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УВОДНА РЕЧ

У ери технолошког напретка и убрзаног развоја комуникацијских технологија, померања граница које су чове-
ку пре само 20 - 30 година биле незамисливе, сведоци смо кризе у којој се налазе штампани медији, а која се 
не односи само на њихов тираж, већ превасходно на њихов садржај. Повећање тиража директно је повезано 

са квалитетом садржаја. Да ли се може и да ли се сме прихватити тврђење, оправдање или можда изговор главних уред-
ника новина да они пишу о ономе о чему ми желимо да читамо? Штампани, а и електронски медији, су пуни текстова 
„лаког“ садржаја који нам пружају тренутну забаву, а која од нас не захтева да користимо и развијамо способности које 
смо стекли рођењем, као што су размишљање, процењивање, просуђивање. Давне 1868. Светозар Марковић је осудио 
тадашње штампане медије рекавши: ,,Забава која развраћа ум није забава, већ деморалисање. Таква забава може сме-
тати распростирању истине. То је толико исто као кад би ко давао коме постојано слаткише што кваре желудац, да га 
привикну јелу. Разуме се, да покварен желудац није кадар после да вари ни здраву храну. Забављати ум може само онај 
предмет који му даје хране за мисли.“ И управо то, „храну за мисли“даје вам четврти број нашег часописа ,,Каплари“. 
Интервјуисали смо неке знамените људе нашег града, пратили културна дешавања у нашем малом Љигу, проучавали 
историју, бавили се истраживачким радом, путовали, ишли у позориште... На самом почетку часописа истичемо амби-
циозне и талентоване ученике који су у овој школској години постигли завидан успех на такмичењима. Храните ваше 
мисли и уживајте у читању овогодишњег издања нашег часописа ,,Каплари“.

Драгана Лазић,проф.

Према последњем предлогу радне групе ученици који упишу први разред редовних гимназија моћи ће, поред верске 
наставе и грађанског васпитања, да изаберу још два изборна предмета са по једним часом недељно. Принцип бирања је 
једноставан – од шест изборних предмета, који су у понуди, школа ће одабрати четири, а новопечени гимназијалци два.

Нови изборни програми у првом разреду  су: Здравље и спорт, Уметност и дизајн, Примењене наука, Појединац, гру-
па, друштво, Образовање за одржив развој и Језик, медији и комуникација.

Предмете које ђаци изаберу у првом, могу да промене у другом разреду, али два која одаберу у трећем, учиће аутомат-
ски и у четвртом разреду и то из групе програма: Образовање за одрживи развој, Уметност и дизајн, који се настављају 
из прве и друге године, Примењене науке ка медицини и ка техници, Основе геополитике, Екомонија и бизнис, Религија 
и цивилизација, Методологија научног истраживања, Језик, медији и комуникација и Савремене технологије.То је девет 
изборних предмета, од којих школа бира пет, а ученик два, са по два часа недељно.

У вези с тим ко ће предавати изборне предмете нема непознаница. Примењене науке усмерене ка медицини – пре-
даваће физичар, хемичар и биологичар, на пример, што се тиче језика и комуникација – социолог, психолог, професор 
српског односно матерњег језика и књижевности. Изборни предмети су интердисциплинарни, што је нужно за 21.век, 
интересантно и за садашње генерације ученика, јер ће их полако усмеравати ка њиховим интересовањима за наставак 
школовања. Добијаће способности и знања, вештине, компетенције, које су им нужне за живот.

Редефинисани наставни план уводи и вежбе код једног броја обавезних наставних предмета (страни језик, билогија, 
хемија...).те вежбе изводиће се тако што ће се одељења делити на групе од по 15 ученика, чиме се, према мишљењу 
председника Заједнице гимназија Србије, добија на квалитету. Ђаци добијају интерактивност, очигледност, појачану 
активност.И до сада су имали вежбе на природним наукама, али не и у овом обиму. Што се тиче страних језика, није 
било вежби, а сада уводимо рад у мањој групи. То је изузетно важно за савладавање свих способности и разумевање 
изговореног, написаног и конверзације. Такође, верује се да ће Информатика, укидањем блок наставе, моћи квалитетније 
да се реализује.

Уводи се државна матура
Према предлогу нацрта општа матура, коју полажу матуранти гимназија, састоји се од обавезног и изборног дела. 

Новина је да се планира општа матура без матурског рада. Обавезни део матуре укључује три испита, из српског, однос-
но матерњег језика и математике, а трећи је из предмета који се бира са листе општеобразовних предмета, на којој су 
физика, биологија, хемија, географија, историја, страни језик и српски као нематерњи језик. Уколико ђаци нсиу имали 
математику у последња два разреда средње школе, они ће уместо математике бирати други предмет, такође са листе 
општеобразовних предмета, али на којој је понуђена и математика. Поред та три обавезна испита, предвиђен је и из-
борни, додатни део, који ће зависити од захтева факултета који ће матурант изабрати. И ти испити се опционо бирају са 
објављене листе општеобразовних предмета. Сви испити опште матуре су екстерни. Структура обавезног дела испита 
организована је према истом принципу и код стручне и уметничке матуре. С тим што је код стручне матуре трећи оба-
везни испит стручни, где се проверава стручно-теоријско знање и ради се матурски практичан рад, као екстерно-интерни 
испит, а код уметничке матуре трећи испит је уметнички – који је такође интерни испит. Ученици средњих стручних 
школа могу да полажу и изборни испит, и у том случају проширују могућност уписа на високошколске установе. Свака 
високошколска установа може да одређује које испите са опште матуре ће узимати за селекцију кандидата, колико испи-
та из општеобразовних предмета и колико бодова ће сваки од тих испита носити.

Матурским испитом се завршава средњошколско образовање и он се вреднује код уписа на факултет, што данас није 
случај. На тај начин се стандардизује и завршни испит на нивоу државе, али и упис на факултете.

Обавезни део матурског испита полагаће се у школама, а додатни испит за проверу посебних склоности и способ-
ности на факултету.

НОВИ КОНЦЕПТ РЕДОВНИХ ГИМНАЗИЈА
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Они су били ђаци наше школе, гимназије, средњег усмереног, техничке,школе садашњег назива по ђацима каплари-
ма. Овде су стицали знања из различитих научних области, језика, уметности... Отишли су на даље школовање у велике 
градове, стекли дипломе факултета, али ту се нису зауставили. Руковођени жељом за напредовањем и усавршавањем, 
новим знањима, новим видицима, марљиво су учили, истраживали, и добили највиша академска звања.Данас раде на 
факултетима и научним институтима.

Припадају различитим генерацијама, између најстаријих и најмлађих је разлика од тридесетак година. Оно што их 
спаја, јесу школске учионице, неки заједнички професори, Љиг као место где су завршили гимназију, односно средњу 
школу и титуле доктора наука.

Посебна занимљивост – девета генерација која је љишку Гимназију завршила 1975. године, дала је два доктора наука. 
Тачније, у истом одељењу, природно-математичког смера, са само 15 ученика, била су два будућа доктора наука - Биса 
Урошевић и Небојша Менковић.

ПРОФ. ДР CЦ. МАРИЈА ТОСКИЋ - РАДОЈИЧИЋ

Рођена је 1955. године у Мокрој Гори. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду 
1977. године са просечном оценом 9,33. Од 1978. ради у Институту за фармацију Војномедицинске 
академије, где је завршила специјализацију и докторске студије из фармацеутске технологије. Од 
2005. ради и на Медицинском факултету у Нишу на одсеку за фармацију где је изабрана у звање 
доцента за предмете Фармацеутска технологија с биофармацијом и Основи индустријске фармације 
с козметологијом.

Објавила је око 300 стручних и научних публикација, а радила је као аутор сарадник у писању 
Рецептурног приручника и Магистралних формула. На домаћим и страним конгресима и стручним 
скуповима учествовала је са више од 150 радова. Дугогодишњи је члан Фармацеутског друштва Ср-

бије у Секцијама за фармацеутску технологију и козметологију и болничку фармацију и Интернационалног удружења 
фармацеута (ФИП) у секцијама за војну и болничку фармацију.

Аутор је више књига и уџбеника и научних радова у домаћим и међународним часописима.

ДР БИСА РАДОВИЋ

Биса В. Радовић, девојачко Урошевић, рођена је 1956. године. Основну школу и гимназију 
завршила у Љигу. На Ветеринарском факултету у Београду дипломирала је 1981. године. Постди-
пломске студије завршила на истом факултету 1991.године. На Факултету ветеринарске медици-
не у Београду докторирала је 1997.године.

Године 1995. заснива радни однос у звању асистента на Пољопривредном факултету Универ-
зитета у Приштини, где и сада ради у звању редовног професора од 2011. године, научна област 
Ветеринарство, ужа научна област Репродукција домаћих животиња. Пољопривредни факултат, 
Универзитата у Приштини са привременим  седиштем у Косовској Митровици, налази се у Леш-
ку, општина Лепосавић.

Члан је Ветеринарске коморе Србије, Европске асоцијације ветеринара и члан Стручног већа за биотехничке науке 
Универзитета у Приштини.

Удата је, муж Божо Радовић, редовни је професор истог факултета. Живи у Крушевцу. Мајка је две ћерке, Марије, 
доктора антропологије и Илинке, доктора медицине.

ПРОФ. ДР НЕБОЈША МЕНКОВИЋ

Рођен је у породици љишких апотекара, Милосаве и Радослава, 1957.године. Још као дете 
имао је прилику да упозна чувеног др Јована Туцакова, пионира модерне српске науке о лекови-
том биљу.

Дипломирао је 1981. године на Фармацеутском факултету у Београду, магистрирао девет го-
дина касније, а докторирао 1997. године, ужа научна област Фармакогнозија.

Редовни професор је од 2009.године на Пољопривредном факултету у Подгорици.
Као професор по позиву, ради и на Медицинском факултету у Нишу. Такође је професор на 

Фармацеутском факултету у Новом Саду, од 2016.године.
Др Небојша Менковић је научни саветник Института за проучавање лековитог биља „Др 

Јосиф Панчић“ у Београду. Од 2012. године је помоћник директора за сектор науке у овом Ин-
ституту.

Бави се теренским и лабораторијским фармакогнозијским истраживањима. Посебна област интересовања јесте про-
изводња линцуре, коју је изучавао у ваљевском крају, такође и у селу Ба.

ПОНОС ШКОЛЕ – НАШИ ДОКТОРИ НАУКА
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ДР ЗАГОРКА РАДОЈЕВИЋ

Рођена је у Белановици 1957. године као Загорка Ракић. Дипломирала је 1981. године на Техно-
лошко - металуршком факултету у Београду. Магистрирала је на истом факултету 1992. године, и 
одбранила докторску дисертацију 1998.године.

После дипломирања две године је радила у Индустрији електропорцелана у Аранђеловцу, затим 
у фабрици машина и опреме „Иво Лола Рибар“ у Београду, од 1986. до 2001. у Лола Институту.

Од 2001.године ради у Институту за испитивање материјала у Београду, где је са сарадници-
ма реализовала велики број стручних пројеката из области грађевинске керамике. Награђена је го-
дишњом наградом Института за допринос у пословању у 2009. години.

Удата је, има сина Зорана. Живи у Београду.

ДР ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ

Рођен је 1960.године у Љигу. На Факултету организационих наука у Београду, смер организационо - кибернетски, 
дипломирао је 1983. године. Још као студент награђиван је од стране Универзитета, а посебну награду 
добио је као најбољи дипломирни студент у генерацији.

Природно је било да тако талентован млад човек остане на факултету и гради академску каријеру. 
Најпре је магистрирао (1987.), потом докторирао 1996. године у научној области Информациони сис-
теми.

На матичном факултету прошао је кроз сва сарадничка и наставничка звања. Од 2006. године је 
редован професор на Катедри за информационе системе.

У току свог професионалног рада, ако самостални аутор и коаутор, објавио је већи број уџбеника 
и стручних књига, као и више десетина радова у реномираним иностраним и домаћим часописима. 
Учествовао је у бројним значајним научно-истраживачким пројектима, некима и руководио.

Отац је двоје деце, ћерке Тијане и сина Бојана.

ПРОФ. ДР ГОРДАНА РАДИВОЈЕВИЋ

Рођена је у Љигу 1962. године. И у основној школи и у гимназији добила је дипломе „Вук Караџић“ и „Михаило 
Петровић Алас“. Дипломирала је на Саобраћајном факултету 1986.године. У току студија два пута 
је награђивана од стране Универзитета у Београду за показан успех.

Магистрирала је 1992.године у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду 
са просечном оценом 10. Докторску дисертацију под називом „Фази системи за пројектовање рута 
саобраћајних система“ одбранила је 2002. године на Саобраћајном факултету.

Гордана Радивојевић је редовни професор на Саобраћајном факултету и виши научни сарадник 
у Институту Михаило Пупин Универзитета у Београду. На Саобраћајним факултету предаје више 
предмета на основним, мастер и докторским студијама на Одсеку за логистику. У Институту Миха-
ило Пупин је руководилац одељења за саобраћајно - транспортне системе.

ДР ЉИЉАНА РАДИВОЈЕВИЋ

Рођена је 1965.године (девојачко Поповић) у Љигу, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 
на Пољопривредном факултету у Београду, Одсек за заштиту биља и прехрамбених производа 1989.го-
дине. Магистарски рад одбранила је на истом факултету 1998, а докторску дисертацију 2006. године.У 
научно звање виши научни сарадник изабрана је 2013.године.

Као истраживач, учествовала је у реализацији великог броја пројеката које је финансирало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Самостално или у сарадњи са другим ауторима, 
објавила у научним часописима и саопштила на научним скуповима у земљи и иностранству више од 
100 научних радова.

Члан је Научног већа Института за пестициде и заштиту животне средине, у коме је обавља 
функцију заменика председника Научног већа.

Има сина Петра, студента електротехнике.

ДР МАЈА ЋОСИЋ

Рођена је у 3. маја 1966. године у Љигу. Основну и средњу школу завршила је у родном месту, а ос-
новне и магистарске студије на Економском факултету у Београду. Докторирала је на тему „Управање 
квалитетом туристичких услуга“ на Економском факултету у Суботици 2005.године.

Од 1996. године Маја ради на Високој туристичкој школи струковних студија у Београду, данас је 
помоћник директора и координатор за наставу у школи која постоји више од 50 година. Професор је 
на предметима Економика туризма и Управљање квалитетом туристичког производа. Аутор је уџбе-
ника за предмете из којих изводи наставу, ако и већег броја чланака у часописима и радова на домаћим 
и међународним саветовањима. Учествовала је у писању више монографија и уџбеника.

Мајка је двоје деце, ћерке Дуње (Стоматолошки факултет) и сина Косте (ФХТМ, Универзитета 
Унион).
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ДР МИЛОШ ЛУКИЋ

Рођен је 1967. године у Љигу. Дипломирао је на Пољопривредном факултету у Београду (1995). 
Магистрирао је на Факултету ветеринарске медицине (2002) у области исхране животиња. Доктор био-
техничких наука, област сточарства,  постао је 2009.године на Пољопривредном факултету у Београду.

Ради на Институту за сточарство у Београду од 1996. године. Има звање вишег научног сарадника.
Усавршавао се у Кини, Холандији и Јапану.
Отац је двоје деце.

ДР МАРИЈА САЈИЋ

Завршила је Медицински факултет у Београду са просечном  оценом 9.91 и после једногодишњег 
стажа на Клиничном центру Србије уписала докторске студије из Неуронаука (неуроимунологија и 
мултипла склероза као субспецијалност) na King’s College London.

Стипендију за прву годину ових студија добила је од Фонда Краљевске Породице Карађорђевић, а 
за преостале три од Уједињеног Краљевства - Фонда за талентоване студенте. Докторирала је 2007 го-
дине. Усавршавање је наставила на University College London, где и данас ради истраживања у области 
Неуронаука. Своја истраживања је представљала сваке године на великим интернационалним конфе-
ренцијама. Главна интересовања су јој функција енергетских органела митохондрија у неуронима и 
њихов утицај на неуродегенеративне болести.

Удата, има сина Ђорђа.

ДР ЗОРА ЖИВАНОВИЋ

Зора Живановић, девојачко Смиљанић, рођена је 1977. године у Љигу. На Географском факулте-
ту, група Просторно планирање, дипломирала је 2001. године са просечном оценом 9,3. Магистар-
ску тезу одбранила је 2006. године. Јануара 2007.године изабрана је у звање асистента. Докторску 
тезу под називом: „Улога градова средње величине у равномерном регионалном развоју Централне 
Србије“, одбранила је 2012. године.

Сама или у коауторству објавила је 60 научно-стручних радова и две научне монографије. 
Учествовала је у више научно-истраживачких пројеката као и у изради планских докумената нацио-
налног, регионалног и локалног нивоа. Поседује лиценцу одговорног планера.

Аутор је два уџбеника – Значај Београда у регионалном развоју Србије (2008) и Градови средње 
величине – развојни центри на подручју Централне Србије.

Удата је, са супругом Милутином има три девојчице: Анђелију, Ђурђу и Ружицу.

ДР ВЕЛИМИР ЋИРОВИЋ

Један је од млађих доктора наука, рођен 1981. године у Горњем Милановцу. После завршене гим-
назије, уписао је Машински факултет у Београду, на којем је дипломирао 2005. године. Исте године 
уписао је докторске студије на Машинском факултету. Научно звање доктора наука – машинско ин-
жењерство стекао је 26. септембра 2012. године одбранивши докторску дисертацију под називом „Ис-
траживање могућности примене вештачке интелигенције у предвиђању перформанси кочног система 
моторних возила“.

Од 2008. године учествује у извођењу наставе као предметни сарадник на основним академским 
студијама и дипломским академским студијама на Катедри за моторна возила Машинског факултета. 
Последњи избор је у звање Научни сарадник.

ДР ЈЕЛЕНА ЈОВИЧИЋ ПЕТРОВИЋ

У љишку гимназију дошла је из Паштрића и завршила је 2002. године. Ћерка је Предрага Петро-
вића Пеце, биолога и истраживача. Њена млађа сестра Ивана, такође ђак ове школе, приводи крају 
докторске студије на Биолошком факултету.

Јелена је добила више награда и стипендија за постигнућа током студија и награду за најбољег 
дипломираног студента Пољопривредног факултета поводом 200 година Београдског универзитета.

Дипломирала је 2007.године са просечном оценом 10.00 и оценом 10 на дипломском раду из 
предмета Технолошка микробиологија.

На докторским  студијама на истом факултету, ужа научна област Еколошка микробиологија, 
просечна оцена свих положених испита је 10.00. 

На Пољопривредном факултету 2014. одбранила је докторску дисертацију, у звање доцента  иза-
брана је следеће године и изводи наставу из више предмета.

Аутор је једног уџбеника, два практикума и више радова у научним часописима.
Удата је за друга из љишке гимназије Ивана Јовичића, метеоролога, са којим има двоје деце, Драгутина и Даницу.
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ДР МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

По годинама Милица је најмлађи доктор наука, докторирала је са 30 година на Машинском факултету у Београду. 
Има звање доцента, на катедри за производно машинство наставу изводи из предмета: Биолошки инспирисани алгори-
тми оптимизације, Интелигентни технолошки системи и Методе одлучивања. 

Машински факултет завршила је 2008.године, мастер инжењер машинства постала 2010, а 
доктор наука 2016.године.

Добијала је награде поводом Дана факултета за изванредан успех постигнут на свим година-
ма основних и мастер академских студија.

Аутор или коаутор осам техничких решења и преко четрдесет радова објављених у водећим 
међународним и националним часописима, као и у зборницима радова међународних и нацио-
налних научних скупова.

Одлично говори енглески језик, који јој је био језик комуникације на научном скупу недавно 
у Кини.

Љишку гимназију Милица Петровић завршила је школске 2004/2005. године.

ДР АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ

Александар Лукић је рођен у Београду 2.XII 1985. године. Основну школу похађао је у Калањевцима, Козељу и Љигу, 
а гимназију у Љигу. На Филозофском факултету, Одељење за историју, дипломирао је  фебруара 2009. године, где је од-

бранио и мастер рад. Ради у Институту за новију историју Србије у Београду од 2011. године.
Александар Лукић је у протеклом периоду учествовао на више домаћих и међународних научних 

конференција, огледајући се као самосталан истраживач и као део истраживачког тима.
На свим  научно-стручним пословима показао је зрелост и добру припремљеност за успешан 

завршетак докторске дисертације Југословенска републиканска странка у политичком животу југо-
словенске државе (1920–1941) , коју је и одбранио 14. фебруара 2018. године.

Заједно са Мирославом Којић, написао је књигу  «Учешће 1300 ђака каплара у Колубарској бици», 
објављеној 2014.године уз подршку Министарства културе, поводом стогодишњице чувене битке, 
вођене и на просторима данашње љишке општине.

Могуће да овај списак није потпун.Зато, извињење унапред, уз обећање да ће нова сазнања о 
докторима наука, некадашњим ученицима наше школе, као и потпуније биографије до сада познатих доктора наука бити 
на достојан начин презентовани јавности и сачувани у завичајном фонду љишке библиотеке. И као прилог историји 
Школе.

Неколико некадашњих ученика Школе су докторанти и ускоро ће окончати докторске студије. Има их ангажованих у 
настави на факултетима и као сарадника на институтима. И у иностранству.

Мира Којић, библиотекарка, некадашња ученица и професорка школе
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И Н Т Е Р В Ј У  С А . . .

МАРКО ИВОВИЋ је Љижанин, бивши ученик наше школе, одбојкашки репрезентативац .

  Када се сетиш својих почетака, шта те је то привукло да се бавиш 
спортом, конкретно одбојком?

 У породици су се отац и стриц активно бавили одбојком, а касније су 
прешли и на тренерски посао. Док су они још били активни, а ја довољно 
одрастао да могу сам да ходам, ишао сам са њима у салу, тако да ми је 
спорт, одбојка, ушла у крв. После је све ишло својим током. Било је пе-
риода када сам тренирао карате и фудбал, али је то било јако кратко.

  Како је било одрастати уз одбојку, уклапати школу и тренинге? 

У почетку је било јако тешко уклопити све, добро се организовати по-
готову ако се узме у обзир да је одбојка у то време  била на нижем ран-
гу, тако да је за већину наших суграђана и професора представљала само 
вид забаве, разоноде. Сећам се и речи неких професора да учим јер се 
од одбојке не живи. Али на сву срећу, имао сам подршку породице јер је 
без тога јако тешко успети. Било шта да радимо, било чиме да се бавимо 
подршка ближњих је јако битна. Поред породице, којој сам јако захвалан 
на подршци, имао сам и велико разумевање и подршку од стране своје раз-
редне, професорке српског језика Биљане Јовановић. Уз њихову подршку 

све је било лакше.

  Да ли си одувек знао да желиш да се професионално бавиш спортом? 

Током средње школе желео сам да упишем факултет а да се упоредо са студирањем бавим и спортом. Пред крај 
средње школе стигли су позиви од великих клубова, на моје велико изненађење. Тек тада сам одлучио да пробам да се 
професионално бавим спортом. Прве године професионалног бављења спортом биле су ми јако успешне, тако да сам 
након тога схватио да бих се у одбојци могао направити озбиљну карјеру.

  Одбојка те је довела до тога да заиграш у националном дресу. Шта за тебе значи играти за репрезентацију?

 То је позив који се не одбија. Представљате своју земљу, свој град, своје пријатеље. За то се живи.

  Колико је важан таленат за успешно бављење спортом? 

Таленат је само предуслов за успешно бављење неким послом. Он је ту да нам само покаже шта знамо добро да ра-
димо, али нећемо успети ако га не развијамо и ако нисмо у потпуности посвећени послу. Уз таленат, за успех је потребан 
и велики рад. Сваки успешан човек има сличне особине, без обзира чиме се бави. Треба бити посвећен послу, самокри-
тичан, размишљати и трудити се да сваког следећег дана будемо што бољи, померати своје границе јер ћемо само тако 
напредовати. 

  Можеш ли да издвојиш неку победу као најдражу? 

То је јако тешко јер сваки успех има неку своју причу и рад иза себе. Сваки следећи успех надовезује се на онај прет-
ходни. То вам је отприлике као кад правите кућу. Стална надоградња и усавршавање.

  Твој матични клуб је ,,Спартак“ из Љига. Какве успомене те везују за њега?

  Моји животни темељи су постављени у Љигу.Ту сам научио све што знам. Све што је следило касније било је  само 
усавршавање наученог. Научио сам да није битно против кога се бориш, битна је борба и победа, да је одбојка колекти-
ван спорт и да је успех могућ само ако сви заједно идемо ка истом циљу.

  Зашто би препоручио младима да се баве одбојком у мору других спортова? 

Одбојка нас научи да радимо много, а ако паднемо да устанемо и наставимо даље. Научи нас да брзо размишљамо и 
доносимо одлуке у само једном делићу секунде. Одбојка је културан спорт. У њој нема грубости. Али, не треба занема-
рити ни школу. Спајањем школе и спорта добијају се врхунски људи, здрави и успешни.

Mарко Миленковић, III4
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У марту 2018. године свој веб простор добија удружење уметника “Уметничка Република Лимунтус”. Александар 
Ђукић - оснивач удружења и уредник истоименог Интернет портала је, као и остали сарадници, био ученик средње 
школе „Хиљаду триста каплара“ у Љигу.

Уметничка Република Лимунтус у својим редовима има музичаре, писце, песнике, сликаре, фотографе и археологе 
који пишу о уметности древних цивилизација, а такође промовише и инервјуише друге ствараоце који нису чланови уд-
ружења. Један веома битан моменат за удружење и веб портал била је реализација инервјуа са Миланом Хрњазовићем, 
професором ликовног образовања који је предавао добром делу чланова удружења и утицао на формирање њихових 

уметничких ставова и афинитета. 
Дошло је време да бивши ђаци по-
ставе питања свом бившем професо-
ру. Интервју је преузет са сајта удру-
жења limuntus.com и овде је пренет у 
целости.

Милан Хрњазовић је сликар из 
Ваљева, рођен 1982. године за којег 
знам отуд што је био мој професор 
ликовног у средњој школи „1300 ка-
плара“ у Љигу. Тих година имали смо 
честе промене професора ликовног 
те нам се Милан учинио само као 
један у низу професора који ће про-
дефиловати нашом школом. Нико од 
нас није имао времена да професора 
боље упозна јер нам је предавао само 
једно тромесечје.

Међутим, оно што нисмо знали 
је то да је наш професор сликар по 
професији и да је своје слике излагао 
између  осталог у Ливерпулу, Атини, 

Берлину, Филаху у Аустрији, Лендави у Словенији, Бања Луци и у низу домаћих галерија од којих посебно издваја Га-
лерију СУЛУЈ у Београду. Поред Београда, излагао је у Новом Саду, Нишу и родном Ваљеву.

У овом интервјуу, поставићу свом некадашњем професору нека питања која тада нисам стигао да поставим:
 Како је изгледао ваш развојни пут као сликара у малој средини попут Ваљева?

Током раног тинејџерског узраста, себе нисам замишљао као сликара, нити као некога коме је уметност професија.
Цртао сам, као и остали, али су ме много више привлачиле природне науке и књижевност. Фасцинирао ме је космос. 
Када сам био шести разред основне школе желео сам да се бавим астрономијом. У складу с тим, био сам страствени 
љубитељ футуристичке и научно-фантастичне литературе. Желећи да своја сопствена маштања учиним видљивим, дос-
та сам цртао.

Важно је рећи да су деведесете године прошлог века (звучи некако далеко, зар не?) биле доба без мобилних телефо-
на и распрострањеног интернета. Компјутери су били реткост, као и сателитска телевизија. Због тога смо, у односу на 
данашње младе били много више окренути књигама, у којима смо проналазили одговоре на бројна питања, и откривали 
нове садржаје који су одударали од једноличне свакодневице. На тај начин сам открио историју сликарства, познате ста-
ре мајсторе и њихова ремек-дела. Временом сам схватио колико су она комплексна; природа и друштво, књижевност и 
религија, имагинација И стварност били су удружени у процесу стварања визуелно упечатљивих форми. Уметности ме 
је привукла њена могућност да обједини разнолике садржаје, а истовремено створи прилику за лични израз.
 Да ли је мала средина отежавајућа или олакшавајућа околност у раду уметника?

Мала средина има своје предности и мане. Једна од, по мом мишљењу најважнијих олакшавајућих околности је
могућност лакшег проналаска простора за рад. У овој ситуацији је пресудан финансијски фактор; изнајмити простор  у 
неком великом граду је скупо, нарочито за некога ко нема редовне приходе. С друге стране, живот у малој средини може 
појединцу ограничити могућност успостављања нових контаката у професионалној сфери. Ипак, са савременим видо-
вима комуникације, а пре свега захваљујући интернету, овај проблем је све мање изражен.
 Које су кључне теме у вашим радовима?

Моје теме су разнолике. Предност дајем темама које се односе на моје лично тумачење непосредне и медијске ствар-
ности. Ликовно гледано, у питању су фигуралне композиције које укључују и реалистично насликане мотиве и полу-ап-
страктне форме. Симболични карактер мотива ми је посебно важан.

МИЛАН ХРЊАЗОВИЋ

И Н Т Е Р В Ј У  С А . . .
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 Како су ваши радови успели да стигну до Ливерпула, Берлина, Атине…?
Имао сам задовољство да излажем на бројним местима захваљујући чињеници да су моје идеје наилазиле на разуме-

вање и симпатије. Некад је пут ка томе био прокрчен личним контактима и познанствима, у другим приликама омогућен 
конкурсима или присуством мојих слика на интернет порталима који пишу о савременој уметности. Важно је рећи и да 
транспорт слика до удаљених локација захтева добру организацију и логистику. Подршка породице и пријатеља ми је 
увек била важна, па и пресудна за реализацију многих изложби.
 Које су перспективе сликарства као медија у 21. веку?

Савремена ликовна сцена је толико разнолика да је изузетно тешко сагледати њену садашњост, а поготово пред-
видети њену будућност. Једно је очигледно: не постоји доминантан уметничк правац који је карактеристичан за време 
у којем живимо. У том смислу данашња сцена је хаотична и компликована за разумевање, али истовремено богатија 
и динамичнија него иједна пре. Да ли ће се из прашуме различитих стилова и уметничких израза појавити неки нови 
уметнички правац, или нови генији сликарства, 
остаје да се види.
 Да ли као професор ликовног и историје

уметности имате могућност да ђацима ука-
жете на значај сликарства у 21. веку?

 Имам. И трудим се да је искористим што је 
могуће више. Уметност је одувек представља-
ла одраз душтвених и историјских околности. 
Такође, одређене идеје које су у почетку биле 
тек део уметничке маште, касније су утицале 
на промену читавог друштва. Мислим да по-
знавање и разумевање сликарства, архитектуре 
и вајарства може ђацима помоћи да потпуније 
разумеју стваран свет који их окружује.
 Где можемо да видимо ваше радове?

Моје радове можете видети на предстојећим
групним изложбама: у Београду, у галерији 
СУЛУЈ од 7. маја на групној изложби посвећеној стипендистима УЛУС-а (Удружења ликовних уметника Србије), и у 
Чачку од краја септембра у оквиру 29. Меморијала Надежде Петровић. Наравно, увек можете посетити мој веб сајт – 
www.hrnjazovic-milan.com.
 Препорука или савет младим сликарима…

Уместо савета, радије бих споменуо појединости које се често прећуткују. На пример, да их одлука да закораче у свет
уметности укључује у игру без правила, поштења или било каквог система вредности. И да су старомодни родитељи 
који се противе одлуци њиховог детета да му уметност буде позив вероватно у праву.

Ипак, споменуо бих савет који сам својевремено добио од свог професора ликовне културе, Миломира Романовића, 
који је такође сликар: “Када одређени начин сликања почне да ти прија, напусти га и почни да радиш другачије”. Скре-
нуо ми је пажњу на то колико је важно напустити “зону комфора” у креативном раду. Само на тај начин је могуће упус-
тити се у истраживање и сусрести се са новим, неочекиваним изазовима који богате искуство и помажу креативности да 
прошири своје границе. Мислим да би овај савет могао бити инспиративан и за појединце других професија.

Александар Ђукић, уредник портала Лимунтус
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Пре 81 годину, у скромној породици Данојлића у Ивановцима код Љига, рођено мушко новорођенче, данас признати 
и познати писац и преводилац Милован Данојлић.

После четвороразредне школе у родном селу, преко ниже гимназије у Љигу, стигао је као шеснаестогодишњак у Бе-
оград. Школовао се радећи, најпре као продавац новина, а понешто би и написао за новине. Још у Љигу је писао песме, 
а његов таленат за поезију није препознао професор српског језика, већ, парадоксално, професор математике. Дипломи-
рао је романистику на Филолошком факултету у Београду.

Књижевни живот Милована Данојлића траје више од 60 година, а песме је објављивао у часописима и пре појаве 
прве збирке песама "Урођенички псалми" 1957. године. 
Бранко Миљковић је тврдио да је Данојлић „најнеспокој-
нији и најталентовани песник у својој генерацији“. 

Написао је више од 70 књига поезије и прозе. Најпозна-
тије Данојлићеве песничке збирке су: Како спавају трам-
ваји, Ограда на крају Београда, Родна година, Како живи 
пољски миш, Песме за врло паметну децу, Велика пијаца.

Међу романима издвајамо – Змијин свлак, Година про-
лази кроз авлију, Балада о сиромаштву, Место рођења, Ос-
лободиоци и издајници, Добро јесте живети.

Објавио је и већи број књига превода, односно препева 
познатих песника, међу којима су Бродски, Јејтс и Бодлер. 
Нису га мимоишла ни признања: НИН-ова награда за "Ос-
лободиоце и издајнике" 1998. године, Октобарска награда 
Београда, Награда Бранко Ћопић, Исидора Секулић, Де-
санка Максимовић, Жичка хрисовуља, Извиискра Њего-
шева, Виталова награда "Златни сунцокрет“... низала су се 
књижевна признања, сакупио је више од тридесет.

Данојлић одавно припада књижевној елити, члан је САНУ од 2000. године
Милован Данојлић од 1984.године живи у Поатјеу, Француска, где је једно време радио као лектор.
Признати писац, везу са родним крајем није губио, напротив, завичај је присутан у његовим романима, есејима и 

песмама. На брду Камаљ у Ивановцима пре неколико година саграђена је црква чији је ктитор Милован Данојлић.То је 
место окупљања песника и писаца и љубитеља лепе песничке и књижевне речи.

У разговору за једне новине, на питање које књиге би понео на пусто острво, Данојлић је рекао: „Од књига би добро 
било имати Свето писмо, Паскалове „Мисли“, једну Антологију наших јуначких песама, нешто од Андрића – оно што и 
иначе често читам у туђем свету, да не заборавим ко сам и одакле сам“.

Љишка библиотека прикупља и чува књиге завичајних писаца, међу којима важно место припада Миловану Да-
нојлићу. Прикупљено је више од половине наслова његових књига, а задатак завичајног библиотекара је да што више 
књига овог аутора (као и других завичајних писаца) буде у завичајном фонду Библиотеке. Да се књиге чувају, аутори и 
њихова дела представљају јавности, путем књижевних вечери, промоција и на друге пригодне начине. Јер, књижевност 
живи само у додиру са читаоцима, публиком. Тако је недавно у дечјој библиотеци Милован Данојлић представљен 
млађим основцима као дечји песник.

Писати за децу није нимало наивно и лако. О томе сведочи докторска дисертација коју је 2012. године одбранила 
Валентина Хамовић, са Учитељског факултета у Београду, под насловом: Наивна поезија Милована Данојлића. 

Сам Данојлић, део своје богате личне библиотеке, са драгоценим предметима, међу којима је и стара писаћа маши-
на, поклонио је ове године  Музеју књиге и путовања 
– удружењу Адлигат, чији је један од оснивача. Биб-
лиотеци Лазић Данојлић је поклонио неке о најређих
књига српске књижевности, међу којима прво издање
„Ламента над Београдом“ Милоша Црњанског, из 1962.
године (Јоханесбург), штампано на посебном папиру у
само 25 примерака, затим „Лирику“ Јована Дучића из
1943.године, књиге Иве Андрића на француском јези-
ку. Поклонио је и књигу са посветом нобеловца Јосифа
Бродског, песника-изгнаника, који је светску славу сте-
као далеко од своје домовине Русије.

У том музеју – библиотеци породице Лазић (од 
1882.године се баве сакупљањем књига) се налази и 
обимна литература о Данојлићу.

Музеј књига и путовања и библиотека налазе се у 
Београду, где се чувају дела најпознатијих писаца, али 
и оставштина најзначајнијих  уметника.

И З И ВА Н О ВА Ц А Д О В ЕЛ И КО Г С В Е ТА
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Овако је Милован Данојлић писао о завичају, конкретно о градњи школе у роману „Ослободиоци и издајници“, за 
који је добио Нинову награду 1998.године.

-Зидају гимназију, -објављује стриц, чкиљећи на једно око.
-Шта је ту лоше?-обазриво пита мајка.
-Ништа што је од њих не може бити добро...
Ујак предвиђа да ускоро ни за ког на селу неће бити живота.
-Спас је у школовању! Ако стварно отворе гимназију, то треба искористити.
-Знаш ли ти колико кошта зидање онакве зграде? - пита стриц. -Откуд им паре?
-Лудо је то, а лудаци не гледају колко шта кошта, - одвраћа деда.
-Луди, а истераше други спрат, и то усред баруштине, - примећује баба-Стеванка.

⁎⁎⁎
Ни зидању Гимназије нико се око мене не обрадова. И то изазва сумњичава закерaња. Ујак се благодушно ругао:
-Много се они разумеју у народно просвећивање.
Стриц, кривећи уста од гађења:
-Решили да нам покупе децу и да их преваспитају. Ја, док сам на њиви, и код говеда, ја их не морам слушати, а онај 
ко седи у школској клупи, он мора. 

-Они ће их школовати, они ће их запошљавати, они ће им давати плате, станове, положаје и – ето ти јаничара. 
Отац, гледајући ме попреко:
-Кроз коју годину, припази шта пред рођеним дететом говориш!
Ујак:
-Важно је учити, учити и учити.
-Учиће то њино, о Марксу и Енгелсу, и о седам офанзива, - опет ће гадљиво стриц. 
-Немој, школују се и они, - каже ујак. – Ето нашег Страјиња, за две године завршио пет разреда.
-Од тога му се све помутило у глави, па добио падавицу. Како су узимали власт, тако и уче, све на јуриш! Пре подне 
канцаларија, поподне мало одспава, а увече допунска настава...

-И после те пита, је л оно прав угао имађаше сто степени, и да ли вода кључа на четрес пет.
Отац ћути, са главом загњуреном међу дланове:
-Нек уче шта оће и како оће, доста ми је мојих мука!

Мира Којић

И ове године у Ивановцима у порти цркве Светог Николе, задужбини песника Милована Данојлића, јединственог 
ратара качерске долине и камаљског лиричара, тихог, тако блиског, а опет далеког... по петнаести пут су се окупили 
мештани, свечари да уз литургију и славски колач прославе црквену славу, пренос моштију светог оца Николе.

Што више читате Данојлића, што га чешће сусрећете на качерским стазама,све сте замишљенији пред собом и овим 
чудноватим светом, али и сигурнији да постоје за сваког од нас неке завичајне оазе и уточишта где се може бити спокој-
но и у складу са Богом и људима. Милован Данојлић подигавши цркву није само одужио православни завет Богу, већ је 
створио место верског и културног сабрања. Сличан Андрићевом неимару који ствара и ћути, гради и не завештава и Он 
ствара, пише, гради цркву...а она нас окупља и гради.

Сада већ традиционално, на Мали Никољдан, на качерском Парнасу, чудесном Камаљу, озарени светлошћу светиње 
и лепотом песничког надахнућа окупљамо се уз стихове. Наиме, заједно са домаћином, Милованом Данојлићем долази 
и неко од савремених песника, књижевника.

Овогодишњу славу и сабрање увеличао је академик Матија Бећковић, који се окупљеним мештанима, ученицима 
и грађанима обратио истински задивљен лепотом природе и места на коме је црква подигнута. Рекао је да је Данојлић 
ово брдо крунисао црквом и да човек гледајући је има утисак да је она ту вековима, да бисмо можда у њеним темењима 
пронашли остатке неке давнашње богомоље.

Подсетио је присутне на значај данашњег празника, као и исцелитељску моћ моштију Светог Николе над којима је 
прогледао ослепљени Стефан Дечански, а онда додао да ћемо и ми „прогледати“ градећи светиње и окупљајући се око 
њих и истрајавајући у патњи... Беседио је о Патријарху Павлу, подсетио окупљене на његове поуке и казивао је своје 
стихове, надахнуте православњем, Косовом...

Славу је употпунило и учешће ученика Основне школе из Ивановаца, Козеља, Љига, као и из Средње школе „1300 
каплара“ из Љигa, у чијем надахнутом рецитовању је песник истински уживао. Гимназијалци Јован Томић, Ана Јанковић 
и Славенка Ђурђић тако су рецитовали и беседили, да је сам Бећковић био озарен неком новом димензијом сопстених 
стихова. На Камаљу су се уз тамошње славује огласили и ученици Музичке школе „Марко Тајчевић“ из Лазаревца. 

Било је то најбројније окупљање код цркве у Ивановцима у протеклој деценији, у организацији старешине љишке 
цркве, протојереја  Светолика Марковић и житеља села Ивановци.

Maријана Неговановић Обрадовић,
проф. српског језика и књижевности

ПЕТНЕСТО САБРАЊЕ НА КАМАЉУ, БРДУ КРУНИСАНОМ ЦРКВОМ
СВЕТОГ НИКОЛЕ У ИВАНОВЦИМА
(22. МАЈ 2018. ЉИШКA ПАРОХИЈА)
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  Српски језик и језичка култура:
 На окружном такмичењу учествовала ученица 25 - Исидора  Шиљеговић – освојила 15 поена и 3. место 
  Математика: 
Милица Ђорђевић 35 – учествовала на окружном такмичењу и освојила 55 поена. 
  Енглески језик: 
Јана Зебић и Дуња Новаковић ученице 41 –одељења учествовале су на републичком такмичењу  
  Национална географска олимпијада: 
Лазар Томовић учествовао на републичком такмичењу.
  Одбојка : 
Мушка одбојкашка екипа је учествовала на републичком такмичењу. 
  Угоститељи :
 Ученице Крстић Милица и Живковић Ана учествовале на републичком такмичењу кувара. 
  Књижевна олимпијада:
Томић Јован, ученик првог разреда гимназије и Милосављевић Јелена, трећи разред гимназије учествовали су на 

општинском такмичењу.  
  „Млади  заваривач 2018“
 Републичко такмичење ученика средњих машинских школа узаваривању ,, Млади заваривач 2018 '' одржано је 

23.5.2018. године. Учествовали су ученици трећег разреда образовног профила заваривач Александар Спасојевић, ост-
варио шесто место и Михаило Ђукнић, десето место.

ТАКМИЧЕЊА  У  ШКОЛСКОЈ  2017/18.ГОДИНИ

  Првонаграђени рад на Светосавском конкурсу

Сви Срби знају понешто о Светом Сави, али заправо нико од нас не зна све. Свети Сава је наша вечита прича, никад 
до краја испричана и завршена. Он је најлепше српско дете, наша визија, путоказ, наше највеће благо и знамење.

Свети Сава је Србин од крви и меса, конкретна историјска личност, становник Земље, али и грађанин Неба, човек 
свог, нашег и  будућег времена. Растко Немањић је најлепша, најтоплија и најпитомија српска душа, али уједно и велика, 
снажна  личност тихе и стрпљиве нарави, испуњена богатством знања. Срби у својој историји немају неспорнију лич-
ност и већег просветитеља који се својим умом и срцем уздигао до самог Божјег престола. Могао је многима да влада, 
али је одабрао да служи свима. Ниједан Србин није видео толика пространства и толико страног света, а да је, ипак, 
највише ценио своју земљу и своје људе. Разговарао је са царевима и султанима, али се дружио и са српским пастирима 
и божјацима. Био је радо виђен гост на многим дворовима, стизао је до Атине, Рима, Јерусалима, али се појављивао и 
у забитима, воденицама, колибама као путник намерник, рођак, комшија. Савина сен и Савине стопе су прве слике и 
скулптуре на српској земљи, али је он у Србију довео прве велике сликаре и мрaморнике. Стварао је аутентичну и отво-
рену српску културу спремну да прими све оно што је достојно да буде примљено, али истовремено способну да одбаци 
све што скрнави људско достојанство. Српска земља је његов видљиви животопис на коме заувек остају Савине стопе, 
стране, брда, врела, трпезе, почивала. На тој земљи отворио је прве ћелије за ћутање, учионице, болнице и библиотеке. 
До Светог Саве Срби су хладно гвожђе ковали. Он их је научио да га усијају, али им је још више усијао срце за крст 
часни и веру православну. У његовој личности је све универзално, сабрано, свечовечанско и свеобухватно – ум, воља, 
осећања, љубав. Љубав је ширила његово биће до неслућених размера. Њоме се ослобађао од окова смрти  и заборава, 
ограничености идеологије и националне историје. Та остварена, целовита душа управила нам је стопе али и дух. Писао 
је по вишој, унутрашњој синтакси и захваљујући њему продисала је и прва здрава реченица на српском језику.Он је Ср-
бин који се по свом начину размишљања налази не само испред свог, већ и испред нашег времена. 

Његова личност је вечна икона за човека. Његов циљ је била земља слободних разноликих и различитих људи који 
ће се међусобно поштовати и подржавати. Његов циљ је била здрава и света, а не велика Србија. Успоставио је начела 
правде, слободе и мудрости српске државе.

Његова добра дела, труд и одрицање зарад нашег народа показују колико је он био стабилна и снажна личност, а ујед-
но нежне, мирне, стрпљиве нарави. Увек строг према себи, љубазан према другима,  спреман да се нађе у невољи када 
небројане зебње и тишње уносе немир и страх у људске душе. Стварао је државу за потребе људи, а не људе за интересе 
државе. Знао је да је истинска снага једне државе лежи у чистоти и слози народа, а не у новцу и границама држава где 
нема места за односе господара и роба, односе претпостављеног и подређеног.

Величанствено, племенито, честито људско биће, које је људима око себе несебично пружало све што је имало, 
ширило  знање, веру, изливало мудрост своје душе у душе наших предака, није живело само за себе већ и за свој народ.

Свети Сава не сме да се заборави јер он је засновао српског човека. Захваљујући њему знамо ко смо, шта смо и коме 
припадамо. Он је наш спомен на прошлост и знамење за будућност, а ми имамо задатак да од заборава сачувамо све оно 
што нас чини људима.

Мила Јевремовић, II5

ВАСПИТНА УЛОГА СВЕТОГ САВЕ У ИСТОРИЈИ И ТРАДИЦИЈИ СРПСКОГ НАРОДА
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ПРЕДАВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ – ПРЕЗЕНТАЦИЈА БРОШУРЕ

18. априла у нашој школи одржана је презентација о ре-
продуктивном здрављу са циљем повећања свести младих о 
тој теми. Предавању су присуствовала одељења IV1 и  II4. У 
уводном делу предавања било је речи о понашањима која штете 
репродуктивном здрављу. Конзумирање алкохола, цигарета и 
дрога, нездрава исхрана и ризични сексуални односи су наве-
дени као карактеристични за велики број средњошколаца. Они 
ометају њихов физички и психички развој, али и повећавају 
шансу обољења репродуктивних система. Са друге стране, по-
менуте су и генетске предиспозиције које утичу на то да ли ће 
се одређене болести испољити.

Наставак предавања био је о контрацепцији и значају пре-
венције трудноће. Изнети су подаци Завода за јавно здравље из 
Ваљева, чијим испитивањем је утврђено да млади све раније 
ступају у сексуалне односе, махом пре него што напуне шес-
наест година. Тинејџери у том старосном периоду нису потпуно 

физички и емоционално зрели за такве кораке који им могу донети трајне последице по њихово здравље.
У завршници предавања истакнут је значај личне хигијене и редовних контрола код гинеколога/уролога. Свим при-

сутним ученицима подељене су брошуре са резимеом предавања, као и презервативи.
Дуња Новаковић IV1

СТОП ПОРОДИЧНОМ НАСИЉУ

Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије, у периоду од 25.11.2017. године до 10.12.2017. године, покре-
нуло је кампању „СТОП ПОРОДИЧНОМ НАСИЉУ“. У оквиру те кампање одржан је низ предавања од стране представ-
ника полицијске станице у Љигу, у школама на територији општине Љиг.

Једно од тих предавања је одржано у Средњој школи „Хиљаду  триста каплара“ у Љигу 06.12.2017. године. Предавач 
је био заменик командира полицијске станице у Љигу Филип Обрадовић. Предавању су присуствовали ученици другог 
разреда образовног профила Економски техничар.

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ

У организацији Општинског центра за безбедност у саобраћају 29.11. 2017. Организовано је предавање за ученике 
трећег разреда. Предавач је био Владан Радојевић из агенције ТРАФФИК-Крушевац. Одржана су два предавања по 45 
минута.

Свака трка са животом почиње безазлено, а многе од њих завршавају се кобно. У свету на сваких пола сата један 
човек погине, а сваког минута једна особа буде повређена у саобраћајној незгоди. Највише страдају млади, а човек је 
доминантан фактор, узрочник саобраћајних незгода.

Сведоци смо сви, свакодневно, да је у пракси сасвим природно видети особу која излази из кафане и седа за волан, 
често у друштву. Управљање моторним возилом под дејством психоактивних супстанци је погубније од вожње у алкохо-
лисаном стању. Вожња под дејством психоактивних супстанци може се сврстати у један од недовољно познатих, занема-
рених и потцењених проблема у Србији. Прошле године на подручју Европске уније појавило се 60 нових психоактив-
них супстанци. Њихов број на листи Европског центра за праћење дрога и зависности повећан је на 160. Те забрањене и 
по живот опасне супстанце постале су све доступније на улицама Србије а за њима посежу млади људи. Са коришћењем 
психоактивних супстанци почиње се у периоду адолесценције. То је фаза на прелазу из детињства у одрасло доба кроз 
коју млада особа емоционално, социјално и интелектуално сазрева. Млада особа је тада склона ризичном понашању, 
злоупотреби алкохола и наркотика. Не схватају да не постоји безопасна и нешкодљива дрога. Привлачи их брза вожња а 
под утицајем психоактивних супстанци ни не примете да су им способности умањене . Осећају еуфорију, више енергије, 
повећано самопоуздање... А онда се деси нешто што нико не жели. Можда сте се запитали зашто полиција то не контро-
лише и не склања такве возаче са улицa. Поступак утврђивања присуства психоактивних супстанци у организму возача 
је веома спор па се контролишу само они возачи за које службено лице посумња да су под дејством наркотика. Суштина 
није у томе да полиција кажњава такво понашање, већ да сви буду одговорни возачи, да чувају свој и туђи живот. 

Вожња није игра. Не постоји опција play again.
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Четврто вече страних језика у организацији професора страних језика и музичке културе (Росане Хаџић, Биљане 
Миленковић, Уроша Тошанића, Катарине Живковић, Бојане Којић и Иване Кнежевић) и ученика наше школе одржано је 
у Љишкој библиотеци 24. 04.2018. године.

Вече је започето студентском химном ,,Gaudeamus igitur“ , а након тога изведено је ,,Сумњиво лице“ на немачком 
језику, које је приказује мане друштва и корумпиране, бахате државне чиновнике. У средишту драме су Јеротије, срес-
ки капетан који воли да чита туђа писма, а кога је успешно представио Павле Старчевић. Његову жену Анђу и кћерку 
Марицу, која је заљубљена у апотекара Ђоку, представиле су Тања Матић и Славенка Ђурђић. Ученик Сава Лукић био 
је апотекар Ђока за кога се испрва мисли да је сумњиво лице. Важну улогу има и господин Вића, кога је представио 
Михаило Милутиновић, а који на све могуће начине покушава да се ожени са Марицом и тако дође до високе позиције 
у друштву. Вања Цветковић у комедији је била полицајац Јоца а писар Милисав Јован Томић.

Песму Ђованија Пасколија на италијанском језику рецитовала је Јелисавета Марковић. Песник се након много го-
дина враћа у своје родно место и у машти посећује девојку коју је волео у младости. Она седи поред ткачког разбоја. 
Песник седа поред ње. На његове речи којима изражава жалост због некадашњег одласка она одговара само погледом и 
уздахом јер више није међу живима. Она живи само у песниковој машти.

Одломак из мјузикла ,,Фантом из опере“ под именом ,,Маскенбал“ , а који представља славље глумаца и директора 
опере због тренутног нестанка озлоглашеног фантома, представили су ученици 1/5 на челу са Сашом Поповићем.

Светски позната серија ,,Allo, Allo“ говори о животу француског народа под немачком окупацијом. Серија на коми-
чан и саркастичан начин приказује интеракцију Немаца, Француза, Енглеза и Италијана. На сцени Љишке библиотеке 
видели смо неколико сцена из ове серије. Чувени Рене (Стефан Живановић) се по ко зна који пут успешно оправдава 
жени Едит (Вања Цветковић) која га затиче у загрљају са  атрактивном конобарицом Ивет (Мирјана Димитријевић). 
Едитином удварачу Леклеру (Лазар Михајловић) нимало не би сметало ако би Рене био заробљен од стране Немаца јер 
би му тако био олакшан пут до њеног срца. Бескрупулозног хер Флика и његову сналажљиву пријатељицу Хелгу пред-
ставили су Милош Паприка и Мила Јевремовић. Мишел, жена из Покрета отпора, постала је чувена по својој реплици 
,,I will say only once“. Она се појављује нечујно и исто тако нестаје у мраку ноћи (Тања Матић). Авијатичари Ферфакс 
(Михаило Милутиновић) и Кастер (Богдан Драгићевић) возећи бициклу направише судар на улици. Ред и мир у граду 
заводи полицајац Кребтри чије познавање француског језика све забавља (Павле Старчевић).

Филм ,,Пирати са Кариба“ из 2003. спада у 250 најбољих филмова икада снимљених. Наши ученици представили су 
део филма у коме су Џек ( Павле Старчевић) и Елизабет (Ана Јанковић) заробљени на пустом острву.

Песма ,,Moon river“ стекла је славу 60-их година прошлога века. Настала је као нумера за филм ,,Доручак код Тифа-
нија“ . Песму која је добила Оскара за најбољу оригиналну песму и Златни глобус извели су ученици прве и друге године 
гимназије и ученици прве године економског техничара.

Вече страних језика се завршило онако како је и почело  - песмом. Ученици су отпевали песму Тима Берлинга, швед-
ског музичара који је преминуо у 28. години живота, ,,Wake me up“.

ВЕЧЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
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Сваки народ има своју историју, међутим најславнији делови те историје нису ни ратови, ни освајања, већ фолклорни 
део.

Фолклору се човек мора посветити из душе, играти га из срца и предати му се из љубави. Каже се да су плесачи 
гласници Бога. И заиста, они су гласници лепоте. Они као и сви други уметници осмишљавају време и постојање у овом 
несавршеном свету коначности.

Љиг има богату историју фолкора. У последњих пе-
десет година у Љигу је постојало неколико фолкорних 
друштава која су водили различити кореографи. Данас 
у Љигу постоје два културно-уметничка друштва која 
стварају жар који преноси завичајни дух кроз ово убр-
зано, савремено доба.

Културно-уметничко друштво „Лука Спасојевић“ 
основао је у марту 1968. године господин Пера Лазић и 
ове године обележава јубиларних 50 година постојања. 
Овај КУД који чува успомену на нашег народног хе-
роја може се похвалити низом запажених наступа. КУД 
„Лука Спасојевић“ гостовао је у скоро сваком граду у 
региону, а поред тога може се похвалити и гостовањем 
у свакој републици и покрајини СФРЈ. Осим у земља-
ма бивше СФРЈ, својим умећем и талентом истакли 
су се у Немачкој, Швајцарској, Бугарској а у Грчкој су 

освојили прво место на међудржавном такмичењу. На такмичењима чији је покровитељ Покрет Горана Србије освајали 
су прво и друго место, а успех није изостао ни на такмичењу „Златан опанак“ које се сваке године одржава у Ваљеву. 
Културно- уметничко друштво „Лука Спасојевић“ носилац је плакете „Ђак каплар“. Овог пролећа очекује их смотра у 
Крупњу и такмичење „Златан опанак“.

У новембру 2016. године снагом знања, мудрости, умећа и љубави Култур-
но-уметничко друштво „Љиг“, у коме се шири љубав и пријатељство, створио је 
господин Драгомир Арсенијевић Бата. Иако млад КУД „Љиг“ имао је већ неко-
лико наступа на територији Србије. Најмлађа група наступала је испред Храма 
Светог Саве у мају 2017. године. У јуну исте године наступали су у Љигу по-
водом славе цркве, и наравно на Љишким културним вечерима. Први ансамбл 
наступао је у Смедеревској Паланци, Лајковцу, Остружници, Дудовици, Лаза-
ревцу и Љигу. Ветерани су гостовали у више од 10 општина широм Србије. 
Господин Арсенијевић бави се фолклором већ 63 године. Био је вођа многих 
културно-уметничких друштава у Србији, а тренутно води КУД „Димитрије Ту-
цовић“ из Лазаревца (ове године обележава 93 године постојања) . Сваке године 
својим играчима пружа прилику да се нађу на длану Европе и засијају у препо-
знатљивим народним ношњама, тако да већ два месеца трају активне припреме 
за најпрестижније светске фестивале који ће се овог лета одржати у Бугарској 
и Португалији.

Даровити људи попут господина Лазића и господина Арсенијевића су наше 
највеће благо. То су људи који нас уче да смисао људског бића није у животарењу већ у ономе за шта се живи, а непоре-
циво је да је традиција део те смислености.

Овим путем им се захваљујем на издвојеном времену и информацијама које су ми пружили. Такође, као члан култур-
но-уметничког друштва позивам све заинтересоване да нам се придруже у раду, забави, путовањима и дружењу.

Мила Јевремовић, II5

ФОЛКЛОР У ЉИГУ
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И С И Д О Р А  С Е К У Л И Ћ
Књижевно вече одржано 15.маја 2018. године у Градској библиотеци било је посвећено великој српској књижевници 

Исидори Секулић. Књижевно вече су одржале књижевница Лаура Барна и библиотекарка Ивана Јанушевић.
Почетком 2016. у кући краља Петра I на Сењаку организована је ексклузивна изложба легата Исидоре Секулић. 

Ауторке ове изложбе биле су Лаура Барна и Лидија Јакшић. Кућа краља Петра се налази у Улици Васе Пелагића, а у тој 
истој улици Исидора је провела последњих 17 година свог живота. Свој легат Исидора Секулић је на самрти завештала 
1958.  Универзитетској библиотеци пред својим пријатељима Живорадом Стојковићем, Васком Попом, песником Ми-
одрагом Павловићем, Елијем Финцијем и Милицом Продановић, тадашњом управницом Универзитетске библиотеке. У 
легату Исидоре Секулић се налазе њени рукописи, радови, лична документа, предмети од значаја, намештај. Своју одећу, 
коју је донела из Европе, Исидора је завештала југословенском Црвеном крсту. Деценијама није било приступа њеном 
легату и ауторке су са муком организовале изложбу јер је било великог противљења у Универзитетској библиотеци. У 
легату се налази 4500 књига  које су припадале Исидори, као и њен незванични тестамент, писма, разгледнице, радио. 
Библиотека Исидоре Секулић је 2014. проглашена за културно добро од великог значаја. На изложби је био само репре-
зентативни узорак јер су књиге у јако лошем стању. На изложби такође није било Исидориних слика, које је добијала 
од својих пријатеља Јоване Јелић, Милице Бешовић, Ивана Радовића, Зоре Петровић, Милана Коњовића. Исидора је 
имала посебан однос према уметности - то показује чињеница да, кад је умирала, Исидора је тражила да се слике окрену 
наопачке. Удобне кожне фотеље најбоље показују дуализам Исидоре Секулић. Она је себе у јавности приказивала као 
скромног аскету, а у приватности је волела луксуз, удобност. У једној бакарној посуди Исидора је спаљивала своја писма 
и све рукописе који јој се нису свиђали. Ту је спалила неколико есеја након што ју је Скерлић искритиковао. Такође је 
сматрала да писма треба или спаљивати или враћати ономе ко их је написао. Писаћу машину Hermes Baby добила је 
од своје добре другарице Даринке Јовановић, сценаристкиње. Даринка јој је донела близнакиње машине, ћирилицу и 
латиницу и питала је коју ће да узме. Изабрала је ћирилицу. То показује да је Исидора Секулић била и космополита и 
патриота, али је ипак цео живот носила, како она каже „као штамбиљ посред чела погрдну титулу космополитизма“. На 
њеном секретару налазиле су се њене ситнице: њене чувене наочаре, слика из младости, мале оловке, два свећњака из-
међу којих је држала Његошеву репродукцију. Она је веома ценила Његоша и написала је књигу о њему 1950. Сакупила 
је материјал и за другу књигу, али га је спалила након критике Милована Ђиласа. Исидора је била велики верник, али 
и јако особена личност. Није желела да се уклопи ни у који систем, па је написала десетак молитви, само њених, које 
је изговарала по потреби. Увек је читала по неколико књига, које је остављала свуда по кући, да би јој, где год да седне, 
једна била при руци. Није потписивала књиге, само у ретким тренуцима јер је сматрала да је књига сама по себи потпис. 
Радио је био веома значајан у Исидорином животу, јер је волела музику. Слушала је РадиоБеоград и кад би се десило 
да пуштају Јехудија Мењухина или неку Малерову симфонију знала је да цео концерт одслуша клечећи. На витрини се 
налазио њен накит и репродукције Едварда Грига и Шопена. Од накита је волела брошеве. Волела је много и разгледни-
це. Тиме је „заразила“ и Иву Андрића, који јој је, где год путовао, слао разгледнице. Често је приређивала чајанке, које 
су заправо биле повод за интелектуално дружење. Оне су се увек одржавале четвртком у 5. Тај обичај је успоставила 
док је још живела у Таковској 3 и та адреса је била Епикуров врт, стециште културне елите Београда и Загреба. То је у 
комунистичком времену било једино место где се могло рећи нешто слободно. На њима су били Александар Белић, Иво 
Андић и многи други. Исидора би за време чајанке ненаметљиво задавала теме да би се развијала дискусија. После тога 
би села за клавир и чајанка би се завршавала музиком. Она подноси молбу за своје прво радно место 1897. и добија га 
у Панчеву у Вишој девојачкој школи. Кад је дошла тамо,побунила се јер је она имала плату 600 форинти, а њене мушке 
колеге 800 форинти, иако се законом из 1877. изједначавају професионална права мушкараца и жена. У Панчеву је про-
вела 12 година. Тај период јој је тешко пао јер она је бирала своје друштво, није могла са сваким, а паланка јој је то веома 
замерала. Стално је тражила премештај и добила га је. Тад одлази у Шабац. У Шапцу јој је било и горе него у Панчеву, 
па опет тражи премештај и напокон одлази у Београд где је живела до краја живота. Пропутовала је читаву Европу. Чес-
то јој се замерало што пуно путује. На то би она обично одговорала:,, Ми не можемо да знамо ко смо, колики смо, док 
се не огледамо у туђим очима. Након повратка са једног путовбања даје оглас у ,,Политици да је остала удовица и да је 
њен муж умро у возу од Осла до Берлина од срчаног удара. Гробница у којој је Исидора тврдила да је њен муж сахрањен 
не постоји. Претпоставља се да је Исидора слагала да би је средина коначно оставила на миру. Мрзела је своју мајку. 
Мајка јој је умрла у 29. години кад је Исидора још била дете. Умрла је од туберкулозе, од које су касније умрли Исидо-
рина браћа и отац. Читавог живота се плашила да ће и она умрети од туберкулозе. Имала је посебан однос према смрти. 
Смрт није схватала као нешто лоше, већ као нешто неизбежно, нормално. Први сусрет са смрћу имала у бурету које се 
налазило у њеном дворшту (написала је приповетку о томе). Као мала је улазила у то буре. Једног септембра то буре је 
у парампарчад разнела олуја. Од тад а је именицу женског рода олуја почела да зове олуј. Та олуја убила је становнике 
њеног бурета и њене пријатеље, инсекте. Целог живота се припремала за смрт. Први тестамент је написала 1941. и не-
колико пута га мењала. У свом ормару је имала опрему за свој последњи одлазак. Тражила је да се сахрани под крстом. 
Крст је било тешко пренети 1958. али је то урадио Миодраг Павловоћ, што му је касније замерено. Желела је да сахрани 
присуствују само њени најбољи пријатељи и да не буде говора. Сахрани су присуствовали Иво Андрић, Милош Ђурић, 
Александар Белић, Миодраг Булатовић, Ерих Кош....  Књижевно вече завршено је цитатом Исидоре Секулић:

„Срећа ће доћи, јер ја сам жељна срећног дана, жељна сам само једног срећног дана“
Исидора Шиљеговић, II5
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И ове школске године, ученици наше школе организовано су посетили Фестивал науке. Овај фестивал се одржава 
већ 11 година. Ове године било је преко 30 000 посетилаца а већину су чинила деца из основних и средњих школа, али 
не само из наше земље него и из иностранства. Око 650 научних демонстратора из 50 научно-образовних институција 
се трудило да науку представе на занимљив, инспиративан и поучан начин. Они су нам употпунили школско знање и 
појачали наше интересовање за науку и научно истраживање. 

Научно фантастична бина је највише привукла нашу пажњу. На њој 
се одржавао програм под називом ,,Наука из Холивуда“. Ако сте се нека-
да запитали како се снимају сцене у научно- фантастичним филмовима 
које превазилазе границе реалног и могућег, одговор сте могли пронаћи 
баш на овој бини. Стив Вулф, који је сарађивао са бројним холивудским 
звездама као што су Ал Паћино и Том Круз, је на веома занимљив начин 
објаснио како се у филмовима на безбедан начин изводе паљења кућа, 
експлозије аутомобила, скакање глумаца са крова високе зграде... Све се 
ово изводи уз помоћ науке.

Штанд физике и психологије имао је програм под називом  ,,Појас 
главу чува“. Ту смо могли да у симулатору чеоног судара осетимо како 
изгледа прави судар. Након овог искуства схватили смо колико је битно 
увек везивати појас. Не желимо да искуство из симулатора доживимо у 

свакодневном животу, а то не препоручујемо ни вама. Зато, вежите појас!
На штанду из неуронауке био је занимљив програм ,,Очи у очи са страхом“. Изазвали су нас да изаћемо на црту 

својим страховима и узбуђењима у нашем безбедном виртуелном окружењу. Ту смо могли да уђемо у виртуелни свет по-
моћу виртуелних наочара. Оне нам приказују видео који је изгледао толико реално да је стварно могао да изазове страх 
у вама иако знате да сте у том виртуелном свету.

На штанду географије Национална географија је посетиоцима омогућила јединствено искуство. На атлетској стази 
од 20 метара свако је могао да се трка са различитим животињама, односно њиховим виртуелним копијама које су трчале 
поред стазе на великом екрану.

Сваки Фестивал науке досноси нешто ново, нов програм и нове занимљивости. Једва чекамо следећи Фестивал.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

Позоришну сезону отворили смо Хипнозом једне љубави, представом Душана Ковачевића у Звездара театру. Следеле 
су:
- Иза кулиса ( Бошко Буха )
- Брод плови за Београд (Атеље 212)
- Бајка о позоришту (Звездара театар)
- Мрешћење шарана (Атеље 212)
- Mamma mia (Позориште на Теразијама)
- Фантом из опере (Позориште на Теразијама)
- Урнебесна трагедија (Атеље 212)
- Кармен (Народно позориште)

Читајмо!
„Желео бих да сам књига коју највише волиш и у кревету читаш и која кад заспиш остане на твојим грудима...“                                                                                                    
(Чернов)
1. Ивана Димић: Арзамас
2. Горан Гоцић: Таи
3. Слободан Селенић: Очеви и оци; Timor mortis; Пријатељи..
4. Марија Јовановић: Сплеткарење са сопственом душом
5. Мирјана Митровић: Емилија Лета
6. Елена Феранте: Моја најбоља пријатељица, Прича о новом презимену, Прича о онима који одлазе и онима који 
остају
7. Лоренс Дарел: Александријски квартет
8. Ник Хорнби: Све о дечаку
9. Дејвид Лоџ: Замена места
10. Филип Џајгентес: Моћ и похлепа

Избор: Биљана Јовановић

НА СЕБИ НОСИМ ОНО ШТО ИМАМ, А У СЕБИ ОНО ШТО ВОЛИМ!
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Сви који смо били њени ђаци, памтимо њен ведар осмех, часове у природи и дружење са ђацима из Дића. Учила нас 
је шта је другарство, оданост и поштење. Мој рођендан никада не заборавља, зове ме, честита, пита за здравље мојих 
укућана... Сигурна сам да знате о коме је реч. Она је учитељица Илинка Ика Поповић.

Марија и Јана, ученице II/4 одељења наше школе, провеле су једно незаборавно поподне са учитељицом Иком. Угос-
тила их је у свом дому препуном успомена на своје ђаке, колеге и минуле дане проведене у учионици. Она је сваком свом 

ђаку поклонила место у свом срцу брижљиво га чувајући од заборава. Марија и 
Јана су се вратиле препуне утисака не верујући да и у данашње време постоји неко 
ко је тако одан и предан свом позиву и након пензионисања. 

Преносим вам делић утисака, након незаборавног дружења са учитељицом 
Иком. 

После завршене школе у Београду почела је да ради у Драгољу. Тада је било 
преко сто ђака. Пешке су ишли и на Рудник и у Аранђеловац. „Било је лепо службо-
вати у том крају. Пошто сам се удала, добила сам премештај у Диће, где сам радила 
15 година. Радила сам са два разреда“, присећа се учитељица на чијем лицу блиста 
осмех. У љишкој основној школи радила је двадесет година. Све ђаке зна по имену, 
као и њихове датуме рођења. Бринула се о сиромашној деци, а нарочито ромској. 
Посећивала је родитеље, старала се да свако дете има срећно детињство и одрасте 
у поштеног грађанина.

Водила је ђаке у обиласке поште, полиције, „Победе“, „Ливнице“, „Беобанке“ и 
код председника општине. Са својим ђацима је обновила школу у Дићима. Прове-
дено време са учитељицом Иком вратило нас је у срећна времена када се живело и 
радило уз песму, али и опоменуло да свој посао обављамо срцем.

Од сваке генерације коју је извела добила је свеску препуну праменова косе и 
стихова и слика. Све их брижљиво чува, прелистава, сузе радоснице не крије. „Све 

су то успешни, поштени људи, родитељи ,што је најважније“, закључује драга учитељица. 
Стихови Десанке Максимовић као да су посвећени овој учитељици-борцу за дечју срећу. ,,Да бих срце могла по-

клањати свима и да опет много остане га мени“. 
Јана Даничић и Марија Марковић, II4

ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ НАШЕГ ГРАДА

За распламсавање истраживачке идеје међу гимназијалцима, крајем седамдесетих година прошлог века, заслужна је 
професорка географије Мира Бекавац. Она је ученицима препоручила часопис "Човјек и свемир", на који се претплатило 
доста ученика. Поред великог броја стручних текстова из астрономије, у часопису је било доста карата звезданог неба, 
задатака и упутстава за посматрање небеских тела и појава. То је заинтере-
совало одређен број ученика, па су почели да набављају двогледе, дурбине 
и граде мање телескопе. Организују се групна посматрања за гимназијалцe 
и грађане. Посматрају се Сунце, Месец, помрачења небеских тела, мете-
ори, комете, галаксије, двојне звезде. Генерација гимназијалаца (природ-
но-математички смер) целе 1979. године прати лекције из астрономије уз 
помоћ практичних посматрања дурбином из учионице и школског дво-
ришта. Настава је значајно унапређена и постала занимљивија ученицима.

Неки гимназијалци почињу да обрађују своја посматрања небеских 
објеката и пишу своје прве истраживаче радове из астрономије. Неки ус-
пешно учествују на такмичењима.

У то време јача покрет Младих истраживача Србије па све више 
средњошколаца из наше општине иде на регионалне и републичке ис-
траживачке акције. Након три године истраживачког искуства, у Љигу се 
1978. године оснива Друштво младих истраживача као удружење грађана. 
У друштву делују секције за астрономију, географију, пољопривреду и би-
ологију. Друштво је толико ојачало да је издавало и свој билтен "Бетелгез" 
који је умножаван у великом броју примерака.

Друштво истраживача Љиг је годинама давало кадрове који су руко-
водили истраживачким програмима Младих истраживача Србије и Истра-
живачке станице Петница. Друштво су максимално помагали професори 
Станислав Стаменовић и Веља Глушчевић.

Друштво је постојало две деценије. Данас успомену на његов рад чувају бивши чланови на Фесјбук страници.
Зоран Танасијевић Таса

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ДРУШТВА МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА ЉИГ



КАПЛАРИ 19 страна

јун 2018. Број 4

Наше дугоприжељкивано путовање у земљу старих Грка и богова са Олимпа, отпочело је 31. марта. Напуштамо 
снени родни град. Ми каплари из Љига, имамо прилику да посетимо земљу у којој се проливала српска крв, да се покло-
нимо сенима наших предака и да са поносом говоримо нашим језиком. Уживали смо у предивним пејзажима моравске 
долине, нишког краја и лесковачке котлине. Путовање настављамо преко Македоније ка граници са Републиком Грчком 
и граничном прелазу Евзони. Пошто су часовници усклађени са локалним временом, настављамо пут ка Паралији.

У изреку "Говори српски да те цео свет разуме" уверили смо се у овом познатом летовалишту. Разговарамо са тр-
говцима, купујемо сувенире, пробамо гирос. Усхићени и нестрпљиви чекамо јутро које ће нам открити несвакидашњу 
лепоту Метеора. Упућујемо се ка ветровитим Метеорима - осмом светском чуду. Прво смо посетили радионицу икона 
где смо се упознали са поступком њихове израде. Комплекс манастира Метаморфози као да лебди између неба и земље. 
Такав осећај имамо и ми приближавајући се скупини православних манастира у западној Тесалији који су познати по 
свом несвакидашњем положају на стенама.

Трећи дан је резервисан за велелепну Атину. Искусни, ду-
ховити водич открива нам све лепоте и тајне ове блиставобеле 
престонице. Присуствовали смо спектакуларној смени стража-
ра. Уживали смо у лепоти монументалних здања. Поноснили 
смо се нашим матерњим језиком који гостољубиви Грци добро 
знају. Плака - део Атине са много малих уличица, слатких радњи, 
кафеа и таверне остављају најјачи утисак. Грчка музика, топал 
медитерански ваздух маме нас да посетимо једну таверну ,скри-
вену међу маслиновим гранама. Дочекао нас је гостољубиви до-
маћин, а песма " Тамо далеко", којом је употпуњено "грчко вече", 
учинила је да осетимо сву снагу и нераскидивост грчко - српског 
пријатељства. Нисмо освојили Атину. Она је освојила нас! За-
увек! Следећег дана упутили смо се ка Акропољу. Било је немо-
гуће изоставити брежуљак Ликавитос са којег се пружа најлепши 
поглед на Акропољ, 

античко светилиште посвећено грчкој богињи Атини, заштитници града. 
Посетили смо и дугоприжељкивани Партенон - до ког нам није било јед-
ноставно стићи и вратити се због клизавог камења и високих температура. 
Партенон је најзначајнија сачувана грађевина класичног стила која се сма-
тра врхунцем развоја дорског стила .

Пут нас је следећег дана водио до Микене, најстарије цивилизације на 
тлу Европе,преко Пелопонеза и Коринта. У сећању ће нам остати мост са 
кога смо гледали Коринтски канал који повезује Егејско и Јонско море, а Пе-
лопонез претвара у острво. Пре доласка у Микену ученици су могли да виде 
град Наплион, прву престоницу тек ослобођене Грчке. У Микени смо раз-
гледали рушевине старе Микене са Лављим вратима и кружним гробницама 
Агамемнона и осталих микенских достојанственика. Након краћег одмора, 
следеће одредиште је позориште Епидаурус и остаци храма бога Ескулапа. 
Распоредили смо се по трибинама различите висине и удаљености како би 
нас водич уверио у чудесну акустику овог древног позоришта. Замишљамо 
извођење " Антигоне". Њене речи: "За љубав, не за мржњу, ја сам рођена, 
"прекида повик да је време за полазак.

Претпоследњи дан проводимо у бајковитим Делфима. Обишли смо ос-
татке "светог пута ", ризнице, Аполонов храм, стадион, позориште, а затим 
музеј са богатом збирком архајске класичне и римске скулптуре. Савремени 
градић, сан сваког заљубљеног пара, освојио нас је на први поглед. Изне-
надни мир и спокој завладали су нашим срцима чије откуцаје памте делфске поплочане улице. Ниједна екскурзија не 
може проћи без журке која нам дарује нова познанства са нашим вршњацима из Белгије.

Полако свиће и последњи дан. Одлазимо до Вергине, града маузолеја македонске династије где је сахрањен Филип 
II Македонски. Пре поласка за Србију посетили смо град и луку Солун. Видели смо Белу кулу, споменик Александру 
Великом, Ротонду, Галеријеву капију, цркву Светог Димитрија.

У Солуну смо упознали Ђорђа Михајловића, чувара српског војничког гробља "Зејтинлик". Његова прича и искуство 
ганули су већину ученика, па се понека суза скотрљала низ образ. Напуштамо ову медитеранску земљу јер смо се ужеле-
ли мајчице Србије. Доживели смо и упознали стари свет Грка, нарочито историјске локалитете светске баштине, античке 
и средњовековне, живот велеграда. Осетили смо повезаност наша два народа.

Уследио је повратак кући кроз Северну Грчку, долином Вардара и Јужне Мораве. Србијо, стижемо!
У јутро, 6. априла, стижемо у Љиг промукли, заљубљени, срећни. Спремни да све одмах поновимо!

Аница Матић и Јована Матијевић, IV1

МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА - ГРЧКА
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Од 27.априла до 2.маја чланови колектива посетили су Милано – 
Лугано - Ђенову и језеро Комо.

Ужурбани Милано је смештен у подножју јужних масива Алпа, у 
средишту покрајине Ломбардија, на самом северу Италије. У Милану 
вас прво задиви величанствена Дуомо катедрала, одмах поред ње Га-
лерија Виторија Емануела, (велики стаклени пролаз, украшен гвожђем 
боје злата), који води до миланске Скале.Недалеко од Дуомо је импре-
сивни замак старе породице Сфорца која је током 14.века управљала 
градом.

Црква Света Марија Милостива је маузолеј миланског војводе 
Франческа и Сфорца са чувеним муралом Леонарда да Винчија, Тајна 
вечера.

Љубитељи фудбала, а било их је међу нама, обишли су стадион Сан 
Сиро, на ком играју ФК Милан и ФК Интер Милано.

Треба прошетати и поред миланских канала у Навиљију, који нису по изгледу ни близу онима у Венецији или Ам-
стердаму, и има их само два, али један од њих је пројектовао нико други већ Леонардо да Винчи лично. Навиља је дуго 
била забачена и непопуларна четврт, јер има много лепших крајева града, али постаје све популарније јер ту долази све 
већи број уметника, те ничу мале уметничке галерије и ресторани, а позната је и по бурном ноћном животу.

Лугано – Медитеран на швајцарски начин
Већим делом у Швајцарској, а мањим у Италији, ово језеро је право, карактеристично швајцарско језеро на коме 

почива мирни градић Лугано, који је највећи град кантона Тићино. Само језеро одузима дах, не толико због уређење 
променаде и паркова у самом градском центру, већ због чињенице  да су свуда около планине које се такорећи уздишу из 
воде. Облаци као да су тик изнад језера што је вероватно резултат мешања ваздушних струја. Поред језера расту палме 
као да је градић медитерански, а около се уздижу Алпи. Језеро је дом 
многим врстама птица од којих највише пажње привлаче лабудови.

Лугано је данас један од најпосећенијих градова у Швајцарској. 
Град има добро очувано градско језгро са неколико тргова, старим кри-
вудавим улицама, велелепним црквама и палатама.

Најпознатије грађевине су : катедрала Светог Лаврентија из 9.века, 
Црква Свете Марије од анђела из 16. века; градски парк; вила Ћани; 
Трг реформа и вила Фаворита..

Град је и надалеко познато лечилиште.
Ђенова – божанствена лука која краси лигуријско море
У њој су светлост овога света први пут угледали Кристофер Колум-

бо и Николо Паганини.
Стари град Ђенове је под заштитом УНЕСКО-а. Видећете: Краљев-

ску палату из 17. века породице Савоја, прелепу фонтану на Тргу Ферари и 42 палате у улици Виа Гарибалди; Дуждеву 
палату; кућу Кристофера Колумба, катедралу Св.Лоренца од црно-белог меремера, освештану 1118, у готичком стилу, 
са статуама тужних лавова.

Можда ће неком бити занимљива и информација да се у цркви налази неактивирана бомба из Другог светског рата, 
којом је ова црква погођена.

Ту је и трговачка палата из 13.века. Некада је то био затвор, а као затвореник боравио је и познати Марко Поло.
У Ђенови је и Поморски музеј; затим други по величини акваријум направљен 1992. са 6 милиона литара воде и 400 

врста животиња (чак и арктичких); Биосфера тј. стаклена кула која је дом за разнолике биљке, лептире и птице..Ту је и 
Светионик (La Lanterna) из 13. века, висине 77 м, а на стени која је висока 40 м.То је најстарији светионик на свету који 
још увек ради.

Језеро Комо – „италијански Версај“
Ако сте љубитељ путовања, треба бар једном у животу да посетите чаробно италијанско језеро Комо, најдубље, и по 

мишљењу многих, најлепше језеро у Европи.
Природна лепота глечерског језера Комо, плаветнило воде у којој се огледају врхови Алпа, оковани вечитим снегом 

и луксузне виле окружене прелепим вртовима, које су се као ниске перла просуле по његовим обалама, заиста никога не 
остављају равнодушним.

Ту се одмарао Јулије Цезар, живео и стварао римски писац и научник Плиније Старији; Стендал је на обали овог 
језера сместио радњу једног дела свог романа „Пармски картузијански манастир“, Верди компоновао „Травијату“ и Бе-
лини „ Норму“. Обожавали су га и Моцарт и Лист. Лепотама језера са истим жаром дивили су се и славни романописци 
Флобер и Хемингвеј, као и песници Вордсворт, Бајрон и Шели, а Леонарду да Винчију послужио је за позадину чувене 
слике „Богородица међу стенама“.

Надамo се да је ово више него довољно да пакујете кофере и кренете на пут!

ЗА (ЈЕДНО) ПУТОВАЊЕ!
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НАСТАВНИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЉИГ ИЗЛЕТОМ У ТЕМИШВАР

ОБЕЛЕЖИЛО ПЕТ ГОДИНА РАДА

“Темишвар је, у моје време (1896/1912), био варош раскошна, модерна, са 
широким авенијама, великим парковима, веслачким клубовима, на водама, 
али и индустријским предграђима. Имао је огромна егзерциришта и гробља. 
Имао је надимак Мали Беч.

У срцу вароши био је барокни центар града, са великом, католичком, кате-
дралом, чувеном са концерата Баха, са манастирима католичких фратара, међу 
којима је један, пијариста, био моја школа…Прекопута католичке катедрале, 
била је српска Саборна црква, са двором владике, од мрамора, и мала школа 
мог српског учитеља Берића, код кога сам учио четири основна разреда. Наша 
црква била је чувена по иконостасу Данила.

Порта је била башта, са пљуском јасмина, и липа.”
Управо том Темишвару, виђеном оком и пером Милоша Црњанског, кре-

нуло је у поход, у зору 2. Јуна 2018. тридесетак чланова НУЉ-а, заједно са 
својим симпатизерима и драгим суграђанима. Укупно педесет путника.

И дочекао нас је мирис липа, тај исконски симбол Словена, као један од 
доказа да је ово некада био српски град и да смо закорачили у свет амбијен-
талне наставе!

Ишли смо трговима пратећи у стопу сјајног водича Небојшу и сени наших 
великана којима је Темишвар током 18.и 19. века био незаобилазна станица као  место културних збивања и образовања. 
Посебно смо застали у сенци Саборне српске цркве, пред бистом Милоша Црњанског и уз његову прозу и мирис липа 
досегли не само космичку хармонију суматраизма, повезали банатску равницу и врхове Карпата, већ понели и по непро-
ценљиви бод стручног усавршавања.

Тако је Наставничко удружење обележило петогодишњицу свог оснивања и рада, трећим студијским путовањем.
Маријана Неговановић Обрадовић, проф.

ПУТОВАЊА

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ

Група од 92 ученика и професора наше школе посетили су Будимпешту, принцезу Дунава, престоницу Мађарске 
која броји два милиона становника. Град се састоји од брежуљкастог Будима и равничарске Пеште које Дунав раздваја 
као широка авенија. Будим, са тврђавом, сликовитим улицама и винским локалима, одаје оно расположење по ком је 
град био чувен и пре појаве модерног туризма, док је Пешта средиште привредног и културног живота. Будим и Пешту 
повезују многи мостови који су постали симбол града.

По доласку обишли смо Трг Миленијум, где је исписана готово комплетна историја мађарског народа, панорамска 
вожња Андраши булеваром – посета цркве Матије Корвина.. Предивно је било ноћно разгледање Будимпеште бродом 
са Дунава : Трг Вигадо, мађарска Академија наука, Парламент, Ланчани мост, Маргитин мост, Маргитино острво, Свето 
брдо са црквом Матије Корвина, рибарским колибама и дворцем Марије Терезије, брдо Гелерт, хотел Гелерт, Технички 
универзитет, мост Слободе, Цитадела, Петефи мост, Економски универзитет, нови велики хотели...

Следећег дана одлазимо у Сент Андреју, значајну за нашу културу: Трг Вука Караџића, кућа Јакова Игњатовића, 
уметничка збирка и Музеј српског народа у Мађарској, Саборна (Београдска) црква, Благовештенска црква, крст кнеза 
Лазара.

Последњег дана шетња прелепом улицом Ваци, обилазак тропакаријума и океанаријума, представљали су посебан 
доживљај за све нас.

Посетите обавезно један од најлепших европских градова – Будимпешту!
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НАЈБОЉИ МАТУРАНТИ

Дуња Новаковић IV1 - За гимназијски смер сам се одлучила зато што сам сматрала да ће ми пружити 
свеобухватно и квалитетно образовање. Могу са сигурношћу рећи да се нисам покајала. Није било лако, 
али сам успела да нађем времена и за хобије као што су читање, учење страних језика, проучавање разли-
читих култура... Надам се да ћу добити прилику да сва места о којима сам читала једног дана и посетим. 
Посебно место у мом срцу заузимају рачунари и програмирање, па прижељкујем да своје образовање 
наставим у том смеру.

Аница Матић IV1 - Гимназијско образовање ми је помогло да схватим чему ћу се посветити у бу-
дућности. Упркос спортским активностима успела сам да направим баланс и постигнем одличан успех 
у школи. Одлучила сам да се посветим стоматологији. Надам се да ћу бити истрајна, упорна и успешна, 
као што сам и до сада била. Желим да  се захвалим свима који су ме бодрили и помогли да истрајем на 
трновитом путу до знања

Вишња Петровић IV1 - На крају основног школовања, моја одлука је била да упишем гимназију. 
Сматрала сам да ће ми пружити квалитетно образовање, најбољу и најширу основу за жељени факултет. 
Поред тога, подједнаку важност има и васпитање. Развили смо се у социјално одговорне особе које негују 
моралне вредности. Створили смо безбедну средину, негујемо здрав стил живота. Гимназија обезбеђује 
сваком ученику широм отворена врата свих факултета и високих школа. Мој избор је Електротехнички 
факултет у Београду, а у будућности себе видим као IT програмера.

Лазар Томовић IV1 - После 4 године школовања сматрам да је гимназија била прави избор. У њој сам 
стекао образовање које ће ме одвести на један од београдских факултета. Одговорно сам поступио свакој 
обавези , била она у школи или ван ње. Драго ми је што сам ове 4 године провео у друштву дивних људи. 
Њихова подршка ми је много значила. Стекао сам пријатеље за цео живот и знање које ћу применити у 
будућности.

Тијана Ђорђевић IV2 - Пре 4 године уписала сам смер Туристички техничар у Љигу из жеље да што 
дуже останем у свом родном месту ,где се осећам најсигурније. Овде сам стекла потребно знање за даље 
школовање на неком од београдских факултета. Планирам да упишем Филозофски факултет. Мој животни 
мото је: „Сигурним корацима ка што бољој будућности“. Поносна сам јер сам стасала у зрелу и одговорну 
особу , а за то су заслужни моји родитељи , професори , другови.

Михаило Ђукнић III1 - Најбољи ученик машинске струке. „  Ако желиш да будеш успешан и задо-
вољан , мораш да уложиш велики труд. То је мој мото. Овај смер сам уписао јер сам знао да ће ми обез-
бедити сигуран посао. После завршене средње школе, планирам да упишем Вишу школу у Чачку, смер 
производно машинство. После тога можда упишем факултет. Ко зна куда ће ме река живота однети?“

Иван Догањић III2 - После завршене основне школе , одлучио сам да упишем смер - кувар у Љигу 
зато што сматрам да ово занимање доноси сигуран посао и зараду. Уз мало посвећености и труда може 
се постићи велики успех. С обзиром на моју несталну природу, планови за будућност су јасни. Желим да 
путујем, стекнем што више искуства, а све остало ће доћи на своје место. Ја се надам...

Живота Гавриловић III2 - Одлучио сам се за овај профил јер волим да комуницирам са људима и 
размењујем мишљења. Када сам уписао средњу школу, нисам ни сањао да ћу бити један од најбољих у 
свом занату. Желим да своје вештине усавршавам докле год будем могао и постанем, надам се, један од 
најбољих конобара.
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МАТУРАНТИ  -  ГИМНАЗИЈА

Лазар Томовић – нећемо се 
зачудити ако у будућности ви-
димо да уместо Јована Цвијића 
виси његов портрет. Ненадма-
шив је у географији, а велика 
достигнућа постигао је и у сфе-
ри спорта. Сигурни смо да ће се 
за њега далеко чути!

Стефан Мирковић - „У 
здравом телу здрав дух“ његов 
је највећи мото. Сваки спорт 
му иде као од шале, а у његовој 
торби се уместо књига налазе 
приручници за исхрану и веж-
бање.Харизма и духовитост ће 
му бити главни адути у Брази-
лу, где планира да гради спорт-
ску каријеру.

Иван Живановић – Сферу 
спорта познаје као свој длан. 
Опуштен и хладнокрван, све 
док га не питате за политику. 
Наш Жица је у свако доба дана 
спреман да разговара о исто-
рији Срба и патриотизму којим 
се истиче.

Љуба Арсенијевић – По-
тврђено највећи заводник на-
шег одељења. Из куће не из-
лази без чешљића за косу. Ако 
не знате где је, наћи ћете га 
код најближег огледала. Сна-
лажљив и спретан, бриљирао је 
у сваком школском турниру на 
којем је учествовао.

Александар Циримотић 
– Увек расположен за забавуи 
добар провод. Ниједна фудбал-
ска утакмица у школи није про-
шла без њега. Духовитост му је 
најјача страна. Школа, са друге 
стране... 

Драгомир Терзић – Тих, по-
вучен и ненаметљив, тешко га 
је докучити и продрти у његов 
свет. Својом интелигенцијом и 
инвентивношћу одушевљава. Ко 
би рекао да овај наизглед миран 
дечак ужива у вожњи мотора и 
ваздухопловству?

Каћа Лазић – Наша умет-
ничка душа, сликарско платно 
јој је најбољи пријатељ. Редовно 
нас одушевљава својим цртежи-
ма и сликама. Маштовита, али 
озбиљна и зрела, кад нешто за-
црта то и оствари.

Анђела Којић – Правична, 
искрена, али пре свега добар чо-
век. Чврсто се држи својих ста-
вова и не боји се да их искаже. 
Себе у будућности види у поли-
тици, па се нећемо изненадити 
ако је после факултета угледамо 
у министарској фотељи.

Маја Марјановић – Мала 
чигра, у учионицу увек унесе 
дивну атмосферу у и измамљује 
свима осмехе. Сала за физич-
ко јој је служила као концертна 
дворана. Њени многобројни би-
сери су постале узречице у чет-
вртом један.

Тамара Гајић – живот је за 
њу забава. Обожава изласке и 
концерте. Отворена и заљубљи-
ва по природи, нема особе којој 
не може прирасти за срце. Сан 
јој је да постане учитељица, 
верујемо да ће је сва деца обо-
жавати.
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Јана Зебић – наша раздра-
гана Сунчица је велики аван-
туриста, непрекидно спремна 
за акцију и нова искуства. Ен-
глески јој иде као од шале. Ве-
лики је заљубљеник у страну 
музику. Лондон јој је омиљени 
град и нада се да ће се у њему 
једног дана обрети.

Милица Павловић –нежна 
и умиљата, својим осмехом ус-
пева да обоји и најсивији дан. 
Четврто-један је пуно узречица 
које су потекле од ње. Себе оп-
исује као хедонисту и заљубље-
ника у живот

Сара Бушић – Наша ве-
села причалица, емпатична 
и увек спремна да помогне 
својим најближима. Цени тра-
диционалне вредности и од 
својих ставова ретко одустаје.
„Схватићемо да је живот вре-
дан живљења ако се насмеши-
мо“, реченица је која савршено 
пристаје уз њу и њен раскошни 
осмех.

Јована Младеновић – Ра-
дознала сањалица, маштовита 
и неискварена. Увек је ту када 
треба да нас саслуша или нам 
помогне. Препаметна и вредна, 
али је од учења увек имала пре-
ча посла- читање књига и слу-
шање стране музике.

Дуња Новаковић –
Заљубљеник у књиге, језике и 
стране културе. Вредна, амби-
циозна и велики перфекциони-
ста, увек се труди да да све од 
себе. У једно је сигурна: себе у 
будућности види у улози про-
грамера.

Јована Матијевић – Ста-
ложеност, опуштеност и само-
сталност су речи које је саврше-
но описују. Сваки час јој је био 
испуњен чаврљањем са друго-
вима у клупи. Заљубљеник је 
у техно музику и холивудске 
глумце.  Што бисмо ми рекли: 
„Једна је Јока (Матијевић)“.

Христина Смиљанић – наш 
мали зврк, пун ведрине и пози-
вине енергије. Увек је спремна 
за шалу и добар провод, а за 
учење ће ваљда бити времена. 
Сасвим је разумемо, играње са 
њеним мачком Малишом је ипак 
приоритет.

Вишња Петровић – 
Стручњак за моду, фитнес и све 
ситнице које живот значе. Наша 
црвена воћкица, зрела у мору 
незрелих, прва је особа којој 
ћемо се обратити за савет. Ам-
бициозна и самопоуздана, зацр-
тала је себи високе циљеве, а ми 
смо сигурни да ће их остварити

Аница Матић – Нежна, 
ведра и умиљата, са собом увек 
носи радост и добро располо-
жење. Успела је да буде једнако 
успешна и у спорту и у школи. 
Планира да постане стоматолог, 
тако да ће наставити да другима 
дарује блиставе осмехе.

Јована Урошевић - Не 
верујемо да постоји неко савес-
нији и озбиљнији од ње. Њена 
зрелост је заблистала у нашем 
немирном одељењу. Ужива у чи-
тању, те ћете је вероватно затећи 
са књигом у руци.

Јована Параментић – Пам-
тићемо је по смелим модним 
комбинацијама и „селфијима“ 
које је правила у сали за физич-
ко. По природи је заљубљива 
душа, отворена и упорна. У бу-
дућности ћемо је видети у поли-
цијској униформи. Криминалци, 
чувајте се!
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МАТУРАНТИ  - ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

У целој школи то се зна увек је најбоље четврто два.
Двадесетшесторо нас има због тога следи песма као из 

филма.
Треба вам ди-џеј на журци?

Од Анђелић Огњена очекују се само најбољи звуци.
Желите државу мирну?

Позовите Васиљевић Јасмину.
Скоцкана је свакога дана,

Ђорђевић Тијана.
Имамо будућег војника,

То је Ђурић Кика.
Коса јој је свилена

То је Живковић Јелена.
По свом темпераменту је чувена

Илић Невена.
Лучић Андријана је ортак прави,

С њом се увек слави.
Посао за њу није маштарија,

Поздравља вас из друге смене Матић Марија.
Мијаиловић Игору је играње игрица хоби

У свакој старосној доби.
Школу помало схвата као играрију,
Поздравите Милинковић Марију.
Да буде профи мајстор жели жарко,

То је Миленковић Дарко.
Црвене звезде је фан,
Милановић Стефан.

Недељковић Драгана воли да кува,
Али и да успут некога „смува“.

Недељковић Катарина често касни
И сви смо у томе сагласни.

Ракић Ивана, тиха и повучена,
Али из друштва није искључена.
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Раденковић Ана, наша другарица,
Будућа је васпитачица.
Лепа као небеска арија,

То је Сајић Марија.
Зеза је вилица,

То је Сертић Милица.
Спасојевић Томислав се форама бави,

Па нас некада њима и удави.
Код нас је шала веома цењена,

Поготово она од Степановић Огњена.
Спавалица је права,

Јер на часу Стијовић Ивана воли да спава.
Стојковић Анђела неправду не воли,

Али сваког може да заволи.
Здрав је као цвет Јавора

Поздравите Ћајић Давора.
Тодоровић Љиљана, 

дечије психологије љубитељ,
Велики је доброчинитељ.

Од причања се никада не умара
Цветковић Тамара.

Ако вам треба одмор и медитеранска клима,
Ту је за вас Ускоковић Катарина.

Завршили смо,
Није било лако!

Оправдала наша Рада
Не питајте како.
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МАТУРАНТИ  - КОНОБАР, КУВАР

Кристина Марковић: Чо-
век ни сам није свестан колико 
живи живота у прошлости. У 
садашњости он се поново рађа, 
а будућност све памти...

Невена Ракић: Диплома је 
у животу младог човека круна 
једног раздобља, потврда ње-
гових залагања и способности, 
доказ истрајности на путу вла-
стите афирмације.

Тијана Ђорђевић: На крају 
свих путева чекаће нас повољ-
ни и неповољни одговори које 
ћемо примити са осмехом и 
срећом, или сузама и тугом.

Јана Илић: Можда нисам 
махер да одмах проценим људе, 
али пуштам да им језици одре-
де место у мом животу.

Ана Живковић: „ Уђемо 
сви у кућу среће на врата радо-
сти, изаћи ћемо на врата плача 
и обрнуто. Зато мислимо на 
завршетак и више се бринемо 
да срећно изађемо него да нам 
аплаудирају при уласку.“

Милица Крстић: Живот је 
саткан од речи, дела, пролаз-
ности, пуког трајања, вечитог 
веровања, надања. Ја сам на том 
путу пронашла путоказ. Веруј у 
себе!

Јована Сајић: Немој ићи 
стазом којом је неко пре већ 
ишао...Прођи тамо где нема 
стазе и остави траг

Невена Ивковић: Кроз жи-
вот треба путовати с пуно воље, 
не сме се посустајати, треба га 
знати решити.

Катарина Марковић: Жи-
вот је велика загонетка, и заме-
не, и зањега, и засвеостале.

Маријана Обреновић: „ 
Река пробија стену, не због 
своје моћи, већ због своје 
упорности.“ Буди  упоран и ус-
пећеш!
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Љиљана Илић: Знај да ус-
пех недолази сам, већ морамо 
ићи према њему. Буди сигуран 
у своје снове и усуди се да их 
оствариш.

Ђорђе Јаковљевић: Ми-
слим да сам у годинама када је 
мало рано да се осећам одра-
слим, али и касно да учим да 
одрастам...

Марина Велимировић: На-
предак није пуко поправљање 
прошлости, он је непрекидно 
кретање према будућности.

Сузана Илић: Питам се да 
ли је човек сценариста и реди-
тељ свог живота, или је то неко 
други? Ја у свом јесам!

Живота Гавриловић: Не 
занима ме прошлост. Занима 
ме једино будућност, јер у њој 
намеравам провести остатак 
живота. Ако немате садашњост, 
морате се побринути за будућ-
ност. Прво морам изградити 
статус, који ће ми дати за право 
да уопште смем имати будућ-
ност.

 Будућност је луксуз, а тога 
нема у изобиљу

ПетарГлигоријевић: Мој 
пут се дели. Грана се на ми-
лионе других путева, али увек 
ће нас спајати мостови прија-
тељства. Једно је III-2..

Лазар Кешељ: Љутим се на 
себе што сам сматрао да је жи-
вот ништа. Уз своје другаре из 
одељења, схватио сам да је то 
ништа нешто интересантно. И 
ето, од несуђеног гимназијалца 
постаде - конобар за пример!

Милош Ускоковић: На жи-
вот увек гледај са ведрије стра-
не! Ако ти удари шамар, окрени 
му и други образ!

Иван Догањић: А, не треба 
ми математика да бих схватио 
која ти је тактика.

Немања Максимовић: Жи-
вети без употребе гумице. Ја 
сам свој животни пут исцртао. 
Волим свој позив!
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Гајић Драган - Да се осмеси оцењују, био би вуковац.

Гајић Немања - Ведар, дружељубив, понекад и детињаст, наравно уз Драганову подршку.

Ђукнић Михаило - Најбољи ђак у одељењу. Учењу склон, веома вредан и радан је он.

Којић Милан - Искрен, дружељубив, послушан на пракси.

Колачарић Милош - Цењен као одан друг, поготово у друштву девојчица.

Ласло Владимир - Повучен, миран, тих, воли правду и за њу се предано бори. Увек спреман да помогне (да шапне) 
другу.

Лекић Вук - Његове очи говоре све, као у Дучићевом цитату: ,, Очи су огледало душе".

Милетић Боривоје - Ћутљив по природи, али веома сталожен, забаван и ведар младић.

Недељковић Драган - Певачка каријера је пред њим. Он је оличење старе изреке: " Добар глас далеко се чује".

Радојевић Стефан - Вредан, радан, одговоран и поштен. Један је од најбољих ученика овог одељења.

- Красе га врлине на кубик.

Спасојевић Александар - После освојене титуле најбољег вариоца Србије, овог ученика чека светска каријера.

Томић Сретен - Тих, миран младић, али и један од бољих ученика III1. Научиће вас како да не искварите свој рукопис.

Ћировић Милош - Ведрог, раздраганог духа, увек насмејан и спреман да зaпева.

МАТУ РАНТИ  - МАШИНЦИ
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Петнаестог децембра 2017. године гости у Љишкој библиотеци били су Јеремија Лазаревић и Радомир Андрић, пред-
седник Удружења књижевника Србије. Јеремија Лазаревић и Радомир Андрић требало је још 2015. године да гостују у 
Љигу, али је господин Андрић био спречен, тако да је на књижевној вечери те године гостовао само господин Лазаревић. 
Две године касније њих двојица су љишкој публици причали о зачетку њиховог пријатељства , о Удружењу, поезији...

Њихово познанство, које је касније прерасло у право пријатељство, настало је у тренутку новог избора председника 
Удружења. Господин Јеремија Лазаревић је желео да буде примљен у Удружење и очекивао је да ће тако и бити јер му је 
председник Удружења то и обећао. Али, у животу не бива увек онако како планирамо. Нови председник Удружења по-
стаје Р. Андрић. Господин Лазаревић је помислио: „Јој, где се нађе сад овај Радомир, сад кад ја треба да будем изабран“. 
Г. Јеремија је ипак примљен у Удружење без неких већих проблема, а поред тога је у г. Андрићу нашао доживотног 
пријатеља. Овом анегдотом г. Јеремија подсетио нас је на врло важну ствар: биће ситуација у животу које ћемо испрва 
видети као несрећу, а касније ће се показати да је све тако и требало да се деси зарад нечег бољег у будућности.

Г. Радомир се присетио и догађаја из детињства када је као дете први пут чуо реч песник и муке његовог учитеља да 
њему, детету, објасни значење те речи. За њега су песници били као мађионичари, вични вештинама којим други људи 
нису. Г. Радомир је причао и о стању у коме се Удружење књижевника Србије данас налази, о покушају одузимања згра-
де Удружењу, поделама унутар самог друштва, о политичким утицајима на Удружење. На питање публике шта мисли о 
стању на данашњој српској књижевној сцени, да ли писање поезије умире, Радомир је одговорио да је поезија основна 
потреба људске душе и да писање поезије никад неће престати. 

Ово вече послужило је и за промоцију књиге „Филозофија“ Јеремије Лазаревића у којој је он писао о свом схватању 
старогрчких филозофа.

Исидора Шиљеговић, II5

КЊИЖЕВНИ ПОРТРЕТИ

МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

Откако се почетком педесетих година прошлог века појавио у српској књижевности, Матија Бећковић је у центру 
пажње јавности, књижевне, али и друштвене. Једна је од водећих личности српског књижевног живота, аутор антоло-
гијских књига поезије и беседа.

Он је занесени вечити младић заљубљен у девојку чије је само име поезија, Веру Павладољску, али и оштри критичар 
друштва спреман да се „ћера“ до судњег дана.

Рођен 1939. на северу Бачке, крај Тисе, где му је отац службовао и срео Матијину мајку, а растао је у Црној Гори, 
у недрима Маганика, у Вељем Дубоком, у очевом завичају, где је провео ратне године и завршио прва четри разреда 
основне школе.

Посебно место у његовом животу и школовању заузима Ваљево и Ваљевска гимназија чији ђак постаје 1955. године 
и у којем упознаје Веру Павладољску, жену свог живота и велику инспирацију.

После тешке и неизлечиве болести у Београду је преминула песникова прва љубав Вера Павладољска. Сахрањена је 
на Новом гробљу 2. марта 1998. године. Августа идуће године Матија је говорио стихове своје нове поеме „Кад дођеш 
у било који град“:...

Зато његова поезија жубори и фијуче, милује и шиба, понире у дубине човекове запитаности пред смислом битисања, 
али одише и топлином човека који је оживео, оплеменио облагородио све чега се такао.

Сам себе овако представља:
Матија Бећковић-суза или мина

Пут што себе прави или воз без шина.
Носи ли он бомбу место главе
Дави ли он речи или њега даве

Носи ли он рупу место срца
Или као дављеник у свом срцу грца

Је ли он санта леда откинута 
Или звер што на њој завија и лута

Је ли он гром у ланце везан као штене
Или хладна ватра у грудима стене
Носи ли замрзле муње у рукама

Хоће ли он бити слабић на мукама
Сме ли он да стане на трг и јауче

Док светови у њега сав свој бес изруче
Као гвоздена завеса он ће да се сруши

У властиту ватру у властитој души
Баш је њега брига бар је њему лако

Све је оживело чега се дотако.

ОМИЉЕНИ ПЕСНИК
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Крајем педесетих одлази на студије у Београд, а 1960. Објављује поему „Вера Павладољска“, која ће бити препозната 
као истински догађај у књижевном животу.

Потом се нижу наслови који ће ући у историју књижевности и антологије: Метак луталица, Тако је говорио Матија, 
Рече ми један чоек, О међувремену, Кажа, Ћераћемо се још...

1983. бива изабран за дописног члана САНУ и са 44 године постаје најмлађи члан српских бесмртника. Од 1991. 
Постаје редовни члан САНУ.

Добитник је бројних књижевних награда, а његове књиге објавњиване су у великом броју издања и у тиражима и до 
50000 примерака!

ВЕРА ПАВЛАДОЉСКА
(ОДЛОМАК)

Лукавица је хтела да ме надлукави
Пунио се месец у августу као локва

Испаљиване пуне дуге преко језера и глава
На радилиштима у рудницима боксита

Убеђивао сам непознате људе
У твоје име

Вера Павладољска
Грешиле су пијане птице у простору
Препелица је кљуном горе окретала

Свест је мрчала међу литицама
Гоњен точилима кршима и губом

До грла у живом блату мислио сам
Колико си ме волела
Вера Павладољска

Мрак је у мраку сјао као животиња
Гром у ланцима чамио за брдима

Молио сам за слух физичких радника
Дивио се њиховом суровом апетиту

Заклињао једног глувонемог младића
Да изговори твоје име
Вера Павладољска...

...............................................
Певао је славуј са грлом грлице
Све на свету ме на те подсећало

Хвалио сам се да си луда за мном
Цела плажа да ти се узалуд удвара

Како те терам да идеш из главе
И како нећеш

Вера Павладољска
Куло црног жара под слепим очима
Заразна звезда све и свашта сажди
Док ми се падобран није отварао

И кад сам у завичајне бездане падао
Причали су да те зовем из свег гласа

Ал нисам признавао
Вера Павладољска

Ронио у најдубље бежао у горе
Да те гласно зовем да нико не чује
Био сујеверан - питао пролазнике

Како твоје лице замишљају
Чезнуо да цео дан пролазиш крај мене

Па да се не окренем
Вера Павладољска

На љубавној промаји између две звезде
Невидљиви ухода има нешто против
Жеђ за ракијом је слична фантазији

У теретном камиону који јури снегу усред лета
Биле су две усне неписмених жена

По угледу на твоје
Вера Павладољска

............................................
Пита за мене метак луталица

Сада ме погрешно тражи око земље
Вучен тајним магнетом мог чела
Напија месец да прокаже где сам

Злоставља мора куша ваздух и подмићује
Ти ћеш ме издати
Вера Павладољска

Траје монотона биографија сунца
Све сијалице горе усред дана

Словослагачи су срећни док ову песму слажу
Ваздух не схвата да сам себе бомбардује

Један од влашића склон је пороцима
И једни и други ветрови те оговарају
Неколико држава тврди да си њина

Ти си на своје име љубоморна
Каблограми се у дубокој води кваре
Нико не зна где су слова твог имена

У мртвим и лажним језицима у погрешним нагласцима
У рукопису звезда по некој самој води

Ко ће ухватити сјај самогласника
Које птица кука

Вера Павладољска
...............................................
Кад дођеш у било који град

А у било који град
се долази врло касно

Кад дођеш врло касно
у било који град

Ако тај град
случајно буде Ваљево

Где сам и ја дошао
Доћи ћеш путем

којим си морао доћи
Који пре тебе није постојао

Него се с тобом родио
Да идеш својим путем

И сретнеш ону
коју мораш срести.

Маријана Неговановић Обрадовић, проф.
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Један од бивших ђака Средње школе „1300 каплара“ Александар Ђукић завршио је гимназију општег типа, сада већ 
удаљене 2012. године. Данас студира археологију на Филозофском факултету у Београду. Поред археологије, бави се и 
писањем. 

Пише пре свега поезију, али и колумне, кратке приче и новинске чланке. До трећег разреда средње школе писао је 
искључиво реп текстове у оквиру реп групе Фурија, а потом прелази и на поезију. Од марта до јуна 2011. године пише 
прву збирку поезије „Последњи гест“ када је био трећи разред гимназије. Збирка садржи 101 песму и представља њего-
ве прве песничке кораке. Збирка је настајала уз помоћ, савете и лектуру његове професорке Драгане Лазић која је увек 
успевала да одвоји време за читање и оцењивање првих песничких корака свог ученика. 

Друга збирка песама „Одбрана додира“ настајала је пет година, од 2011. до краја 2016. године тако да је један део пе-
сама такође настао у школским клупама и уз надзор професорке Драгане Лазић. „Одбрана додира“ представља песничку 
транзицију кроз коју пролази Александар након писања „Последњег геста“ тражећи свој песнички исказ и идентитет.

Када је реч о прозном делу његовог рада, Александар Ђукић пише колумне и кратке приче за београдски портал 
Youth Now, али и за свој веб портал „Уметничка Република Лимунтус“. Колумне обрађују опште друштвене теме и ми-
тове, а кратке приче свакодневне теме из живота обичних људи сабране у опус зван „Кратке и неистините приче“.

АЛЕКСАНДАР ЂУКИЋ

ПРЕВИШЕ СЈАЈИ

У измаглици нешто измиче.
Нешто као сјај се полако гаси

или се можда одаљава.
Видим да је то сјај нечијих очију,
чистих и сјајних као горске очи.

А вода у горским очима је хладна као лед.

То је онај борац који губи,
губи и измиче се пред јачим од себе.

Не знам да ли бежи 
или само прави корак уназад.

Његова борба била је ситна,
а улози велики као краљевство

оног краља који се кисело смеје.
Они су два бедника,

један у блату са раном на телу,
други у порфиру са душом у носу.

Ја видим да су они заправо једно,
али тама у очима краља

не може да види сјај у очима бедника,
а сјај је бедника начинио слепим.

Бедник сада бежи у маглу
или се само повлачи.
Битка је изгубљена,

сјај у очима му је сада терет,
превише сјаје и одају га
у магли у коју понире.

КА ДРУГОМ ТРАГУ (13.09.2014)

Дуго сам трагао за тобом
падао, устајао, прелазио препреке

а онда сам схватио
да идем погрешним путем

Чак и да ме сад волиш
ја више немам времена

Остао ми је само један папир
и још мало графита у оловци

довољно да напишем кључне речи
И да ме сад лудо волиш

ја морам ићи другим путем
Можда исто овако несигурним и тамним

Хвала ти за све стихове
које написах теби у част
и које ти упућивах онда 

када ниси умела да их прочиташ

Зову ме шуме и вукови у њима
зову ме да се вратим коренима
Можда ћу те се некад сетити

док будем ишао ка неком другом светлу

Мила Јевремовић, II5Милица Миловановић, II5
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Сви моји преци које често сањам били су 
Срби и ја им се клањам

Пред коном Светог Саве, ломи
се колач школске славе, пред

вратима светог Храма, грешницима
се срце слама.

Пред иконом Светог Саве, погнуте
су српске главе, у рукама гори

свећа док нас греје Светосавска Срећа!

У кући се колач прави, је се
Свети Сава слави, дечица му

песме поје Светосавско благо то је.

У очима радост сија, свима Свети
Сава прија, у школама славе славу

светитеља Светог Саву.

И док славска свећа гори, благослов
се Божји створи, и сва деца тада
славе, пред иконом Светог Саве.

                                                   Живота  Гавриловић     III2

Песма је настала на часу српског језика и књижев-
ности као плод систематизације знања (о књижевној 
уметности). Испевали су је ученици l5 доказујући да је 
књижевност уметност речи и хигијена духа.

Упознајем књижевност
Књижевност је права и добра ствар,

да нема ње не би било ни нас.
Све приче, новеле и бајке, Вук је скупио само за нас,

за то му хвала јер дао је нашем уму спас.
Књижевност је плодна њива 

близу моје куће, где расту кукурузи
где се трава коси, а ја венце од

пшенице и пролећног цвећа плетем по коси.
Њишу се пшенице,

долећу лептири и долећу птице,
а ја трчим да ме огреје сунце,

да се намиришем цвећа и уберем љубичице.
Када сам тужна, када облаци

на земљу донесу кишу
ја тражим песму и у њој дугу,

да отерам тугу.
Читајући откривам неки нови свет,

на крилима књижевности спремам се за лет.
Свака друга књига повећава нам знање,
јер оно кад се дели не остаје га мање.

Песнички маратон је одржан 26. децембра 2017.  
године  у  Градској библиотеци у Љигу. Од двадесeт 
двоје такмичара жири је одабрао најуспешније. Тур-
нир лепе речи имао је представника Средње школе 
,,Хиљаду триста каплара”. То је Живота Гавриловић 
који је својом победничком песмом ,,И најбољи греши” 
, освојио срца публике и жирија.

И најбољи греши
И опет се буниш, опет не разумеш,

опет ћеш да псујеш и све редом кунеш.
Не иде то тако; пусти нек се смеше 

И најбољи, веруј ми, на крају погреше.
Људи су лоши, мораш то да схватиш.

Насмеши се, не дозволи да виде да патиш.
Знаш да се они туђим болом хране;

Зато не показуј очи уплакане.
И кад ти је тешко, склони се у собу.

Исплачи се, па сутра почни нову борбу.
С осмехом на лицу, бол сакриј у души,

А снагом у срцу све грешке сруши.
Покажи да можеш бити изнад свих!
Не дозволи да чују твој болни крик!
Као што су теби, сад се њима смеши,

јер рекох ти, кажу:,, И најбољи греши ”.

ПОЕЗИЈА

Мила Јевремовић, II5
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Наши ученици су и ове године традиционално посетили Међународни сајам књига.
,,Кључ је у књигама“. Слоган овогодишњег сајма књига јасно истиче поруку која оличава ово безвремено благо. Књи-

га је магија која нам пружа прилику да проживимо мноштво других живота, напредвидивих и тајанствених, да осетимо 
мозаик емоција склопљен од жудњи, љубави, патње, узбуђења и страсти. Она не прима свет онаквим каквим га је нашла. 
Од њега ствара боље место , место које вам омогућава да путујете кроз векове, епохе. Свака прочитана књига је једно 
ново животно искуство, ако си спреман да га прихватиш и из њега нешто научиш.

Кроз књиге уживамо у мислима писаца са свих континената, који нам кроз богатство речи поклањају своје највред-
није мисли, изливају своје душе у наше. Њихове мисли и снага ума издижу се над националним, друштвеним, класним 
поделама, поделама било које врсте. Прелазећи преко прага својих нација, оживљавају заборављене и испражњене прос-
торе, пределе које су уништили ратови, самовоља, охолост. Те душом написане речи чувају нас од општељудског забо-
рава. Оне чувају и национални идентитет једног народа. Ако један народ заборави своју прошлост, онда губи и свест о 
томе шта јесте и којим путем треба да иде. 

Читајте! Одговоре на сва ваша питања потражите у књигама јер целокупно знање света садржано је у њима. Треба 
само наћи књигу која садржи одговор на ваше питање. Зато будите упорни, читајте, читајте...Кључ је ту негде...

КЉУЧ ЈЕ У КЊИГАМА

Током 2017. године наша школа је учествовала у пројекту ,,Квалитетне услуге за бољу запошљивост младих – КВИС 
на БИС“ у организацији Београдске отворене школе, као и у организацији и реализацији радионице представљене у 
брошури ,,Како развијати вештине управљања каријером ученика у средњој школи – предлози радионица“.

Пројекат је подразумевао акредитовану обуку под називом ,,Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – 
основна обука“ у трајању од 16 сати стручног усавршавања. Обука је одржана 6. и 7. јула 2017. године у просторијама 
Београдске отворене школе у Београду. Циљ обуке је био да се наставницима приближи појам каријере, каријерног 
вођења и и саветовања и да им се укаже на значај правовременог информисања ученика о могућем току њихове каријере. 
Током обуке посебна пажња је усмерена на специфичности рада са ученицима из осетљивих друштвених група, а наро-
чито раду са ученицима који су у ризику да напусте школовање. У обуци је учествовало 12 школа из Републике Србије.

Део пројекта је био израда предлога радионице за развој каријерног вођења и саветовања у школи,  као и реализа-
ција тих предлога у школи. У нашој школи су током септембра реализоване две радионица у којима је учествовало 30 
ученика. 

Национална годишња конференција о каријерном вођењу и саветовању означила је крај овог пројекта. Конференцији 
је присуствовало више од 130 наставника и стручних сарадника. Циљ Конференције је био унапређивање квалитета 
услуга за каријерно вођење и саветовање у средњим школама како би млади добили једнаку и квалитетну подршку у 
својој транзицији из образовања у свет рада. Конференција је затворена изложбом ,,Радионице за развој каријере уче-
ника средњих школа у Србији“ које су организовали наставници и стручни сарадници из 12 средњних школа. Током 
изложбе учесници Конференције су могли да разговарају са представницима школа о њиховим искуствима у креирању 
и реализацији услуга за ученике. Та искуства су детаљно представљена у брошури ,,Како развијати вештине управљања 
каријером ученика у средњој школи – предлози радионица“.

У припреми и реализацији овог пројекта и радионица у нашој школи учествовале су професорка Рада Ђорђевић и 
стручни сарадник Биљана Ивковић.

Милица Ђорђевић, III5

ВЕШТИНЕ УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ
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О електронској музици се много расправља. Мејнстрим 
медији је људима представљају као злокобни тренд младих, 
чиме подсећају на период када је рок сматран за злу, бун-
товничку музику. Долази до великог одбијања, осуђивања од 
стране људи који је не разумеју.

Рашчистимо то - електронска музика је само музика. Да, 
све више постаје мејнстрим али сада када је заступљена ши-
ром света различити стилови и жанрови су приступачнији 
свуда него што су икада били. Повезаност људске свести са 
овом музиком је огромна јер трака није обавезана текстом  
који изазива одређени тип емоције, већ је можемо индиви-
дуално доживети. Она има ритам, тембралну сложеност, ши-
рок опсег емоција, неконвенционалност и апстрактност. 

Корени јој сежу још од краја 19. века и почетка 20. века, 
када је немачки научник Хелмхолц истраживао акустику. 
Експериментисањем првих деценија двадесетог века ст-
варају се нови инструменти. Видели су будућност у њима. 
Футуристи су компоновали музику са акустичном буком. 
Средином века настају синтисајзери, а шездесетих јапанска 
електронска музика и Даб са Јамајке који постају присутни 
у музици широм света. Електронске примесе користе Пинк 
Флојд и Битлси. Седамдесетих, бендови попут Крафтверка 
(немачки легендарни бенд) су публици изнели по први пут 
оно што данас зовемо електронском музиком. Од тада је у 
експанзији. За Крафтверкoм следе извођачи попут Боувија, 
Доне Самер и Ђорђа Мородера. Осамдесете су ере syntha. 
Бендови попут Пет Шоп Бојс и Дипеш Мод су комбинова-
ли рок са доста, доста синта. Затим се открива кућно ком-
пјутерско прављење музике и полако настају техно и тренс. 
Деведесетих је електронска музика прерасла у обимнији 
жанр. Настали су многи жанрови попут техна, тренса, хауса, 
амбијенталне музике, драм енд бејса и њихови субжанрови. 
Та култура је још увек била андерграунд и означавала је бег од стварности и незадовољства. У Србију долази тек у тој 
деценији, али у мало мрачнијем светлу. Млади људи су у техну видели бег од мучног стања у држави. Данас, у 21. веку 
део ове  музике се проширује и бива преточен у свет тоталног мејнстима, док други опстаје у скривенијој форми за праве 
љубитеље. Неки од основних, базних жанрова су: 

Техно (detroit  techno, minimal, acid techno...) - Драм кик је у сваком биту. BPM варира од 125 све до 145. Има неми-
лосрдне клепове и шејкере.
За историјски почетак техна се везује Детроит. Детроит техно је мелодичнији, чује се аналогни, топлији звук.
Неки од најпознатијих извођача: Jeff  Mills, Laurent Garnier, Adam Beyer, Nina Kraviz, Green Velvet, Juan Atkins, Chris 
Liebing....
Композиције: Јeff  Mills - The Bells, Bostin 168 - Cybernetics, Carl Craig-Throw, Nina Kraviz - Climax, Richie Hawtin - The 
tunnel...
House (deep house,tech house...) - топлија, са више душе. Настаје у Чикагу. Пуштан је у складиштима, по којима је и 
добио име (warehouse).
Извођачи: Frankie Knuckles, Carl Cox, Solomun, Art Department, Hot since 82, Claptone..
Композиције: Solomun-After rain comes sun, Fresh&Low - New life, Eddie Amador - House music, Moody man - I can't 
kick this feeling when it hits, Art Department - Without you...
Тренс (psy trance, goa, acid trance...) - специфичан, неподношљив многима . Тренс се односи на одређено стање ума, 
блиско хипнози, чак просветљености.
Извођачи: Astrix, OxiDaksi, Paul Van Dyk, Talamasca, Sven Vath, Vini Vici
Композиције: Astrix - Adhana, Talamasca - Daydreaming, Parasense - Paranoia, Vini Vici - The tribe...
Драм енд бејс (liquid, jungle, breakbeat hardcore, industrial..) -BPM је веома брз, око 160-170 по минути. Брејкбитови 
су увек брзи са великим бас линијама.
Извођачи: Netsky, Shapeshifter,  Chase&Status, HighContrast, Rudimental, Salmonella Dub..
Композиције: Lenzman-In my mind, Makoto - Find a way, Chase&Status - Real no more, Netsky - Memory Lane...

Милица Миловановић, II5

ЕЛЕКТРОНСКА МУЗИКА
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Ученици II-4 одељења, подстакнути идејом професорке српског језика и књижевности Б. Перовић, истраживали су 
лексикологију нашег места. Првенствено су се бавили топонимима нашег града.

Желели смо да сазнамо, а уједно и сачувамо од заборава, како су настајали називи делова Љига. Ученици су били 
подељени у групе, па су испитивали порекло, ономастику и интервјуисали старије суграђане који су живи сведоци на-
стајања топонима.

Подсетићемо вас да су делови нашег града: Сојино брдо, Беле стене, Црепана, Росуље, Чимино брдо, Колонија, 
Гукош, Тодоревац, Коса, Ћућин, Бабајић, Годевац, Зелени венац, Милошево брдо, Марин гај.

Преносимо вам део нашег сазнања о овој теми.

ТОДОРЕВАЦ

Ми живимо у крају званом Тодоревац, мада се у катастру води као кат. општина Гукош, односно Спасовина. Незна се 
одакле потичу називи Тодоревац и Спасовина. Крај Тодоревац обухвата око стотинак кућа. До 1970. године Тодоревац 
није био насељен, већ је био крај ливада и ораница. Био је изграђен само Ловачки дом. Тек после 1970. године почиње 
изградња приватних кућа, улица и остале инфраструктуре. Љиг је изграђен око реке, на левој обали је село Бабајић, а на 
десној село Гукош, где се налази и наш крај. Село Гукош је по легенди добио назив, тако што су живела два брата Гуко 
и Бранко. По Гуку је назив села Гукош, а по Бранку село Бранчић. Село Гукош је било поприште тешких борби у Првом 
светском рату српске и аустроугарске војске у чувеној Колубарској бици. Добрица Ћосић у свом роману „Време смрти“ 
пише да је војвода Живојин Мишић војводску палицу добио у селу Гукош на месту званом Спасовина, значи у близини 
наших кућа.

Катарина Јанковић

БЕЛЕ СТЕНЕ

Према истраживањима археолога и историчара, сматра се да је у средњем веку на овом простору постојао град Бела 
стена. Он се налазио између два села, Бранчића и Гукоша код Љига. Беле стене такође су познате и у Првом светском 
рату, али и у Колубарској бици. Када год би се заорала земља, помаљале су се кости страдалих, делови униформи... Белег 
од белог мермера, који је свом сину поручнику аустроугарске војске погинулом у Колубарској бици подигла мајка, на 
нашем имању је скоро столеће. О овом знамењу бринули су мој деда и отац. „За Србе је гроб светиња, па био макар и 
гроб непријатељског војника“, говори Михаило Сајић (71) домаћин из села Гукоша код Љига, на чијој се ливади налази 
мермерна плоча на којој је на немачком језику уклесано: „Овде почива поручник Фриц Штукл, стар 49 година. Погиунуо 
у Љигу 28. новембра 1914. године. Снивај своју тужну мајку.“ Предање каже да је непријатељског поручника убио смрт-
но рањени српски војник, јер се на том месту, који сељани зову Беле стене, водила једна од највећих борби Колубарске 
битке.

Ана Јанковић

ЧИМИНО БРДО

Моји преци из херцеговачког каменитог крша пронашли су своје ново уточиште на брдовитој Боблији,  просторима 
између Љига и Кадине Луке, у селу Гукош. Веома тежак живот се наставља у новој средини. Развојем варошице Љиг, 
проласком првог узаног колосека Београд-Сарајево и путног правца Београд-Ужице, моји преци су схватили да би нови 
простор живљења требало да буде ближе  цивилизованој варошици Љиг. После великог рата од 1914-1918. створили су 
се услови пресељења мојих предака са Боблије у Љиг. Бавећи се пољопривредном производњом, производњом брашна у 
воденици на реци Љиг, сточарством, транспортом, рабаџијском воловском запрегом, продајом повртарских производа на 
пијаци, моји преци Милићевићи, дошли су до средстава која су улагана у куповину земљишних поседа. Један од предака 
имао је надимак Чима, па је и брдо названо Чимино брдо. Било је идеја да се дворови, куће подигну поред путног правца 
Кадина Лука, међутим, ипак је преовладала идеја да се породица Милићевић насели на самом врху брда, одакле би се 
погледом могли контролисати сви догађаји на имању. Тако је моје брдо постало Чимино брдо.

Марија Милићевић

БАБАЈИЋ

Село је врло старо, а настало је и добило име за време турске окупације. По легенди која потиче из тог времена, Тур-
чина, који је јашући коња атаром села кроз мочварни део реке Љиг, коњ је збацио и он се удавио. Његови синови тражећи 
га по мочвари, у нади да је остао жив, дозивали су га: „Баба, ич“ (Оче, где си). И тако од „Баба ич“ наши преци дадоше 
име селу Бабајић.

Бојана Митровић

ТОПОНИМИ НАШЕГ ГРАДА
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Две хиљаде година пре нове ере (пре Христа), ископан је у Кини рукопис који се сматра најстаријом књигом која 
садржи упутства о лепом понашању и зове се „Књига ритуала“.Ево једног упутства из те књиге: “Кад једеш, једи тако да 
слепци око тебе не знају да једеш. Ако желиш јести бучно, пођи у планину и не враћај се међу људе“.

Млади су лепши када се лепо понашају

Ево неких општих правила:

  Никад не судити о ономе што не разумемо и што не познајемо довољно.
  Неукусно је ићи на јавна места и свечаности у строго спортском или аљкавом оделу.
  Избегавати разговоре и неукусне шале којима се може разбити добро расположење у друштву.
  Поштовати свакога без обзира на његов положај.
  Никада не заборавити своје родитеље нити се стидети њиховог положаја ако смо образованији или више постигне-

мо у животу од њих, као и кад су они једноставни и скромни.
  Ништа у животу не радује као мало пажње, па их треба указивати ближњима.
  Не треба држати руке у џеповима од панталона док се разговара.
  Не износити тајне својих другова и другарица (брата и сестре) и увек о њима говорити с поштовањем и љубављу.

Биће узвраћено.
  Знак је лошег васпитања грбавом, сакатом, глувом, немоћном... смејати се и ругати.

Поздрављање

Поздрав је основни гест културног човека и најстарији знак учтивости. Са поздравом се не штеди, (он не кошта), а 
показује лепо васпитање. Стога:

  При поздрављању треба сваког погледати ведро у лице, јер поздрављање је указивање поштовања и пријатељства 
једних према другима.

  Први поздравља млађи старијег, нижи по рангу вишег, мање познат више познатог и мушкарац жену.
  У позоришту, и кад је велика група људи на неком јавном месту, они који се познају треба да се поздраве само кли-

мањем главе или речима али тихо, без љубљења, грљења и руковања.
  Љубљење као поздрав примењује се само у изузетним приликама, али и тада треба да буде тихо и дискретно (без 

гласног цмакања).
  Ако мушкарац седи (у парку или ресторану) придићи ће се и поздравити даму.
  Мушкарац се рукује стојећи, док жене, ако седе, не морају да устају.
  Са „ви“ се обраћа млађа особа старијој особи, затим непознатој и особи са којом није у блиском сродству или прија-

тељству.
  Предлог преласка са „ви“ на „ти“ може да упути старија особа млађој особи, жена мушкарцу, домаћин госту.
  Децу одмалена учити да одрасле и непознате ословљавају са „ви“.
  По нашем бонтону персира се само пунолетним особама.

НЕМА НИШТА ЛЕПШЕ ОД ЧОВЕКА КОЈИ СЕ ЛЕПО ПОНАША!
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На свету постоји 7.106 живих језика, па је агенција On 
The Go Tours одлучила да се позабави буквалним преводом 
имена већих градова у свету.

Вероватно нисте знали да град Минск значи место за 
трговину, Берлин означава назив за мочвару, док Пекинг 
значи северна престоница.

 Значење имена градова у Северној и Јужној Амери-
ци су посебно интересантна. Буквалан превод за име гра-
да Рио де Жанеиро у Бразилу би био “јануарска река” док 
неки називи потичу од цивилизација које више не постоје 
као на пример Тегусигалпа у Хондурасу са значењем Сре-
брне планине или место где живи елита.

 Ево још неких од превода: 

  Кандахар (Авганистан) - Александар Велики
  Лисабон (Португал) - Безбедна лука
  Москва (Русија) - Река
  Берлин (Немачка) - Мочвара
  Тирана (Албанија) - Дневник
  Луанда (Ангола) - Порез/Такса
  Буенос Ајрес (Аргентина) - Добар ветар
  Беч (Аустрија) - Бела тврђава
  Баку (Азербејџан) - Град ветра
  Дака (Бангладеш) - Мало жбунасто дрво
  Брисел (Белгија) - Кућа у мочвари
  Сарајево (Босна и Херцеговина) - Двор, палата
  Рио де Жанеиро (Бразил) - Јануарска река
  Софија (Бугарска) - Мудрост
  Богота (Колумбија) - Засејана поља
  Сантјаго де Куба (Куба) - Свети Јаков од плодне земље
  Копенхаген (Данска) - Трговачка лука
  Џибути (Џибути) - Отирач од палминог лишћа
  Каиро (Египат) - Победнички/Победник
  Лаутока (Фиџи) - Удар копља/Око бика
  Акра (Гана) – Мрави
  Гватемала Сити (Гватемала) - Град шуме
  Тегусигалпа (Хондурас) - Сребрна планина/Мјесто на 

којем живи елита
  Будимпешта (Мађарска) - Водена пећ
  Рејкјавик (Исланд) - Димни залив
  Делхи (Индија) - Праг
  Лос Анђелес (САД) - Анђели
  Берн (Швајцарска) - Медвед

ЗНАЧЕЊЕ ИМЕНА ГРАДОВА

  Тихуана (Мексико) - Поред мора
  Пекинг (Кина) - Северна престоница
  Џакарта (Индонезија) - Комплетна победа
  Даблин (Ирска) - Црни базен
  Рим (Италија) - Јак/Храбар
  Најроби (Кенија) - Земља хладне воде
  Монровија (Либерија) - 
  Названа је према бившем америчком председнику 

Џејмсу Монроу
  Вилњус (Литванија) - Велики талас
  Луксембург Сити (Луксембург) - Мали замак
  Куала Лумпур (Малезија) - Блатњаво ушће
  Монако Сити (Монако) - Монах/Самоћа
  Минск (Белорусија) - Пијаца
  Подгорица (Црна Гора) - Испод горе
  Амстердам (Холандија) - Брана/насип на Амстелу
  Осло (Норвешка) - Ливада богова
  Нгерулмуд (Палау) - Земља ферментисане рибе
  Манила (Филипини) - Земља расцветалих мангрова
  Букурешт (Румунија) - Град радости
  Дакар (Сенегал) - Дрво тамаринд/Земља уточишта
  Сингапур (Сингапур) - Град лавова
  Братислава (Словачка) - Браслављева слава
  Блумфонтејн (Јужноафричка Република) - Фонтана 

цвећа
  Севиља (Шпанија) - Равница
  Картум (Судан) - Крај слонове сурле
  Парамарибо (Суринам) - Велики речни становници
  Дамаск (Сирија) - Добро наводњена земља
  Бангкок (Тајланд) - Округ дивљих шљива
  Ашхабад (Туркменистан) - Град љубави
  Фунафути (Тувалу) - Банана
  Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) - Отац га-

зеле
  Бирмингем (Велика Британија) - Село Бормундових 

људи
  Монтевидео (Уругвај) - Видео сам планину
  Ватикан Сити (Ватикан) - добио је име по Ватиканс-

ком брежуљку (Mons Vaticanus)
  Хараре (Зимбабве) - Онај који не спава
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Гусле су народни музички инструмент с подручја Балкана. Овај инструмент има једну, или евентуално две жице. 
Најчешће су направљене од јаворовог дрвета. Као једножичани инструмент, гусле се срећу у Србији, Црној Гори, Босни, 
Херцеговини и Далмацији. Гусле из Лике и Босанске Крајине углавном имају две жице. Жице су направљене од триде-
сет упредених коњских длака, као што је случај и са струном гудала. Гудало се користи тако што се повлачи по затегну-
тим жицама, производећи оштар и драматичан звук, који је изузетно експресиван. Гусле спадају у инструменте за које 
је потребно велико умеће свирања

Делови гусала:
1.Варјача - звучно тело - издубљено дрво преко кога је натегнута јагњећа, зечја или јарећа кожа на 

којој је на средини направљена перфорација ради звучности инструмента.
2.Држач се састоји од «врата» и «главе». «Глава» је сам врх гусала и обично је врло богато украше-

на, може бити изрезбарен лик човека, коња, птице итд, док је «врат» део за који гуслар држи гусле, док 
другом руком гудалом прелази преко натегнутих струна.

3.Струне су направљене од длака из коњског репа.
4.Опута - део за који је струна причвршћена при дну гусала.
5.Кочић - налази се између «главе» и «дршка» и на њега се намотава струна
6.Коњ или коњић - комадић дрвета који одваја струну од звучног дела. Налази се између «опуте» и 

перфорације, а може бити до «три прста» висине.
7.Лучац - гудало направљено од природно закривљене гране и струне од коњске длаке.
При свирању, тело гусала се полаже на колена (у крило), док дугачак врат придржава длан једне 

руке. Гусле су играле важну улогу у историји српске епске поезије будући да су гуслари — народни 
певачи, опевали догађаје из националне историје вековима, све док ти текстови нису коначно записани. 
Већина песама говори о временима отоманске владавине и националне борбе за независност. Напорима Вука Караџића 
многе српске епске песме записане су и сачуване већ у раном 19. веку. У неким књигама и публикацијама се спомиње 
податак да су српске гусле дочекале Фридриха Првог Барбаросу када се у 12. веку састао у Нишу са српским владаром 
Стефаном Немањом, где му је Немања понудио помоћ српске државе у крсташком рату. Кажу да је Барбароса био за-
дивљен звуком гусала и певањем уз њих, па се много интересовао око појединости везаних за гусле.

Гусле се још срећу и у Сирији, а код Лужичких Срба се среће гудачки инструмент под називом хусле. Такође, Срби 
који су мењали веру и примали ислам, били су задржали обичај опевавања својих муслиманских јунака уз гусле. Данас 
се овај обичај код њих готово изгубио.

ГУСЛЕ

Настанак и историја кафе
Постоји неколико претпоставки о почецима коришћења кафе као напитка и све оне у себи садрже, у већој или мањој 

мери, елементе легенде. Најпопуларнија је она која каже да је етиопски пастир Калди једнога дана приметио да се њего-
ве козе „чудно“ понашају након што су се најеле бобица с њему непознатог грма. Како су животиње постале прилично 
живахне Калди је и сам одлучио пробати плодове. Закључио је да му оне враћају снагу па је своје откриће поделио с 
коптским свештеницима у оближњем самостану. Свештеници су усвојили навику конзумирања плодова које би најпре 
намочили у воду и затим појели док би воду у којој су се бобице намакале попили. Кафа је прихваћена међу свештени-
цима, јер их је одражавала буднима за време дуготрајних молитви. Уз етиопске копте кафу су користили и припадници 
неких других источноафричких племена и то тако да би плодове јели помешане са животињском масти. Такви оброци 
одржавали су им снагу приликом дугих пешачења.

Биљке кафе се узгајају у преко 70 земаља, првенствено у екваторијалним регионима Америка, Јужне Азије, Индије 
и Африке. Две врсте које се најчешће узгајају и које имају највећу потражњу су arabica, и мање софистицирана, али јача 
и издржљивија robusta.

Појавом кафе на европском тржишту у 17. веку долази до великих промена. Опседнутост овим напитком и биљком 
доводи до тога да кафа буде проглашена сатанистичким напитком од стране неких католичких свештеника. Они су наиме 
сматрали да би кафа могла да потисне употребу црвеног вина, које је по њиховом мишљењу посветио Исус Христ. Ипак, 
када је папа Клеменет VIII пробао кафу, наводно је одмах променио мишљење. Решио је ту религиозну дилему тако што 
је „крстио напитак“, чинећи га тиме прихватљивим за католике.

Најскупља и најређа кафа
Сорта Kopi Luwak је изузетно ретка, годишње се, због специфичности, произведе мала количина ове кафе, па се тако 

100 g продаје за 75 америчких долара. У Калифорнији се шољица ове кафе продаје по цени од 5 долара и по речима влас-
ника ресторана овако ниска цена оправдава се жељом да што већи број људи може да испроба чудесан укус овог напитка.

Ова сорта кафе се прави на оствима Суматра, Јава и Сулавеси, на којима живе цибетке. Ови торбари хране се пло-
довима кафе и зато су сматрани штеточинама, све док није откривено да зрно које прође кроз њихов дигестивни тракт 
добије специфични укус, који му дају ензими из желуца ове животиње. Полусварена зрна се скупљају и од њих се прави 
најскупља кафа на свету богате и јаке ароме.

Kристина Кулизић, III4

КАФА
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Sekando piatto
-Пиле из Сијене
-Шпагете Миланезе

ПИЛЕТИНА ИЗ СИЈЕНЕ

Потребно:
-500г белог меса
-1 ананас
-50 мл уља
-5 g бибера
-5 g соли
-10 g куркуме
-100 g црног лука
-30 g пармезана
-1 веза першуна

НАЧИН ПРИПРЕМЕ:

-Црни лук исецкати на конкасе. Бело месо такође. Уље ставити у тигањ да се греје, када је загрејано додати лук и пр-
жити док се не кристализује. Затим додати бело месо, со, бибер и куркуму. Када је пилетина пропржена додати половину 
ананаса ситно исецканог на конкасе. Сервирати у претходно издубљеном ананасу. Преко пилетине ставити пармезан, а 
по жељи киселе краставце исецкане на жилиен.

ШПАГЕТЕ МИЛАНЕЗЕ

Потребно:
-500 g шпагета
-150 g црног лука
-Со и бибер по укусу
-150 g шапмињона
-200 g шунке

НАЧИН ПРИПРЕМЕ:

Шпагете скувати у благо сланој води. Црни лук исећи на конкасе, грејати уље и када се угреје ставити лук и пржити 
док се не кристализује. Потом додати шампињоне и шунку. Посолити и побиберити по укусу. На крају све то сједи-
нити.

ДЕКОРАЦИЈА:
ПОТРЕБНО:

-2 кивија
-Зелена салата
-Цвекла - 3. комада
-100 g семенки сунцокрета
-Лимун - 1. комад
-1 веза першуна
-50 g кеља
-50 g руколе
-100 g киселе павлаке
НАЧИН ПРИПРЕМЕ:
Цвеклу скувати и ољуштити,затим посути по целој површини сунцокретове семенке. Киви опрати, ољуштити и ис-

ећи на колутове. Зелену салату опрати и поставити испод ананаса у којем ће бити сервирана пилетина. Лимун опрати 
и исећи на кришке. Кељ опрати и скувати. Руколу опрати. Павлаку умутити што чвршће и ставити у дресир кесу, затим 
напунити цвеклу. Декорацију и прилог ставити по избору.

Живковић Ана, III2

РЕЦЕПТИ

  За вас припремило одељење кувара и конобара
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Будите искрени...
 Тек када одговорите на сва питања погледајте одгово-

ре.
  Када се најбоље осећате?
1. Ујутру (2 бода)
2. После подне и предвече (4 бода)
3. Касно увече (6 бодова)
   Како ходате?
1. Брзо, дугим корацима (6 бодова)
2. Релативно брзо, ситним корацима (4 бода)
3. Не баш брзо, усправне главе, гледајући испред себе 

(7 бодова)
4. Не баш брзо, погнуте главе (2 бода)
5. Веома полако (1 бод)
  У ком сте ставу док разговарате са неким?
1. Стојите прекрштених руку (4 бода)
2. Имате склопљене руке (2 бода)
3. Једну или обе руке држите на боковима (5 бодова)
4. Додирујете или гуркате особу с којом разговарате (7 

бодова)
5. Играте се са својим ухом, додирујете браду или 

увијате косу (6 бодова)
   Како седите док одмарате?
1. Савијених колена, ноге су опуштене једна уз другу 

(4 бода)
2. Прекрштених ногу (6 бодова)
3. Равно испружених ногу (2 бода)
4. На једној нози савијеној испод вас (1 бод)
   Како реагујете када вас нешто истински забави?
1. Гласним смехом (6 бодова)
2. Смехом, али не гласним (4 бода)
4. Тихим смешкањем (3 бода)
5. Срамежљивим смешком (2 бода)
   Како се понашате приликом неког друштвеног 

окупљања?
1. Гласни сте при доласку, тако да вас свако примети (6 

бодова)
2. Долазите незапажено и гледате уоколо у потрази за 

познатим људима (4 бода)
3. Потпуно сте неприметни и покушавате да не будете 

баш запажени (2 бода)
   Како се понашате онда када вас неко прекине док 

сте удубљени у нешто?
1. Срећни сте због прекида (6 бодова)
2. Крајње сте изнервирани због тога (2 бода)
3. Негде сте између претходно поменутих крајности (4 

бода)
   Која је ваша омиљена боја?
1. Црвена или наранџаста (6 бодова)
2. Црна (7 бодова)
3. Жута или светло плава (5 бодова)
4. Зелена (4 бода)
5. Тамно плава или љубичаста (3 бода)
6. Бела (2 бода)
7. Смеђа или сива (1 бод)
  Како лежите неколико тренутака пре него што зас-

пите?
 1. Испружени сте на леђима (7 бодова)
2. Испружени сте на стомаку (6 бодова)

3. Лагано сте савијени на боку (4 бода)
4. Главу сте ослонили на једну руку (2 бода)
5. Глава вам је испод покривача (1 бод)
   Шта најчешће сањате?
1. Падате (4 бода)
2. Тучете се или борите (2 бода)
3. Нешто или некога тражите (3 бода)
4. Летите или лебдите (5 бодова)
5. Углавном не сањате (6 бодова)
6. Снови су вам увек пријатни (1 бод)

Саберите бодове и сазнајте како вас други виде а то вам 
не говоре:

 Доминантна особа, преко 60 бодова
Други вас виде као особу с којојм треба "пажљиво по-

ступати", као некога ко је мало арогантан, егоцентричан и 
изразито доминантан. Неки вам се диве и желе бити попут 
вас, али вам не верују увек и оклевају да ступе с вама у 
неки дубљи однос.

 Темпераментна особа, између 51 и 60 бодова
 Други вас виде као узбудљиву особу, експлозивног тем-

перамента, импулсивну, као природног вођу који брзо до-
носи одлуке, иако не увек исправне. Сматрају вас храбром, 
авантуристички настројеном особом, као некога ко ће се 
увек усудити да покуша и ко ужива у авантури.

Људи генерално уживају у вашем друштву због уз-
будљивости којом зрачите.

 Практична особа, између 41 и 50 бодова
Други вас виде као директну, живахну, шармантну, за-

бавну, практичну и увек занимљиву особу која је увек у 
центру пажње, али која је довољно уравнотежена да јој то 
"не удари у главу". Такође вас сматрају љубазном, обзир-
ном особом пуном разумевања која ће увек развеселити и 
помоћи.

 Одана особа, између 31 и 40 бодова
Други вас виде као разумну, опрезну, брижну особу, па-

метну, талентовану, али и скромну. Нисте неко ко превише 
брзо склапа пријатељства, али сте изразито одани онима 
који постану ваши пријатељи и за узврат очекујете исту 
оданост. Они који вас стварно упознају, схватају да је за-
иста пуно потребно да се ваша вера у пријатеља поколеба, 
али вам исто тако треба пуно да заборавите, ако се то и 
догоди.

 Опрезна особа, између 21 и 30 бодова
Пријатељи вас сматрају савесном и педантном особом. 

Виде вас као неког ко је врло опрезан, изразито брижан, 
као некога ко полако и истрајно ради. Уистину би их изне-
надило да изненада реагујете импулсивно, будући да оче-
кују од вас да све пажљиво испитујете из сваког угла па тек 
онда одустанете.

Сматрају да је разлог томе ваша опрезна природа.
 Неодлучна особа, мање од 21 бод
Људи вас сматрају срамежљивом, нервозном, неодлуч-

ном особом, за и о којој је потребно бринути, која увек 
жели да неко други донесе одлуку уместо ње и која не 
жели ни у шта да се меша. Ви сте за њих вечно узнемирена 
особа која само види непостојеће проблеме. Неки људи вас 
сматрају досадним. Само они који вас добро познају знају 
да то нисте.

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ
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Ован: Пошто сте посесивни, а са емоцијама на како 
- тако завршићете са неким кретеном, па ћете се онда чу-
дити и хулити црну судбину како баш вас да ,,убоде“ по-
грешна стрела. Ово ће вам се сигурно догодити ако одмах, 
чим прочитате овај хороскоп, ваше емоције не доведете у 
ред, да оне слушају вас, а не ви њих.

Бик: Ваша појава ,,елегантно попуњене особе“ може 
да завара и одбије супротни пол. Ваша шармантност и 
занимљивост налазе се дубоко закопани у вама. Пошто 
је данас мало оних који су упорни, а и физички изглед је 
пресудан приликом стицања првог утиска, неопходно је да 
олакшате вашој шармантности и занимљивости да избије 
у први план. Смршајте.

Близанац: Слатке, милозвучне речи излазе из ваших 
уста. Особе супротног пола се лепе за вас као муве на ... 
Чим схвате да код вас нема ничег квалитетног одмах се 
одлепе. Не брините, залепиће се неко сличан вама.

Рак: Немојте бити толико емотивни иначе ће вам на-
редни период бити веома тежак. Чекају вас нова, експло-
зивна познанства. Да бисте их боље сварили учланите се у 
неко ловачко друштво или упишите кулинарски курс како 
би што боље сварили закувану љубавну чорбу.

Вага: Излазак у биоскоп са вољеном особом донеће 
вам раскид и главобољу. Под утицајем љубавног филма 
који будете гледали ваша вољена особа ће схватити да ви 
нисте савршени, да јој нисте увек на првом месту, да је не 
волите довољно... Не вреди да избегавате одлазак у био-
скоп, она ће то схватити кад - тад.

Шкорпија: Звоц! Звоц! Звоц! Ако не престанете да 
звоцате, вољена особа ће отићи на нудистичку плажу. Кад 
избаци селфи са плаже на фејс, схватиће да не мора више 

да слуша ваше звоцање јер ће јој се отворити нови видици 
и нове могућности. 

Стрелац: Пошто сте велики инаџија из ината ћете за-
волети особу која вам се баш и не свиђа. Макар ћете једном 
у животу позитивно искористити ту вашу особину јер је 
особа коју често и не примећујете када је у вашем друштву 
идеална за вас.

Водолија: Немојте бити тужни што сте се најзад ос-
лободили добре везе у којој је све ,,штимало“, а ви сте и 
поред тога били незадовољни. Иде друга, гора. Можда 
ћете у њој бити срећни. 

Јарац: Вољена особа ће вас обрадовати новом пушки-
цом из психологије. То значи да жели да вас задржи, иако 
се ви копрцате и месецима покушавате да побегнете. Ако 
побегнете, мораћете сами да пишете пушкице. Ваш сле-
дећи партнер то неће радити за вас.

Риба: Престаните да делите савете као тетка Савета па 
ће неко можда и остати поред вас, али само као друг. У 
љубави ове године нећете имати среће. Сви ће бежати од 
вас као да сте губави.

Лав: Принцип ,,волим прво себе па онда тебе“, ове го-
дине ће код вас бити појачано на снази. Због тога ће вас 
вољена особа оставити услед недостатка љубави, па вам 
неће ништа друго преостати него да волите себе саме. 
Када схватите да нисте најлепши, најбољи, најинтелигент-
нији, отвориће вам се нови путеви. 

Девица: Ове године ћете имати мноштво ватрених по-
нуда. Пажљиво бирајте коју ћете понуду прихватити јер 
ћете већ након првог састанка бити приморани да проме-
ните знак. 
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