става, као и стицање инспирација из домена развоја дечјег, школ-
ског и образовног туризма у сопственим срединама, уважавајући 
специфичности локалне средине и њене ресурсе.

У току путовања посећено је осам различитих локација садр-
жајно различитих, али образовно-васпитно функционалних и по-
годних за интегративну наставу и амбијентално учење.

Основна школа Подбочје је један од лидера интегрисања 
здравих стилова живота у свој образовни систем. Наиме путем 
пројеката школа је добила додатне часове физичког васпитања, 
посебну пажњу је посветила здравој исхрани, конзумирању све-
жег воћа и поврћа које је ученицима доступно на сваком кораку и 
које чак и сами гаје, као и филозофији духовног раста кроз проје-

Не тражите од пролазника у Чешкој да се мало 
мрдну

„Лексеме СЛИКАТИ И МРДАТИ не користите 
у Чешкој на јавном месту. Оне на чешком језику 
значе – ВОДИТИ ЉУБАВ и СКИНУТИ СЕ. Такве 
лексеме које у 2 језика исто звуче а различито 
значе називају се лажни пријатељи“, упозорила 
нас је кроз смех наша директорка.
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кат 8 кругова успешности и књигу која расте.
Основна школа „Брихтнаглава“ (Мудра глава) 

је стара напуштена школа, претворена у туристичку 
атракцију, подједнако интересантна за децу и одра-
сле. Идеја је потекла из жеље да се оживи стара на-
пуштена школа , тако што ће се деци и одраслима 
представити како је изгледао школски час педесетих 
година прошлог века у социјалистичкој Југославији. 
На часу се старим методама одржава ред на часу, а 
учи се о Белој крајини. На крају они који се приме-
рено понашају добију и сведочанство са оценом из 
владања.

Рудолфов сплав ( река Крка, Ново Место), по-
себан је због тога што нуди посетиоцима активан 
садржај кроз комуникацију са Јулијом Примицовом 
и хармоникашем, који интерактивном причом пред-
стављају реку Крку, историју Новог Места, познате 
људе рођене у том граду. На сплаву се представља 
крштење новог сплавара (један од гостију) који на 
крају добија сертификат.

Логарска долина, најлепша алпска ледничка до-
лина и Туристички центар Ринка.

 Центар Ринка у Солчави пружа све информације о природним лепотама тога краја. 
Седам километара од Солчаве налази се јединствена Шума бајки, у оквиру пансиона „На раскрсници“ (На разпотју), 

породице Плесник. Пансион је посебан по садржајима које нуди за децу школског и предшколског узраста у виду шетње 
шумом која пружа низ изненађења у виду бајколиких кућица, јунака бајки светских класика, али и националне књи-
жевне баштине; сензорног пута који ће активирати сва чула детета и подстаћи га да истражује, открива, сазнаје... Кроз 
„шуму бајки“ води  аниматор, али и оригинална мапа која учи како да се оријентишемо у природи.

Блед, је дестинација која истински очара, учини да се осетите привилеговано што сте део те лепоте, а потом и ис-
тражите све кутке и могућности за сазнање, шетњу, уживање...Од легенде о постанку, плесу вила и ћудљивом чобанину, 
до легенде о звону које одјекује из језерских дубина, боравком и сами постајете део бајке и потпуно јој се препуштате...

Галерија наивног сликарства Требње, отворила је врата уметницима наивцима из целог света на 49. Табору, али и 
просветним радницима из Србије. Састали смо се да разговарамо уз кафу са уметницима из Аргентине, Финске, Фили-
пина, Немачке, Словеније и Србије. 

Љубљана, универзитетски град, културни и друштвени центар Словеније заокруглила је наш поход по Словенији и 
открила нам се као место сазнања, али и тиховања и уживања. Прешерн, који нас је дочекао загледан у сенку Јулијине 
појаве на оближњем балкону. Разлог више да се вратите...

ПОЉСКА - КРАКОВ

„Свет је књига. Онај ко не путује, прочита само једну страну“. (Августин)

Као важан развојни циљ је предвиђен: Подизање квалитета комуникације и  
међуљудских односа - у оквиру области Етос па у оквиру школе организујемо 
одлазак у позориште за чланове колеткива а у току јесењег распуста организовано 
је путовање у Пољску, у Краков, а за првомајске празнике тура «Дворци Баварске».

Од  10. До 14.11.2016. године  петнаестак  чланова колектива  наше  школе  и  
ОШ  «Сава  Керковић» из Љига било је на путовању у Пољску..

Краков је град- музеј, познат и као студентски центар Европе у коме од 750 
000 становника 160 000 чине студенти. Мноштво музеје, катедрала, паркова, али и 
кутурно –историјских споменика чине овај град историјском енциклопедијом која 
спада у светску културну баштину УНЕСКО-а. Посебан доживљај представљао 
је одлазак до оближњег рудника соли Величка, вожња лифтом до дубине од 100 
м до подземног језера, концертне дворане, краљевске капеле напревљене од соли. 
Одлазак до Аушвица, концентрационог логора из друго светског рата и логора 
Биркенау, потресне слике и приче говоре да се тако нешто не сме заборавити, нити 
поновити.

Оваква путовање доприносе бољем упознавању, бољој међусобној сарадњи и 
јачању колективног духа. 
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ДВОРЦИ БАВАРСКЕ

Дворци Баварске су заправо градитељски пројекти краља Лудвига II, те су његов живот и његова биографија неод-
војиви од Линдерхофа, Нојшванштајна, Херенкимзеа, ...

Лудвиг II од Вителсбаха (1845 – 1886) био је краљ Баварске од 1864, па до своје смрти. Познат и као Лабуђи краљ 
или Краљ бајке.

Лудвиг није био близак ни са оцем ни са мајком. Много је био ближи са својим дедом Лудвигом I (рођени на исти 
дан), свргнутим и извиканим краљем, који је долазио из породице ексцентрика.

Лудвиг је одрастао у дворцу Хоеншвангау, фантастичном дворцу који је његов отац саградио. Дворац у готском стилу 
био је испуњен фрескама које су приказивале хероје из немачких сага.

Лудвиг је тек напунио 18 година када је његов отац Максимилијан II умро. Његова младост и замишљени, лепи из-
глед, учунили су га популарним у Баварској. Довео је Вагнера на двор, јер се дивио Вагнеровској имагинацији испуњеној 
фантазијом и емоционалном празнином.

Краљ је био верен са војвоткињом Софијом, својом 
рођаком, али је напослетку раскинуо веридбу. 

После избијања Француско – пруског рата, по-
беде Прусије и стварања великог Немачког царства, 
Баварска је изгубила статус самосталног краљевства 
и постала једна од држава унутар царства. Лудвиг се 
повлачи из политике и посвећује својим личним кре-
ативним пројектима, од којих су најчувенији његови 
дворови.

На нашем путовању ми смо посетили Нојш-
ванштајн, живописни дворац на литици у романском 
стилу са бајковитим кулама; Херенкимзе, реплику 
централног дела палате у Версају на острву Херенин-
сел на Кимском језеру.

Посетили смо и палату Резиденц у Минхену, где је 
био његов краљевски апартман.

Линдерхоф је палата у француском неорококо сти-
лу окружена уређеним вртовима. Унутрашњост палате 
показује Лудвигову фасцинацију Лујем XIV „Краљем 
Сунца“. Лудвиг је себе називао „Краљем Месеца“ (ро-
мантична варијанта Краља Сунца). 

Из Линдерхофа је одлазио на вожњу саоницама по 
месечини. У току вожње заустављао би се да посети 
локалне сељаке, што му је донело легендарну попу-
ларност.

Премда је краљ плаћао своје пројекте из сопстве-
них фондова, а не из државне касе, ово је, ипак имало 
утицаја на финансије у Баварској. До 1855.г. краљ је 
дуговао 14 милиона марака, позајмљивао новац  од 
свих европских дворова, и био је одвојен од државних 
послова. Зато су министри решили да га прогласе лу-
дим и неспособним за владавину, те да га свргну.

Лудвигова смрт је званично заведена као самоу-
биство утапањем, али је питање и даље отворено. Зва-
нична аутопсија је утврдила да његова плућа не садрже воду. Многи сматрају да је краљ убијен приликом покушаја 
бекства.

Данашњи посетиоци одају признање Лудвигу и посећују његов гроб и његовe дворце. Иронично, ти дворови, који су 
финансијски уништили краља, данас доносе огроман профит Баварској од туристичких посета.
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Сваки наш избор је комбинација тешког и лепог

Познато је да многи студенти из Србије одлазе у стране земље ради свог усавршавања и напредовања. Једна од њих 
је и наша бивша ученица Марија Недељковић. Она је 2009. уписала Грађевински факултет у Београду и завршила га у 
рекордном року са високим оценама. Ово је интерјву са њом.

• Да ли си током својих средњошколских дана имала визију о томе шта желиш да постигнеш? У средњошколс-
ким данима жеље су биле бројне. Сећам се да сам крајем треће године била јако одлучна у вези са тим шта желим да сту-
дирам. То је био Грађевински факултет. Захваљујући 
мом професору математике Томи Ђуричићу, успела 
сам да упишем жељени факултет. Битно је направити 
добар избор, знати где желиш да будеш кроз пет или 
више година, и да ли вас то чини срећним.

• Како је дошло до одлуке да се усавршаваш у 
другој земљи и на још вишем нивоу? Током мастер 
студија на Грађевинском факултету размишљала сам 
само о завршетку студија и потом запослењу. Међу-
тим, пре него што су се предавања за мастер заврши-
ла, добила сам прилику да конкуришем за докторске 
студије у Холандији. Уследиле су одлуке које су про-
мениле све моје планове које сам имала пре мастера. 
Те одлуке су промениле мој живот, али данас знам да 
су биле добре.

• Како ти је било у почетку када си стигла на 
Грађевински факултет Техничког универзитета у 
Делфту? На почетку, када сам стигла у Делфт, била сам усамљена. Мало касније, друштво се нашло, посао је био баш 
онај који волим и добила сам много више него што сам очекивала. Јесте да су ми недостајали породица и пријатељи, 
али нови пријатељи, изазови, љубав према ономе што радите ублажи носталгију. Научите штошта о другим културама, 
смејете се и плачете на многим језицима, са људима различитих нација и схватите колико сте богатији, колико је ваше 
знање и поимање свега дубље и шире. 

• Које су предности, а који недостаци студирања у иностранству? Прелазак у нову средину, нови људи, нови 
изазови су, свакако, нешто што вас мења и захтева много енергије и времена, али у томе можете бескрајно да уживате. 
Предности одласка из Србије се првенствено односе на проналажење себе у потпуно новој средини. Под тим се подразу-

мева ваша спремност да прихватите нову културу и да је што 
пре упознате, да почнете да учите нови језик, да стекнете нове 
пријатеље. О тој новој средини ништа нисте знали, а након не-
ког времена већ сте део ње. Страх од неуспеха који на почетку 
осећате, полако нестаје. Научите многе ставри тако да то буде 
невероватна награда за вас саме. Тако одрастете. Усавршавате 
се у сваком погледу: културном, професионалном, друштве-
ном...

• Шта те мотивише, односно где проналазиш ин-
спирацију? Мотивише ме осећање слободе, подршка окру-
жења у ком радим. Без самосталности у раду не бих могла да 
имам све ове жеље и веру у себе да ћу 2018. постати доктор 
наука. Заиста је потребно да верујете у себе јер сваки избор је 
комбинација тешког и лепог.

• Да ли би урадила нешто другачије да можеш? 
Учила бих стране језике. У средњиј школи сам имала прилику 
и нисам марила за то. Сада бих сваком средњошколцу то саве-
товала јер  никада не знате када и због чега вам добро знање ен-

глеског језика, француског или неког другог, може добро доћи.
• Имаш ли неки савет за наше средњошколце? Будите одважни и имајте јасан циљ јер не постоје препреке ако 

нешто довољно снажно желите. Поттребно је да видите себе у будућности у ономе што волите. Читајте много! Путујте, 
укључите се у школске секције, питајте ваше професоре за њихова искуства, слушајте савете, идите у позориште... Зами-
слите себе у некој новој улози и запитајте се како бисте ви одиграли ту ролу. Учите језике, учите о другим културама... 
Експериментишите и уживајте. Не плашите се живота!

Славенка Ђурђић, II5

Слика Јоханеса Вермера - Поглед на Делфт
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Живимо у времену када су ствари максимално поједностављене. Технологија непрестано напредује и прављење 
добрих фотографија никад није било лакше! Али шта чини једну добру фотографију? Да ли је квалитет битнији од кван-
титета? И колико су важни ти силни мегапиксели о којима се стално говори?

Не покушавам да звучим посебно, јединствено, “edgy”…али стварно волим необичне ствари, посебно оне старе које 
су користили наши родитељи,па и баке и деке. То су оне ствари које изазивају носталгију. Зато користим технологије које 
су застареле. Између осталог, поседујем писаћу машину коју користим, грамофон и грамофонске плоче, као и аналогне 
фотоапарате.

Пре годину дана налетео сам на албум са старим фотографијама моје породице. Био је препун црно-белих фотогра-
фије још из 1960-их година. Превртао сам странице, а квалитет фотографија је постајао све бољи. Онда су почеле да се 
појављују боје. На почетку бледе и неприродне, а затим све живље и верније. А међу њима и полароиди са препознатљи-
вим белим ивицама и необичним бојама. Тада је настала моја жеља да експериментишем са аналогном фотографијом. 

Почео сам да читам о различитим врстама филма, о различитим фото-
графима и њиховим техникама, али сам и даље био заглављен на коришћењу 
свог телефона све док нисам набавио свој први аналогни фотоапарат. Након 
тога су уследила још четири. А надам се да ће их бити још!

Искрено, људи, посебно они мојих година, се зачуде када виде да ми је 
ово хоби. Сви кажу да је скупо, не- практично, лошег квалитета... Изне-
надили бисте се када бих вам рекао да просечан филм има квалитет који је 
еквивалентан резолуцији од 16 мега- пиксела, а слајдови средњег формата 
од 80, 100, па чак и 400 мегапиксела! Иако ролне филма коштају и имам на 
располагању 36 експозиција, овај вид фотографије је нешто посебно!  Боје 
које се добијају коришћењем филма не могу се репродуковати ни са једним 
програмом за обрађивање фотографија (пробао сам, верујте ми на реч). Плава 
боја изгледа тако необично - помало неприродно, али тако живо и јарко. 
Такође, аналогна фотографија ме је на- учила да планирам сваку фотографију 
коју правим, научила ме је да обраћам пажњу на композицију, на количину 
светлости коју имам на располагању, на дужину експозиције...Сви детаљи 
постају јако битни јер са филмом нема поновљених кадрова.

 Међутим, и поред свега тога, филм може да да неке неочекиване резултате! А то је најзанимљивији део свега овога. 
Светлост може да нађе пут до филма кроз мале прорезе на телу апарата или на објективу и то може да доведе до појављи-
вања прелепих светлосних мрља.

Надам се да сад разумете зашто користим заборављене технологије. Аналогна фотографија са собом носи посебан 
осећај носталгије који је немогуће добити дигиталном фотографијом. Представља савршенство технологије прохујалих 
времена која желим да искусим. Можда сам вас заинтересовао за коришћење филма. Па ископајте старе фотоапарате 
ваших родитеља и почните да шкљоцате! Можда се изроди неки нови хоби.

Ђорђе Ковачевић,  IV2

Град Делфт има занимљиву историју. Првобитно насеље настало је на вештачком каналу по коме је и добило име 
јер реч делфт значи копати. Статус града је добио од грофа Вилема II 1246. године. У том периоду су се трговина и за-
натство знатно развили. До седамнаестог века Делфт је постао један од најзначајнијих холандских градова. У атентату 
1584. погинуо је принц Вилем Орански који бива сахрањен у градској катедрали, и од тада чланови династије Орански 
традиционално се сахрањују у Делфту. Године 1654. десила се експлозија барута и уништен је велики део града. Тада је 
погинуло око сто грађана. Током седамнаестог века он губи свој трговински значај у корист Хага и Амстердама. Данас 
је Делфт туристички град са очуваним историјским језгром.

Делфт је често занемарен на туристичким мапама и бачен је у сенку космополитских суседа Хага и Амстердама. У 
њему се могу видети чувена фабрика плаво-белог порцелана, готичке цркве, улице испресецане каналима, километарске 
бициклистичке стазе...Многи овај град називају градом плавог порцелана. Данас у њему постоји само једна фабрика 
керамике и порцелана. Сви који желе да се опробају у осликавању ваза и тегли могу то учинити у овој фабрици. Некада 
је у Делфту постојало педесет ветрењача за производњу брашна. Данас је остала само једна. У Делфту треба обавезно 
посетити бар два музеја: ,,Lambert von Meerten’’ и ,,Leger Museum“. ,,Lambert van Meerten’’ се простире на два спрата и 
у њему су изложене аутентичне собе из седамнаестог века, стилски намештај, јапански порцелан, као и колекција слика. 
,,Leger Museum’’је војни музеј са богатом колекцијом оружја и униформи. У граду такође треба посетити и Синагогу 
чија је првобитна намена била светилиште, а данас се и њој налази изложба која је посвећена јеврејским жртвама из 
Другог светског рата.

Није потребно провести много времена У Делфту да би се схватило шта је била главна инспирација великог сликара 
Вермера. Он је један од великана такозваног златног века холандског сликарства. Насликао је само два пејзажа - ,,Поглед 
на Делфт’’ и ,,Улица у Делфту’’. О Вермеру не постоји велики број писаних извора, али била је довољна и само једна 
слика да се име живописног холандског градића заувек веже за име једног од најбољих сликара свих времена.

Сара Мајсторовић, II5
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 Стефан Јовичић
Стефан је најбољи ученик у одељењу 3/1. ,,Овај смер сам уписао зато што ме занимају аутомоби-

ли, а и имао сам доста другара у школи који су ми испричали да је ова школа добра, да могу доста 
да научим и да су професори коректни. Учим и да свирам клавијатуре. Волео бих да се једног дана 
бавим музиком, да од тога живим, али чини ми се да се у Србији све теже може живети од музике, па 
планирам да једног дана одем у иностранство. Највише бих волео да останем у Србији и да зарађујем 
свирајући, али то не зависи од мене већ, од стања у држави.’’

Тодор Шиљеговић
,,Гимназију сам уписао из разлога што сам сматрао да ћу у њој стећи многа знања из различитих 

области и да ће ми са њом сви путеви бити отворени. Желео сам да останем у Љигу због своје по-
родице, пријатеља и одбојке. Одбојку сам тренирао пуних девет година па често себе ухватим како 
гледам своју колекцију медаља присећајући се колико сам пута ,,смечовао’’ и помогао својој екипи 
да победи. Ваннаставне активности ми такође нису стране. У те ,,воде’’ ме је увела професорка 
Биљана Јовановић у првој години и од тада сам сваке године учесник разних приредби, представа 
и других културних програма. Уз добар план и дисципинован рад све се може постићи, то гаран-
тујем свакоме. Важно је себи поставити што више циљеве и сваким даном напредовати у било ком 
погледу. Мој циљ је да упишем Електротехнички факултет. Надам се да ћу у свом циљу успети.’’

Никола Станковић
,,Гимназију сам уписао зато што пре четири године нисам знао који ћу факултет касније уписати, 

а поред тога гимназија пружа добру основу за даље школовање и омогућује широк избор факултета. 
Учествовао сам у великом броју ваннаставних активности попут представе ,,Сумњиво лице“, Вече 
страних језика, прославама за Дан општине и Светог Саву, такмичењу ,,Хероји будућности“. Ове 
четири године су брзо пролетеле, није било лако, али је било лепо. Након средње школе планирам 
да упишем Медицински факултет јер је то професија у којој се једино проналазим. ,,Успешан је онај 
човек који уме да постави чврст темељ од цигала које су други бацили на њега“.

Ђорђе Ковачевић
,,За туристичког техничара сам уписао из жеље да се што мање бавим математиком, а делимично 

и из ината јер се од мене очекивало да упишем гимназију. Математика је, додуше, поново нашла пут 
до мене јер планирам да упишем ФОН. Енглески језик ми иде сјајно и на републичком такмичењу 
сам остварио одличан успех. Али, поред енглеског, од руке ми иду и други предмети. Обожавам да 
читам, а музика је још једна од мојих страсти, као и аналогна фотографија која ми је најновији хоби.“

Јелена Срећковић
,,Одлучила сам се да завршим за туристичког техничара како бих могла остати још неколико го-

дина у свом граду уз породицу и пријатеље. Иако сам нешто повученија и тиша од осталих, успела 
сам да се истакнем и покажем своје знање. Ове године ишла сам и такмичење из географије и стигла 
сам до регионалног нивоа. Захваљујући овом искуству одлучила сам да туризам остане моје зани-
мање у наредних неколико година. Надам се да ћу наставити да корачам путем успеха и да ћу бити 
узоран студент. Сматрам да је све могуће уколико уложимо довољно труда и рада и верујемо у себе.“

Александар Јовановић
После осмогодишње школе одлучио сам да упишем Средњу школу „Хиљаду триста каплара“ и 

то профил конобар. Када сам кренуо у прву годину одмах након првих реакција и упознавања прак-
тичног дела свог заната заволео сам свој смер и постао конобар. Трудио сам се да што боље савладам 
сву теорију и вештине које су конобару потребне да би добро обављао свој посао. У прве две године 
нисам направио ниједан изостанак, а био сам одличан све три године. У трећој години учествовао 
сам у Републичком такмичењу ученика угоститељско туристичкох школа, то је нешто што сваки 
угоститељ треба да види и учествује јер је то нешто што је тест знања и способности  ученика, до 
ког нивоа је стигао и шта треба да савлада да би постао један од врхуских конобара у свету. После 
средње школе планирам да завршим вишу угоститењску школу и да после неког времена  оснујем 
свој приватан бизис, односно да оснујем неко угоститељско предузеће. Ово занимање волим и тру-
дим се да постанем један од најбољих познавалаца свог заната. 
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Александра Лазаревић – But 
without the dark, we’

Ана Дрињаковић – Увек треба 
ићи тамо где нема пута и оставити 
свој траг, јер је највећа срећа за чо-
века у изградњи будућности.

Ана Марковић - ,,Жеља и љубав 
су крила за велика дела’’

Дина Јеремић – I’m fl oating in a 
most peculiar way, and the stars look 
very diff erent today. (David Bowie)

Исидора Добросављевић – Пи-
тање није ко ће да ми дозволи, већ 
ко ће да ми забрани.

Јелена Стијовић - ,,Битку добија 
само онај који је чврсто одлучио да 
је добије.’’ Упорношћу до успеха!

Јована Којић – Чуда постоје. Мо-
рамо веровати у њих јер ништа није 
немогуће. Све своје циљеве може-
мо остварити вером у себе, трудом 
и упорношћу. Све то зачините не-
ким чудом и промените свет.

Јована Милутиновић – Често нас 
живот доведе до раскршћа. Да бис-
мо избегли кружни ток и вртогла-
вицу, пратимо знакове крај пута! 
Бирајмо оне праве стазе и поштуј-
мо ограничења.

Кристина Митровић – Не брини-
те око тога шта људи мисле, они то 
ретко раде.

Марија Сандић – Оставимо бу-
дућност да каже истину и израчуна 
сваког према његовом раду и дос-
тигнућима. Садашњост је њихова 
будућност, за коју сам озбиљно ра-
дила је моја.

ГИМНАЗИЈА

Марина Обрадовић – Упорност, 
рад и оптимизам се увек исплате 
јер ,,живот је човеков онакав как-
вим га обликују његове мисли’’

Вукашин Ивановић - Увек ће бити 
људи који ће хтети да вас повреде, 
али треба наставити веровати, само 
будите опрезни. Бићете безбедни, 
ја вам чувам леђа.
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Милица Сарић – Карактер се не 
може развити у миру и тишини. 
Само кроз искуства покушаја и по-
грешака може се осећати душа, на-
дахнути амбиција, и дoсећи успех.

Никола Миловановић - This is me 
and my masochistic.

Никола Станковић – Rejection 
doesn’t mean you aren’t good enough; 
it means the other person failed to 
notice what you have to off er.

Никола Ђорђевић - ,,That’s what I 
do, I drink and I know things

Петар Живојиновић - ,,I can’t 
expalain what I mean. And if I could, 
I’m sure I’d feel like it”.

Сара Паприка – Будућност при-
пада онима који верују у своје 
снове.

Слађана Томић - ,,Постати човек 
је лепше него постати краљ“

Сузана Мијаиловић – Да бисмо 
постигли велике ствари, морамо 
не само да делујемо, већ и сања-
мо, не само да планирамо, већ и 
верујемо.

Теодора Тајић – Оно што нас нај-
непосредније усрећује јесте ведри-
на ума. Ова особина је сама по себи 
награда. Зато би развијање ведрине 
у себи ваљало ставити испред свих 
тежњи.

Тодор Шиљеговић -,,Свак је рођен 
да по једном умре, част и брука 
живе довијека’’

Сандра Степановић Александар Грабовчић Бојан Павловић Лазар Поповић
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Александар Недељковић
У животу ради оно што волиш и 
труди се да будеш најбољи у томе. 
Не веруј у судбину већ узми живот 
у своје руке и сматрај само себе 
заслужним за све успехе али и не-
успехе у свом животу. "Добио си 
живот, учини нешто са њим."

Александра Лукић
Будућа учитељица, романтична и 
емотивна, опчињена децом и зече-
вима. Велики поклоник уметности 
и познавалац цвећа.
"Немогуће постаје могуће ако до-
вољно желиш."

Анастасија Стојанoвић
"Кажем све што треба али некако 
другачије."

Драгана Симић 
"Није битно колико пута си пао, 
битно је колико си пута устао."

Драгана Ђукнић
Непосредна, увек је ту кад треба да 
се одложи контролни.
"Дозволите вашем осмеху да мења 
свет, али не и да свет мења ваш ос-
мех."

Горица Марјановић
Кореја, к-поп, коврџе.

Хранислава Јанковић
"Опростите својим не-
пријатељима, али никад 
не заборавите њихова 
имена."

Исидора Дачевић
Никоме се не правдај и не образла-
жи своје поступке. Уради оно што 
осећаш, макар се кајао после.

Ивана Милетић
Вредиш само оно-
лико колико вреди 
твоја реч.

Ивана Стевановић
Никада нећете стићи до жељеног 
места, ако стајете и бацате камење 
на сваког пса који лаје.

Јелена Срећковић
Сањалица која је увек спремна да 
помогне. Маркери и фломастери су 
јој стално при руци."The best view 
comes after the hardest climb."

Ђорђе Ковачевић
"So, I quess we are who we are for 
alot of reasons. And maybe we'll 
never know most of them. But even 
if we don't have the power to choose 
where we come from, we can still 
choose where we go from there. We 
can still do things. And we can try to 
feel okay about them."

Мирјана Симић
Сваки светац има 
прошлост, а сваки 
грешник има бу-
дућност.
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Јована Благојевић
Једноставно је. Колико даш толико 
ћеш и добити!

Јована Синђелић
Serial hugger, забринута за правац 
кретања друштва.

Кристина Николић
Никад се немој правдати. Није 
битно да ли си слаб, безвољан или 
губиш наду. Само настави напред. 
Видећеш да до циља не долазе ис-
кључиво јаки, већ они што умеју и 
полумртви ходати.

Кристина Живановић
"Сви твоји снови могу постати ст-
варност уколико имаш храбрости 
да их следиш."

Марина Митровић
Лепе ствари се деша-
вају када себе дистан-
цираш од негативних! 

Милица Ђокић
"Никад се немој 
одрећи себе да би се 
допао другима."

Николија Ковачевић
Љубитељ мачака и уметности, ап-
солутно највећи парти манијак, 
естетски "маг" и стручњак за ре-
тро-хаус музику.
"Conscience is a man`s compass." - 
Vincent Van Gogh.

Сандра Ђорђевић
Увек сређена, увијене косе ,а шиш-
ке су њен заштитни знак. "Читава 
је људска снага збир времена и стр-
пљивости."

Слађана Живановић
Тиха, наша паметница, увек спрем-
на за час, краљица сарказма.

Стефан Поповић
"Радите више онога што вас чини 
срећним."

Сузана Стевановић
Увек у облаку парфема, 
нашминкана и насмеја-
на, ведрог духа.

Виолета Петровић
Морамо се навићи да 
на најважнијим раскр-
сницама не налазимо 
знакове увек.

Ђурђина Гавриловић
" - Чему секирација? - 
Карма је друг."
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Александар Јовановић – За десет 
година видим себе као успешног 
радника неког елитног хотела у 
престоници наше земље

Александра Љубичић – Никад 
нећу одустати. Вероваћу у себе и 
своје могућности.

Богдан Павловић – Животи људи 
су различити јер зависе искључиво 
од тога како их људи осмишљавају. 
Сви се бојимо пролазности и жуди-
мо за вечношћу.

Филип Асановић – Никада нећу 
престати да сањам и да се борим за 
оно што волим.

Драгана Гавриловић – На свако 
моје ,,никад ’’живот је одговорио 
,,хоћеш, хоћеш’’

Ненад Илинчић – За десет година 
видим себе као успешног конобара 
или неког успешног човека.

Јована Стојановић – Кроз живот 
треба путовати с пуно воље. Не сме 
се посустајати.

Пеђа Лазаревић – Трогодишњу 
школу памтићу по пријатељима 
који су постали важан део мог жи-
вота

Ђорђе Мајсторовић – За неколи-
ко година бићу шеф ресторана у 
неком луксузном хотелу окружен 
лепим Бразилкама.

Злата Марић – Деца су наша 
срећа, будућност. Желим да учи-
ним све што је у мојој моћи да 
имају срећно детињство.

Катарина Ђурђић – Чувајте ми 
место професорке куварстава. Ја 
долазим за десет година. 

Марија Јосиповић – Ако немате 
шта да радите, радите на себи. Ту 
увек има посла.
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Марија Ђорђевић – Свим људима 
на овом свету желим срећу јер ко 
има властиту не дира туђу.

Милорад Грујић – Немојте ника-
да одустати од циља јер је за њега 
потребно пуно времена. Време ће 
ионако проћи.

Немања Глигоријевић – За десет 
година видим себе као власника ка-
феа у Амстердаму. Танка је линија 
између памети и лудила. Ја сам ту 
линију одавно обрисао.

Драгољуб Ракић – За десет годи-
на бићу изванредан кувар на броду 
који плови Тихим океаном

Драган Стијак – За десет година 
видим себе као директора ланца 
ресторана у Грчкој.

Стефан Стојановић – Треба упло-
вити у реку живота, али не препу-
стити се матици. Треба пливати, 
борити се, веровати.

Тијана Павловић – За десет годи-
на бићу запослена жена, супруга и 
мајка.То ће бити смисао мог живо-
та и живот ће ми бити испуњен.

Урош Глигоријевић – Само круп-
но, ништа ситниш.

Воја Милутиновић – За десет го-
дина бићу власник најбоље диско-
теке у Србији.

Раденко Недељковић
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Александар Љубучић – Вредан 
код куће, несташан у школи. На 
сваком часу увек има нешто ,,јако 
важно’’ да каже Томићу

Александар Васић – Тих, миран, 
повучен на часу, али је зато велика 
причалица ван часа. 

Бојан Глигоријевић – Увек је пун 
енергије. На часу га не држи место. 
У учењу се није пуно истакао, али 
се у једном сви слажу а то је да је 
добар друг.

Дарко Ђорђевић – Више је био 
код куће него у школи, али је зато 
на пракси озбиљан, вредан, радан.

Дарко Ђукнић – Сви ми уживамо 
у храни, али он БАШ ужива!

Дејан Ђорђевић – Да је енглески једи-
ни предмет у школи имао би све петице. 
Штета што своју интелигенцију није у 
потпуности искористио у школи.

Филип Симић – Ако није на часу, 
погледајте кроз прозор. У школс-
ком дворишту је, игра фудбал.

Иван Илић – За њега се школовање баш 
одужило...Да је било мање провода и 
мање компјутерских игрица, више не би 
седео у школској клупи.

Марко Станковић – Једва чека 
крај школовања да поново буде са 
својом породицом.

Марко Томић – Школа му баш не 
иде најбоље,али се не плаши рада. У 
животу је важно бити частан, поштен, 
вредан, а он ће то сигурно постати.

Немања Павловић - ,,Кафана је 
моја судбина...’’

Немања Урукало – Као његову 
главну карактерну особину друго-
ви истичу тврдоглавост. Кажу да 
никада не попушта и да увек ради 
по своме.

Стефан Јовичић – Најбољи 
ученик у одељењу.

Слободан Ђукнић – Да се духови-
тост оцењује у школи, био би међу 
најбољима. Овако.

Саша Ћајић – Изласци до касно у 
ноћ остављају последице. Већину 
часова у школи предрема.



КАПЛАРИ 23 страна

јун 2017. Број 3

• На време се информишите о репертоару позоришта, представи коју гледате, резервишите и купите карте.

• У позориште дођите пристојно одевени (тренерке, 
мини сукње, шорцеви, исцепане фармерке, спортске патике, 
папуче, и слично нису прикладна гардероба). Уколико је у 
питању премијера, обуците се свечано.

• Дођите чисти и сређени, али избегавајте коришћење 
прејаког парфема, сметаћете људима око Вас.

• Обавезно користите гардеробу за јакне, мантиле, ка-
путе, велике шешире, кишобране, велике гломазне ташне и 
слично. Немојте сметати људима око Вас.

• Уколико Вам је представа непозната, или желите да 
сазнате нешто више о комаду, можете то урадити путем про-
грама који се налази код разводника у фоајеу.

• Када се смештате на своје место, а оно се налази у 
средини реда, обавезно се извините онима које морате по-
дићи да бисте прошли, а кроз ред пролазите окренути лицем 
према људима који већ седе.

• Ако сте болесни, имате кијавицу или кашаљ, останите код куће, Ваш кашаљ или кијавица сметаће осталој публици 
и глумцима, а у сали треба да влада потпуна тишина.

• Немојте уносити храну, грицкалице, сокове и слично, шушкаћете и бити гласни, сметаћете осталој публици и глум-
цима, а у сали треба да влада потпуна тишина.

• Обавезно искључите мобилне телефоне, или било које друге уређаје, у току трајања представе. 
• Уколико морате да изађете из сале раније, сачекајте прву паузу или сачекајте да се одређена сцена заврши. Немојте 

излазити у сред сцене, јако ћете сметати глумцима.
• Немојте журити да изађете када се заврши представа, сачекајте да се заврши аплауз, да глумци оду са сцене или да 

се спусти завеса.

У овој позоришној сезони гледали смо:
• Зону Замфирову (Позориште на Теразијама);
• Крчмарица Мирандолина (Бошко Буха);
• Уображени болесник (ЈДП);
• Клаустрофобична комедија (Звездара Театар);
• Егзибициониста (Атеље 212);
• Велики Гетсби (Мадленијанум);
• Цигани лете у небо (Позориште на Теразијама);
• Дама с камелијама (Народно позориште).

„Очи и уши људима су лоши сведоци ако им ум није образован“ (Хераклит).
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Словенска митологија, традиција и обичаји

Словени се први пут појављују у 6. веку , када су њихова племена населила велика  пространства средње и источне 
Европе. Данас они живе широм Старог континента, али сва сазнања о словенској митологији су веома оскудна и могу се 
наћи само у фрагментима. Ипак, нека од веровања и обичаја су сачувана све до данас.

Није познато да ли су Словени пре раздвајања на jужне, источне и западне имали заједничке богове у које су верова-
ли, али веровање у врховно божанство је постојало још у индоевропској заједници свих европских народа. У митологији 
старих Словена бог свих богова је Сварог или Перун. Он је рушитељ, будући да је бог временских и природних непогода, 
али је и члан најјачег словенског тројства заједно са Сварогом и Световидом. Кажњавао је зле и непослушне и то најчешће 
муњама. Перунов култ је био чврсто укорењен код Словена што доказује и то да се његово име често појављује у многим 
словенским језицима (Перунов врх и Перунова обала у Русији). Весна је била богиња пролећа која је доносила зелена 
поља, цветање и пријатно време погодно за рад. Представљала је једно од најсветлијих божанстава и била је омиљена 
међу становништвом. Људи су давали ћеркама име Весна верујући да ће и оне бити веселе попут ове богиње. Лада је 
словенска богиња љубави и лепоте која се међу другим народима појављује као Фреја, Изис, Афродита и сл. Симаргл је 
словенско божанство огња. Био је везан за кућно огњиште, али и за свету ватру која је за Словене представљала светињу. 
Морана је богиња смрти, зиме, болести и дуге глади. Словени су правили њену лутку од прућа и сламе коју су кидали 

и тукли да би се ослободи-
ли зиме, глади и несрће коју 
она доноси. Поред богиња и 
богова, Словенима се припи-
сују и многа чаробна и мит-
ска бића. Вампир потиче уп-
раво из наше митологије, а и 
сама реч је српског порекла. 
Он представља душу умрлог 
која не може да оде на онај 
свет. Поред вампира ту су и 
позната шумска бића попут 
вила, вукодлака, вештица, 
кућних духова и сл. Вила 
представља женско митско 
биће словенске митологије 
које живи у природи. Живеле 
су у шумама, планинама или 
поред река. Замишљене су 
као јако лепе, витке девојке 
дуге косе која је обично била 
златна. Рађале су се из росе 
и израстале из цветова. Ве-
ровање у вештице такође је 
било распрострањено. Људи 
су сматрали да ако се неки 

зли дух претвори у лептира, кокошку или неку другу животињу он постаје вештица. Вук С. Караџић је вештицу дефини-
сао као жену која у себи има неки ђаволски дух који у сну изађе из ње и лети по кућама и једе људе.

У различитим годишњим добима славили су Словени и различите празнике, а три главна која су се задржала до данас 
су Бадњи дан, Божић и крсна слава као одавање поштовања домаћим боговима и прецима.

Веровање у ,,онај свети“ и загробни живот одавно је познат свим народима, па тако и Словенима. Спаљивање покој-
ника, жртвовање жена, робова, стављање хране у гробове и многи други обичаји су само докази да су Словени заиста 
веровали у загробни живот. Постојала су разна мишљења о месту где се тај други свет налазио. Неки су веровали да је 
то са друге стране мора, па су своје претке полагали у чамце и отискивали су их. Међутим, постојало је и убеђење да се 
свет мртвих налази под земљом и да се у њега улази кроз јаму или бунар. Словени су мртве сахрањивали у пољима, код 
огњишта или пак отискивали на море. У свим случајевима сахране, поред покојника су стављене његове личне ствари, а 
дешавало се и да се жена својевољно убије и сахрањивали су је заједно са мужем. Саставни део сахране била је и призна 
- обредна гозба у част предака која се под разним другим именима сачувала све до данас.

Иако није потпуно објашњена и истражена, словенска митологија је подједнако занимљива као и грчка и римска. 
Нема разлога да не утонете у прошлост свог народа и препустите се магији митолошких бића.

 Марина Обрадовић, IV1
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Библиотека Љиг

Љиг је љубитеље књиге имао још у време оснивања Соколског друштвa 1927. године, када је настала Соколска чита-
оница, у којој су се књиге могле узети на послугу. Тридесетих година читаонице су биле по приватним кућама, локалима 
и кафанама. 

 У првим књижницама и читаоницама ради-
ли су углавном учитељи, најчешће волонтерски, 
који нису имали никаква знања о библиотекар-
ству, али су се старали о фонду и постепено га 
увећавали.

Пре 60 година библиотека је добила првог 
радника са завршеном библиотекарском школом 
и од тада почиње стручна обрада књига.

Љишка библиотека била је у саставу Народ-
ног универзитета од средине педесетих година 
двадесетог века до 1993. године, када је основана 
као самостална установа културе.

Библиотека је била смештена у згради љиш-
ке општине до 1995. године, а након тога је пре-
сељена у зграду „комитета“ где се и сада налази 
одељење за одрасле кориснике. 

Од априла 2012. године постоји Дечје одељење 
библиотеке. Простор намењен деци, од предш-

колског узраста до краја основног образовања, носи назив „Слободан Ж. Марковић“. Професор Марковић поклонио је 
љишкој библиотеци више од 5000 књига. Фонд се састоји од књига за децу, теорије књижевности, педагошке и психо-
лошке литературе, друштвених наука. Легат професора Марковића намењен је првенствено студентима књижевности, 
будућим учитељима и васпитачима, као и младим научним радницима.

Љишка библиотека од 1996. године има две манифестације намењене деци – Песнички маратон, у којем се основци 
и средњошколци огледају у поетским остварењима и Смотру рецитатора „Песниче народа мог“.

Ову библиотеку походили су, у последњих двадесетак година многи људи од знања, звања, интегритета, пера, стила, 
врхунски глумци, примадоне, сликари.

Љишка библиотека је вероватно јединствена по томе што је остварила сарадњу са неколико амбасада и што су Љижа-
ни били у прилици да поздраве званичнике неколико држава, као и да упознају културу и обичаје тих народа. 

Најдубља и најдужа је сарадња са амбасадом Мексика која траје већ петнаестак година. Врхунац те сарадње је пред-
става о Фриди Кало ,,Vida la viva’’, и узбудљиве судбине, Фриде Кало, које је љишкој библиотеци уступила амбасада те 
пријатељске земље.

У представи су учествовале и ученице наше школе.
Шпанија и Грчка су такође представљене у Љигу, као и Русија, приликом гостовања Руског дома, када су ученице 

наше школе рецитовале на руском језику. Библиотека је остварила сарадњу и са амбасадом Јапана. Припремљено је и 
неколико програма везаних за културу те земље. 

Градска библиотека прикупља грађу за завичајни фонд. Чувају се књиге завичајних писаца, које се купују или до-
бијају на поклон од аутора или других појединаца. Такође, чува се завичајна периодика, старе фотографије, проспекти, 
пропагандни материјал, новински исечци, програми  манифестација и позивнице. Важно место имају матурски, семи-
нарски и дипломски радови који се својим садржајем односе на завичај и његове становнике.

Најпознатији међу завичајним писцима је Милован Данојлић.
Културно-просветну мисију библиотека остварује у сарадњи са школама, вртићем, као и другим установама и поје-

динцима. Ученици љишких школа (основне и средње) носиоци су бројних програма које библиотека организује (музич-
ко-поетске вечери, представе), а узимају учешће и на књижевним вечерима и промоцијама књига.

Већина програма које припремају школе, односно наставници са децом, реализује се у библиотеци јер ова установа 
је центар локалне заједнице када је култура у питању и мисију библиотеке сви препознају и радо припремају програме 
у библиотечком простору који је отворен за све креативне људе.

Посетите сајт наше библиотеке www.bibliotekaljig.org.rs на ком можете пронаћи интересантне догађаје који су се 
одиграли у нашој библиотеци, такође овим путем желимо и да се захвалимо госпођи Мири Којић која нам је са великим 
задовољством пружила разне информације које су нам биле од великог значаја за наш чланак.

 Катарина Јанковић, I4

Ана Јанковић, I4
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Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од мостова. Они 
су важнији од кућа, светији, општији од храмова. Свачији и према сваком једнаки, корисни, подигнути увек смислено, 
на месту на коме се укрштава највећи број људских потреба, истрајнији су од других грађевина и не служе ничем што 
је тајно и зло“. 

Овај чувени цитат нашег нобеловца инспирисао нас је 
да сазнамо више о мосту у нашем граду, подигнутом на 
реци Љиг давне 1906. године. Из фотомонографије Дра-
гослава Цила Марјановића сазнајемо да је Стари мост на 
реци Љиг 1925. године био дрвене грађе, све до августа ме-
сеца 1947. године, док није реновиран по плану инжењера 
Стакића. Нови мост на реци Љиг добио је изглед сличан 
данашњем. Радње на мосту трајале су током 70-их година 
прошлог века, али није било значајнијих промена.

Стварањем моста, почели су да се мењају животи 
мештана. Подигнута да би створила везу првенствено 
између два села, Гукоша и Бабајића, а касније и између 
две стране варошице Љиг, ова ћуприја је постала сведок 
љишке историје. Кад би мост могао да говори, испричао 
би нам о варошанима и војницима, који су сигурним кора-
цима газили преко њега и одлазили у рат. Сведок је многих 
страдања, али и лепих догађаја који су се смењивали кроз 
његову варошицу.

Прича овог моста још увек није завршена. Пуно ће још 
воде још протећи љишким коритом, а ми се надајмо да ће мост вечно спајати лепоте нашег Љига. 

Лазар Томовић, III5
Дуња Новаковић, III5

У 2014. години, када сам уписао средњу школу, обележено је 135 година од рођења Милутина Миланковића, 110 го-
дина од његовог промовисања у доктора техничких наука, 105 година од доласка на Београдски универзитет и 60 година 
од добијања Златне докторске дипломе Високе техничке школе у Бечу. 

Подсећам да је Милутин Миланковић успешно завршио сту-
дије грађевине на Високој техничкој школи у Бечу 1902. године, 
а 1904. године је бриљантно одбранио докторат. Са непуних 26 
година промовисан је у доктора техничких наука (17. децембра 
1904). Знање из природних наука и математике омогућило му је да 
се стваралачки посвети проблемима грађевинарства, и то првен-
ствено онима у чијој основи лежи механика и математика.

Миланковић је славу стекао захваљујући својој теорији осун-
чавања на којој је радио пуних 25 година, али није доживео пуно 
признања за живота, већ је био оспораван од једног дела научне 
јавности.Више од деценије након његове смрти, почиње нови жи-
вот Милутина Миланковића.

Он је свету подарио астрономску теорију климатских промена 
на Земљи, којом је решио тајну настанка ледених доба на нашој 
планети, изградио бројне грађевинске објекте, написао научно по-
пуларна дела и Србији подарио завидно место у светској науци. 

На Свеправославном конгресу у Цариграду 1923. године, Миланковић је предложио, а конгрес усвојио измене Јулијан-
ског календара, који се сматра најпрецизнијим календаром за мерење времена.

Споменућу, између осталог, да је Миланковић био водећи инжењер у аустоугарској престоници, али је велики углед 
стекао не само у Бечу већ и читавој Аустроугарској монархији. Аутор је и коаутор шест регистрованих патената из об-
ласти грађевинарства, пре свега из области армираном бетона. На више од 30 грађевинских објекта у Србији, Аустрији, 
Италији, Мађарској, Румунији, Словенији и Словачкој су примењена његова грађевинска решења.

Миланковић има кратер на Марсу чији је пречник 113 километара. Постоји и мала планета (астероид) са његовим 
именом, као и кратер на Месецу, који је добио његово име на 14. Генералној скупштини МАЈ у Брајтону 1970. године.

Подсећам и да бележимо 170 година наставе грађевине на Универзитету у Београду, али и на податак да је Универзи-
тет у Београду већ две године рангиран на Шангајској листи испред Техничког унуверзитета у Бечу, где је Миланковић 
дипломирао.

Будући студент грађевине
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Ваша деца нису ваша деца.
Она су синови и кћери живота који чезне за собом.

Она долазе кроз вас, али не од вас.
И мада су с вама, она вам ипак не припадају.

Можете им дати своју љубав, али не и своје мисли.
Јер она имају властите мисли.

Можете удомити њихова тела, али не и њихове душе,
Јер њихове душе обитавају у дому сутрашњице који ви

Не можете посетити, чак ни у сновима.
Можете стремити да будете попут њих, али не настојте

Да их учините сличнима себи,
Јер живот не иде натрашке, нити се задржава на јучерашњици.

Ви сте лукови из којих се ваша деца као живе стреле одапињу.

Нека стезање у вашој шаци стрелца буде на радост.

Халил Џубран (1883 -1931)

У либанском граду Бшареји, 6.12.1883.године, у хришћанској свештеничкој породици, родио се чувени сликар, фи-
лозоф и песник Халил Џубран. Посебно је упамћен по томе што је доживео невероватну и многима непојмљиву врсту 
љубави.

Преписка између Меј Зијади и писца која прати осећања, разумевање и дивљење двоје људи који се никада нису 
срели, трајала је 30 година. Окончала ју је смрт великог уметника.

Како их тада многи нису разумели, претпостављам да би данас то било још теже. Вероватно данашња младеж не 
може ни да замисли то лепо ишчекивање писама, то осећање док га отварате, а знате да га је држала вама драга особа... 
Зато, ако желите да освежите вашу везу или угодите драгој особи, можда би било добро да се одважите да напишете неко 
писамце. Особи која добија писмо сигурно ће бити драго да га прочита и сачува и пригрли...

Покушајте! Не треба вам много времена и видећете да ћете тиме много добити!

Једини тренутак када смо истински живи је са-
дашњи тренутак. 

То је место из којег креирамо своју прошлост и будућ-
ност.

живот је прилика - искуси је
живот је лепота - диви јој се

живот је сан - учини га стварним
живот је изазов - суочи се с њим
живот је задатак - извршавај га

живот је игра - играј се
живот је драгоцен - негуј га

живот је богатство - чувај га
живот је љубав - уживај је

живот је тајна - проникни је
живот је обећање - испуни га

живот је туга - надиђи је
живот је химна - певај је

живот је борба - прихвати је
живот је трагедија - ухвати се у коштац с њом

живот је авантура - усуди се
живот је срећа - заслужи је
живот је живот - брани га

Мила Јевремовић, I5
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Не Умем Да Живим

Не умем да живим а живи ми се,
кад умрем родићу се чини ми се.

О боже боже шта учини твој син,
ти му даде лиру он је окачи о клин.

И јаукну страшно ко нико пре њега,
одричући се и песме и себе и свега.

Србија је земља у којој за пића
песнике туку за нова открића.

Кад постигнем циљ и доспем у тмину,
нек се зна да нисам им`о отаџбину.

Време је свемоћно оно звезде меље,
да се зна да нисам им`о родитеље.

Па и мајку своју најсветију зору
сам сам измислио као метафору.

Мајку то сазвежђе што кроз бескрај броди
дуго сам молио да ме живог роди.

И родила ме живог ко жаруљу,
ал ме без оружја пустила у руљу.

И будући да сам први пут ван тмине
не умедох да се браним од светине.

И дотле је дошло о мајко опрости,
враћам се натраг у тебе кроз кости.

Само сазвежђа мудра памте у свом сјају
како ми је било тесно у бескрају.

Када те остави онај кога волиш.
Када те остави онај кога волиш.
Када те остави онај кога волиш.
Када те остави онај кога волиш.

Прво осетиш једно ништа
Прво осетиш једно ништа.
Прво осетиш једно ништа.
Прво осетиш једно ништа.

Затим осетиш једно ништа.
Затим осетиш једно ништа.
Затим осетиш једно ништа.
Затим осетиш једно ништа.

Идем да прошетам. Идем да прошетам.
Идем да прошетам. Идем да прошетам.

Где ћеш по киши? Где ћеш по киши?
Где ћеш по киши? Где ћеш по киши?

Ја волим кишу. Ја волим кишу.
Ја волим кишу. Ја волим кишу.

Понеси кишобран. Понеси кишобран.

Не треба ми кишобран. Не треба ми кишобран.

Па иди онда кад си луда.

И шеташ. И шеташ. И шеташ. И шеташ.
И шеташ. И шеташ. И шеташ. И шеташ…

И сви гледају како шеташ.

И киснеш. И киснеш. И киснеш. И киснеш.
И киснеш. И киснеш. И киснеш. И киснеш…

И већ ти је боље.

И не боли те ништа. И не боли те ништа.
Само мало…ништа.

Вратила се са мора моја циганчица поцрнела
 поцрнела као афричка краљица баш
 ме брига што је тамо на мору једног

 дрипца из Панчева љубила сад
 је важно да се она мени вратила јер

 има на мору опасних морских паса има 
на мору морнара има
 на мору аласа могао

 је неко колена њена да ми отме
 за споменик у своме граду

 могли су гусари могли
 су мангупи да ми је украду причај

 ми како је било како
 изгледа море има

 ли море млађег брата је ли
 море против рата воли 

ли море буре свежег пива уме
 ли море да плива како

 љубе французи циганчице 
моја љубљена моја

 жено?

Марија 
Марковић, II5
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Мислим да у овој реченици има много истине. Поража-
вајућа је чињеница да ђаци све ређе посежу за књигом, да 
не читају обавезну школску лектиру, а требало би!

Читајући ту „досадну, смарачку“ школску лектиру, ви 
заправо формирате свој књижевни укус, јер та дела су про-
шла тест времена.

Сведоци смо хиперпродукције, данас ништа лакше 
него одштампати своја писанија, али је питање да ли је то 
вредно, да ли је то уопште књижевност.

И ко ће све то да прочита?! Немогуће је, а нема ни пот-
ребе. Треба да имате неког чијем књижевном укусу верује-
те и тестирајте га – нека вам препоручи неку књигу, а ви 
је прочитајте.

Допустите да књига пронађе вас. Дешавало ми се да 
помислим како се, ето, тај писац баш мени обраћа. Надре-
ално осећање... живот трепери међу корицама... мој живот 
– наш! Привилегована сам јер ЧИТАМ.

Препорука - избор за читање

1. Сања Домазет – Ко плаче; Градови
2. Вида Огњеновић – Отровно млеко маслачка; Кућа 

мртвих мириса
3. Светлана Велмар Јанковић – Бездно; Лагум
4. Веселин Марковић – Израњање
5. Горан Петровић – Ситничарница код срећне руке
6. Никола Милошевић – Нит михољског лета
7. Пол Остер – Месечева палата; Књига опсена
8. Харуки Мураками – Кафка на обали мора; Спутњик 

љубав
9. Џулијан Барнс – Пре но што ме је срела; Троје
10. Алесандро Барико – Свила
11. Николо Аманити – Долазим по тебе и водим те са 

собом; Не бојим се
12.  Карлос Руис Сафон – Сенка ветра; Игра анђела
13. Габријел Гарсија Маркес – Сто година самоће
14. Михаил Булгаков – Мајстор и Маргарита
15.  Бернхард Шлинк – Читач; Бекство од љубави
16. Јустејн Гордер – Софијин свет; Кћи директора циркуса
17. Петер Хег – Осећај госпођице Смиле за снег
18. Ирвин Јалом – Лечење Шопенхауером; Кад је Ниче 

плакао
19. Д. М. Томас – Шарлот; Бели хотел
20.  Жозе Сарамаго – Путовање кроз Португалију
21. Џон Фаулс – Чаробњак; Колекционар

Биљана Јовановић, проф.

У оквиру програма "Промоција хуманих вредности" 
одржан је семинар за обуку волонтера у термину од 13.5. 
до 19.5.2017. г. у дечијем одмаралишту Црвеног крста 
Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима. Представници 
Црвеног крста Љиг, су били ученици Средње школе "1300 
каплара" Љиг, волонтери хуманитарне организације:

1. Милица Ђорђевић
2. Јана Матић
3. Валентина Јовановић
Промоција хуманих вредности /ПХВ/ је програм ус-

клађен са Планом и Програмом рада школа. Програм тре-
тира следеће тематске целине: дечија права, толеранцију, 
ненасилну комуникацију, лични и културни идентитет и 
поштовање различитости, превенција дискриминације и 
стигматизације, родна једнакост и превенција насиља пу-
тем електронских медија. Програм има за циљ да промови-
ше борбу против насиља међу децом и младима, односно 
уважавање културолошких и етничких разлика кроз развој 
позитивног васпитног окружења заснованог на интеркул-
туролошким вредностима. Циљ програма је смањење на-
сиља међу младима и то кроз побољшану комуникацију, 
решавање конфликата мирним путем и поштовање разли-
читости.
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Говори српски да те цео све разуме, позната је изрека, али да ти разумеш свет, да у комуникацији са странцима, 
сазнаш о култури, обичајима, уметности појединих народа, потребно је знати стране језике, као важан део идентитета 
сваког народа.

Добар увид у културу једног народа може дати поезија, такође и филмови, музика, јунаци бајки и митова. 
У љишкој средњој школи изучавају се енглески, немачки, 

руски, француски и латински језик, а трећу годину заредом, 
у мају месецу, ученици школе више вежбају стране језике, 
припремајући се за приредбу у љишкој библиотеци. Овог 23. 
маја, у библиотеци није се говорило латински, латински није 
говорни језик, али од старих Римљана остале су изреке, које 
су одгонетане током програма.

Нушићево Сумњиво лице на немачком језику изгледало 
је још сумњивије, шпанска сапуница, аутентично, Јесењино-
во Письмо матери, сања да добије свака мајка на свету. 

Филм La la land, спој добре музике, песме и још боље 
глуме, завредео је шест Оскара, али и прилику да инсерт 
буде представљен у ђачкој верзији пред љишком публиком. 
Лепотица и звер, бајковита прича о љубави, са оригиналном 
најавом, изазвала је симпатије публике.

Пукни зоро, веома популарна песма писана за филм Мон-
тевидео, Бог те видео, изведена је на три језика, немачком, енглеском и шпанском. Било је и плеса.

Понајвише је било добре атмосфере, кише и невремена није мањкало пред почетак програма, али библиотека је била 
пуна.
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Историја филма

Филм, седма уметност, у великој мери зависи од развоја науке и технологије. Почеци филма одвијају се по закону 
еволуције где сваки нови механизам или откриће покреће нови талас експеримената. Већина истраживача и зачетника 
филма су посматрали покретну слику као научни експеримент који ће научницима помоћи да лакше схвате своја научна 
истраживања.

Први филм настао је пре више од 130 година. Његови творци су браћа Лимијер. Приказан је у Паризу 28. децембра 
1895. године. Трајао је свега неколико минута и представљао је долазак воза на железничку станицу. Приликом пројек-
ције људи су, видевши да им долази воз у сусрет, почели да вриште и јуре по сали не знајући да је то само пројектовано 
на платну. Исти филм приказан је у Србији шест месеци касније у кафани браће Савић ,,Код златног крста“. Пројекцији 
филма присуствовали су краљ Александар Обреновић и краљица Наталија.

Развој науке и технологије допринео је и развоју филма. Од немог филма, преко звучног црно-белог филма и филма 
у боји, стигли смо 3D филма.

Звезде немих филмова су се изражавале без речи, користећи руке и изразе лица на помало пренаглашен начин. От-
крићем звучних филмова 1927. године све се променило. Први звучни филм је ,,Џез певач“, али тај филм није био у 
потпуности синхронизован. Многи глумци који су имали наглашен страни акценат или пискаве гласове су остали без 
посла. Један од најпрепознатљивијих лица у историји филма је Чарли Чаплин. Једна је од највећих филмских звезда 
до двадесетих година двадесетог века. Његове комедије су мешавина водвиља, пантомиме, импровизације и циркуса. 
Иако је звучни филм релативно брзо заменио неми филм, филм у боји се развијао поступно и поступно бива прихваћен. 
Од краја 1960-их сви филмови који се снимају у САД бивају у боји. Данас врхунац у филмској индустрији представља 
3D филм. Ови филмови у одређеним облицима постоје од 1915, али су били на маргини због сложених поступака за 
снимање и приказивање. Они су постали успешни тек после 2000. године, посебно захваљујући филму ,,Аватар“ из 
2009. године. Први српски филм снимљен је 1911. године у режији Чича Илије Станојевића под називом ,,Живот и дело 
бесмртног вожда Карађорђа“, а први филм у боји 1957. у режији Соје Јовановић под називом ,,Поп Ћира и поп Спира“.

Развој филма пратио је и развој филмских фестивала. Најзначајнија филмска награда је Оскар. Прво додељивање ове 
филмске награде било је 1929, и тада није било неизвесности јер су се добитници знали три месеца унапред. Највећи 
број Оскара који је добио један филм је 11. Три филма имају по 11 Оскара. То су филмови ,,Бен Хур“, ,,Титаник“ и ,,Гос-
подар прстенова-повратак краља“. Кански филмски фестивал одржава се од 1946. године у Кану, на југу Француске. 
Напрестижнија награда овог фестивала је Златна палма коју је два пута добио српски режисер Емир Кустирица. Један од 
најстаријих и најугледнијих филмских фестивала је и Венецијански филмски фестивал. Главна награда овог фестивала 
је Златни лав. Најстарији српски филмски фестивал је ФЕСТ који се одржава од 1971. Фестивал је током деведесетих 
година био у кризи, а 1993. и 1994. није био ни одржан. Последњих година на значају и популарности добија фестивал 
кога је 2008. основао Емир Кустурица – Кустендорф. Фестивал је замишљен као место сусрета великана савременог 
филма, младих филмских стваралаца и студената режије који учествују у такмичарском делу са својим филмовима крат-
ког метра.

За крај препоручићемо вам неколико црно – белих филмова које би требало одгледати: ,,The lady vanishes”, Алфреда 
Хичкока, ,,Repulsion“, Романа Поланског. Ако не волите овакве филмове предлажемо вам да одгледате филм који је ове 
године добио Оскара за најбољи филм - ,,Moonlight”.

Катарина Кулизић, II4   Кристина Кулизић, II4

Графити и улична уметност
Реч графит потиче од италијанске речи “graffi  to”,  што значи шкрабати. Графити датирају још из периода старе Грчке 

и Рима.
 Савремена историја њихов настанак везује за 1968. годину када почињу да се појављују у њујоршком метроу, од-

носно на улицама Париза, паралелно са тадашњим социјалним бунтом. Графит је својеврсни глас народа, начин да се 
прекрше правила и да се јасно и гласно изнесе неки став, критика или незадовољство. За већину графита вежу се јака 
симболика и успомене.

Аустралијски град Мелбурн данас важи за светску престоницу уличне уметности.
Постоји велика разлика између уличне уметности и графита. Улична уметност је више уметничког типа и успела је 

да се одвоји од графита који остају неприхваћени јер се сматрају вандализмом.
"Графити су нама инспиративни јер су нам помогли да осетимо ликовност, 

да ојачамо нашу перцепцију, да научимо да читамо тај улични језик. Цео град је 
наше платно, а та слобода може лако прећи у вандализам. Ја нисам покренута 
борбом већ искључиво жељом за цртањем и улепшавањем сивила као и због 
потребе за изражавањем ", објашњава једна street art уметница.

Дебата о томе шта је улична уметност, а шта нарушавање градског простра не 
престаје да супротставља поборнике и противнике графита.

,,Џаба сте кречили". Ова подругљива порука један је од најпознатијих срп-
ских графита који се цитира и у лексиконима урбане културе.

Моје мишљење је да су графити једна врста уметности и уметничког испоља-
вања, а она не би требало да буде спутавана. Људи око нас не схватају напор и труд који се улаже у настајање графита до 
те границе да их оспоравају у сваком смислу и сматрају их  беспотребним. 

Јана Зебић, Јована Матијевић и Милица Павловић
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Разбацане мисли у једној целини

Сви ми живимо у свету пуном необичног хаоса. Тај хаос је компликован. Тај хаос је једноставан. Да ли сте свесни 
њега?

Уколико желите, од њега можете направити хармонију између изазова и испуњености лепотом. Та лепота се односи 
на унутрашњи мир, на свест о томе да се све дешава са разлогом и да се у свему крије нека посебност која доводи до не-
објашњене среће. Наравно, од њега можете направити и мешавину разних канцерогених материја као што су песимизам, 
бес, безгранична туга, завист... На вама је да изаберете.

Оно што никад не би требало да се мења у том хаосу јесу оне праве вредности – истинске вредности. Могла бих их 
набрајати дуго, а могла бих их и објединити у једну, назови, вредност. А то је човек. Човек као вредност представља 
смисао хаоса, а ипак је нешто што се полако губи.

Младост. Ко би рекао да може да буде тако досадна, понекад, за неке, у овом савременом свету пуном технологије и 
могућности, пуном разноврсности, у свету који напредује. Да ли је то у сагласности? Ја не бих рекла. Чини ми се да свет 
са једне стране иде напред, а са друге полако тоне. Тоне јер деца постају ограничена. Та деца ће једног дана постати од-
расли људи који гледају само у једном правцу и који су мртви изнутра. Да ли то желите свету, вашим најближима, себи? 
Да ли желите да током целог живота гледате једну, исту страну папира или прочитате само прво поглавље књиге? Да ли 
желите да се прилагодите другима и изгубите себе?

То нам се нуди, и тако је најлакше. Али зашто бирати најлакше кад имамо цео живот пред собом? Биће досадно. Неки 
кажу да је живот сувише кратак и да нема времена. То је погрешно. Има времена тачно колико нам треба. И више од тога. 
Оно што недостаје јесу свест и жеља. Свест да можемо све што пожелимо и свест да имамо средства. Али опет, да нема 
жеље свест би била узалудна, као што би и жеља била узалудна без свести.

Све је повезано. Све је ту са разлогом. А најзанимљивији од свега смо ми. Ми. Ја. Ја као појединац који је потребан 
некоме, ком је потребан неко. А нас је много. Зар не мислите тако? И сви смо ту, на планети Земљи - трећој планети од 
Сунца. На посебној планети. А она је посебна због нас, због тебе, мене. Због сваког човека и биљке, животиње... А ми 
људи, као разумна бића и бића која „одлучују“, зашто јој не бисмо дали разлог да буде поносна на нас? У ствари, ово је 
погрешно питање. Зашто се не бисмо потрудили и били поносни сами на себе? Зашто дозвољавамо да не будемо срећни?

Свако од нас има право да буде оно што јесте, да воли шта жели, да тумачи на свој начин. Свако има право на осећања, 
на грешке, на поразе и победе.  Ко ће то да нам забрани? Закони и правила? Држава? Немају право на то. Једино што 
треба да буде забрањено јесте да спутавамо снове других. У томе нема ничег вредног. Ја сад не говорим о ратовима, на-
падима, убијању, преварама... Кад размишљам о томе, онда ни људи нису криви, на неки начин. Они су тако васпитани, 
учени. Тако су их други научили. Штета је што се то све више шири. То усађивање искривљене слике о свету, о животу 
и вредностима. Ја овде говорим о нашим жељама, истинским жељама, које све чешће не примећујемо. Одбацујемо при-
лику да се сретнемо са њима због других. Ниједно дете нема телефон зато што му је потребан, већ зато што је видело 
од другог детета или одрасле особе. Ми несвесно намећемо другима и дозвољавамо да други намећу нама неке ствари 
које нам нису потребне. Ствари које чак могу и негативно да утичу на нас. А ми се препушамо не схватајући то, или смо 
превише лењи за боље.

Ја сам још млада, живим у малом граду и нисам упознала свет. Знам га из многих прича, из вести са ТВ-а и веома 
малог личног искуства. Најбоље познајем тај неки „свој“ унутрашњи свет. Њега повезујем са овим стварним. Тако пове-
зани утичу да скоро ни не примећујем лоше стране. Свесна сам их, али оне не преовлађују. Све је једноставно. А тако и 
желим да буде, и то препоручујем другима. Зашто компликовати већ закомпликовано?

Не тражите лоше у другима, већ добро. Можда је мало теже, али верујте, исплати се. Не због других, него због себе. 
Сви смо ми битни. Сви вредимо!

Славенка Ђурђић, II5

Матић Тања, II5 Матић Тања, II5
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Бескрајни плави круг...

,,Бескрајни плави круг. У њему звезда’’. Бескрајна чежња. У њој трагања, лутања и сета.
 Бескрајно те волим. У томе проналазим мир, спас и спокој. Бескрајно страдам за тобом, а у том страдању изневерена 

очекивања. Бескрајно те тражим. У томе сам усамљена, празна и ништавна. Због тебе, само због тебе. Ти си увек био 
моја чежња. Свега с тобом остала сам жељна. 

,,Одоше и не остаде за њима ништа. Ништа.’’ Отишао си и ти са њима, једног трена, једног дана, са ишчекивањем 
до следећег могућег сусрета, или потпуног немогућег. Оставио си је Вуче Исаковичу, ту сјајну звезду твог живота, то 
плаветнило твога ока, саму, да се бори са собом, животом, временом које је већ сада, у овом тренутку прогања. Зарад 
борбе и страсти, покрета, вечитог лутања и трагања, кренуо си дa изгубиш све. Обећана земља која ће ти пружити уто-
чиште, обиље мирa, спокоја и смирења је овде, већ поред тебе, само што ниси у стању, да је осетиш. Да осетиш да већ 
поседујеш све.

,,Дан и ноћ, процитала је широка, устајала река, и у њој, њена сен.’’ Симболишу њу, тај бескрај плавог круга и у њему 
оно за чиме чезне. Даљина, дим и прашина. Али, када одеш већ тако далеко, нема повратка. Звезда је већ нашла своје 
уточиште и не помишљај да је сачуваш. Ако успеш дa преживиш, знај да ње више неће бити. Иако си ти за њу био све, 
окренуо си јој леђа, напустио си је. Она то није желела, није заслужила. Она је била верна теби до последњег тренутка 
растанка. За даље немој питати.То се не рачуна ...

,,Оде Вук Исакович, али за њим оде и Фрушка гора.’’ У истим тренуцима одлазио је и Славонско-подунавски пук 
заједно са њим. У неку непознату земљу, за неке стране и непознате идеале, за неразјашњене интересе. Ни у првом трену, 
ни касније, како је време процитало, није било циља. Наређење је било борити се.

,,Одласци и сеобе начинише их мутнима и пролазнима, као дим, после битака.’’ Не знају ни зашто се бију, ни због 
кога се бију, али ипак су ту, јер без питања, приморани су да се боре за туђу земљу, у којој живе. Обузети страхом од 
туђине, негостољубивих предела кроз које су пролазили, о неизвесности, измешали су се носталгија и зла слутња, туга и 
страх, потиштеност и празнина. И међу њима Вук Исакович, вођа пука. Јад и беда, одрпаност њихова и његова.

,,Прошлост је грозан, мутан бездан што у тај сумрак оде, непостоји више и није никада ни постојала.’’ Прошлост је 
време коме се не треба враћати. У прошлости си био млађи, свежији, вољенији. Ко си сада?! Оронуо, тежак, стар Вук 
Исаковић, непривлачан и незанимљив. Ниси ни свестан шта си изгубио док се не осврнеш назад. Али нема повратка, 
напустио си је. Напустила је она тебе..

,,Тумарали су као муве без главе. Јели су, пили су, спавали су, да најпосле трчећим кораком погину, закорачивши у 
празнину, по туђој вољи и за туђ рачун.’’ У животу схватиш да иако си тренутни победник неке битке, можда губиш цео 
рат. Губиш оно што је твоје, показујући се другима. Губиш оно што теби припада, доказујући се тим истима. А на крају 
свега, изгубиш себе.

,,Снуждивши се, над празнином порођаја она увиде да јој души, ни у деци, неће остати трага и умре, желећи што не 
може-да заштити бар тело, раздрагана уживањима.’’ Али све је узалуд. Увиде да јој неће остати трага у његовим очима, 
што је тако силно желела у тренуцима умирања. Схвати дa не може да се наслади његовим телом, душом, његовим до-
дирима. Умире у жељи за њим, док он тамо негде лута за својим лажним миром и идеалима.

,,Један од њих, најбеднији, сачувао је и после смрти, сјај свог бића, тако да је могао да се врати и да се појави, при 
улазу у село, на друму, на истом месту где се расцветан јављао, у пролеће, први багрем.’’

,,Бескрајни плави круг. У њему, звезда.’’ Али се она полако гаси. У бескрају више неће пламтати својим жаром, ос-
ветљавати и држати у животу све око себе, јер је неће бити. Можда те нека друга звезда озари истим сјајем, истом вре-
лином, али никада неће бити од те важности за тебе. Сам си изабрао да ме нема. Да више не постојим за тебе, за живот, 
за време, за нас... 

Вишња Петровић, III5

Јевремовић Мила, I5 Мајсторовић Сара, II5
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Радни, школски народе! Ова година ће по свим чудним знацима магова, читача шупљих карата и осталих чудака 
бити чудна, баш чудна. А знате ли зашто? Овом годином влада црвени петао. Он ватрен, а нас је заледио још на почетку 
школске године. Елем, пошто нема ниједне пернате животиње међу знаковима,биће нам баш весело!

ОВАН - Будући да си рогат знак, запећеш да учиш. Због своје упорне (тврдоглаве) нарави само ћеш ударити на још 
рогатијег, па ће оцене бити осредње.

БИК – Ове године нови послови ће ти донети новац, много новца (јер година петла доноси новац), под условом да се 
тако тром и смотан покренеш из тачке А у тачку Б. И под још једним условом, да  имаш среће да те петао кљуцне право 
међу рогове.

БЛИЗАНЦИ – Пошто си у дуплом комаду, брзо завршаваш посао млаћења празне сламе. Слаткоречиво се улагуј да 
ублажиш брзоплети одговор за оцену. Кренуће ти на боље чим седнеш на књигу.

РАК – Пошто си јако неодлучан, у наредном периоду чека те битна одлука. Учити  математику или опет одложити за 
сутра, за ,,мало сутра“. Професори знају за ову твоју дилему па су вољни да те за сада заобилазе на кривини.

ЈАРАЦ – Испред тебе је још неколико рогатих недеља. Стално заборављаш да не можеш роговима кроз зид, већ само 
главом. Не брини превише, убошћеш џек-пот на математици.

РИБА – Штуцаш чешће у последње време јер те помињу (а и твоју породицу редом) кад виде да упропастиш сваки 
посао. Главу горе! Други су увек криви за твој неуспех. Штуцање ће престати чим они то увиде...

ЛАВ – Брзо и лако долазиш до посла, али ти самољубље не дозвољава да га завршиш до краја. Јеси краљ животиња, 
али пази да те не поједе лисица.

ДЕВИЦА – Затрпан си пословним понудама о пребацивању ,,пушкица“ са папира на мобилни. Победићеш на тен-
деру, кануће нека лова, али не мисли само на новац. Не заборави да спремиш ,,пушкице за себе“.

ВАГА – Ма колико да вагаш и одмераваш, увек ћеш бити на губитку. Немаш пара и за пепси и за пицу. Ако купиш 
пицу, остаћеш жедан...

ШКОРПИЈА – Седма натална карта улази у орбиту Профа планете, па очекуј повољан период да одговараш из хе-
мије, а физика и српски ће се сами спремити и тиме ти олакшати посао.

СТРЕЛАЦ – Ништа не брини, чека те јасна и сигурна будућност. Ако не положиш овај разред, сигурно ћеш га пасти. 
Ако успеш да пронађеш иглу у пласту сена, сигурно ћеш погодити жељену мету.

ВОДОЛИЈА- Пошто си веома маштовита особа,свашта ће ти пасти на памет. Добро ћеш проћи у наредном бежању 
са часова.

Стефан Живановић, II5

У Европу је чоколада стигла тек након Колумбових путовања. За њу су везане многе урбане легенде. Претпоставља 
се да су Oмлеци још пре 2600 година кували чоколадну смесу. Високоразвијена цивилизација Маја имала је и бога 
чоколаде (Ek Chuah). После Ek Chuah – a остали су његови потомци. Наиме, они 
су специфични по томе што имају бе- лег. Потомци који се роде са тим белегом 
једини поседују оригинални рецепт за прављење чоколаде. Они тај рецепт преносе 
само оним потомцима ( изабраницима – како их називају) који поседују исти такав 
белег. Ако у породици имају два члана са белегом, један је задужен за прављење 
чоколаде, док други набавља цвеће за чоколаду од којег се користе само латице. 
Латице цвећа се беру искључиво у одређено време, односно, беру се само то-
ком ноћи пуног месеца. Цвеће је отров- но и има непријатан мирис током осталих 
дана у месецу, а приликом пуног месеца оно очаравајуће мирише и слатког је укуса. 
Приликом брања цвећа изабраници из- говарају посебне молитве богу Ek Chuah-u, 
као и током припремања чоколаде. Маје су у почетку мешале мрвљено семе какаоа, 
воду и љуте папричице, а тај напитак користили су у религијске сврхе. Астеци су 
правили пиће под називом “ksokoati” или горка вода. Они су ово пиће пили док је 
топло, без трунке слаткоће, али су дода- вали зачине попут чилија и ваниле. Знатно 
касније  Европљани су од чоколаде на- правили слаткиш. Код Астека зрна какаоа су 
коришћена као новац. Почетком 16. века преко шпанских освајача чоколадни напи-
так је стигао до шпанског краља. Шпа- нија је ускоро постала произвођач чоколаде. 
У чоколаду су почели додавати шећерну трску, и потом је добар део Европе открио 
чоколаду. За чоколадау какву данас по- знајемо заслужан је Холанђанин Conrad J. 
van Houten, који је 1828. године патенти- рао пресу која је мрвила зрна какаоа и тако 
је настао какао прах. Rudolf Lindt (Lindt једна од најпознатијих фабрика чоколаде) је 
направио чоколаду која се топила у усти- ма ( позната и по називу "chocolat fondant"). 
У Мексику постоји бар који се зове по богу чоколаде '' Ek Chuah''.

Када се ова слика испуни бојом добија се слика белега који имају изабраници, односно потомци Ek Chuah – a.
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Да ли сте знали?

-Немогуће је кинути отворених очију.
-Слонови су једине животиње које не могу да скачу.
-Oсушене банане су четири пута хранљивије од свежих.
-На нашој планети се дневно пронађе пет килограма    

дијаманата.
Никола Станковић, IV1

Мода је увек у моди
Модни трендови за 2017. годину су забавни, одишу комфором уз наглашену ноту индивидуалности. Има свега, од 

смелих до класичних модела. 
Пругице. Овај тренд не јењава. Пругице су међу водећим трендовима већ неколико сезона, а изгледа да се то неће про-

менити ни у скоријој будућности. Ако желите да будете у тренду 
и наредних сезона, а немате пара за бацање, купујте гардеробу 
са двобојним или вишебојним пругама. Ако не волите пругице, 
онда морате имати нешто жуто. Жуто је боја овог лета. Немојте 
се плашити ове боје, да вам неће добро стајати, само паметно 
одаберите нијансу и одмах ћете скренути пажњу на себе. Ако 
сте пробирљиви, па вам не одговара ниједно од предложеног, 
онда је мини тексас сукња за вас. У комбинацији са мајицом са 
ликом Мики Мауса или једнорога познаваоци моде ће похвали-
ти ваш добар укус. Ако сте спортски тип и ако желите да вашим 
ногама буде удобно овог пролећа и лета, носите патике. Али не 
било какве па-
тике, већ оне са 

различитим апли-
кацијама, са шљокицама, у боји. Не заборавите на детаље. Марама након 
дугог времена враћа се у великом стилу. Слободно је ставите око врата, 
на торбу, за појас, око руке. Избор боје и дезена није битан, битно је само 
да је марама ту. Ако мараму стављате на торбицу потрудите се да вам 
торбица буде округла. Са марамом ускладите наочаре за сунце, минђуше 
– округло је хит ове сезоне. Овог пролећа је време јако променљиво. Ако 
захладни, кожна јакна нека вам буде при руци. 

Најважније да се ви добро осећате у томе шта носите, било то у трен-
ду или не.

Мила Јевремовић, I5

Јелена Милосављевић, II5

Ако вам је потребан доказ о глупости људске расе, ево не-
колико примера стварних натписа на паковањима различи-
тих производа.

На кутији фена за косу марке „Sears“:
„Не користити док спавате“
На кутији „Rowenta“ пегле:
„Не пеглати одећу на телу“

На омоту сапуна „Dial“:
„Користити као обичан сапун“

О ГЛУПОСТИ ЉУДСКЕ РАСЕ




