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СРПКИЊА
Ој' Српкињо буд' орна
Као што си узорна
Кажи нек се разгласи
Шта те тако краси
Бело грло и лице
Чарне очи Милице
Ил, ружице усана
Или коса врана
Кажи нам наш крине
Да нас жеља сад мине
Кажи нам сад одма'
Кажи нек се зна:
Шта ти знам одговорит брале
Кад ме срам твоје силне хвале,
Хвалите онај цвет
Што га има цео свет
Дична сам само ја
Што сам Српкиња
Исидор Бајић

СКЕНИРАЈТЕ QR КОД И УЖИВАЈТЕ!

ЧЕХОВ: КОЈЕ ОСОБИНЕ КАРАКТЕРИШУ КУЛТУРНЕ ЉУДЕ?

Чувени писац Антон Павлович Чехов забележио је бројне мудрости о културним људима. У писму које је упутио
свом млађем брату, направио је списак особина које испуњавају културни људи:
“Живот има своје услове. Како би човек био прихваћен међу образованим људима, мора бити културан”.
“Они поштују људску личност и зато су увек љубазни, пажљиви, учтиви и спремни да чине за друге. Саосећајни су
према свима, не само према просјацима и мачкама. Брину и о ономе што се не види, и спремни су да се жртвују како би
помогли другима. Поштују туђе власништво и зато враћају своје дугове”.
“Искрени су и презиру лаж. Не лажу чак ни кад су ситнице у питању. Лаж вређа слушаоца и унижава га у очима говорника. Не позирају, понашају се исто и на улици и у свом дому, не праве се важни пред својим скромнијим пријатељима. Нису склони блебетању нити оптерећују друге својим ничим изазваним исповестима. Из поштовања према туђим
ушима више ћуте него што причају”.
“Не понижавају себе како би изазвали сажаљење. Не играју на карту туђе осетљивости да би освојили пажњу. Не
говоре: Мене нико не разуме или Нико не мари за мене, зато што су то јефтини и вулгарни трикови”.
“Не пате од плитке таштине. Не маре за лажне вредности, познанства с познатим личностима или за то да сами буду
познати. Ако су учинили нешто значајно, не праве од тога најважнију ствар на свету, и не хвале се тиме да имају приступ
тамо где га други немају. Заиста талентовани људи се увек клоне светине и рекламирања”.
“Ако имају неки дар, поштују га. Зарад њега жртвују одмор, романсе, провод, сујету. Поносни су на свој дар, али су
му и веома посвећени. Имају развијен осјећај за лепо, естетско. Не иду на спавање у одећи, одржавају чистоћу животног
простора. Веома воде рачуна да контролишу своје нагоне и да у супротном полу не виде само сексуални објекат. Теже
оригиналности, отмености, човечности, диве се мајчинским осећајима. Не опијају се него пију алкохол само у посебним
приликама, јер сматрају да нису свиње. Држе се начела mens sana in corpore sano – у здравом телу здрав дух”.
“Тако изгледају културни људи. Да би човек био културан није довољно да чита популарне романе и посећује позориште. Он мора непрестано, даноноћно да ради на себи, да чита, учи, труди се… и да одмах одбаци сујету, јер се сваки
изгубљени сат рачуна”, завршава своје писмо Чехов.
Приредио: Драган Јанковић, проф.
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ПОНОС ШКОЛЕ – НАШИ ДОКТОРИ НАУКА
Ове године трећа генерација љишке гимназије обележила је годишњицу матуре са великим округлим бројем. 50
година.
Петнаест доктора наука представљено је у прошлогодишњем броју нашег часописа, на реду су нови доктори наука,
такође некадашњи ученици гимназије, односно средње школе.

Проф. др Снежана Радисављевић Јанић
Рођена је у Љигу 1966.године. После средње школе, уписала је Факултет физичког
васпитања, на којем је дипломирала 1990.године. Три године касније, постала је асистент, потом доцент. Докторирала је 2010.године, област Физичко васпитање и спорт, назив докторске дисертације „Релације физичког селф-концепта, моторичких способности
и физичког вежбања ученика основне школе“. Данас је у звању ванредног професора на
Факултету спорта и физичког васпитања. Предаје теорију и методику физичког васпитања
на првој, другој и трећој години основних студија. Била је ментор за више дипломских
радова.
Аутор је више научних и стручних радова. Коаутор је неколико уџбеника за основне и
средње школе. Заједно са професором Драгославом Аруновићем написала је Практикум
за педагошку праксу студената III и IV године.

Др Милојко Миловановић
Рођен је 1960. године у Београду. Основну школу и гимназију друштвено - језичког смера, завршио је у Љигу, а Војну академију Копнене војске у Београду 1982. године, када је примљен у активну војну службу у чину официра –
потпоручника. Правни факултет у Београду завршио је 1994. године, а после две
године положио правосудни испит. Постдипломске студије из области радног
права и права социјалног осигурања похађао је такође на Правном факултету,
академско звање магистра правних наука стекао је 2001. године.
Докторску дисертацију „Дисциплинска одговорност у Војсци Србије“ одбранио је на Правном факултету Универзитата Унион 2016. године.
Пуковник Милојко Миловановић био је директор Фонда за социјално осигурање војних осигураника, а посебно се бавио решавањем егзистенцијалних
проблема корисника војне пензије. Професионална војна служба престала му је
крајем 2011. године.

Др Ивана Јеремић
Из Љига отишла је на Факултет за менаџмент „Браћа Карић“. Као одличан студент,
након прве године, добила је стипендију Универзитата „Браћа Карић“. Проглашена је за
једног од 10 најбољих студената у генерацији уписаних 1996. године. Од 2000-те године
запослена је у Српској банци а.д. Београд, прошавши све степенице, од приправника, до
виших позиција. Упоредо са напредовањем на радном месту, усавршавала се, најпре магистрирала на матичном факултету, а 2012. године докторирала на Факултету организационих наука, одбранивши докторску дисертацију „Стратегије инвестирања на тржишту
обвезница“ код ментора Весне Богојевић - Арсић. За докторске студије добила је стипендију „Српске банке“ а.д.Београд.
Стручно се усавршавала у земљи и иностранству.
Интересовања су јој здрава исхрана, анализа финансијских тржишта, страни језици.
Пише поезију и прозу.
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Проф. др Бојана Мирковић

Бојана Мирковић је ванредни професор на ужој научној области аеродроми и безбедност
ваздушне пловидбе на Саобраћајном факултету у Београду.
Рођена је у јулу 1980. године. Одрасла је у Љигу, где је завршила основну школу и гимназију, као ђак генерације и двоструки добитник Дипломе „Ђак каплар“ (1994. и 1998). Дипломирала је 2005. и носилац је дипломе „Божидар Милошевић“, као и дипломе коју додељује
Универзитет у Београду за најбољег дипломираног студента на Саобраћајном факултету.
Магистрирала је 2008. и докторирала 2014. на Саобраћајном факултету, све из области ваздушног саобраћаја.
На Саобраћајном факултету је запослена од 2005. Такође је ангажована у обуци контролора летења при Школском центру SMATSA, и у акредитованом програму за школовање
војних пилота на Војној академији.
Аутор је бројних научних радова из области ваздушног саобраћаја; као и два основна
уџбеника, једног практикума и једне ауторизоване скрипте из области планирања, пројектовања, управљања и функционисања аеродрома.
Учествовала је у више истраживачких пројеката (програми: Хоризонт 2020, Швајцарска национална фондација за
науку, Европска комисија – COST акције, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, итд.),
консултантских пројеката и студија (за EUROCONTROL и аеродроме: Београд, Минхен, Абу Даби, Медина, Сеул, итд.),
као и у разним другим активностима у вези са науком и струком на домаћем и међународном нивоу.

Др Марија Недељковић
Марија је најмлађи доктор наука, тек јој је 28 година.
Године 2009. Марија је уписала Грађевински факултат у Београду и завршила га са
високим оценама. Потом уписује мастер студије. Марија је знала да у Холандији постоји
Делфт, а у Делфту престижни Грађевински факултет, те је конкурисала на докторске студије.
Жељна знања и учења, решила је да иде путем којим се не иде често, да нови живот,
далеко од завичаја, почне у земљи о којој не знамо много, евентуално по фудбалу и лалама
познатој.
Почетком марта ове године, на Универзитету у Делфту, Марија је промовисана у доктора техничких наука, у присуству породице и колега. Њена младост, место које је одабрала да докторира, тема доктората и још неке важне коцкице из биографије, определили су
ширу причу о њој.

Ивана Петровић
Док исписујем ове редове, Ивана још нема звање доктора биолошких наука. Добиће га
ускоро, када одбрани докторску дисертацију „Ефекат суше на физиолошке и биохемијске
показатеље квалитета плодова парадајза“.
После завршене љишке гимназије, уписала је Биолошки факултет у Београду (смер
биолог-истраживач) и завршила са 22 године. Била је студент продекан Биолошког факултета. Мастер академске студије окончала је 2012. са веома високим просеком, а након
одбране мастер рада добила је звање мастер биолог. Докторске академске студије уписала
школске 2012/2013. године на Пољопривредном факултету у Београду.
Тренутно је запослена на Пољопривредном факултету као истраживач сарадник на
пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја („Савремени биотехнолошки приступ решевања проблема суше у пољопривреди Србије“ ). Такође је учествовала у међународном пројекту FP7 REGPOT AREA. Као учесник AREA пројекта, у току
2014. и 2015. године Ивана Петровић је обавила две тромесечне специјализације у француском Националном институту за пољопривредна истраживања из области физиологије
и молекуларне биологије биљака.
Као докторант објављује радове у међународним часописима и у националним часописима од међународног значаја.
Иванин отац Предраг Петровић, познатији као Пеца, је биолог и истраживач, један од оснивача Истраживачке станице Петница, почетком 80-тих година двадесетог века.
Сестра Јелена је професор на Пољопривредном факултату у Београду.
Мира Којић, библиотекарка, некадашња ученица и професорка школе
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ОД ЉИГА ДО ДЕЛФТА

еђу тридесетак ученика који су завршили љишку гимназију 2009.године, била је и Марија Недељковић,
рођена у Моравцима 1990.године. Вредна, амбицизна, заљубљена у природне науке, али и истраживања,
одабрала је Грађевински факултет у Београду и у рекордном року га завршила.
Изузетни резултати постигнути у првој години омогућили су јој да ради као демонстратор са студентима на предмету
Рачунарско цртање у грађевинарству.Такође, 2010. године учествује на свом првом симпозијуму “моНГеометрија” који
организује Српско удружење за геометрију и графику, Грађевинског факултета. Исте године, уписује
модул за Конструкције, који се фокусира на пројектовање и извођење објеката са различитим применама (зграде, индустријски објекти …) и од различитих материјала (бетон, челик, дрво).
Године 2013, међународна студентска организација IAESTE доделила јој је двомесечну интернационалну стручну праксу у Тунису, током које је
учествовала у припреми и извођењу бетонских конструкција компаније “Afriquetravaux”.
У октобру 2013. добија звање дипломираног инжењера грађевинарства.
Током израде мастер рада, 2014.године посвећује
се дизајну и испитивању алтернативног бетона цементном бетону. Њен мастер рад дао је велики допринос ширем истраживању на пољу примене
индустријских нуспроизвода у грађевинској индустрији, као једној од кључних истраживачких тема
које се спроводе на Грађевинском факултету у Београду. Тема мастер рада обухватала је проучавање геополимера, нове врсте композита, у чијем се саставу уместо портланд цемента као основног везива користе геополимери
на бази електрофилтерског пепела из термоелектране “Никола Тесла Б”, из Обреновца.
Основне предности употребе електрофилтерског пепела уместо портланд цемента у бетонским мешавинама, су у
смањењу потрошње енергије и емисије угљен-диоксида и смањењу површине депонија на које се електрофилтерски
пепео свакодневно одлаже што обезбеђује повећање степена заштите животне средине. Њен мастер рад представља спој
истраживачког и експерименталног, теоријског и практичног. Марија је у раду представила и анализирала чињенице из
историје развоја геополимера, али са погледом чврсто упереним у будућност, у време где се енергетски ресурси брижљиво штите и служе на општу корист различитих, не само енергетских сектора. Доказала је да се електрофилтерски пепео
од извора загађења може трансформисати у вредан производ.
Високе оцене, стручне праксе, знање енглеског језика и пионирски мастер рад у пољу одрживог развоја у грађевинарству омогућили су јој упис на докторске студије 2014. године и стручно усавршавање у Холандији, на престижном
Грађевинском факултету Универзитета у Делфту. Изабрана је као један од 106 кандидата.
Циљ истраживања у њеној докторској дисертацији био је испитивање трајности (животног века) геополимер бетона
заснованих на употреби индустријских нуспроизвода, наиме електрофилтерског пепела и гранулиране згуре високих
пећи. Марија је током првих 8 месеци израде доктората, дефинисала заједно са постдокторантом, др Камелом Арби,
иновативне геополимер бетонске мешавине и тестирала њихове хемијске, физичке и механичке карактеристике. Самостално је истражила трајност, конкретно механизам карбонатизације геополимер бетона, заснованог на развијеним мешавинама, а у циљу њихове употребе у конструкцијама. Мултидисциплинарност теме захтевала је познавање минерaлогије, хемије, металургије, спектроскопије, микроскопије, технологије производње грађевинских материјала.
Имала је част да се стручно усавршава у Институту за карактеризацију метала у оквиру компаније за производњу
челика„TATASTEEL”, највећег произвођача челика у Европи. Ту усваја фундаментално знање о гранулираној згури
високих пећи која се добија при топљењу руде гвожђа и о пепелу који се добија сагоревањем угља. Коришћењем PARC
software-a, Марија је дефинисала фазе у нуспроизводима, згури и пепелу, пре него што би они реаговали са хемијским
активаторима. На тај начин, могла је да дефинише начин формирања и тип реакционих продуката у очврслим бетонима.
PARC software је први пут коришћен за такве типове материјала које је Марија користила у изради доктората. Дефинисала је механизам карбонитизације у геополимер бетонима који је допринео разумевању кључних параметара за дизајн,
негу и излагање геополимер бетона различитим условима средине. Будућа тестирања карбонитизације истих бетона у
наредних 20 до 30 година допринеће даљем разумевању комплексног механизма који је изучавала током четири године
(2014-2018).
Марија данас сарађује са научницима из целог света и члан је RILEM-a (Међународног удружења лабораторија и
експерата за грађевинске материјале, системе и конструкције). Поред докторских студија, учесник је многих пројеката
у оквиру и изван факултета. Учествовала је у изради неколико мастер пројеката и писању предлога за научне пројекте.
Током докторских студија, добитник је четири стипендије Доситеја Фонда за младе таленте Републике Србије.
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Марија је такође учесник многих међународних конференција, летњих школа, курсева, научних изложби у пољу
иновативних грађевинских материјала. Заједно са својим научним сарадницима написала је преко 30 научних радова у
престижним часописима и презентовала их широм света током израде докторске дисертације. Њени радови су тренутно
цитирани у преко 100 научних радова.
Захваљујући успешно завршеним докторским студијама 2018. године, Марија уписује постдокторске
студије исте године. Постдокторске студије се односе
на потенцијалну употребу финих фракција рециклираног бетона у новим бетонским мешавинама за конструктивне апликације. У будућности, Марија планира да
настави са истраживањем и дизајнирањем одрживих
материјала, с циљем очувања природних ресурса. По
њеном мишљењу, интензивна сарадња универзитета
и индустрије могу највише допринети формирању мултидисциплинарних тимова инжењера, професора и
студената како би сви заједничким снагама, знањем и
искуством спровели “одрживи развој” у дело.
Наука захтева креативност, систематичност, упорност, одговорност, познавање страних језика, а Марија
је на Грађевинском факултету у Делфту користила енглески и холандски језик. Докторска дисертација је на енглеском језику, испити су такође били на енглеском. Са индустријом, институтима и министарствима у вези добијања средстава за истраживачке пројекте комуницира на холандском.
Марија учествује на разним међународним конференцијама, на којима представља Србију и наше образовање и науку на најбољи начин.
Веома је поносна на своје професоре, како из школе, тако са факултета у Београду и Делфту. Посебно је захвална
менторима.
ИНТЕРВЈУ СА...

МИЛОЉУБОМ СМИЉАНИЋЕМ, СЛАВКОВЧАНИНОМ, ГЕНЕРАЛНИМ
СЕКРЕТАРОМ АИНС-А
Основна школа „Сава Керковић“ у Славковици од свог оснивања давне 1865. године па до данас изнедрила је преко
130 ђака који су завршили више школе и факултете, међу њима је и проф. др Милољуб А. Смиљанић, генерални секретар
АИНС-а.
Милољуб Смиљанић рођен је 1. новембра 1942. год. у Славковици. У основну школу уписан је раније (1948. год.)
на захтев учитеља Радојице Стојнића. Након завршетка четвртог разреда у Славковици и петог у Љигу, остатак осмогодишње школе и гимназију завршава у Чачку. Електротехнички факултет у Београду уписује 1960. год., одсек за нуклеарну технику (касније техничка физика), докторира на истом факултету 1978. године. Од 1965. год. ради у Институту
за физику у Београду, а 1979. год. прелази у Институт
за хемију, технологију и металургију (ИХТМ), одакле се
пензионисао 2009. год. Паралелно ради и на Електротехничком факултету у Београду где 1989. год. постаје ванредни професор за предмет Оптоелектронске направе.
Публиковао је 98 научних радова и аутор је 42 техничка
(инжењерска) решења. Члан је управног одбора Теслине
фондације. Успешно је руководио низом научноистраживачких и развојних пројеката код Министарства науке Републике Србије и за ЈНА, као и израдом бројних студија,
елабората, експертиза и др. Био је члан Програмског одбора конференције ЕТРАН више од једне деценије, а у
неколико мандата и потпредседник Програмског одбора.
 По чему памтите школске дане у Славковици?
Памтим их по томе што смо се сити наиграли и при
томе дружили и социјализовали. Школу памтим и по
учитељици Десанки Јововић (тетка песника Добрице
Ерића), која је код мене развила љубав према математици
и тиме одредила моју будућност. Памтим и по учитељу Радојици Стојнићу који је водио не само школу, већ и друштвени
живот целе Славковице.
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 На који начин је љубав према математици одредила будућност Ваше фамилије?
Математика ме је одвела на Електротехнички факултет где сам упознао Владану, своју супругу, такође склону математици. Ћерке Александра и Милче су доктори електротехнике, као и супруга Владана. Супруга има још једно, потпуно
рзличито занимање, она је и илустратор за децу (Змајева ризница, Цицин кутак, Принцеза Милчица...).
 Како сте се снашли приликом школовања у Чачку?
Прелазак из Славковице у Чачак у почетку ми је тешко пао, али врло брзо сам нашао друштво и уклопио се у средину. Био сам одличан ђак и стално сам друговима из разреда помагао и показивао математику, физику и хемију. Сећам се
да сам увек средином августа, када купим нове књиге, урадио све задатке из математике - једноставно нисам могао да
сачекам јесен. Нарочито се сећам часова српског где је наставник на делу часа читао дела Стевана Сремца. Наставник
је био веома добар глумац, па је читајући и глумећи успевао да насмеје цело одељење. Заволео сам и географију јер смо
на часовима географије у гимназији на контролним задацима цртали мапе земaља “напамет”, што је учинило да се и дан
данас одлично сналазим у географији. У трећој години гимназије ишао сам на републичко такмичење из математике и
освојио четврто место, али из математике сам ипак имао четворку. То само говори да су наставници, осим што су желели
да нас што више науче, од нас захтевали да покажемо максимално знање. Чачанска гимназија била строга и озбиљна
школа, и не мало ђака, који су завршили гимназију са добрим успехом, дипломирали су на техничким факултетима на
време, па чак и докторирали.
 Како сте се одлучили да упишете Елекротехнички факултете?
Добро сам знао математику и физику, а уједно на ЕТФ-у било је, у то време, најмање техничког цртања у односу на
друге техничке факултете. Прелазак из Чачка у Београд није ми пао тешко, врло брзо сам се снашао, а поготову када
се уђе у свакодневницу учења и полагања испита. Живео сам у студентским домовима, цимери су ми на почетку били
другови из гимназије, али се друштво ширило - стицао сам нове другове из целе тадашње Југославије.
 А када сте дипломирали...?
...А када сам дипломирао наставио сам да радим оно што волим. Заједно са својим колегама и сарадницима направио
сам велики број оргиналних направа, као што су фотодиоде, ласерске диоде, сензори, инфрацрвени детектори за ракетне
системе итд, који су били уграђивани у различите електронске уређаје потребне привреди и војсци Југославије. Неки од
њих су се извозили у САД, Русију и земље трећег света. Зхваљујући томе публиковао сам много научних радова, који су
ми донели углед и нове пријатеље у научном свету.
 Шта је то АИНС и чиме се она бави?
Академија инжењерских наука Србије - АИНС је организација чији су чланови они инжењери, који су најбољи у
Србији у својој струци. То су, осим електроинжењера, грађевинци, машинци, технолози, арихтекте, агрономи, шумари,
рудари, геолози, рачунарци ... Да би неко могао да постане академик АИНСа мора да има научне радове, инжењерске
реализације и искуства у раду на великим пројектима. Имајући то у виду АИНС бира на својој годишњој скупштини ко
ће бити примљен у академију, а ко не. АИНС је члан европског удружења академија инжењерских наука, што за нашу
земљу представља велико признање. Задатак АИНСа је да помогне држави у стратешким и привредним пројектима и да
учествује на међунаародним пројектима.
 Врло сте ангажовани у организовању предавања на тему пољопривреде у Славковици, како бирате тему
предавања?
Одувек сам сматрао да су знање и стручност најважнија обележја и појединца и целе државе. То не важи само за инжењере, већ за све врсте делатности. Зато сам сматрао да је потребно освежити и употпунити знања из пољопривредних
делатности која се обављају у селима у околини Љига, и у том смислу сам организовао низ предавања у Славковици.
Предавачи су били стручњаци у својим областима, већина њих били су чланови АИНСа. Предавања су била добро посећена и слушаоци су изјављивали да су им користила.
Хвала проф. Смиљанићу на интервјуу који је дао за наш школски лист.
Драгана Смиљанић, проф.
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БИБЛИОТЕКА - УСТАНОВА У КОЈОЈ ИМА ГОСПОДСТВО ДУХА

ИНТЕРВЈУ СА СЛАВИЦОМ МИЛИВОЈЕВИЋ
 Хајде да кренемо од почетка. Шта вас је довело у Љиг?
Младост, љубав, жеља у неким годинама кад човек већ сазрева да створи породицу и да схвати да је то оно што је
највредније, највеће и најлепше на свету. Зато увек волим да кажем да сам ја по рођењу Ваљевка а по љубави Љижанка.
 С обзиром да сте студирали немачки језик, откуд то да се нађете на месту директора библиотеке? Шта сте
радили пре тога?
Ја сам радила разноразне ствари које су биле у вези са мојом професијом, дакле у вези са немачким језиком. Један део
свог живота и као професор немачког језика, али највећи део као преводилац. То је једна врло интересантна професија
где се доста путује, где се доста сазнаје, где се уче многе ствари које човек не би могао да научи ако би радио само као
професор. Кроз различита путовања, упознавањем различитих људи, различитих професија човек упознаје и душу других земаља, других народа, упознаје њихову културу, њихову традицију. Иначе што се тиче места директора библиотеке,
да ли је то била божија промисао, ја то не знам, али сећам се да ме је у једном разговору са тадашњим председником
општине он питао да ли сам заинтересована да радим као директор библиотеке. У том тренутку оно што су они мени
понудили није ми се допало, али с обзиром да је тадашњи председник био човек који је имао уплив у културна догађања
и који је на неки начин желео да просветли своје место и да подари нешто велико као што је библиотека, почела сам да
радим 1995. године. Онда сам схватила да човек када нешто јако воли, када има јаку жељу да се лепота догоди онда је то
могуће. Дакле, треба веровати да би се чуда догађала.
 Како сте се сналазили на новом радном месту с обзиром да сте се први пут сусрели са тим послом?
Наравно, све што човек ради, увек иде парче слатког па парче горког колача. Ми живимо у малом граду. Тада су била
тешка времена. Тешка времена уопште за људе, тешка времена за привреду. Тамо где нема јаке привреде, дакле јаке
економије, тешко да може да буде јаке културе јер све зависи од финансијских средстава. Наравно да је важан таленат,
важна је љубав према ономе што се ради, али како год, без новца се не може. Али ето, кренуло је и у том тренутку, ма
колико да су времена била тешка, сви су помогли на свој начин. Није било човека који је рекао да не жели или неће да
помогне. Свако је помогао онолико колико је могао. Можда сам ја имала ту привилегију да могу да организујем оно што
сам и ја волела, а да изађем у сусрет многима па да реализујемо нешто што су и они волели. У сваком случају волела сам
да се догоди нешто необично, племенито и лепо. Када говоримо о лепоти, ја онда мислим на оне праве вредности које се
односе на лепоту. Мислим на лепоту речи, на лепоту боја, на сликарство, на уметност, на лепоту музике. Све је то нешто
што боји човеков живот и што му даје снаге да иде даље. Просто и он сам кад ради на себи, кад погледа себе, види како
зрачи кад се напаја таквим стварима.
 Рекли сте да Вам се у почетку није допало оно што су вам понудили на новом радном месту. Какав сте Ви
њима начин рада предложили? Како је све то функционисало?
Био је то нови начин рада, нова визија библиотеке да библиотека није само установа у којој се књиге узимају и
враћају, него да је то установа која треба да отвори пре свега, своја врата, а онда да отвори и врата града у коме се она налази да би свет могао да улази и у библиотеку и у град. А друго, да и ми напросто из тог малог места можемо да изађемо
у свет. Сам колектив у библиотеци треба да живи једну душу. Они који раде у библиотеци треба да буду врх пирамиде.
Да покажу како треба. Тако ја замишљам библиотеку – као установу која има господство духа. Тако је, у судару многих
лепих ствари, у судару са другим народима, са другим државама, библиотека почела да добија своје посебно место.
Пре свега, место које је било врло цењено у свету библиотекарства. Наша библиотека је важила за библиотеку са врло
високим културним нивом рада јер већ од 1996. године библиотеку су походили практично највећи и најбољи писци и
уметници. Људи од којих се много тога могло научити, видети, сазнати, применити у свом животу. Наша библиотека
је била једна од ретких која је имала концертни и електрични клавир. Постоје много веће библиотеке, много уређеније
библиотеке, али сви који су долазили код нас увек су говорили да има нешто посебно у вези ње, а то је душа. Људи који
су долазили нису имали осећај да су у јавној установи. Они су се осећали као да су у нечијем дому. Ни ја никада нисам
имала осећај да сам на послу. Имала сам осећај као да сам код своје куће. То је било моје духовно огњиште и ја сам то
волела, бринула се о томе и водила рачуна као да је то доиста лично моје. Увек сам се трудила да у библиотеку увек
нешто улази, никако да излази. Успела сам да створим свој свет и да имам сопствену ауру. Библиотека је била за мене
моје духовно чедо које сам ја родила које сам задојила и које сам ја љуљала са великом љубављу и са великом страшћу.
То је била моја црква у којој сам ја сама сачинила олтар. Ја сам уствари била свештеник који је 23 године служио службу.
 Ви сте уједно били и једина директорка библиотеке у данашње време која у својој канцеларији није користила, а ни имала компјутер.
Тако је. Никада нисам користила компјутер. С обзиром да сам радила у библиотеци где су радила четири стручна
радника, нисам се превише тиме ни оптерећивала. Ја не волим уопште компјутер као компјутер да видим, нити могу да
га замислим код себе у канцеларији. Ни компјутере ни те силне гајтане који се около стола виде. Не волим ни телефоне.
Не волим ту врсту комуникације са људима. Људи свашта пишу и мислим да човек, ако нема нешто паметно, велико,
отмено и достојанствено да каже или да напише, треба то да „прогута“ и ништа не напише. Много је више важно шта ми
као људи и као стручњаци можемо да пружимо једни другима него да знамо да укључимо или не укључимо компјутер.
Али, без обзира што сам ја имала аверзију према технологији ми смо били прва библиотека која је била компјутеризована у Колубарском региону. Схватала сам значај тога, али уопште нисам била заинтересована да седим за компјутером.
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 Реците ми нешто више о програмима које сте организовали у библиотеци.
Ја сам направила једну велику грешку у свом раду. Почела сам да пишем све датуме и учеснике и онда сам након дветри године, када сам ишла службено за Београд, понела ту свеску, а потом је и заборавила у аутобусу. Онда сам престала
да пишем али су у то време биле актуелне касете. Не баш све, али велики број програма смо снимали и то само онда када
сам могла да обезбедим да то буде бесплатно. У архиви библиотеке има доста снимљених програма, као и у ТВ „Љиг“.
Такође смо фотографисали и урамљивали слике. По томе смо били специфични у Србији, то нико није имао. Ја сам
бирала најлепше фотографије за урамљивање и увек сам испод додавала или неки стих, или нешто о књижевнику или
уметнику, или неку своју импресију. Програми су били изузетно богати. Био је ту и велики број изложби слика, дивних
концерата, књижевних вечери, моде, плеса... Дакле, све оно што је својствено сваком човеку. Постојале су и традиционалне манифестације – Песнички маратон, Сусрети литерарних секција, Љишке културне вечери... Од 2000. године
почели смо да организујемо Љишке културне вечери. Тада су програми трајали по четири сата – од 20 до 24 часа, па се
дружење настављало и након завршетка тих програма. То су били јако разноврсни програми. Било је ту и рок музике, и
народне музике, фолклора, поезије... Сваки програм је део мене. Сваки сам проживела. Ниједан није био одрађен „само
да се одради“. У сваком је била једна велика и дубока емоција и све што је рађено – рађено је због људи, да би људи
дошли у библиотеку, да би се погледали, да би се додирнули.
 Постоје ли програми које бисте посебно издвојили?
Посебно ми је драг програм посвећен Фриди Кало. Тај ми је програм предиван, толико животан и толико раскошан
да мислим да га никада нећу заборавити. Оно што је посебно лепо били су ти контакти са амбасадама, то предивно
пријатељство са мексичком амбасадом. Остаће ми у сећању и диван програм са Јадранком Јовановић, диван програм са
Ксенијом Јовановић, са Урошем Дојчиновићем, гитаристом светског гласа. Нећу никада заборавити програм са Јеленом
и Иваном Жигон у Спортском центру у оквиру Љишких културних вечери, као и са хором Љубе из Новог Сада. Нећу
заборавити моје цигане из Ваљева који су наступали неколико пута у оквиру Љишких културних вечери и у хотелу, као
ни програм орјенталног плеса који је наступао заједно са њима. Нећу заборавити ниједно вече проведено са Светланом
Велмар Јанковић и са књижевним критичаром Предрагом Марковићем. Не могу никада заборавити предивна дружења
са ликовним уметницима клуба „Спектар“ са Уба и њиховог дивног Мила Петровића. Људи попут Милана Ракића, попут
Дула Радишића и многих других уметника који су толико оплеменили мој живот и као људи и као уметници. Та дружења
оставила су толико трага у мојој души да су можда то неке од најлепших ствари које су се догодиле у току мог рада у
библиотеци. На стотине тих програма је било. Био је диван програм са Лидијом Вукићевић, са Јелицом Сретеновић.
Никада не могу заборавити Чеду Мирковића, нити Наду Маринковић. Памтићу дивно вече са Грцима када је била ревија
грчке чипке. Дакле, могла бих ти причати не сатима, не данима, већ годинама о свој лепоти којом сам ја свих ових година
била окружен. Мислим да сам у то време била миљеница богова и да су ме људи, не могу рећи волели, али милим да су
ме прихватали и поштовали. То је пријатан осећај. Морамо да ценимо и да поштујемо туђу личност, оно што она ради,
и оно што она пружа, што зна, и што може. То је јако важно.
 Колико је библиотека била посећена некад, а колико сада?
Мислим да је првих 12-13 година библиотека баш процветала. У том периоду долазили су најпознатији, највећи и
најбољи и тада је библиотека била најпосећенија. То је било златно доба библиотеке. Онда је библиотека готово увек
била пуна. Раније су много више млади људи читали. Увек се наравно највише читала лектира. То је нешто што је било
обавезно, од чега је зависила оцена и то је трагедија младог света да се чита оно што се мора, а да се у неким другим
околностима уопште не чита. Библиотеке постоје да се кроз књиге путује и пропутује. Наравно да није исто кад човек
то чини читањем књига. Најбоље је кад се оде па се доживи, али књига је нешто што обогаћује, што оплемењује, што
мења човека. Мене је књига променила. Као и код сваког човека и код мене су постојале различите фазе у животу, али
тај период који сам провела радећи у библиотеци мислим да не бих заменила ни за један други. Све је лошија и лошија
ситуција кад је у питању читање, све је мањи број читалаца и не знам каква је будућност књиге у смислу велике заинтересованости за читање, али мислим да књига не може нестати. Како се све мења, можда ће једног тренутка да се опет
окрене свет и да се врати правим вредностима, да се врати читању, позоришту, да се врати свим оним стварима које у
нашој унутрашњости стварају лепе тренутке. Нема тог човека који не воли да се нешто лепо догоди, да нешто лепо доживи, да нешто лепо види. Само смо ми сви различити и сви на различите начине лепоту доживљавамо. Она напросто
кад не би постојала не би ни овај свет постојао.
 Који бисте савет дали другима, ако се осврнете на Ваш живот?
Мислим да човек може и да треба да се мења и да се увек мења на боље. Ми сами себе морамо да мењамо, морамо да
радимо на себи, на својим потенцијалима. Волела бих да код младих људи увек разум у срцу почива. Ја сам читав живот
ишла само оном стазом којом ме срце води. Ја сам ишла оном стазом која је најлепша на свету – стазом љубави. Никако не смемо чинити људима ствари које не бисмо волели да нама неко чини. У срцу увек треба да имамо по неку сузу
опросницу, да имамо неку сузу таилицу. Вероватно сваки човек има неку таилицу у себи и није добро да се све изнесе
пред свет. Нешто мора бити само наше и ничије више. Тај мали унутрашњи свет, са пуно унутрашњих фиока у којима ми
смештамо оно што је најлепше и оно што је најдрагоценије. И то мора да се негује, да се чува и да се никада не повреди.
Кад говорим о љубави, увек ми пада на памет мисао Душка Радовића: „Данас је тако мало љубави међу људима. Они
који умеју да воле не треба ништа друго да раде.“ И ја дубоко верујем у то.
Славенка Ђурђић, IV1
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НОВИНАРСТВО ЈЕ ЖИВОТ

ИНТЕРВЈУ СА ДРАГАНОМ РАДОВАНОВИЋЕМ
 Реците ми нешто о Вашим новинарским почецима.
Из Љига сам отишао кад сам завршио гимназију. Конкурисао сам на Факултету политичких наука. Овде сам био врло
добар ђак и као такав нисам могао да будем примљен, без обзира што сам одлично урадио пријемни тест. Свих 30 људи
који су тада примљени на Факултет политичких наука имали су Вукову диплому, те сам ја по савету мог доброг професора Живе Батина и у договору са његовим школским другом и професором на факултету, конкурисао као ванредни
студент. После друге године завршених студија почео сам да волонтирам. Стицајем околности сам изабрао да одем на
РТС у Београдски програм. Тамо сам био месец дана после којих ми је уредник Слободан Режина казао да ће врло брзо
бити нека врста конкурса и да обавезно учествујем на томе. Конкурс се састојао у томе да сви људи који су се пријавили
имају рок од месец дана да се свакодневно доказују и пријављују информације о дешавањима која сматрају да би могла
да буду интересантна за објављивање у Београдском ТВ програму. Нас тројица смо остали и тако сам после друге године
факултета почео да радим хонорарно на РТС-у. Завршио сам и преостале две године, мање-више у року. После тога сам
радио још три године као хонорарни сарадник и онда сам примљен у стални радни однос, тако да укупан период који сам
провео у РТС-у је око 15 година. То је уједно и период који је обележио новинарски део мог живота.
 Откуд та љубав према новинарству?
Љубав према новинарству се издиференцирала кроз различите врсте активности које сам имао у школи и гимназији.
То је пре свега почело са учешћем у драмским секцијама, затим учешћем у такмичењима поезије, рецитовања, учешћем
у хору итд. Кључни моменат био је говорна вежба коју смо имали у школи, где нам је било речено да треба да преносимо
уживо неки догађај. У то доба било је једно од такмичења у фудбалу. Ја сам се одлучио да на тој говорној вежби вршим
имагинарни пренос утакмице. У том тренутку сам имао испред себе само новине, имена наших фудбалера, као и противничких, и почео сам да радим пренос утакмице. Замишљао сам себе као радијског репортера, чувеног Радивоја Марковића који је у то доба био на Радио Београду. Себе сам видео на огромном стадиону, зелени тепих, наши фудбалери
излазе напоље, свира се наша химна, свира се химна Италије... Профеорка се одушевила како сам то урадио и похвалила
ме. Тада је почео да ми се кроз главу врти “црвић“ да бих ја можда и могао да се бавим новинарством. Иако ми је прва
љубав била спортско новинарство, на крају се никад нисам тиме бавио.
 Којим сте се сферама у ствари бавили?
Почео сам да радим у Београдском програму где се главни део информација односи на живот града Београда. Прави
репортер креће од улице или од пијаце. То су врло интересантне ствари. Млади људи сад беже од тога и мисле да одмах
треба да уђу у високоумне сфере новинарства, док је у суштини најбоље кренути од најобичнијих ствари, видети како
живе људи у некој забити у односу на оно што се зове центар. Привид светлости Београда и привид гламура је само један
много мањи део живота. Тако да сам се ја у почетку углавном бавио тиме. Потом сам извештавао из Скупштине града
Београда, као и из других институција политичког система. С обзиром да сам завршио политичке науке, углавном сам
био орјентисан ка тумачењима политичких промена. После сам извештавао из Скупштине Србије па и из Скупштине
Југославије. За Београдски програм није била иста врста извештавања као што је за Дневник. Дневник то тражи на један
начин, а ја сам то за Београдски програм правио на много лакши и људима пријемчивији начин – да не буде само чиста,
огољена информација, већ да има садржај који је мало питкији.
 Које бисте предности, а које мане новинарства издвојили?
Предности су свакако да си константно укључен у друштвене токове, у збивања, да постоји врло широк дијапазон
тема којима човек може да се бави. Новинарство јесте живот у пуном смислу речи јер човек који има афинитет према
спорту може да се бави спортским новинарством, човек који има више афинитета према грађевинарству, привреди , он
ће се тим стварима бавити, ко воли културу опет може да изабере тај део приче. Има људи који цео живот проведу као
новинари а да фактички нису радили ниједан новинарски прилог. Они рецимо буду добри водитељи или буду добри у
студију. С друге стране, има људи који нису згодни за екран, али буду одлични новинари са терена. Али свакако, кад је
добар прилог и кад је добра тема, било каква физичка мана или било какав физички изглед могу бити превазиђени домишљатошћу и добрим приступом теми.
 Јел бисте могли да ми направите паралелу између новинарства некад и новинарства сада?
Новинарство некад је било, када причамо о политичким темама, у време када је постојао једнопартијски систем,
једна прича која је била усмерена углавном ка величању те партије и њеним успесима или неуспесима. И у то доба је
било критичког новинарства, али тај систем је функционисао мало редукованије. Није било толиког избора штампе, а
ни телевизије. Не заборави да је у то доба кад сам ја почео да радим фактички постојала само Радио-телевизија Србије,
па се онда појавио и Студио Б. Касније, како су настајале различите телевизије, па и различити часописи, много се тај
дијапазон проширио и тематски и суштински. У то доба није постојала жута штампа као што сада постоји. Али уопште
феномен новинарства и извештавања догађаја, у бити ствари је исти. Ти мораш имати вест и аналитички приступ ка
нечему. Међутим, променила се свест читалаца, јер сада је већини људи довољно да прочитају само наднаслов, наслов
и поднаслов и не иду даље а ни новинари не иду претерано даље у анализу ствари, док је суштина увек у дубини, а не
у површини. Имам утисак да се сада доста ствари своди на површинско новинарство, да људи нису спремни да загризу
и да озбиљно копају по чињеницама. Када је реч о класичном новинарству, све се свело на мреже, свело се на информације које се појављују у телефонима, таблетима, и само читање штампе је постало далеко мање. У своје време су заједно
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,,Политика“, ,,Вечерње новости“, ,,Политика експрес“ или рецимо ,,Борба“ имали дневни тираж око 500 000 примерака,
а сада сви заједно немају 100 000. То довољно говори о томе где је штампано новинарство отишло. Када је реч о електронским медијима, све телевизије и новине сада имају своје сајтове које људи такође могу да прате. Ту је велика ствар
та што одређене садржаје који су емитовани данас можете сутра да прозовете. Те ствари је овај савремени вид техничких унапређења донео, али суштински није промењена потреба човека за новим сазнањима, за новим информацијама
које се односе на њега и није промењена потреба човека да анализира оно што се дешава око њега. Томе би новинарство
требало да допринесе, али се плашим да са овим редукованим приступом, пре свега жуте штампе и разноразних сензационалистичких наслова, нећемо далеко догурати.
 Шта вас је навело да напустите новинарство?
Два кључна догађаја су била. Једно је било бомбардовање. Био сам у згради РТС-а када је на њу пала бомба пре 20
година. Онда су се десиле политичке промене у октобру 2000, које су ме доста погодиле. Погодиле су ме као човека,
емотивно. Сваки човек размишља о томе да у вишестраначју није ништа ненормално да се људи смењују са власти. Али
за мене је као човека било неприхватљиво да 5. октобра, пошто је освојена власт на начин на који је освојена, уђу људи,
мени непознати, и буквално поруше телевизију - физички поруше, краду, износе телевизоре напоље... Технику коју смо
ми мукотрпно скупљали и опорављали после бомбардовања они су бесомучно разносили по кући и ван ње. У колицима
су терали технику која ником ништа не може да значи. Ја сам сигуран да је то било само из обести. Паралелно са том
харангом, текла је једна потпуно сулуда прича у кадровским променама људи где су претходно радили људи и персоналног и професионалног интегритета. Одједном су доведени други људи који су били у неком трећем прикрајку, који
чак нису били ни образовани за те послове којима је требало да се баве. Годину дана после нисам ни ишао на посао, али
сам имао срећу да сам паралелно са тим нашао друго радно место у једној приватној фирми. Узгред, било је пуно мојих
колега и другова који су остали у РТС-у и који су психички оронули због тога што су те промене направљене на начин на
који никако нису требале да буду направљене и који је за мене био неприхватљив. То је био основни разлог да напустим
новинарство. После је било неких ситуација у којима сам размишљао да се вратим али на крају сам тражио мирнији
систем рада. Онда је ова могућност да се вратим у Љиг и у библиотеку, по мени била неко компромисно решење - није
новинарство али је доста блиско ономе што сам радио – контакти са људима, читање књига, образовање.
 Да ли сте задовољни својим радом за тих 15 година и да ли бисте можда нешто мењали?
Задовољан сам. Тешко је сад размишљати о томе да ли бих нешто мењао. Углавном, што каже наш народ, „за просутим млеком не вреди плакати“. Мислим да о томе шта је било и прошло можемо само да размишљамо тако да из тога
извлачимо искуства за будуће, за сутрашњи дан или за неке генерације које долазе иза нас па да им то на неки паметан
начин презентујемо. Сваки човек мора да „свој крст изнесе“ и не могу се тек тако делити савети. Свако мора да прође
свој пут и свако мора да се спотакне тамо где мора да се спотакне.
 За крај ми реците, која је највећа животна лекција коју сте научили?
Научио сам да човек не треба да умисли за себе да је геније, да мисли да је он сам „богом дан“ да тумачи све на овом
свету. Али заправо, моја највећа животна лекција је да није битно колико пута паднеш, битно је колико пута устанеш.
То је увек суштина и наравно да човек мора да се образује, дообразује, да слуша друге људе и учи од других људи. Ту се
крије величина новинарства. Човек се кроз тај посао среће са стотинама, хиљадама људи различитог образовног нивоа.
Од некога ко није ни писмен до некога ко је доктор наука. Инетересантно је да од свих тих људи има увек начина да се
научи. Чак и од тих малих „припростих људи“ човек може велико животно искуство да добије и да буде оплемењен и
обогаћен. То је велика предност новинарства и чини ми се у овој врсти посла значајним детаљем.
Славенка Ђурђић, IV1

„ДОСИТЕЈА“ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
Бивше ученице наше школе Анита Османовић - гимназијалка и Ивана Поповић - туристички техничар, а сада студенти завршне године факултета, заслужено су добиле стипендију Фонда за младе таленте Републике Србије „Доситеја“.
Министар омладине и спорта Вања Удовичић доделио је пре неколико дана у Комбанк дворани уговоре о стипендирању врхунским спортистима и стипендистима Фонда за младе таленте са Универзитета у Београду, Универзитета
уметности у Београду, Универзитета одбране и Криминалистичко - полицијске академије у Београду.
Влада Републике Србије је у августу 2008. године основала Фонд за младе таленте који се налази у надлежности Министарства омладине и спорта. Фонд за младе таленте на годишњем нивоу стипендира и награђује преко 3300 ученика
средњих школа и студената. Од дана од када је основан, Фонд је доделио преко 26.500 награда и стипендија студентима
и ученицима средњих школа.
Од 2010. године награда/стипендија која се додељује талентованим и успешним ученицима и студентима добила је
име – ”Доситеја”. Назив награде инспирисан је најпознатијим српским просветитељем и реформатором, Доситејем Обрадовићем, који је својим радом оставио неизбрисив траг у нашој историји.
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Интервју са...
МИЛОСАВ ТЕШИЋ
Милосав Тешић је рођен у Љештанском код Бајине Баште, 15. новембра 1947. Диплому је стекао 1970. на Филолошком факултету у Београду. Сматра се једним од најбољих песника данашњице. Објавио је преко десет збирки песама.
Радио је као уредник ,,Речника српскохрватког књижевног и народног језика” у Институту за српски језик у Београду
до пензије. За дописног члана САНУ изабран је 26. октобра 2000, а за редовног 2. новембра 2006. Када је господин Тешић дошао у Ивановце на Мали Никољдан, интервјуисали смо га баш поред цркве коју је саградио наш познати песник
Милован Данојлић.
 Ви сте своју прву збирку ,,Купиновo“ издали тек са 39 година. Да ли сте почели да пишете у неким каснијим
годинама или раније, али нисте своја дела објављивали?
Да, ја сам знатно раније почео да пишем, још у гимназији коју сам учио у Ужицу.Тада су чак и неке од мојих песама
биле и објављиване. Једно време сам се двоумио да ли да наставим да пишем, па сам и престао, да бих касније наставио.
Из тог разлога сам своју прву збирку објавио, како се каже, релативно касно, премда мислим да то у књижевности није
битно. Није важно кад сте нешто објавили, него какво је то нешто што сте објавили.
 Да ли сте посетили некрополу у Дићима пре него што сте написали песму о њој?
Да. Да је нисам посетио не бих вероватно ни написао песму о њој. Мене је мој пријатељ Радован Бели Марковић, наш
познати писац, позвао да обиђемо знаменитости ваљевског краја. Отишли смо у некрополу у Дићима и ту ми је детаљно
са историјатом тог, сада светог места, упозано археолог Жељко Јешовић. Некропола се налази поред саме Ибарске магистрале и ја сам прошао поред ње много пута. Видео сам ту нешто мистично, нешто чудно, али нисам знао шта је то.
Кад је извршена рестаурација те цркве и тих надгробних споменика, то је стварно изгледало величанствено.
 Какав је утисак на Вас оставио овај наш љишки крај? Да ли бисте могли да замислите себе како овде живите?
Како да не. Мени је све ово блиско. Ја сваки крај у Србији осећам као свој. Ја сам рођен у околини Бајине Баште, то
није далеко одавде. Ово је право брдско место, лепо племенито побрђе, посебно на овом месту где је наш славни писац
Милован Данојлић подигао цркву, која стварно изгледа изванредно.
 Ви заједно са доста других академика САНУ радите на,, Речнику српскохрватког књижевног и народног
језика“. До сада је објављено 20 томова, треба 35 да се објави. Да ли мислите да ће бити скоро завршено?
Не мислим. Одавно ми говоримо о проблемима. Нажалост, то је врло тежак посао на коме ради недовољан број
људи који могу да раде тај посао, јер школовање лексикографа траје најмање 6 до 7 година након завршених студија.
Претпоставља се да ће бити 32, можда и 33 тома, дакле још најмање 10 томова. Ако би се сваке треће године издавала
по једна књига, то значи још око 30 до 50 година. Не знамо шта ће у будућности бити, можда дође до неког прекида.
Немамо довољан број људи школованих за тај посао. Том послу треба бити посвећен, треба пристати на анонимност. То
је дубоко анониман а врло важан посао.
ХВАЛА ВАМ МИЛОВАНЕ И МИЛОСАВЕ, МИЛО НАМ ЈЕ ДА ВАС ИМАМО!
И овог маја је црква на Камаљу, у Ивановцима, задужбина песника, књижевника и академика Милоана Данојлића,
наткрилила качерску долину, разагнала облаке, призвала народ и песнике и потврдила да „градећи храм, градимо себе“.
Од прошлог Малог Никољдана, сазидана је капија, уређен простор око цркве, порадило се на инфраструктури, а народ се сабрао у још већем броју. Тако се Црква уздиже ка небу и обасјав своје парохијане светлошћу и надом.
И данас су се поред мештана , на црквеној слави посвећеној преносу моштију Светог Николе, сабрали ученици из
Ивановаца, Козеља,
Љига,
Лазаревца,
Поручили љишки средњошколци и основношколци
наставници, бивши
и будући државници.
Дошли су да прих- Миловану Данојлићу и Милосаву Тешићу у оквиру програма вате дарове нашег
СУСРЕТ С ПЕСНИКОМ
песника, академика
Милована Данојлића,
његове путоказе кроз
шуму немира са којима расту и живе и покушају да нађу уточиште у међусобно разумевању и толеранцији и љубави, како је он то, између
осталог поручио у недавно одржаној приступној беседи у Српској академији наука и уметности.
Дошли су са обећањем да ће покушати да укорене своје речи, да им се не распу у нигдину и празну причу. Рекли су:
„Потрудићемо се да као они који долазе, сами себе домислимо, препознамо и узбрдицом кренемо не би ли се пропланка
домогли!“
Захвалили су се Песнику, Задужбинару за радост сабрања и откривања.
Данашњи гост, песник, био је Милосав Тешић, који је уместо беседе прочитао своју песму „Плава гробница-Видо“,а
ученици основне и средње школе из Љига направили су свој избор. Читање Тешићеве поезије било је својеврсно лирско
путовање кроз „топонимску бројаницу“, на коме су се играли речима и откривали нове пределе језика!
У Тешићевој поезији осећа се и сета због села које тоне у тишину и заборав, због огњишта која замиру, вајата премрежених пауцима времена и авлија у којима „језа с лучем гостује“.
Програм се завршио уз звуке виолине ученица Музичке школе из Лазаревца.
Тако је протекло 16. сабрање на качерском Парнасу, уз наду да ће народ ослушнути опомене песника, да ће га разбудити њихово бритко перо, које још увек разгорева неугасли жар огњишта и сабира данас, за сутра, на Камаљу...
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ЛЕПИ УТИСЦИ СА ПРВОГ ВАШАРА НАУКЕ И УМЕТНОСТИ У ЉИГУ
У време када су се они стари народни вашари скоро угасили у нашој општини је покренут нови Вашар науке и уметности. Група младих стваралаца осмислила је несвакидашње дружење у дворишту Средње школе. Под два шатора били
су штандови биолога, археолога, психолога и радионица средњевековних заната. Посетиоци су били у прилици да виде
како се данас израђују средњовековни костими и оружје, разна семена и биљке, фосиле разних животиња, међу којима
и зуб мамута и примерак слепог миша “вампира”, археолошки материјал (између осталог и узорци људских скелета).
Госте су чекали љубазни домаћини - млад, леп и паметан свет. Посетиоци су послужени кафом, соком или киселом
водом. Све време је пуштана музика која нам је пријала. У дворишту је био брз школски WiFi, а организатори су обезбедили за посетиоце и свој бежични Интернет. За сваку похвалу. Време је било изванредно. Под шатором сјајне демонстрације експоната и корисни разговори.
Вашар су подржала два донатора па су посетиоци могли да уживају под шатрама и освежавајућим пићима.
Пре четири деценије на овом истом месту Друштво младих истраживача из Љига је организовало посматрања небеских тела. Школско двориште је било пуно посетилаца који су са двогледима, дурбинима и једним телескопом посматрали звезде, планете и далеке галаксије. Данас нове генерације заљубљеника у науку и уметност поново привлаче младе
да се отисну у свет истраживања.
Први Вашар науке и уметности је у потпуности успео. Нама старим истраживачима је драго да се појавила група
даровитих младих истраживача. Дајемо им пуну подршку да вашар наставе са још богатијим садржајима и све већим
бројем посетилаца.
Они заслужују и максималну подршку од стране Општине Љиг.
Зоран Танасијевић, први председник Друштва младих истраживача Љиг
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ТАКМИЧЕЊА
НА КОРАК ДО ОСТВАРЕЊА СНА
Сваком човеку нешто представља задовољство.
Било то уживање у храни, пићу, шетању паса или излажење по клубовима, битно је да ради оно што воли. Ања је ученица првог разреда гимназије која као одличан учеЈа играм одбојку.
ник и и још бољи спортиста успешно представља нашу школу.
Од малена су ме учили да ако радим нешто, одра- Ања је овај рад написала непосредно пре квалификација за редим то најбоље што могу, наравно колико ми то мо- презентацију. Сада са поносом можемо да кажемо да је наша
гућности то пружају. Тренирам од своје шесте годи- ученица, наша Љижанка, званично постала члан одбојкашке
не. Прво су то били тренинзи од пола сата, некад 45 репрезентације Србије. Ања, честитамо ти на садашњем успеминута, гурање лопте по поду и ударање исте од зид. ху и желимо ти да и даље наставиш да остварујеш своје снове
Касније је постајало озбиљније. Техника, тактика, ротације у пољу. Полазило ми је од руке, бар су тако
тренери причали између себе. На тренинг је почело
да се иде из љубави. Полако долази такмичарски део, када почињу да нам обезбеђују турнире. Био ми је сан да носим
злато око врата, да освојим награду за најперспективнију играчицу, маштала сам о репрезентацији. Нисам пропуштала
ниједну утакмицу, гледала сам и учила. После сваког турнира тренер би ми прећутао неке ствари. На пример, похвале
других тренера, њихови заинтересованост, примећеност мог фокуса на игру.
Навикнута сам на похвале, сигурно се не бих уобразила. Убрзо сам позвана на
тренинг првог тима. Саопштили су мојим родитељима да сам лиценцирана. За
дете од 14 година, то је велика ствар, тада за мене највећа. Играм у Првој лиги
Србије. Доказала сам да могу. Доказала сам да упркос лошим условима, као
што су грејање, финансијска ситуација клуба, могу да остварим свој сан. После
одређеног времена сам се питала да ли је то све што могу. У Љигу је већ било
познато да ,,мала Кујунџићева“ лети по терену. Да ли бих могла бити позната и
шире, ван Љига, питала сам се. Долазио је новембар и приближавале су се квалификације репрезентација са Балкана. Била сам спремна. Ишла сам на тренинг
са надом да ће ми тренер рећи: „Стигао нам је имејл, позвана си!“ Ја сам чекала,
чекала и чекала. Данима се није ништа дешавало. Била сам скоро депресивна,
утучена. Често сам причала са татом. Он је увек могао ми улије снагу, као што
је и сад урадио. Он ми је помогао. Успела сам да нађем мотив. Постала још јача
и упорнија и знала сам да ће се све то жртвовање исплатити. Ишла сам редовно
на тренинге, три пута недељно у теретану, на трчање, све док једног дана после
школе нисам добила један телефонски позив. Човек са друге стране телефона
се представио као Жељко Шћепановић. Одмах сам знала о чему се ради. Напокон!! 15.04.2019. ћу отићи на тест. Моје срце је испуњено. Сад знам за шта сам радила 9 година. Даћу све од себе, као и
увек. Једном се пружа таква прилика. Црвена звезда и репрезентација Србије. Није могло боље.
Одбојка ме научила да у животу никада не треба одустати јер ће се увек наћи препреке и постојаће негативна страна
свега. Такав је свет. Буди истрајан у ономе што волиш! Исплати се!
Ања Кујунџић, I5
ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ
Српски језик и језичка култура: На Oпштинском такмичењу из српског језика и језичке културе учествовали су
следећи ученици: I5 - Ања Кујунџић , Јован Перлић , Валентина Радовановић ; I4 - Анђела Живановић, Надежда Весковић, Зорица Павловић; II5 - Јелена Миловановић , III5 - Исидора Шиљеговић –пласирала се на Oкружно такмичење.
Књижевна олимпијада: школско такмичење Јован Томић - други разред гимназије
Окружно такмичење енглески језик: ученица четвртог разреда гимназије Славенка Ђурђић
Републичко такмичење основи економије: Учествовала Јована Рашковић ученица четвртог разреда економског
техничара
Републичко такмичење угоститељско - туристичких школа трећи степен: Ученик трећег разреда образовног
профила кувар Младен Петаковић освојио је друго место у дисциплини „куварство - јело по менију“; Продановић
Здравко се такмичио у дисциплини „куварство - јело по избору“
Регионално такмичење Национална географска олимпијада: II5 - Јован Томић, Андријана Марковић, Ирена Симић, Лазар Михаиловић; III5 - Никола Перлић, Вукашин Радовановић, Мила Јевремовић
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СИЈА КАО ЗЛАТНА

 На Репуличком такмичењу угоститељских школа ученик треће године смера кувар, Младен Петаковић, заузео је друго место и освојио сребрну медаљу.
После осмогодишњег школовања одлучио ам да упишем Средњу школу ,,Хиљаду триста каплара“ и то профил кувара. Свидео ми се овај профил јер је креативан и постоји већа могућност испољавања талента. Поред талента потребно
је и знање којим се овај профил дефинитивно формира. У трећој години учествовао сам на Републичком такмичењу
ученика угоститељско-туристичких школа, а то је нешто о чему сам сам сањао од почетка свог школовања. Такмичење
се одржавало у Владимирцима. Био сам узбуђен због такмичења. То
је био још један ниво до којег сам дошао током школовања. Рад у
кухињи је био захтеван, мада, постојала је и јака конкуренција. Иако
је важна изрека – није важно победити, него учествовати – планирао
сам да уђем у топ десет. Велика подршка су ми били професори:
Никола Николић, Љубица Ниновић и Нада Николић, као и мој друг
из одељења, Здравко Продановић. Такмичио сам се у дисциплини
пословни ручак. Спремао сам јело потаж од целера, филе мињон
са сотираним поврћем, краставац салату и питу од јабука. Тек када
учествујете на такмичењу схватите колико морате да будете концентрисани, одлучни, смирени и сигурни у себе. То је идеална прилика
да покажете своје знање, да се докажете себи али и да схватите где
грешите и како да усавршите своје вештине. Улога жирија није била
да оцени само такмичаре већ и да им подели савете. Моја грешка
је била у зачињености јела. То није било само такмичење најбољих
ученика у Србији већ и размена искустава и знања. Радо бих препоручио свим другарима из школе да се такмиче, да провере своје знање и своје способности. Такмичење је изазов који
треба прихватити са великим оптимизмом и прилика да напредујете на професионалном нивоу. Мени је ова награда отворила врата за упис на Високу хотелијерску школу струковних студија у Београду. Ослобођен сам полагања пријемног
испита. Са преузимањем награде преузео сам и велику одговорност за даље поступкеу животу. Волео бих да ме здравље,
срећа, креативност изнова послуже, па да испуним сан сваког кувара. Себе видим као власника ресторана. Док год живот
буде фер играч, наш такмичарски дух ће бити позитиван и успешан.
Младен Петаковић, III2
ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ
Пословни изазов је такмичење које има за циљ да подстакне ђаке да унапреде свој предузетнички дух. Такмичење
је одржано 21.11.2018. године у мотелу ,,Ливаде“. Представници наше школе на овом регионалном такмичењу били су
Ивана Ивановић 2/4, ФилипЂорђевић 2/4, Милица Марковић 3/4 и Марко Сајић 4/2. Без некакве посебне припреме кренули смо пут Чачка. Док смо путовали, професорка Катарина Марковић, која нас је водила на ово такмичење, причала
је шта је заправо пословни изазов, да ће нас раздвојити и формирати групе такмичара у којима нико никога неће знати.
Групе ће морати да осмисле иновативну идеју, нешто ново, до сада невиђено. Када смо стигли, отишли смо у мотел где
је изазов требало да почне. Било је ученика из школа широм Србије. Након доручка добили смо бројеве столова за којима ћемо седети. Полако је трема почела да ме хвата. Дошао сам први и сео, а затим дошле су још четири особе, мени
непознате. Питао сам се како ћемо се слагати, да ли ћемо бити спремни на сарадњу или ће свако желети да буде вођа.
Упознали смо се и пронашли једни друге на друштвеним мрежама. Сала је била пуна. Свака екипа јечекала да добије
свог ментора. Ментори су били менаџери или директори. Изазов је почео . Имали смо 4 сата да направимо презентацију
и биланс стања помоћу чега бисмо представили нашу идеју. Не знам како су функционисали други тимови али чланови
наше екипе су разумели једни друге. Имали смо 3 идеје. Једна идеја је одскакала од других, а та идеја је била моја.
Почео сам да им објашњавам како сам ја све замислио. Идеја се базирала на холограмима и симулацији који би требало
да помогну спорту. Зато смо наш производ назвали „Холоспорт“. Холоспорт је хала, огромна хала у коју би могао стати
фудбалски терен. Помоћу технологије терени би се мењали те би било могуће бавити се тенисом, фудбалом, кошарком,
одбојком и рукометом. Идеја је била да играчи носе специјална одела која би симулирала контакт са холограмима, што
би учинило холограме правим противницима. То би омогућило да се неки аматер суочи на терену са својим идолом, да
слабији клубови могу тренирати са врхунским клубовима. Док смо све то осмислили, прошло је предвиђено време за
изазов. Сада је јавно требало изложити нашу идеју. Мој утисак је да нас жири није разумео, али за 3 минута, колико је
свака екипа добила за презентацију, било је немогуће у потпуности изложити идеју. Било је много добрих и необичних
идеја. Најбоље 3 екипе су отишле даље, а нама осталима је остало прелепо искуство, као и нова пријатељства која смо
тамо стекли.
Марко Сајић, IV2
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ПРЕД ИKОНОМ СВЕТОГ САВЕ

 Прво награђени рад на светосавском литерарном конкурсу

С

вети Сава, наша вечита прича, најлепше дете које је Србија изнедрила, духовни предводник и први српски
архиепископ, збирно име српског народа. Посматрајући његову икону видим много више од силуете човека
на платну, видим мудрост, љубав, храброст и саосећајност, узвишено, ревносно биће које је остарило без
ружноће, подозрења и пакости. Видим светитеља који је био путоказ српском народу у најбременитијим временима.
Иза иконе сваког светитеља стоји прича о човеку испуњеним верским заносом, који следи своје срце и Божије заповести како би пронашао душевни мир за којим жуди. Иза мудрог ума осликаног на платну, преплићу се приче проткане
жртвама како би се овај свет учинио иоле бољим местом за живот. Kао и сви ми Растко Немањић није бирао када ће
се родити, ко ће му бити родитељи, ком народу ће припадати, али је као и сви ми имао избор да ли ће постати човек
или нечовек. Избор који је начинио и више је него јасан.
Одабрао је да постане човек чијим ће венама поред аристократске крви тећи човекољубље, снага знања, мудрост, надахнуће и вера у Бога. У његовом дубоком погледу сабрала
су се сва времена српског народа, укрстиле су се судбине
принчева, кнезова, монаха, божјака и пастира, проговорила
су сва наша поколења. Својом постојаном руком придржавао је српски народ који је бојажљиво корачао балканским
просторима које су кроз историју пустошили гнусни ратови
и људска охолост. Српска земља се надахњује њиме, питомошћу, увиђавношћу, топлином његове душе, његовом тихом и стрпљивом нарави која тежи васионским световима,
његовим делима и речима, поетичним одама сваком дану у
животу као новој могућности која се човеку пружа. Свети
Сава налази се у српском искону, свакој српској речи, изласку и заласку сунца. Стојећи пред његовом иконом и посматрајући његов узвишени поглед видим човека захваљујући
ком је продисала прва здрава српска реченица, светитеља
који је довео прве лекаре и мраморнике у Србију. Гледајући
икону запажам да са поносом носи црквену одежду, као што
поносно носи свој народ у срцу. Успео је да нас у најбољем
светлу представи свету, да нам управи дух и стопе, усија
нам срце за веру, дефинише темеље нашег постојања, учини
их чвршћим, постојанијим и смисленијим. Остао је уз нас
када су нас други газили, када смо падали на дно и увек је
био ту да нам пружи ослонац да устанемо. Kада би окрутни,
трновити животни ребус разапео наше душе није дозволио
да изгубимо наше место под сунцем, већ је васкрсао свој
народ. У злокобним временима мирио је завађену браћу. У биткама и сеобама њега смо носили као светињу и амајлију
на срцу. Његова личност је вечна икона за Србију и све Србе. Посмартајући Савину Икону запазићете да у рукама држи
књигу или крст. Управо тим рукама објединио је цркву која је стајала и када је држава пропадала, која је остала постојана
пред зубом времена до данашњег дана и одолела патњама које је преживео наш народ, цркву која је била и остала наше
једино и сигурно уточиште. Опажајући Савин лик на икони видећете биће које се дубином свог ума и срца уздигло до
самог божанског престола, човека који је створио аутентичну српску културу која негује достојанство индивидуе и читавог народа. У српској историји не постоји неспорнија личност која је успоставила начела правде и мудрости и стварала
здраву државу за потребе народа а не за грамзиве и нехајне потребе ограничене идеологије и националне историје. Наш
први архиепископ успео је да ублажи зебње и тишње и да у забитима наше земље на оголелој земљи подиже нешто
узвишено и величанствено, прве школе, библиотеке и болнице, све зарад свог народа и његове добробити.
Вечерас када историја светли јаче од било каквих небеских светала, запитајмо се какви смо људи постали и где се
Савино име налази. Постали смо летаргични, клонули смо као нација, дозволили смо да нас уједињују страх и интерес
уместо љубави и због тога црнило овог света прети да нас прогута. Људи постају неразумни, нелогични и орјентисани сами на себе, стоје и чекају да им прођу лоша времена, а у ствари им пролази живот. Није смисао људског бића у
живљењу већ у ономе зашто се живи и бори, а непорециво је да је и традиција део те смислености, а Свети Сава није
само део традиције већ и сваког будућег времена. Још имамо времена да вратимо људскост у нас и да се запитамо ко су
нам узори, којим идеалима тежимо и да ли успешно чувамо великане попут Саве од пада у заборав. Не дозволимо да ти
људи постану силуете на платну или дуборезу већ их сврстајмо онде где заслужују и припадају.
Мила Јевремовић III5
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ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ
ПОСЕТА ВРУЈЦИМА
Практична настава за ученике прве и друге године смера кувар/конобар реализована је посетом Бањи Врујци и посетом истоименом хотелу „Врујци“, дана 25.10.2018. године. Циљеви практичне наставе били су да ученици примене
теоријска знања у практичном контексту, као и да развију комуникацијске вештине и ефикасан рад у тиму. Задаци практичне натаве били су: упознавање ученика
са инструментима понуде у хотелу; упознавање са организацијом рада у кухињи,
поделом и дужностима кухињског особља; састављање менија и карте доручка;
упознавање са процедуром пријема, прихвата и смештаја госта.
Удаљеност хотела од школе је 10 км. Уводно предавање по доласку у хотел одржали су менаџер хотела задужен за смештај гостију и други део особа задужена
за кухињу.
Ученици су имали прилику да обиђу кухињу, упознају начин рада, распоред
задужења. Затим су прошли део за смештај гостију и рекреативне активности у
хотелу.
Ученици су имали прилику да постављају питања и практично примене знања стечена у школи. Посета је трајала 2
сата.
ВИНАРИЈА ,,ЛУКИЋ“
Практична настава за ученике прве и друге године смера кувар и конобар реализована је посетом винарији „Лукић“ која је удаљена четири
километра од школе, дана 27.09.2018. године.
Ученици су организовано, са својим наставницима и педагогом
школе посетили винарију.
Дочекао нас је домаћин, власник, Звонко Лукић. По доласку ученици су уручили пригодан поклон домаћину: школски часопис „Каплари“, погачу и корпу са даровима.
Домаћин нам је прво показао засаде винограда и одржао предавање
о начину сађења, орезивања, окопавања и берби. Затим смо прешли у
винарију. Имали смо прилику да видимо место где се производи вино,
казан за печење ракије, објекат где се чувају, пуне и пакују готови производи вина и ракије.
У породичном дворишту налазе се објекти за дегустацију и ресто-

ран са савремено опремљеном кухињом.
Испред ресторана за ученике је одржано кратко предавање. Предавање је одржао ученик Никола Недић, о историји
развоја винарства у Србији и коришћењу вина и ракије у спремању хране. Ученику је помагала наставница практичне
наставе Надежда Николић. Ученици су закључили да алкохолна пића (пре свега коњак као двоструки дестилат вина)
користимо при фламбирању хране : слаткиша, различитих јела, супа.
У ресторану су ученици, пре свега конобари, упознати од стране наставника практичне наставе Николе Николића, са
начином служења алкохолних пића. За ученике је организовано послужење од стране домаћина али су ученици били ти
који су послуживали.
Врло важан циљ ове практичне наставе је реализован а то је препознавање пословних могућности у радној средини и
ширем социјалном окружењу. Ученици су имали су прилику да чују искуства домаћина о улагању и развоју сопственог
газдинства на коме се може остварити приход. Велики потенцијал лежи у самом природном окружењу за развој винарства и воћарства.
Биљана Ивковић, педагог
НАШЕ ,,СУМЊИВО ЛИЦЕ“
Бранислав Нушић је српски романописац, писац драма, прича, есеја. Инспирисани његовом познатом драмом
,,Сумњиво лице“ ученици наше школе уз помоћ професорке Катарине Живковић одлучили су да то дело изведу на
немачком језику. У представи су учествовали Павле Старчевић, Славенка Ђурђић, Сава Лукић, Јован Томић, Михаило
Милутиновић, Вања Цветкови и ја,Тања Матић.
Пред нама је био велики изазов , али имали смо и јаку жељу да заблистамо на сцени. Одувек волим глуму, тако да је
улога Анђе за мене била велико задовољство. Када смо први пут извели део ове драме пред многобројном љишком публиком у Градској библиотеци, нисмо очекивали да ћемо наићи на велике симпатије публике. Тај успех нас је подстакао
да ово дело изведемо у целини. То смо урадили . Дана 20.12.2018. извели смо ,,Сумњиво лице“ у Градској библиотеци.
Огроман аплауз и осмех на лицима након сваке изведене сцене учинили су да бидемо поносни на себе, поносни на професорку Катарину. Након овог успеха, били смо гости у ОШ ,,Нада Пурић“ у Ваљеву.
Матић Тања, IV1
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Ученици СШ „Хиљаду триста каплара“ посетили су Фестивал науке који је ове године имао назив „Земља будућности“ , који се бавио проблемима загађењем природе, очувања постојећих ресурса на планети Земљи, употребом нових
технологија у очувању ресурса планете Земље. Ученици првог разреда наше школе били су учесници Фестивала науке.
Они су заједно са наставницом из ОШ „Сава Керковић“ Весном Вукосављевић представили пројекат „Обнова енергије
за земљу будућности“. На 12. фестивалу науке наша школа бавила се темом „Екологија“. Презентовали смо како се
може добити енергија помоћу сунца, ветра, воде. Поред екологије бавили смо се и Теслиним трансформатором. Наша
макета је била умањена верзија правог Теслиног трансформатора али је функционисала исто. Теслин трансформатор
служи за стварање поља високог напона, високе фреквенције што значи да може „бацати“ струју у виду муња. Ми смо
то доказали тако што смо узели лед сијалицу и приближили
је торњу Теслиног трансформатора, а онда је она засијала. Као што знамо, екологија је наука о животној средини.
Ми смо презентовали како фактори климе могу помоћи у
свакодневном животу, односно како можемо добијати енергију помоћу фактора климе. Што се тиче енегије воде ми
смо имали макету воденице. Састојала се од пумпе, точка,
трансформатора и диоде. Радила је на следећем принципу.
Пумпа је из посуде кроз црево преносила воду где је она у
виду водопада падала на точак. Притисак воде је покретао
точак и он би почео да се врти. Брзим обртајима би стварао
енергију, која се у трансформатору претварала у електричну енергију, а зати би диода засијала. Тако смо доказали да
се од воде може добити електрична енергија која је данас
преко потребна. Енергију ветра такође можемо искористити како бисмо добили електричну енергију. Ми смо то доказали на принципу ветрењаче. Наша макета се састојала од вентилатора на којем је био уграђен трансформатор, и диоде. Као извор ветра смо користили фен за косу, који је дувао хладан ваздух. Приближавајући фен вентилатору он се све
брже и брже окретао и својим обрајима је производио енергију која се, као и код енергије воде, претварала у електричну
енергију. И последња, најкомпекснија била је је макета соларног панела. Данас су соларни панели јако скупи па смо
ми одлучили да наш соларни панел буде једноставне конструкције. Састојао се од дрвеног оквира чији су унутрашњи
зидови били обложени стиродуром који је јако добар изолатор. Унутар панела су се налазиле лименке обојене у црно са
три рупе на доњој и горњој страни ради боље циркулације ваздуха. Лименке су биле поређане у пет редова и усваком
се налазило по десет лименки које су се налазиле једна на другој. На доњој страни панела налазио се вентилатор кроз
који је излазио загрејан ваздух када би га укључили у струју. Затим смо панел ставили на сунце како би се ваздух који
циркулише кроз лименке загревао. На врху панела се налазио отвор кроз који је излазио загрејан ваздух чија је температура износила чак 74 степена. Температура напољу износила је 22 степена и ту моћемо да видимо разлику између
температуре која је била напољу и ваздуха који се загревао у соларном панелу. Са овим панелом смо успели да осушимо
различите чајеве, као и неко воће.
Нина Степановић, I5
КРЧКАЊЕ
У суботу, 17.11.2018.године у Љигу је одражан Фестивал мајстора крчкања. Ученици Средње школе „Хиљаду
триста каплара“ образовног профила кувар нашли су се са
својим котлићем на тргу нашег града где су учествовали
на гастрономском догађају, који је организован од стране
Љижана доброг и племенитог срца. Циљ је био продати
спремљену храну и прикупљена средства донирати за поправку дечијих игралишта.
Наши ученици су спремали војнички пасуљ који је први
распродат. Присутним грађанима су показали своје знање.
Рецепт за „Војнички пасуљ“:
(за 10 особа)
1200 г пасуља
100 г брашна
100 г шаргарепе
400 г црног лука
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50 г белог лука
10 г паприка сушена
200 г масти
20 г ситне паприке
Бибер, ловор, першун, со
500 г димљеног меса
1 кг свежег меса
(свињско од врата)
парадиз пелат
1 бабура
Пасуљ смо обарили, процедили и налили са врелом водом. На масти смо пропржили димљено месо исечено на
коцке, а затим на истој масноћи и ситно исецкано поврће,
ловор и бибер у зрну. Све смо додали у котлић. Када је
скуван направили смо запршку на масти. Зачинили смо га
са сољу и першуном.
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63. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ

„Сајам књига у Београду највољенији је сајам књига на свету, свенародни празник, црвено слово у календару српске
културе“, рекао је академик Матија Бећковић на отварању празника књиге у Београду, на којем се ове године као земља
почасни гост представио Мароко.
И ове године су наши ученици, 25.окотобра, посетили Сајам, јер је његова културна и едукативна мисија непроцењива и омогућава нам да се упознамо са токовима у домаћој и светској књижевности.
Читање јесте кључно за сопствени развој и непроцењива прилика да разумемо свет око себе отварањем према другим
културама и људима - истичу наши наставници, а знају то и наши ђаци.
Много је трибина и књижевних сусрета одржано, а актуелни су ови јубилеји: 120 година од рођења Десанке Максимовић, 125 година од рођења Милоша Црњаноског и 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа, али и 200 година
Вуковог ,,Српског рјечника“.
Свако од нас је купио понеку књигу према свом „укусу“, а било је од литературе за најмлађе до озбиљних филозофских дела.
МАРКО МИЛЕНКОВИЋ
Бивши ученик наше школе Марко Миленковић, тренутно играч Црвене звезде, на финалном турниру Првенства Србије у одбојци, одржаном у Новом Саду, проглашен је за најбољег либера.

У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
Секција ,,Маштарије“ под вођством професорке Росане Хаџић током ове школске године својим креативним, маштовитим рукотворинама украсила је хол наше школе и улепшала нам празнике.
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ПУТОВАЊА
БИЛА САМ ИМПРЕСИОНИРАНА
Нешто што ме је у животу највише затекло и импресионирало јесте управо игра судбине. Начин на који судбина меша
карте и дели их нама, својим играчима, је недокучив, узбудљив и непредвидив. Ове године извукла сам срећну карту. На
тој карти била је исцртана мапа Западне Европе. KУД „Димитрије Туцовић'' из Лазаревца, у периоду од 3. до 13. августа,
учествовао је на међународном фестивалу фолклора у Португалији.
Последњег јулског дана нас 30 отиснуло се на далек и напоран пут. Kренули смо пуни ентузијазма и жељни нових
пејзажа, људи и култура, одлучни да своју земљу представимо у најбољем светлу. Првог августовског дана пробудили су
нас мириси италијанских тестенина. Провели смо сате шетајући се плажом док нам је песак шкрипао под стопалима а
сунце миловало кожу. Било је уживање дан провести у чистом мору и у посматрању игри тамних риба које су срамежљиво израњале испод стена. Већ следећег дана нашли смо се у Ници. Уживајући у лепоти Азурне обале, осетила сам се
необично опуштено док сам посматрала људе око
себе. Људи који су ме окруживали уживали су у
прелепом дану, док је са њихових лица исијавала је
непорецива срећа. Те ноћи шетали смо се улицама
Монака. Били смо окружени раскоши од које застаје
дах. На све стране су бљештала светла вила, јахти и
коцкарница. Људи су уздигнуте главе, поносно корачали улицама. Када сам погледала звезде на небу
осетила сам како нестајем у бескрајним дубинама.
Била сам пресрећна. Моје жеље више нису биле расуте и магловите, постале су стварност. Око мене
су били људи које сам заволела, који су последњих
месеци улагали последњи атом снаге како бисмо
успели да остваримо заједнички циљ. Kоначно, 3.
августа стигли смо до циља. Врелина Португалије.
Осам нација. Десет дана. Десет градова. Четрнаест
концерата. Допала ми се аура егзотичности која нас је обавијала. Ветар Португалије доносио је разблажене мирисе
цвећа, а ми смо уживали у музици, плесу, најлепшем вину, новим људима и њиховим културама. Људи из Алжира,
Kеније, Русије, Чешке, Чилеа, Грузије и Португалије у нама су изазвали радост, дивљење и поштовање. Ни на једном
од тих људи нисмо запазили ни трунку саможивости, цинизма, безобзирног погледа на свет. Они нису били ситничари
површног духа. То су били људи који су у себи носили узвишене емоције. Они су предивни као и заласци сунца које смо
посматрали у земљи чији пејзажи вечно живе у делима нобеловца Жозеа Сарамага. Ти људи били су своји, неспутани,
пуни животне енергије. Уз њих су наше душе процветале, очи су нам блистале. Из дана у дан имали смо све више елана.
Сваког дана смо ходили у нову чаролију инспирисани сјајем уметности коју смо заједно стварали. Свако вече је имало
посебну чар. По изласку на сцену два пута би се зачуо ударац гоча након чега би завладала невероватна тишина. Осетила
бих тајац, осетила бих да је публика жива и да нешто ишчекује. Затим би се зачуо трећи ударац а након њега чист звук.
У тим тренуцима осећала сам музику физички. Није утицала само на моје уши, већ је текла кроз мене и терала моја чула
да трепере. Нисам желела да то усхићење икада престане. Људи су са дивљењем гледали нашу игру, наше хитре покрете, слушали звецкање дуката. Они су нам својом пажњом и поштовањем давали снагу да прелазимо сопствене границе.
Са концерата смо се враћали у касним вечерњим или раним јутарњим сатима. Излазили смо из аутобуса омамљени од
умора, жељни сна и свесни тога да нас чека распакивање и прање ношње. На спавање смо одлазили испуњени и срећни
јер се у нашем дану нашло хиљаду радости. Сваки нови дан са собом је носио само ведрину. Није више било туробних
мука, црних, тешких тегоба непомичних планина. Сви проблеми су испарили попут магловитих привиђења. Сваког дана
разгледали смо нови град, упознавали се са пејзажима и обележијима прелепе земље. Тих 10 дана испуњених пејзажима
винограда, големим планинама, вијугавим рекама, гостопримством, младошћу и људима истинске величине остаће нам
заувек у сећању. Турнеју смо крунисали обиласком предивне Барселоне. Дан смо провели дивећи се ненадмашним творевинама Гаудија и осталим многобројним знаменитостима овог величанственог града.
Живот је кратак. Време је наш противник који ће увек бити ту да нам одузме младост, вољене особе а на крају и
наш живот. Од времена нико није побегао. Оно клизи а ми клизимо са њим. Али, постоје лепи тренуци у животу који
нас повремено могу импресионирати новим авантурама, лепим речима, топлим осмесима, нежним осећањима, лепотом
предела. Уживајте у тим тренуцима јер су посебан дар који ће ваше животе обојити срећом и управо су они ти који ће
вам увек измамити осмех на лице.
Мила Јевремовић, III5
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У понедељак 29.04.2019. ученици прве и друге године кренули су на екскурзију.
Упутили смо се ка Босни и Херцеговини, најпре ка Вишеграду. У Вишеграду смо обишли национални споменик
Босне и Херцеговине, мост који је подигао Мехмед-паша Соколовић. Мост је грађен у периоду од 1571. до 1577. године. Мехмед-паша Соколовић је био велики везир код три султана у Османском царству. Роман Иве Андрића „На Дрини
Ћуприја“, за који је писац добио Нобелову награду, је базиран на историји овог моста. Након тога смо посетили Андрићград чији је идејни творац Емир Кустурица. Андрићград је културни центар који се налази на ушћу река Дрине и Рзав.
Град је изграђен од камена и у њему се налази педесетак објеката. Главна улица у Андрићграду је Улица Mладе Босне.
Неке од знаменитости које смо видели у Андрићграду су споменик Иви Андрићу и споменик Петра II Петровића Његоша. Споменик Иви Андрићу се налази на Тргу Николе Тесле у централном делу Андрићграда.Споменик је откривен на
Видовдан 28. јуна 2012. године.Настао као реаговање на рушење бисте Иве Андрића у Вишеграду 1991. године. Бисту
Иве Андрића су срушили муслимански екстремисти и бацили у реку Дрину.Споменик
Његошу, налази се на истоименом тргу, испред цркве светог кнеза Лазара. Открио га је
29. новембра 2013. године Матија Бећковић.
На постаменту споменика исписано је: "трагичном јунаку косовске мисли“. Након обиласка Вишеграда кренули смо ка Требињу.
Обишли смо херцеговачку Грачаницу и манастир Тврдош. Херцеговачка Грачаница је
саграђена 2000. године на брду Црквина са
жељом да изврши тестамент српског песника Јована Дучића, родом из Требиња. Његови
посмртни остаци пренети су из Сједињених
Америчких Држава и сахрањени у крипти
манастирске цркве. Храм се може видети са сваке тачке у Требињу. Са брда Црквина пружа се поглед на цели град.
Манастир Тврдош са црквом посвећеном Успењу Пресвете Богородице, најстарији је живи манастир у данашњој Херцеговини. Подигнут је око 1509. године. Манастир Тврдош је подигнут на темељима једне црквице која датира из 4. века
после Христа, пре времена када су Срби као народ примили хришћанство. Темељи те цркве се могу видети у манастиру,
јер је део пода манастира одрађен у стаклу тако да се кроз те „прозоре“ на поду виде темељи прастаре цркве. Монаси у
манастиру, са игуманом, преузели су бригу о старим виноградима. Тврдошко црно вино или вранац, чуван у храстовим
бачвама старог манастирског подрума, једно је од набољих, у класи врхунских вина на овим просторима. У манастиру
се, поред вина, прави и мед. Стари град у Требињу је туристички најатрактивнија зона града. Једна од главних атракција
града је такозвана „Анђелкина капија“. „Анђелкина капија“ је чувена капија кроз коју је у серији „Рањени орао“ глумица Слобода Мићаловић улазила у двориште сасвим друге куће у Београду. Ова капија је постала бренд у Требињу и
годишње је посети на хиљаде туриста. Трећег дана смо обишли Мостар и Сарајево. Мостар се налази на обалама реке
Неретве и познат је по чувеном мосту, који је срушен током рата 1993. године, али је након рата поново изграђен. Пре
изградње Старог моста, на његовом месту се налазио дрвени висећи мост. Присуствовали смо традиционалном скоку са
Старог моста у Неретву који представља обичај за овај град. Последња дестинација путовања био је главни град Босне
и Херцеговине, Сарајево. Кроз град протиче река Миљацка, а у непосредној близини града је и извориште реке Босне,
са популарним излетиштем Сарајлија. Сарајево је град бурне историје. Године 1914. у Сарајеву убијен је аустроугарски
престолонаследник Франц Фердинанд, чиме је отпочео Први светски рат. У Сарајеву смо обишли Баш-чаршију, сарајевску чаршију која представља историјски и културни центар града. Назив чаршије потиче од речи баш, која на турском
значи главна. Основана је у 15. веку кад је основан и град Сарајево. Због великог пожара у 19. веку, данашња Баш-чаршија је двоструко мања него што је некад била. Баш-чаршија представља незаобилазно место за све туристе који посете
овај град.
Путовање смо завршили препуни утисака и са жељом да се што пре отиснемо на још једно заједничко путовање.
Нада Максимовић, I5
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У 5 сати, 29. априла, из Љига смо кренули за Италију. Путовали смо 16 сати до Монтекатини Терми, познате италијанске бање где је био наш први хотел. Обишли смо најпознатије туристичке градове и знаменитости северне Италије.
Пиза: Овај италијански градић је свуда
по свету познат по свом Кривом торњу, али
то није једино што Пиза има да понуди. Ту је
Трг чуда, катедрала Дуомо, Баптисерија, Трг
витезова, Црква Светог Сикстуса... Пиза је
постојала још у античко доба. Свој врхунац је
доживела у 11. веку као град-држава, а после
су је освојили Фирентинци.
Фиренца: ,,Град цвећа“ има дугу и комплексну историју. Он је економско, културно
и историјско срце Тоскане, место у којем је
настала ренесанса. Због своје културне важности за свет и Италију прозвана је ,,италијанском Атином“. Немогуће је споменути
Фиренцу а не споменути Медичијеве, јер за
време њихове владавине Фиренца достиже
свој пуни сјај. Оно по чему је овај град упечатљив је свакако Санта Марија дел Фјоре,
Понте Векио, Трг Сињорија, Дантеова кућа...
Верона: Верону сви знају као град Ромеа и Јулије (који су у потпуности измишљени ликови), што је штета јер она
има много више да пружи. Као и два претходна града, Верона је провела значајан део своје историје као независна
град-држава, која је достигла свој врхунац за време породице Скалиђери. Постоје 3 главна трга у Верони: Трг Бра, где
је Арена из пимског периода, Трг Ербе где се налази пијаца, као и Трг Сињори ,окружен палатама породице Скалиђери,
где се налази Дантеова статуа
Венеција: Овај град је, по мом скромном мишљењу, био врхунац путовања .Он је вековима био седиште моћне
Млетачке републике. До Венеције смо дошли бродом, из кога смо видели многа острва која је окружују. У Венецији
смо видели многе знаменитости: Трг Светог Марка, Цркву Светог Марка, Дуждеву палата, познату Санта Марија дела
Салуте из Костићеве песме. Чули смо причу о уједињењу Италије и Виторију Емануелу, као и легенду о мосту уздаха и
зашто се он тако зове.
У Љиг смо стигли 3. маја у 2 сата ујутру, уморни и ненаспавани, али пуни утисака.
Исидора Шиљеговић, III5
КУД „ЉИГ“ У ТУРСКОЈ
КУД ''Љиг'' наставља своју сарадњу са културно уметничким
друштвима и уметничким руководиоцима из целе Србије. Крајем
2018. године остварена је сарадња са АНИП ''Колубарско коло'' из
Миросаљаца (8.маја прослављено је годину дана од оснивања). Удружени, уметнички руководиоци и играчи започели су повратак играња
са жаром. Заједничким снагама оставили су изузетно јаке и запажене утиске на свим концертима и гостовањима. У децембру прошле
године у Ивањици представили су се Влашким играма и Играма из
Пчиње. У априлу ове године поново су изведене Влашке игре за време гостовања у Петровцу на Млави. Запажени успеси за собом су
донели позив за фестивал у Турској. Играчи су се на фестивал запутили 28. априла , а у место Саримсакли пристигли су следећег дана.
Слободно време протекло је у обиласцима околних градова, крстарењу околним острвима и у уживању на плажама овог летовалишта. Фестивалски дан био је 1.мај. Играчи, удружени,
испуњени ентузијазмом и љубављу према лепоти игре, уз подршку уметничког руководиоца и кореографа Љубомира
Стаменковића, предтавили су АНИП ''Колубарско коло'' Влашким играма и остварили маестралан пласман на друго
место. Пласман је прослављен са колегама из КУД- ''Моравица'' из Ивањице и из ФА ''Шумадија'' из Барајева. У Истанбул сребрна екипа стигла је 3.маја у вечњрњим сатима. Наредни дан искоришћен је за уживање у лепотама некадашњег
Константинопоља. Дан је почео крстарењем кроз мореуз Босфор, а затим је уследило дивљење велелепним баштама
палате Топкапи, као и неприкосновеној архитектури Плаве џамије и Аја Софије. Последњих неколико сати проведено је
у обиласку Капали чаршије. У поподневним часовима уследио је повратак у Србију.
Мила Јевремовић, III5
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КОЛЕКТИВ У АЛЗАСУ И ШВАРЦВАЛДУ
 Једном годишње, идите на неко место на коме никада до тада нисте били

(Далај Лама)

Ово је једна захтевна и садржајна тура ( укупно пређено 3700 км). Кратко ћемо вас упознати са маршрутом пута.
Задовољство је наше!
Стразбур („град на раскршћу“) – Смештен је на бившој граници Француске и Немачке у долини реке Рајне. Може се
рећи да је Стразбур мост између две културе.
Катедралу Нотрдам у Стразбуру, француски песник Пол Клоде је назвао
“анђелом који лебди изнад града“, док је Иго рекао да је она „горостасно дивно
чудо“. Висока је 144м. Боја ружичастог пешчаника катедрале мења се како пролази дан, али у зависности од боје неба. Прозори су из 12.века, а упечатљиви
астролошки сат из доба ренесансе.
„Мала Француска“ је најсликовитији део старог Стразбура у којем су некад
рибари, кожари, произвођачи брашна, живели и радили у дрвеним шареним
кућицама изнад воде (16. и 17. век). Jardin des Deux Rives je park koji povezujе
две стране реке Рајне, где се могу срести роде, симбол града и целе регије.
Бројни значајни људи живели су у Стразбуру: Гутенберг, славни илустратор Доре, пантомимичар Марсел Марсе, па све до фудбалског тренера Арсена
Венгера.
У Стразбуру је настао и протестантизам.
Интересантан је податак да је 1518. године становништво обузела чудна
манија плесања. Њих готово 500 без икаквог повода започело је бесомучно
плесати у средишту града ( започела гђа Трофеа). Плесали су без престанка,
недељама, све до смрти. Неки су умрли од срчаног удара, а неки од исцрпљености.
Разни облици масовне хистерије, било на верској или другој основи били су у то време уобичајена појава.
Фрајбург („слободан град“) - немачки је град на ободу Шварцвалда, близу границе са Француском и Швајцарском.
Дуго познат по својој катедрали, универзитету и сатовима Фрајбург је данас познат и као Зелени град.
Основан је 1120.године. Током векова модернизације успео је да задржи специфичан шарм старе Европе. Промовише
се као Зелени град. Даје предност пешачењу, вожњи бициклима (има 400км бициклистичких стаза), коришћењу јавног
превоза. Подстиче се и повремено дељење аутомобила за потребе одласка у велике куповине или одлазак на смучање...
Мајнхард, фрајбуршки главни архитекта, гради тзв. пасивне куће, користи се соларна енергија, енергија ветра, биомаса...Градска шума прекрива преко 40% општинске територије (5.000 ха шуме, 600 ха паркова и 160 игралишта).
Зелена репутација града привлачи еко-туристе из Кине, Јужне Кореје, Јапана; опремљени мапама соларног града,
бициклима уживају у соларним турама.
Колмар је град француске регије Алзас. Носи надимак „Мала Венеција“, неки кажу најбајковитије место на свету.
У старом делу можете видети врхунски пример средњовековне готичке архитектуре (црква Св.Мартина и Доминиканска црква). Овај град је родно место сликара и графичара Мартина Шонгауера и Фредерика Бартхолда који је дизајнирао Кип слободе у Њујорку (у Колмару је реплика кипа).
Музеј Унтерлинден је у грађевини бившег доминиканског манастира из
13.века (може се видети чувени Исенхајмски олтар из 16.века М.Груневалда,
дела Монеа, Реноара, Пикаса...).
Кајзерсберг је француско село проглашено за најлепше село у Француској.
Уникатна архитектура, шармантне полудрвене кућице, уске улице од калдрме
које окружују падине околних брда, прекривених виноградима, чине да се осећате као у бајци.
Хајделберг - На реци Некар налази се овај стари немачки градић. О дугој
историји насеобина на овим просторима сведоче остаци хајделбершког човека
(homo erectus) чија је старост процењена на око 600.000 година.
Дворац Хајделберг се налази на брду изнад Старог града. Један је од највеличанственијих двораца у Европи. Окружен је парковима, којима се шетао Гете.
У подножју дворца је Градска већница, Универзитет, ренесансна кућа витеза
Св. Ђорђа из 1592.године. Бизмаркплац ћете познати по Херкуловој фонтани.
Живописна Алеја филозофа је већ 300 г. омиљено шеталиште професора
хајделбершког универзитета. Захваљујући благој клими, дуж Алеје уживаћете
у стаблима јапанске трешње, бамбуса, гинка, лимуна и чемпреса међу којима су водили филозофске расправе Хегел,
Јасперс и Хана Арент.
Стари мост је изграђен у 18.веку. Хајделберг има више од 30.000 студената. Ту је студирао и наш покојни премијер
Зоран Ђинђић и био запажен као талентован студент.
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Баден – Баден је чувена немачка монденска бања, раскошне природе, богате историје богата термалним изворима и
купалиштима.
Никад није био уточиште за оне плитког џепа. Од краја 18. века постао је својеврсна европска престоница. Европско
високо друштво је зиме проводило у Паризу, а лета у малим, али луксузним топлицама усред Шварцвалда. Ту су одседали Толстој, Клара Шуман, Брамс и Гогољ, Тургењев, Достојевски.
Баден - Баден и данас наликује кулиси за неку бајку, а богати и славни
поново хрле у његове топлице и коцкарнице. Стара слава привлачи и нове
богаташе. Ново руско присуство осећа се на сваком кораку: ћирилични натписи у продавницима луксузне робе, јеловници на руском, многи адвокати
који су своје услуге скројили баш за њих. И легендарни „Cafe Konig“, који
се сматра једним од најбољих у Европи, у међувремену се привикао на нове
госте који олако парче шварцвалд торте и кафу плаћају новчаницом од 500
евра. Долазе у казино не само да би потрошили свој новац, него да би га
трошили тамо где је трошио и сам Достојевски.
Баден - Баден је био омиљено уточиште и руске царске породице. Ту је и
Тургењевљева вила у класицистичком стилу у коју хрле туристи.
У кући у Баден - Бадену је и Достојевски написао за ноћ свој роман „Коцкар“ пошто је све изгубио у казину од богатог Тургењева.
У срцу Шварцвалда, у граду Триберг, на надморској висини од 873 м
налазе се највиши и најпознатији каскадни слапови у Немачкој на реци Гутах. Висина водопада је 163 метра.
Цео парк је изузетно уређен са пуно различитих детаља и симпатичних фигура патуљака. Шума је пуна веверица.
Триберг има Кућу 1000 сатова, као и највећи сат са кукавицом у свету, бројне сувенирнице и дућане..
Титизе – Област Шварцвалда или Црне шуме, посети годишње 9 милиона туриста од којих највише долазе у варош
Титизе-Нојшат, малу ваздушну бању усидрену крај језера Титизе.
Град је утемељила племићка породица Фирстенберг 1250. године.
Настанак језера сеже 10.000 година уназад, када се из правца оближњег планинског врха Фелдберг, спуштао огроман
глечер, који је себи издубио долину и отопивши се формирао језеро дуго 2 км, ширине 720 м и дубине 40 м.
Према легенди у коју верује локално становништво свако ко је покушао да истражи мрачне дубине језера, удавио се
у његовим водама.
За Титизе је везано доста легенди. Једна каже да је језеро настало потапањем древног града чији су становници
кажњени због незахвалног опхођења према хлебу, јер су издубљене векне користили као ципеле.
Природне лепоте и чари Шварцвалда први су открили стари
Римљани, који су, због густих крошњи високих тамних четинара, кроз
које су се сунчеви зраци тешко пробијали назвали Silva negra.
Овде је Себастијан Кнајп 1849, када је оболео од туберколозе,
водећи се старом књигом у којој је читао о делотворности хладних
купки, започео водену терапију – усред зиме, почетком децембра, свакодневно је скакао у ледену воду и после месец дана био је „здрав као
дрен“ и одлучио да свој живот посвети хидротерапији.
У градићу Донауешингену од две планинске речице Брег и Бригах,
крај дворца Фирстенберг настаје велики Дунав. У Парку овог дворца
налази се фонтана која симболизује званичан извор Дунава и представља велику туристичку атракцију. Свега 100 км даље, у близини Улма
– места рођења великог Ајнштајна, Дунав постаје плован.
Danubius, иначе, значи Зевсова река, река живота, „божанска река“,
односно „краљица свих река“.
Дунав пролази кроз 10 земаља: Немачку, Аустрију, Словачку,
Мађарску, Хрватску, Србију, Бугарску, Молдавију и Украјину. Путује Дунав: Линц, Беч, Братислава, Будимпешта, Вуковар, Нови Сад, Београд ... и ми са њим.
Зар и сам живот није својеврсно путовање?!
П.С. Пожељно “пловити” уз славни бечки валцер „На лепом плавом Дунаву“ Јохана Штрауса Млађег, или уз „Валове
Дунава“, румунског композитора Јосифа Ивановиција (Јован Ивановић)...Све је до вас!
Биљана Јовановић, проф.
(Ући у viber, у мени на QR kod, скенирати понуђени код и уживати!)
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НАЈБОЉИ МАТУРАНТИ
Милица Ђорђевић IV1 -,,Још пре него што сам завршила основну школу одлучила сам да упишем
гимназију. Тада нисам знала чиме бих волела да се бавим. Једино сам желела да још четири године
проведем тамо где сам најсигурнија. Сада када сам зрелија мислим да нисам погрешила. У средњој
школи сам успела да схватим шта је то што ме највише интересује, што ми је помогло при избору
факултета. Такође, мислим да су моји другари још један разлог због ког задовољна излазим из ове
школе, јер сам ту стекла праве и искрене пријатеље.“
Славенка Ђурђић IV1 - ,,Након основне школе уписала сам гимназију с обзиром да тада још увек нисам
знала чиме бих да се бавим у даљем животу. Нисам се покајала. Проширила сам знање из основне школе, стигла да се посветим својим хобијима и другим спортским и културним активностима. Нашла сам
времена и за дружење и изласке. Трудила сам се да направим баланс између својих интересовања. То
сам и успела и самим тим сатекла сам разна искуства и животне лекције. Сада крећем даље. Спремна
сам и жељна сам нових изазова.“
Тања Матић IV1 - ,,Гимназија ми је пружила могућност да на правим и чврстим темељима изградим
себе. Уз добру организацију времена подељену на учење и слободне активности, а и уз упорност, све се
може постићи. У гимназији сам највише волела секције које су биле повезане са глумом. Завршавајући
четврту годину понећу са собом успомене, погледе пуне нежности, али и погледе који су понекад били
испуњени срџбом и револтом. Средњошколски доживљаји ће увек бити у сенци моје будућности.
Храбрим, крупним и смелим корацима кренућу даље. Градићу своју будућност, надам се успешно, као
што сам то радила и у гимназији.“
Мирјана Димитријевић IV1 - ,,Гимназију сам након завршене основне школе уписала у Лазаревцу због
друштва и због тога што нисам знала чиме желим да се бавим. Међутим, живот ме је одвео у другом
правцу, па сам се на крају пребацила у ову школу. Гимназија ми је пружила широко образовање, мада
сам кроз средњошколско образовање више научила о животу и другим људима. Било је и лепих, и
ружних тренутака, али оно на чему сам захвална је што из ове школе излазим као бољи човек, срећна и
испуњена. Циљ ми је да упишем ФОН, “Информационе системе и технологије.“
Јана Матић – IV1 - После основне школе сам донела одлуку да школовање наставим у Љигу да бих имала довољно
времена да размислим у којој области желим да се усавршавам, а да уједно имам имам основу за сваки
факултет. Сада сам четврта година гимназије и успешно је завршавам. Поред школе, време волим да
проводим окружена људима који ми пријају и са којима делим слична мишљења и интересовања, као
и да се бавим спортским активностима. Сматрам да би сви млади људи требало да буду свесни својих
квалитета и могућности јер ће само тако сваки на први поглед недостижан циљ постати на корак ближи
остварењу. У будућности планирам да студирам на Грађевинском факултету у Београду и надам да ћу
за неколико година створити нешто трајно и вредно свачије пажње. Одувек су ме привлачиле висине па
можда можете очекивати грађевину ближу небу од било које постојеће.
Јована Рашковић IV2 - „На крају основног образовања одлучила сам да упишем смер економски техничар
у Љигу. Сада са сигурношћу могу да кажем да је то био прави избор за мене. Драго ми је што сам у току
ове четири године упознала доста, сада мени драгих, људи и да сам стекла пријатељства за цео живот.
Планирам да упишем Економски факултет а знање која сам стекла у овој школи ће ми помоћи да остварим свој план. Свесна сам да само сопственим трудом, залагањем и јаком жељом могу да остварим све
своје жеље.“
Катарина Неговановић - најбоља је ученица у одељењеу III2. ,,Након осмогодишњег школовања нисам
била сигурна коју ћу школу уписати. Пријатељ ми је препоручио ову школу и није ми било потребно пуно
времена да се за исту одлучим. Након неколико месеци учења са дивним професорима, схватила сам да
сам донела праву одлуку. Своје школовање ћу наставити на Високој школи за угоститељство и туризам
у Београду. Са собом ћу понети знање које су професори пренели на моје другаре и мене. Захвална сам
свима што сам у овој школи провела три дивне године и сигурна сам да ће ми ова школа остаи заувек у
лепом сећању.“
Милован Митровић III1- Најбољи је ученик у одељењу III1. ,,Смер ауто-маханичар сам уписао зато што
волим аутомобиле и зато што сам желео да научим што је могуће више о њима. Многи људи данас возе,
али не знају ништа о својим љубимцима па зато често и буду жртве од стране разних ауто-сервиса. Током
школовања сам стекао солидно знање о аутомобилима, али у будућности не видим себе као професионалног ауто-механичара. Има још времена да одлучим чиме ћу се у животу бавити.“
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МАТУРАНТИ ГИМНАЗИЈА - IV1

,,Мој разред чине деца различитих карактера. Спајањем добрих спортиста, креативаца,
ученика жељних знања проширују се видици и проналазе решења за све проблеме. Највећа
снага овога одељења су су ученици који учење и усавршавање виде као неминовност у данашње време, али и као своју жељу и избор. Тежња да буду најбољи у области коју воле
донела им је награде на регионалним и републичким такмичењима.
Много је питања за нас наставнике: да ли смо ученицима пружили довољно информација,
да ли смо им помогли да сопствено знање обликују и примене га у свакодневном животу, да
ли смо их их припремили за живот. Нико никога не може научити како треба да живи, али
оно што ми наставници можемо је да их усмеримо на праве путеве. На њима је да одлуче да
ли ће наше савете послушати.
Поносим се својим одељењем и никада га нећу заборавити јер је то просто немогуће.
,,Non scholae, sed vitae discimus.“
Светлана Лазаревић, одељењски старешина

Славенка Ђурђић: ,,Доброта и позитиван став су
увек у моди.“

јун 2019.

Давид Иванов: ,,Ко не ризикује не профитира.“

Мина Веселиновић: ,, Ток
догађаја у животу не зависи од нас, никако или врло
мало, али начин на који
ћемо те догађаје поднети у
доброј мери зависи од нас.“

Марија Марковић: ,,Немојте да циљате на успех
ако га желите. Радите само
оно што волите и оно у шта
верујете. Успех ће доћи сам
посеби.“

Мирјана Димитријевић:
,,Уживајте у садашњем тренутку јер прошлост је отишла, а будућност није обећана.“

Сара Мајсторовић: ,,Успех
није коначан, неуспех није
фаталан: храброст да се настави ја та која се рачуна.“
(В.Черчил)

Број 5

28 страна

КАПЛАРИ

Андреја Ћајић: ,,Прошлост
је историја, будућност тајна,
а садашњост је дар који нам
је поклоњен.“ (К.Омац)

Миња Мутавџић: ,
,И живи!
Сасвим живи!
Не грицкај дане као миш!
Широко жваћи ваздух!
Престижи ветар и птице.
Јер свака је вечност кратка.“

Христина
Марковић:
„Људи се боје, зато су сурови.“

Даница Обрадовић: ,,Док
се гори баве бољима, бољи
се баве собом. Зато су и
бољи.“

Јана Матић:,, Не морате
бити бољи од других, будите
само најбољи што можете.“

Број 5

Милош Паприка: ,,Нико
није бескористан. Свако
може да послужи макар као
лош пример.“

Тања Матић: ,,Ситнице
ми боје живот. Ситнице су
срећа.“

Сара Станковић: ,,Љубав
се не може наћи тамо где је
нема, нити се може сакрити
тамо где је има.“

Јелена
Милосављевић:
,,Нисам ја као обичан свет.
Имам своје лудило, живим
у другој димензији, и немам
времена за ствари које немају душу.“

Павле Старчевић: ,,Ко смисао живота није тражио,тај
није ни живео.“

јун 2019.
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Милица Ђорђевић:
,, Бој не бије свијетло оружје,
Већ бој бије срце у јунака.“
(П.П.Његош)

Ирена Јовичић: ,,Што је
тежи успон уз брдо, то је
бољи поглед са врха“

Милош Ђорђевић: ,,Боље
је борити се и губити битку
него никада не борити се.“

Стефан Живановић:
,, Нека сидро буде затегнуто,
Пампур извађен,
Рум јак,
И компас тачан.“

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР - IV2
,,У средњу школу су дошли збуњени и помало уплашени, спремни да уче и прихватају савете. Прва генерација економског техничара можда неће бити упамћена по изузетним резултатима у школи, али њихово васпитање и културно понашање дуго ће се памтити. Задовољство је
посматрати како од несигурне деце за четири године постају зрели људи, способни да се ухвате
у коштац са свим животним изазовима који их очекују. Остаће упамћене многобројне анегдоте
из школе и незаборавна дружења на екскурзијама. Знали су да нађу праву меру и у учењу, и у
забави. Драго ми је што су на правом путу, сигурни у себе и знање које имају. Надам се да ћу у
будућности омати прилику да будем разредни старешина сличној генерацији, а ову ћу по добру
памтити заувек. Срећно!
Дејан Младеновић, одељењски старешина

Бабовић Сава: Ни хиљаду
присутних не могу ублажити
оно једно одсуство.

јун 2019.

Вукмановић Милица: ,,Такав је живот да човек често
мора да се стиди онога што
је најлепше у њему и да управо то скрива од света, па
и од оних који су му најближи.“ – Иво Андрић
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Јанковић Ивана: ,,Када волимо, тежимо да постанемо бољи
него што јесмо. Када тежимо да
постанемо бољи него што јесмо, све око нас постаје боље.”

Јанковић Тијана: Није сваки
дан за осмех, али осмех је ствар
става према дану. Према свету
око нас. Ставу према себи.

Број 5

Илић Невена: ,,Живот није
само имати добре карте, већ
и добро одиграти чак и кад су
лоше.“

Којић Даница: ,,Онај ко није
довољно храбар да ризикује у
животу неће постићи ништа у
свом животу.“

Јовичић Дарко: ,,Не буди жртва сопствених негативних мисли, јер не заборави, ти си тај
који их слуша.“

Кулизић Катарина: ,,Живите
само једном, али ако живите
исправно, једном је довољно.“

Гајић Урош: Уживај у животу!!!

Кулизић Кристина: ,,Живот је
човеков онакав каквим га обликују његове мисли.“

Драгојевић Марко: Бави се
спортом, то ће те научити да
часно победиш. Губи са захвалношћу, ради са другима, организуј своје време и клони се
невоља!

Лазаревић Андријана: ,Већину важних ствари у свету
постигли су људи који нису
одустајали када се чинило да
уопште нема наде.“ – Дејл Карнеги

Ивановић Андријана: ,,Живот тече - ко га не стигне, остаје
сам.“ – Максим Горки

Лазаревић Виолета: ,,Када
ти највише буду требали, неће
их бити. Када стигнеш где си
кренуо, ето их. То је живот. Видљиви постају невидљиви и обрнуто.“ – Андрија Терзић
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Лукић Тијана: Some things are
better left unsaid.

Мирковић Јована: Ако можеш да сањаш о томе, можеш
и да га оствариш.

Марковић Александра: Јесмо
ли постали оно што се од нас
очекује, оно што ми од себе
очекујемо или оно што заиста
јесмо?

Мирковић Александра: „Живот је оно што ти се дешава
док ти правиш планове за живот.“ – Џон Ленон

Мартиновић Марко: Није
важно колико јако можеш да
удариш, већ колико јако можеш
да примиш ударце и наставиш
даље!

Павловић Сара: Увек сам
ишла погрешним путем, али
на крају стизала где треба.

Милетић Бојан: „Запамтите, ум је ваш најјачи мишић.
Снажне руке померају стене,
али снажне речи померају планине.“

Петровић Николина: „Људи
мисле да сам асоцијалан зато
што не учествујем у њиховим
разговорима. Истина је да ме
већина њихових разговора апсолутно не занима.“

Милосављевић Александра:
Увек стајах на литици. Није
тако сјајно и лагодно, али је поглед најбољи. Не бих га ушушкана могла доживети. Имала
сам две опције: да животарим
или да живим пуним плућима
на ивици. Чини ми се да нисам
ја бирала. Та друга опција је
изабрала мене. И хвала јој. Зато
сам то што јесам!

Поповић Лазар: ,,Овај свет
пун магичних ствари, које стрпљиво чекају наша чула да се
изоштре.“ – Вилијам Батлер
Јејтс

Милутиновић Никола: “Зло
не чини, добру се надај”

Рашковић Јована: Самопоуздање није када мислиш да си
бољи од свих. Самопоуздање
је када уопште не мораш да се
поредиш с другима.
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Ристивојевић Катарина: ,,За
двадесет година бићете више
разочарани стварима које нисте
учинили него стварима које јесте. Зато испловите из сигурне
луке. Истражујте. Сањајте. Откријте.“ – Марк Твен

Симовић Ивана: ,,Све што
сам у животу научио може се
свести на три речи: живот иде
даље.“

Сајић Марко: ,,Живот без
иједне гозбе дуг је пут на коме
нема крчме.“

Срећковић Иван: You don't
need to be in the top 3 in your
class, being in the middle is ﬁne,
as long as your grades aren't too
bad. Only this kind of person has
enough free time to learn other
skills.

АУТО - МЕХАНИЧАР/ЗАВАРИВАЧ - III1
,,Машинци - неозбиљни, необуздани, пуни вишка енергије. Спремни су у сваком тренутку
за шалу, неозбиљан разговор, али не и за учење. Теоријско учење им није било на првом месту,
али на пракси су показали да су жељни знања, да желе што боље да науче занат који су уписали, без обзира на то да ли ће се њиме једнога дана бавити или не. Нису се превише нервирали
због недовољних оцена, али нису били ни потпуно опуштени. Кад ,,пригусти“ знали су да се
чупају на разноразне начине не би ли добили прелазну оцену. Ову генерацију ћу памтити по
њиховој међусобној сложности, заједништву, без међусобних препирки, свађа и љубоморе. Успостављена правила понашања су поштовали, уз мање изузетке. Сви ми знамо колико је тежак
и одговоран посао разредног старешине, али када имате ученике као што сам ја имала протекле
три године, задатак и обавеза разредног старешине да сваоје ученике усмери на прави пут је
знатно олакшан. Они нису ученици са свим петицама, али сам сигурна да ће бити одлични,
прави људи.“
Драгана Лазић, одељењски старешина
,,Бити човек, рођен без свога знања и своје воље бачен у океан постојања. Морати пливати. Постојати. Носити
идентитет. Издржати атмосферски притисак свега око себе, све сударе непредвидиве и непредвиђене поступке
своје и туђе, који понајчешће нису по мери наших снага. А поврх свега, треба још издржати своју мисао о своме
томе. Укратко: бити човек.“
Иво Андрић

Живко Аћимовић: ,,Кад би
људи знали колико мало памети управља светом, умрли би од
страха.“
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Милош Васић: ,,Успех је оно
што човеку врат ломи.“
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Милош Јовановић: ,,Многи
постигну оно што су хтели, али
изгубе себе.“

Лука Којић: ,,Људи мале памети ретко се боје да не буду
досадни.“

Лазар Ћосић: ,,Ја још никада
нисам видео некога кога су добро истанбурали да је то заборавио, али сам сто пута видео
да људи заборављају најлепше
савете и поруке.“

Немања Марковић: ,,Не руши
све мостове, можда ћеш се вратити.“

Владимир Вићановић: ,, Док
год има мрака, има и сванућа.“

Матеја Миловановић: ,,Рана
која се крије споро и тешко зараста.“

Милан Вићентијевић: ,, Животна снага једнога човека се
мери његовом способношћу заборављања.“

Милован Митровић: ,,Да је
ћутање снага, а говорење слабост види се по томе што старци и деца воле да причају.“

Урош Зиндовић: ,,Није највећа
будала онај који не уме да чита,
него онај који мисли да је све
што прочита истина.“

Никола Митровић: ,,Људи
воле разговоре о паду и понижењу оних који се сувише високо уздигну и полете.“

Немања Колаковић: ,,Човек
који не воли није способан да
осети величину туђе љубави,
ни снагу љубоморе, ни опасност која се у њој крије.“

Марко Мијаиловић: ,,Нису
сви људи тако рђави као што
рђав човек мисли.“
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Михаило Мијаиловић: ,,Љубав када је искрена и дубока,
лако прашта и заборавља.“

Димитрије Недељковић: ,,
Познавао сам једнога човека
који је за сваку ствар коју он
нема или не разуме успевао да
пронађе неку злу реч.“

Јован Младеновић: ,,Једног
дана све ће бити добро - у том је
наша нада.“

Немања Поповић: ,,Врлине
једнога човека ми примамо и
ценимо потпуно само ако нам
се указују у облику који одговара нашим схватањима и склоностима.“

Марко Сајић:,, Примитивни и
огрничени људи имају способност надања. Код умних и даровитих људи та моћ је, чини ми
се, мања.“

Милован Проковић: ,,Живот
нам враћа само оно што ми
другима дајемо.“

КУВАРИ - III2
Професор:
„Зато лети.
Сањај.
Трчи.
Стварај зору кад је вече.
Нек од тебе живот учи
да се пени и да тече.
Буди такво неко чудо
што не уме ништа мало,
па кад кренеш-крени лудо,
устрептало,
радознало.“
Мирослав - Мика Антић

Зорица Пејовић, одељењски старешина
Бранкица Перовић, одељенски старешина

 Како бисмо што боље представили себе, помогао нам је Јован Дучић и његова дивна
књига „Благо цара Радована“.
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Јовановић Марија: „Љубав је доказ интелигенције,
јер човек без идеја и простак
без васпитања, не могу бити
заљубљени, пошто је љубав
највећа мудрост и најфинија
душевност.“

Гавриловић Ивана: Ко хоће
нађе начин. Ко неће, нађе оправдање. Најјачи је зато онај
човек који успе да победи
себе а не друге; а најбогатији је онај који се без лутања више шета у дворани
своје сопствене душе, него на
краљевским степеницима.

Јовановић Милош: Волим
песму и музику. Надам се да
је певачка каријера предамном. Волим да поделим песму са својим другарима. Чак
и славни песници говоре да
се не може назвати срећом
ништа што се не даје поделити са пријатељима.

Којић Ана: Нисмо најбољи у
школи, ни по владању, ни по
оценама. Учионица је увек
испуњена смехом и шалом.
Једноставно је. Колико даш,
толико ћеш добити. Човека
најискреније волимо када га
волимо заједно са његовим
недостацима чак кад га волимо баш због његових недостатака.

Вулетовић
Анастасија:
Битно је шта желиш и колику вољу имаш. Оно што сам
очекивала од свог школовања,
остварила сам. Права велика
срећа,то је успех сопственог
дела. Срећа без нашег дела,
то је само велико чудо...

Крстовић Марија: „Љубав
је осећање које је резултат
свих других осећања, збир
свих могућности човекових,
највиших и најчистијих. За
љубав треба имати пре свега
много физичке силе и неизмерно много доброте.“

Илић Тијана: „Велики услов
пријатељства, то је не тражити благодарност за учињене услуге. Све је заједничко
међу пријатељима.“

Лазић Драгана: „Храброст
је однос према животу и нама
самима. Херој је веран себи,
сањалица, срдачан, весео,
скроман, себи довољан, без
сваке потребе за хвалу.“

Даниловић Кристина: Постајемо зрелији и наш живот
више није онако безбрижан.
Сигурним корацима отварамо ново поглавље у својим
животима. Корачам у будућност и верујем у остварење
својих снова. Код људи од
акције снага траје само докле траје њихов напор воље,
а код сањалице снага његовог
сна траје докле траје и његов
живот.
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Маринковић Немања:Вредност носиш у себи, а не на
себи. Човек који није храбар
не може бити ни поштен,
јер за поштење су потребне жртве какве кукавица не
уме да поднесе, а потребна
је великодушност, коју он не
може да разуме.
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Станковић Дарко: На живот гледам са ведрије стране,
због тога треба бити раздраган и весео. Човек раздражен
и љут, јесте стварно луд и
глуп, јер страст залуђује и заглупљује...! Само човек миран,
изгледа увек господарем и
себе и других, достојанствен
и поносит.
Николић Душан: Никада се
нисам бринуо за своје оцене.
Моје школовање је више личило на вођење рата са већином професора. Док су се они
борили да ме нешто науче, ја
сам се опирао. Јаки карактери
нису уопште склони разочарењу, они не верују лако да
се могу преварити у својим
мишљењима, нити да их други могу завести или надбити.
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Савић Кристина: „Покушајте само један дан говорити лепо о свим људима, а
о злим не говорити ни рђаво ни добро, и видећете свој
унутрашњи мир. Наше лепе
речи су, одиста, најкраћи пут
ка успеху у животу.“
Миловановић Анастасија:
Ведра сам и дружељубива,
па је и поглед на моје школовање, поглед на дружење и
време проведено у школи са
пријатељима. Ипак је једно
сигурно. Нема пријатељства
без сродности међу душама.
То је највећа радост чула и мисли, продужење и повећање
себе, своје друго ја, које опија
и охрабрује, за све могућно и
немогућно.

Петаковић Младен: Посветио сам се овом занату и
желим што боље да га усавршим. Поред знања стекао сам
добре другаре. Сањалице су
карактером јаче него тзв.реалисти Сан је друга стварност
и највећа стварност, јер данашњи сан, то је сутрашња
истина.

С т о ј а н ов и ћ М а гд а л е н а :
Неко те воли а неко ти покаже Чколико ти јако можеш да
заволиш! Није важно колико
радиш, већ је важно колико
љубави уносиш у оно што радиш и колико то дарујеш другима.

Продановић Здравко: Вредан, одговоран, поштен, кажу
за мене. Кад се осврнем на
свој живот, видим бол, грешке и болно срце. Кад погледам
у огледало видим снагу, научене лекције и понос у себи.
Храбри људи никада нису
свирепи, а свирепи људи никада нису били хероји.

Стојић Оливера: Сви смо ми
људи, али смо у школи научили како бити човек. Живот без
пријатељства је ништа. Ми
немамо срећу да себи бирамо
ни непријатеља ни пријатеља.
Непријатељи нас сами пронађу а пријатељи увек дођу
случајно.

Радојевић Сара: Ове три године улепшали су ми другари
из одељења. Увек смо били
ту једни за друге. Били смо
ослонац и подршка. Ништа
узвишеније него говорити с
неким слободно као са самим
собом и који се радује свакој
нашој срећи и који подноси
као и ми све наше несреће.

Неговановић
Катарина:
Планирам да водим испуњен
живот, без страха од онога
што ми будућност носи. На
живот не треба гледати кроз
црно – беле наочари, јер никада нећеш сазнати какве лепоте носи. Једино што спасава човека од разочарења, што
значи и од очајања, то је немање страха ни пред људима
ни пред догађајима.
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П Р Е П О Р У К Е
НАША ПОЗОРИШНА СЕЗОНА 2018/19.
 „На

позорници се прво дигне завеса па се тада одигра драма, у животу то другачије бива:
најпре се одигра драма па се онда подигне завеса“
(Б.Нушић)
Случајна смрт једног анархисте (Југословенско драмско позориште)
Ноћна стража ( Атеље 212)
Осама – касаба у Њујорку (Звездара театар) – препорука „Осама“, роман В.Кецмановића
Врат од стакла (Југословенско драмско позориште)
Шећер је ситан осим кад је коцка (Театар На Брду)
Inside out (Позориште на Теразијама)
Петријин венац ( Атеље 212)
Ујка Вања (Југословенско драмско позориште)
Хотел 88
Велика драма (Народно позориште)
Препорука:
Можда најјачи утисак оставила је на нас представа „Петријин венац“ чију је драматизацију по роману Драгослава
Михаиловића, урадила Мила Машовић-Николић, а режирао Бобан Скерлић. Младу Петрију играла је Марта Бјелица,
градску Петрију Јована Гавриловић и Петрију удовицу Милица Михаиловић. Играју и Тихомир Станић, Игор Ђорђевић,
Бранислав Зеремски, Исидора Минић, Иван Марковић.
РЕКЛИ СУ О „ПЕТРИЈИНОМ ВЕНЦУ“
О жени коју гњечи патријархат, тај гвоздени, зарђали,
у чвор запетљани систем вредности.
О њеним покушајима да га преживи, да опстане – не и да му се супростави.
О жени која живи своју личну судбину.
О судбини која није само лична.
Него је и ту и свуда и пре и после.
О патријархалном систему вредности који је у темељу
свих односа и понашања.
О патријархату који се подразумева и почива на слепом сујеверју,
те надживљава све које у свом гусеничарском походу згази.
А гази свакако.
Али и о виталности и вољи да се живи даље.
Упркос.
Бобан Скерлић
Раније или касније, човек може све да научи, никад не може сасвим да закасни са учењем. Научиће како се држи
оловка у руци и како се успешно брише оно што се написало, знаће где је Колумбија и ко је био Колумбо, када је започела
Косовска битка и када је била „кристална ноћ“, научиће да држи телескоп, микроскоп и перископ, али никада неће моћи
да научи како ваља да помилује погледом другог човека, да не прими у срце или у главу његову увреду, да трпи и притом
да постаје у души и лицу лепши, ако није имао поред себе, макар и краткотрајно, једну Петрију.
Тако је Михаиловић нашао пут преко Петрије до сваког човека, обичног и необичног, простог и компликованог, рационално и ирационалног, јер у свима нама, само ако смо довољно отворени, може да одјекне оно што је дубоко људско
и тако свима заједничко.
Владета Јеротић
(Дарови наших рођака)
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МАНАСТИР ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У СЛАВКОВИЦИ

Пре годину дана прочитала сам вест како су у анкети, испред цркве Светог Марка, на питање: “Знате ли где је сахрањен Цар Душан?”, од педесет пролазника, само двоје знало тачан одговор рекавши: “Па управо овде, у цркви Светог
Марка”. То ме подстакло да пролазнике у Љигу питам: “Има ли на територији општине Љиг неко културно добро од
великог значаја за Републику Србију?” На моје велико изненађење одговарали су или да нема, или да не знају. Био је то
сигнал да се наши суграђани, путем школског листа, упознају са причом о манастиру Ваведење Пресвете Богородице у
Славковици.
Манастир има елементе рашког и романичког стила, по чему су стручњаци утврдили да је овај храм највероватније саграђен у 13. веку у време владавине краља
Драгутина.
Турске харачлије, али и зуб времена, опустошили су ову богомољу. Ућутала је
последњих шест векова молитва на духовном манастирском изворишту.
Почетком осамдесетих година прошлог века почела су археолошка истраживања на локалитету Славковице и тада је дошло до многих важних открића. Пре
свега, у манастирској порти, археолози су открили преко 130 гробова што се сматра
једном од највећих некропола у Србији.
Испитујући старост скелета дошло се до закључка да гробље датира из времена
пре Немањића (10. и 11. век). После уклањања бујног растиња и великих количина
земље које су буквално затрпале зидине остатака манастира, пред очима стручњака појавила су се три монументална
камена саркофага, сваки исклесан из једног комада камене стене и сваки тежак око четири тоне. Ништа слично није забележено ни на једном средњевековном локалитету, што указује да овде почивају изузетно важне личности.
Чувени археолог Димитрије Мадас, у својој обимној књизи ”Славковица, тврди да је манастир маузолеј породице
Бранковић”(деспота Ђурђа, деспотице Ирине и њиховог сина деспота Лазара). Права истина биће утврђена након ДНК
анализе у Бечу. Године 1982. манастир Ваведење Пресветее Богородице проглашен је за културно добро од великог значаја за Републику Србију. Захваљујући тој чињеници Министарство културе Републике Србије доделило је финансијска
средства за обнову храма. Обнова је започела 2017. године и за 100 радних дана манастир је засијао у својој лепоти.
Поштујући традиционалан начин градње и користећи природне материјале, вешти неимари су постигли утисак као да
је све аутентично још од 13. века. На дан храмовне славе, Ваведење Пресвете Богородице, (4. децембра, 2017. године)
одржана је прва литургија после шест векова.
Сада следи уређење унутрашњости манастира. Ових дана стиже иконостас, а подигнуто звоно огласиће почетак
новог живота манастира.
Многе општине у Србији немају ни једно званично културно добро, па житељи љишке општине треба да буду поносни на свој манастир.
Драгана Смиљанић,проф.
ИСТОРИЈА ,,ФК СПАРТАК 1924”
Студент Душан Рулић (једна улица у Љигу је названа по њему), који се школовао у Белгији, донео је 1922. прву
фудбалску лопту у Љиг, а две године касније основан је и клуб са именом „Гладијатор“. Прва утакмица била је у Белановици, резултат је био 1:1, а пријатељске утакмице игране су широм Србије. Од оснивања и првог назива "Гладијатор"
клуб је више пута мењао име ("ЉСК", "Бацић", "Јединство") да би у лето 1936. године на скупштини клуба у тадашњој
Рулића кафани, име промењено у "Спартак". Клуб је у почетку играо само пријатељске утакмице, а касније се укључује
у такмичења и са мање или више успеха непрекидно игра лигашке утакмице.
Фудбалски терен био је на садашњој локацији "Чимине ливаде". Касније прелази
на место садашњег парка код гимназије, а потом на терен у "Колонији", где се
данас налази основна школа.
Једно време клуб није имао терен па је своје утакмице играо у околним местима. Данашњи терен у Ћућину бива завршен 1984. године. Maло је клубова који
се могу похвалити тако дугом историјом и традицијом као што то може учинити Спартак. Свих ових година клуб се бавио развијањем спортских вредности.
Огроман број младих играча је изашао из млађих категорија. Нема породице у
Љигу која се не може похвалити чињеницом да је на неки начин учествовала у
раду клуба. Такмичарских успеха вредних помена било је много али је највреднији онај из сезоне 2003/2004. када је Спартак под тренерском палицом Драгослава Радивојевића извојевао играње у
Српској лиги (3. ранг такмичења). Тада су у Љигу гостовале екипе попут Радничког из Крагујевца, Младости из Лучана,
Смедерва, Новог Пазара и др... Клуб се пре тога дуги низ година са више или мање успеха такмичио у посавској зони.
После играња у Српској лиги долази до стагнације клуба. Клуб се неколико сезона такмичи у зони да би на крају пао
у најнижи ранг нашег фудбала без икаквог изгледа да му се врати стара слава која је проношена широм западне Србије.
Међутим, до обрта долази у сезони 2014/2015. када Спартак осваја 1. место у окружној лиги и остварује пласман у зону
у којој се и данас са доста успеха такмичи.
Јован Томић, II5
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ФИЛМСКА ТОП ЛИСТА

У новом издању наших новина имали смо прилику да направимо интервју са Урошем Тошанићем, нашим професором и филмофилом. Тема данашње рубрике је "Филмска топ листа" и преносимо Вам интервју у целости.
 Нина С.: Добар дан, професоре и хвала Вам што учествујете у данашњем интервјуу. Када сте заволели филм
и који био први филм којег се сећате?
Урош Т.: Добар дан, Нина. Филмове сам заволео као дечак, гледајући Дизнијеве дугометражне анимиране филмове. Први који сам гледао био је "Снежана и седам патуљака" (https://www.popcornsrbija.com/snjeguljica-i-sedampatuljaka-1937).
 Нина С. : Да ли би тај филм био Ваш предлог из жанра анимираних филмова?
Урош Т.: Да, можда и због тога што је то први Дизнијев дугометражни анимирани филм. Веровали или не, снимљен
је давне 1937. године. Сам филм, иако на први поглед делује као да је дечији, у суштини је био намењен одраслима због
великог броја хорор сцена.
 Нина С.: Када сте већ поменули хорор, који бисте нам филм препоручили из овог жанра?
Урош Т.: То је тешко питање. Хорор је заиста свеобухватан жанр и један од мојих омиљених. Изабрао бих два филма
и то "Тhe Orphan" ( https://www.popcornsrbija.com/orphan-2009) из 2009. и "The Others" (https://www.popcornsrbija.com/
the-others-2001) из 2001. Оба филма су психолошки хорор филмови и тематика је заиста застрашујућа.
 Нина С. : Надамо се да ће се наши читаоци престравити Вашим предлозима. Које бисте нам филмове препоручили када су трилери у питању?
Урош Т.: То ми је омиљени жанр. Волим трилере са неочекиваним крајем. Из тог разлога, ево три филма са потпуно другачијом тематиком, али сва три ће вас држати на ивици вашег седишта. "Seven" (https://www.popcornsrbija.com/
se7en-1995) из 1995. Главне улоге тумаче Морган Фримен, Бред Пит, Гвинет Палтроу и Кевин Спејси. Фантастична
глумачка екипа као и режисер Дејвид Финчер чине овај филм ремек-делом. Други филм је "Shutter island" (https://www.
popcornsrbija.com/shutter-island-2010) из 2010. Изузетни Леонардо Дикаприо и генијални Мартин Скорсезе. Трећи филм
је "The gift" (https://www.popcornsrbija.com/the-gift-2015) из 2015. Оставиће вас без даха.
 Нина С.: Види се да баш уживате у овом жанру. Да ли су и историјски филмови нешто што Вас занима?
Урош Т.: Наравно. Овде бих препоручио више филмова: "Gladiator" (https://www.popcornsrbija.com/sa-prevodom/
gladiator-2000) из 2000. Режисер Ридли Скот и главна улога Расел Кроу. "Troy" (https://www.popcornsrbija.com/troy-2004) из
2004. Епски спектакл који Хомерову "Илијаду" преноси на филмско платно. "The last samurai" (https://www.popcornsrbija.
com/the-last-samurai-2003) из 2003. , као и "Schindlers list" (https://www.popcornsrbija.com/schindlers-list-1993) из 1993.
Главну улогу тумачи Лијам Нисон док режија припада Стивену Спилбергу.
 Нина С.: Драме су филмови који су најчешће награђивани наградом Оскар. Који су Ваши фаворити обог
жанра?
Урош Т.: Моји предлози из овог жанра би били "A Beautiful Mind" (https://www.popcornsrbija.com/a-beautifulmind-2001) ИЗ 2001. (3 Оскара и Златни глобус), "The Pianist " (https://ﬁlmoteka.rs/the-pianist-2002-hd/) из 2002. (3 Оскара
и Златна палма), "Million Dollar Baby" (https://www.popcornsrbija.com/million-dollar-baby-2004) из 2004. (4 Оскара и 2
Златна глобуса), "Mystic River" (https://www.popcornsrbija.com/mystic-river-2003) из 2003. (2 Оскара и 2 Златна глобуса),
"Green book" (https://www.popcornsrbija.com/green-book-2018) из 2018. (3 Оскара и 2 Златна глобуса).
 Нина С.: Последње питање...Који је Ваш омиљени филм и због чега?
Урош Т.: Мој омиљени филм је "Legends of the Fall" (https://ﬁlmotopia.org/movies/legends-of-the-fall/) из 1994. Главне
улоге тумаче Бред Пит, Ентони Хопкинс и Џулија Ормонд. За режију је био задужен Едвард Звик док је музику написао
Џејмс Хорнер. Филм је освојио моје срце изузетном тематиком, историјском позадином, прелепим пејзажима Монтане
и изванредном глумачком екипом.
 Нина С. : Хвала Вам, професоре, и надамо се да ће наши читаоци уживати гледајући филмове са Ваше листе.
Урош Т.: Уживајте!
Нина Степановић, I5
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ДОБРИЦА ЕРИЋ
Добрица Ерић је био српски и југословенски књижевник. Рођен је 22.августа 1936. године у Доњој Црнући код
Горњег Милановца. Преминуо је 29.марта 2019. године у Београду у 83. години живота. Ерић је један од најзначајнијих
српских писаца 20.века. Писао је поезију, прозу и драме, а његове песме за децу постале су неизоставан део читанки.
Објавио је више од стотину књига поезије, прозе, сликовница и антологија, а за свој рад је добио исто толико награда.
Ако се песник заиста рађа, Добрица Ерић се заиста родио, природно и спонтано, налик маслачку и сунцокрету.
Израстао је из земље Србије, у Шумадији, међу рекама и њивама – да постане песник Србије и „свих њених лица“.
Његови родитељи, Милош и Радмила бавили су се пољопривредом. Добрица је завршио четири разреда основне школе
у Враћевшници. Како сам каже, бавио се разним занатима, али му је писање посебно ишло од руке. Својим стиховима
осликао је живописну природу шумадијског краја па је тако постао лирски здравичар Груже. Живот и поезија, предмет
и начин певања Добрице Ерића – све спојено у једно.
Прву збирку песама под називом „Свет у сунцокрету“ објавио је 1959. године.
„И залуд ће ми траве бајати и сунцокрети на које личим.
Сви кад зађу, тићеш стајати, у кругу што се не брише ничим.“
Љубав према родном крају, те успомене из детињства били су његова главна инспирација. Село, ливаде, куће, децу и
људе, све је то Ерић преточио у стихове.
„Моја земља је разапета на крст од четири стране света“
У периоду стагнације српске модерне поезије,периоду генеричке и духовно сиромашне лирике, неколицина песника
започиње борбу за другу ренесансу српске поезије. Добрица Ерић био је један од првих који је својом поезијом унео
златни ветар младости и домаћем песништву открио нове,револуционарне хоризонте.
Ерићев стваралачки стил је специфичан. Још од његових раних дела појављују се завичај и село као мотиви који
карактеришу његов целокупан стваралачки опус. Његови стихови одишу
родољубљем, натуралистичким,етнолошким и фолклорним елементима,величају прост и идиличан сеоски живот. Кроз ове наизглед симплистичке мотиве Ерић успева да прожме своја дела дубљим психолошким и
филозофским темама.Између лирске слике и егзистенцијалистичке мисли
код Добрице Ерића – тешко се повлачи граница. Његова поезија је нежна,
флуидна, од најфинијег језичког ткања и танане материје, од слике и музике
која је понекад и сама себи довољна за песму звука и лепоте. Сублиминалне
поруке и симболика такође играју велику улогу у преношењу песникових
идеала и емоција. Кроз њих, а у комбинацији са кринком простоте,Ерић
успева да уђе у ум читалаца,ближи им сопствене идеале и емоције истовремено будећи у њима нешто примитивно,праљудско. Песмe ,,Бик на брегу”
и ,,Фрула јутра” најбоље осликавају ову идеологију. Док ,,Бик на брегу”
кроз алегорију бика симболизује прадавни идеал снаге и моћи, ,,Фрула јутра” спаја мотив божанског и мистичног са
мотивом смртног,приземног. Ови мотиви се додатно проширују у песмама попут ,,Трава је увек млада’’. Овде песник
експериментише са мотивима егзистенције и свеприсутног. Лирски субјекат је у одређеној врсти егзистенцијалне кризе, постаје свестан своје пролазности и инфериорности, поседује црту меланхоличности али се не губи у својој сети
већ смирено прихвата неминовно.Љубави, жени поготово, Добрица Ерић је посветио велики низ песничких огледа и
треперења. Ерићеви комплексни психолошки мотиви и идилични стихови чине га ефектним писцем љубавних песама.
,,Земља се мени с тобом умиљава” истражује мотив античке, божанске лепоте и опчињености до степена идолизације
док ,,Ноћ пуна мене и младог месеца” метафорама спаја природу и емоције, истражујући мотиве истинске чежње и
страсти. Ерићева новија дела обједињују најбоље аспекте свих његових стваралачких епоха. ,,Јаблан пред мојом кућом”
спаја песникову склоност ка природи са психолошким колебањем лирског субјекта. Кроз игру алегорије описана нам је
његова бескрајна потрага за мирном луком живота. Песма ,,Лутам и певам” поред родољубља садржи и велтшмерцовски
призвук. Лирски субјекат опхрван је болом изазваним одбацивањем традиције и напуштањем истинских друштвених
вредности те ова песма уједно представља и критику друштва које нас окружује.
Поистовећен са природом, везан за земљу исконским кореном и песничким крвотоком, овај самородни песник, с
потпуном свешћу свог позива и заната, прилагодио је своја сензибилна чула ритму природе, годишњих доба цветања и
вењења – учинио споствено песничко биће осетљивим за све што се у природи и у Србији догађа, спреман да све што
зна, види и предосети – не само опева и проникне бистрим речима и лирским мислима, већ да из свега изнесе песничко
– филозофску параболу о универзалном смислу или несмислу трајања под звездама.
Добрица Ерић остаће упамћен као један од великана српске поезије. Његов атипични стил, способност психолошког
профилисања и спајање наизглед неспојивог издваја га као уникатног и једног од највећих песника домаће модерне
лирике.
„Песник се никда сасвим не буди. Он увек нешто преде и плете. Песник је споља ко и сви људи, а изнутра – право
правцато дете.“
Саша Поповић и Јелена Миловановић, II5
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ПРОЛЕЋЕ У СЛАВКОВИЦИ

ЗЕЛЕНЕ РЕЧИ КОЈИМА СЕ ЛЕЧИМ

Жировито сунце пошто-пото хоће
реку у вуњарки балученој воћем.
Куће нанизане на дуг канап цесте
једна се од друге по баштама крију:
То је ћердан неке планинске невесте
која зачарана сања ђувеглију.
Кршна брда држе небо на рукама.
Храст се по чукама грли са буквама.
Старац,резач лозе,што клече пред чокот
сече маказама пропламсале кости.
песма копача винограда, клокот
бардака и блесак у кршу светлости.
Свирка даљина и крвоток вода
у жицама земље и далековода.
Освешћен младић, тек пао с месеца
скупља по ђурђевку свилене облачке.
Чобаница лишена љубичице јеца
Под јабуком која расте наопачке.
Блиста чесма - златна жила куцавица
стене над којом се јавља кукавица.
Трешња у деветој венчаници жари
пчеле и мед капље из биљних чаброва,
Доручак под вињагом грамофона: стари
сир брига са младом салатом аброва.
Дрхте дојке снаша од Ба до Полома
кад груну мине са каменолома.
Куца срце „дајца“ у пећини тајца.
Млад каменорезац са скорелим грчом
на лицу, загледан у мотел врх Рајца
пије млако пиво у хладу пред крчмом.
Брује пробуђени шорови ко давни
пчелињаци у сјају росних висоравни.

Јутрос ме, најзад, опет засенило
плаво завичајно злато зеленило.
Зелени чаир, зелени лептири
зелени причест у пшеничном виру
зелени мир и зелени немири
зелени бикови ричу у чаиру.
Зелене птице посвету причају
о зеленилу у мом завичају.
Зелена љубав пчела и латица
зелени мед капље из зеленог саћа
зелено Сунце – небеска Матица
биљно девичанство пределима враћа.
Зелена девојка зеленкастог гласа
буљук зелених оваца напаса.
Збише се тиха пролећна чудеса
запали земљу варница зелена
зелени пожари, зелена небеса
над зеленилом вода наднесена.
Зелене руке плавима причају
о зеленилу у мом завичају.
Зелене очи извора и кућа
зелена жеђ и зелена глад враћа
зелени љубавници с крилима сванућа
лете над зеленим црквама дрвећа.
Птице су немоћне да вам препричају
све зеленило у мом завичају.
Запех лук зелене дуге у дубрави
и раних чудесног зеленог јелена
па ми се за трен причини, љубави
да је и моја крв опет зелена!

Добрица Ерић

Надражена река милује темеље.
Црква и школа раздвојена плотом.
Букет мајских лица у вази недеље.
Гробље с брега пружа канџе за животом.

Добрица Ерић

јун 2019.
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БУДИМИР ГАЈИЋ, ПРВИ ДОБРОВОЉНИ ДАВАЛАЦ КРВИ НА
БАЛКАНУ
Шта човек може дати другом човеку? Може много шта, а крв је нешто најдрагоценије и неупоредива је са било чим
другим. Кад се даје неком блиском и познатом, једна је ствар, и потпуно разумљива. Кад се течност којој нема замене,
нити ће је икада бити, даје за непознатог будућег примаоца, то непознатом човеку може спасити живот. То раде хуманисти.
О једном таквом овде је реч. Заправо, о двојици. И о трећој особи, докторки, без које не бибило ове приче о хуманости.
У историји медицине записано је име солунског борца Будимира Гајића из села Ивановци код Љига, који се борио у
Десетом таковском пуку Шумадијске дивизије другог позива.
Био је учесник оба балканска рата, из којих је изашао са чином наредника. На положају Мокра гора, 1912.године, у
борби са Турцима тешко је рањен у бутину десне ноге. Следеће године, на положају Вардиште, у борби са Бугарима,
рањен је и у леву ногу. У Великом рату, са штапом, пешке је прешао Албанију, до Грчке, где се
опоравио.
За заслуге у Великом рату добио је више
одликовања: Карађорђеву звезду, Медаљу Обилића, Орден француске легије части, Медаљу за
хуманост.
Др Никола Крстић био је начелник Хируршког одељења Опште државне болнице у Београду, и ратни хирург Прве армије. Онје у скочивирској пољској болници Солунског фронта 1916.
године, донео храбру одлуку да примени индиректну трансфузију, узме крв унапред и касније
да неком војнику. Постројио је борце и питао да
ли неко хоће да да крв која ће чекати повређене ратнике. Јавио се угледни сељак и трговац
ракијом Будимир Гајић из Ивановаца, данас у
љишкој општини. Дао је 500мл венске крви, која
је помешана са цитратом, касније дата војнику чије име није сачувано. Будимир је одбио понуђену поштеду као награду
и одмах отишао на положај.
До тада је вршена директна трансфузија, из вене у вену, али све је мање било здравих и одморних војника који би
рањеницима могли дати крв и често се дешавало да они умиру од искрвављења.
Др Крстић је после Великог рата наставио да ради у Општој државној болници у Београду, као шеф Ортопедског
одељења. Говорио је и писао о методи коју је применио у току рата, о индиректној трансфузији крви унапред узетој за
непознатог примаоца. Међутим, није поменуо име првог добровољног даваоца крви на Балкану, Будимира Гајића.
Преживео је Будимир Велики рат, вратио се у своје Ивановце на имање. Имао је четири сина и двећерке.
Преживеоје и Другисветскират. Године 1952, 29. децембра, из Ивановаца кренуло је четрдесетак житеља да би добровољно дали крв у Београду. Међу њима био је и Будимир Гајић, у пратњи сина Милисава и синовца. Није могао да да
драгоцену течност, било му је већ 75 година, а сви остали јесу. Ивановчане је предводила Нада Антонијевић, секретарица
Црвеног крста из овог села.
Данас потомци овог солунског борца живе у Ивановцима, Београду и Чачку чувајући успомену на претка. Будимирови потомци такође су добровољни даваоци крви. Драган Гајић, учитељ у пензији и власник на далеко чувеног расадника
Лепо поље, дао је готово сто пута драгоцену течност, Горан Гајић такође је вишеструки давалац крви. Млади следе старије, настављајући породичну традицију добровољних давалаца крви.
Примаријус др мед. Милче Чанковић - Кадијевић из Института за трансфузију крви Србије, прва је обавестила јавност о Будимиру Гајићу, првом великом хуманисти. Она је 1994. године случајно, читајући старе извештаје, пронашла
списе у којима се помиње храбри Будимир и начин на којије њему узета и сачувана крв за будућег непознатог примаоца.
У Ванкуверу, 2002.године, известила је колеге трансфузиологе о Будимиру Гајићу, првом добровољном даваоцу крви на
Балкану и међу првима у Европи.
Испред Црвеногкрста у Љигу 3. децембра 2006. године, на иницијативу др Чанковић - Кадијевић, подигнута је спомен биста у сећање на Будимира Гајића. Трећи децембар као Дан општине Љиг обележава се од 1994. године, а датум је
везан за почетак контраофанзиве српске војске у Колубарској бици, за чије бриљантно вођење је Живојин Мишић добио
чин војводе.
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КАКО САМ СИСТЕМАТСКИ УНИШТЕН ОД ИДИОТА
 Oмаж некомплетном човеку
У месту где се и ја родих биствовао је један човек , “који у животу није имао комплет одело, комплет жену, па чак ни
комплет револуцију” (Из филма Како сам систематски уништен од идиота), имена Радош Терзић, рођен 1931.године.
Његов животни пут у једној реченици би био: девето нежељено дете, незавршена основна школа, слуга, шегрт ковачког
заната, инвалид без инвалидске пензије. Радош је био један обичан човек на маргини друштва, али баштинска чудноватост не лежи у овој једној реченици, већ у стварању легенде једног
човека који је, упркос једноставности свог живота, остао у памћењу:
за систем пропалитет, за паланку луди Радош који се опија због љубави, за оне који су га познавали лепопољски Че Гевара, за оне који
пишу о њему “последњи југословенски револуционарни песник”:
„Ортодоксни“ марксиста и непризнати револуционарни песник,
прво је ускочио у роман Моме Димића под називом „Шумски грађанин“. Значајно место је заузео и у књизи Милована Данојлића „Како
је Добрислав протрчао кроз Југославију“ која говори о многим непризнатим песницима а највише о њему. А шта је читао Радош Терзић?
“Ја највише читам марксизам, лењинизам, а затим револуционарне песнике…
»А од наших писаца кога најрадије…«
… као што видите у мојој библиотеци Бранка Миљковића, револуционарног песника, и, такође, из медицине доста читам, из филозофије и психологије, социологија ме занима и, ето, морам да кажем,
мој пријатељ Радомир Лукић, који такође смело пише, као што знате,
о социологији морала, каже да је друштво тек у повоју, да су велики остаци капитализма, буржоаске психологије и да је
друштво болесно које треба лечити као што лекар лечи пацијента. ….Волим људе искрене, поштене, мудре, који говоре
без длаке на језику, јер нас марксизам учи да се уништи homo duplex тај дупли човек, дволичан човек, који се развио
кроз историју, нажалост, наопаку историју човечанства, кроз ратове, кроз шпијунаже, кроз приватну својину и новац,
које треба уништити и уништити тим homo duplex човека, а створити правог, искреног човека.
На комеморацији поводом годишњице од смрти великог аргентинског револуционара и једног од стубова кубанске
револуције Ернеста Геваре Чеа, пред пуном салом студената на Филозофском факултету у Београду рецитовао је своју
поему у десетерцу о „ЧеГевари“, где стиче велику популарност код тада побуњених студената.
ПОЕМА О ЧЕ ГЕВАРИ (РАДОШ ТЕРЗИЋ)
Ернесту Че Гевари
Највећем револуционару овог света
Кога уби Барјентесова пушка клета
О велики Че Гевара
Што по свету као мађионичар чуда ствара
Револуције диз’а и разгара
И смрдљиви капитализам обара
Ти ниси био жељан власти
Хтео си да припаднеш радничкој класи
Ти ниси био жељан министарских кабинета
Већ си се борио за срећу целог света
Да не буде граница ни међа
Да нико никога не вређа
Да не буде разлике између села и града
Између умног и физичког рада
Да љубав свуда влада
И да свако живи од свог рада
Ти си симбол нашег века
И вера у малог човека
Ти израсте у бога и човека
Тебе нису заплашили амерички атоми
Ти устаде да се зверски капитализам сломи
Време да кисели ниси чекао
Већ си свима отворено рекао…ИМПЕРИЈАЛИЗАМ СЕ МОРА РУШИТИ!…Више овако већ не може бити….Урааа!…
Напред у борбене редове!
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Врхунац свега десиће се онда када живот Радоша Терзића буде забележен и на филмској траци, а сам се појављује
на филму.
У интервјуу Радош говори о свом положају као песника, где се његови квалитети и жеље косе са његовим реалним
положајем у друштву :
“Због тога мислим и поручујем да треба народне песнике сачувати од заборава и треба им помоћи, јер они долазе до
самоуништења, а то је трагедија. Данас су веома, веома скупе штампане ствари. Као што знамо, милионска сума треба за
један штампани табак. Ево, ја већ пуних десет година се борим да би ову химну о Че Гевари одштампао и, ето, још нисам
успео мада је воле и интелекталци и радници, јер сам је писао за широке масе. Ја сам себе изградио у таквог човека и
еволуирао за једну епоху. Налазим се на неком пиједесталу Марксовог човека, али, нажалост, тамо сам усамљен и тако
нисам схваћен и прихваћен“, рекао је за »Зум репортер« у септембру 1982. године.
Радош је био само један обичан човек, који је живео истовремено у реалности друштва и система као пропалица и
свету марксима, чегеваризма и револуције. За живота је ушао у свет маште других а остао је да живи у памћењу и сећању
као револуционарни песник. Док су други писали и снимали филмове о њему, он због услова у којима се налазио на маргини друштва, није успео да изда ниједно дело осим поеме о Че Гевари: објављено усмено на Филозофском факултету,
преживело заборав захваљујући наслеђу студентске борбе. Можемо рећи да његов живот поприма једну нову димензију
као феномен баштине, управо сада видимо различите перспективе прошлости живота једног човека, негде између опажања система, друштва, познаника и сопственог сведочења. Стога можемо рећи да те перспективе деле наш живот на
оно што јесмо, што желимо да будемо и како желимо да будемо запамћени. Десило се да су делови Радошевог живота
довољно изузетни да превазиђу временско-просторну сферу и преживе објективан суд реалности.
Валентина Поповић, дипл. андрагог
бивши ђак школе

СЕЋАЊЕ НА ВЛАДЕТУ ЈЕРОТИЋА

У

гледни српски психијатар, психотерапеут и мислилац Владета Јеротић је рођен давне 1924. године у Београду. Син јединац из чиновничке породице, од напетости која је стално тињала између строгог оца и осећајне
нервозне мајке, бежи у „томсојеровске“ авантуре на обали Дунава. У основној школи је био одличан ђак, али
у гимназији нагло попушта што се тиче успеха, али и дисциплине – због немирлука му је у два наврата озбиљно претило избацивање из школе! На опште изненађење, несташни момчић се на крају адолесцентског периода преображава у
интровертног мислиоца који се двоуми да ли да студира теологију или филозофију. Али, када је његов друг оболео од
шизофреније, чврсто решава да упише медицину због психијатрије. У то време почиње да пише прве литерарне радове,
углавном песме; поразна критика његових песничких покушаја од стране Оскара Давича је вероватно био један од разлога окретања прозном изражавању. Након Другог светског рата, уписује и завршава студије медицине, после чега следи
двадесетогодишњи рад у болници „Др Драгиша Мишовић“. Ипак, судбина је хтела да Јеротић не остане психијатар и
психотерапеут до краја професионалне каријере. Он добија позив са Теолошког факултета да дође и оснује катедру за
пастирску психологију. Тај посао обавља наредне три деценије, а паралелно пише бројне књиге са темама из психологије, религије, филозофије и књижевности; та дела остављају снажан утисак на стручну и лаичку јавност, па Јеротићев
избор за члана Српске академије наука и уметности 2000. године није никога изненадио. Он умире у позној старости
четвртог септембра 2018. године.
За Јеротића је самоиспитивање основ духовног напретка. „Савремена психологија, а филозофија је ово и раније
знала, с правом упозорава да човек не може да дела правилно, а ни да процењује дела и поступке других људи, док не
упозна свесне, и још више несвесне мотиве, пре свега емотивне, а онда и интелектуалне природе, који подстичу, упућују
и детерминишу све наше видљиве радње.“ Шта ће све појединац закључити на том путу, у крајњој линији зависи од њега
самог. Нема сумње да ће наићи на бројне мане, сумње и страхове, али и врлине, а међу њима и једну нежну биљчицу коју
савремени свет систематски гази – љубав. Ако бисмо покушали да формулишемо Јеротићев завет, онда би то свакако
била порука љубави. „Добро је речено да је пробни камен за сваки прави посао или изговорене речи питање: да ли су
надахнути љубављу? Када би човек само једном могао да увиди како је узалудан највећи део његовог рада када га не
покреће љубав, био би много мање сујетан и неплодан у својим активностима.“
Ево још неких његових мудрих мисли:
„Не плашимо се живота, страх треба савлађивати љубављу. Падови, искушења и разочарања су неизбежни.“
„Познавши боље себе, нећеш имати воље да осуђујеш друге.“
„Главна препрека у процесу самоспознаје вероватно је препознавање себе лошег.“
„Постоји страх од празнине. Имамо празну посуду, сваки човек да у нешто верује. Празна посуда треба да се испуни
нечим: науком, уметношћу, стваралаштвом, породичним животом, философијом, религијом. Као да су данашњи млади
људи испражњени, или се нису напунили, или је толико много понуда да не знају шта ће. Онда претрпавају, па се препуне, па онда избаце напоље и опет остане празна посуда јер их ништа није задовољило.“
„Старо је правило: Маску навуци и лик свој нашминкај, па иди међу људе. Јер људи те неће примити без маске. ...
Циљ је племенитијег човека тај што треба да се труди да задржи што мањи број најнеопходнијих маски. Само што то
није лак задатак.“
Владан Селенић, Биљана Јовановић, проф.
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С В И С М О И С Т О РА ЗЛ И Ч И Т И
Ко су све наши средњошколци? Они су ћерке, синови, браћа, сестре, другари, ученици, помоћници, креативци, разговорци, спортисти, уметници. Они су све оно што пожеле да буду. А ко смо ми? Ми треба да будемо они који су ту за
њих; Да их упознамо, препознамо, схватимо, информишемо. Школа као инстутуција има безброј улога, а средњошколци
у њој још више. Они је граде и сачињавају. Дакле, кога то желимо да одгајамо и кога верујемо да одгајамо?
У сваком времену, било је важно да адолесценти израсту у здраве и способне особе. У данашњем времену, посебно је
важно да деца буду технолошки и финансијски писмена. То им повећава вероватноћу животног успеха. Шта је још важно
да млади науче и знају? Да би били здрави, разумни, стрпљиви, у миру са собом и околином, младима су потребни...
Нећете веровати – разговори. Иако наизглед, врло наивно и примитивно средство, разговор је најјаче оружје у борби за
учење младих како да се носе са својим животом, са ранцем на леђима, пуним промена, пријатеља, симпатија, породице,
домаћих задатака и одрастања. Разговор као средство за шта? Одговор је – превентиву. Требало би информисати младе
и слушати их, како бисмо смањили вероватноћу да им се лоше ствари дешавају. Такође, да их учимо и оснажујемо како
да живе и уче кроз њих и када им се десе. Када некога информишемо и када заједно долазимо до сазнања о могућностима и феноменима, проценат вероватноће да неће бити стигматизовани и да неће друге стигматизовати – расте. Шта је
стигма уопште? То је изолација другог, неодобравање другог услед његовог ожиљка, инвалидитета, опредељења, пола,
образовања, менталне болести и много чега другог.
Како овде разговор и информација ступају на снагу?
Тако што на тај начин имамо прилику да сви заједно
схватимо како је до нечега дошло, који су све фактори
и комбинација фактора учествовали да би нека појава
настала; да ли је особа сама крива за то и како најчешће није. Тако, схватимо да није сама особа крива,
већ да се ствари дешавају и могу сваком да се десе.
Тиме се стигматизација и њена моћ разрушавају, што
доводи до тога да тинејџери живе квалитетнији живот
и да они који се на било који начин муче, имају једну
муку мање.
Зато, о чему све причамо и треба што више да причамо са нашим адолесцентима, нашим средњошколцима? Причамо о комуникацији, о социјалним односима који нас одређују у великој мери; о емоцијама и
како да се носимо са њима, о менталним болестима и
менталном здрављу; о мотивацији, доношењу одлука,
о критичком размишљању.
Ово су ствари и теме које можемо посматрати као
свакодневне и о којима можемо бити убеђени да знамо много, јер, реално, сваког дана се сусрећемо са њима. Међутим,
као да нам та суштина промиче. Као да не видимо који начин је исправан за „конзумацију“ свих ових животних феномена. Чули смо за комуникацију, али не знамо да је употребимо када смо ми сами у питању, када су емоције у питању... и
какве сад па везе имају емоције и комуникација? А тек ментално здравље и самопоуздање, па онда још и одлука у свему
томе!(?)
Као што видимо, све ове ствари, преливају се једна у другу и извиру једна из друге. То је један незаустављиви точак,
са прегршт опција које нам живот (за)даје у различитим периодима. У адолесценицији, та поља и опције умеју страшно да се помешају, па је потребно да наши млади истовремено воле, схвате, уче, покажу, истрају, одлуче, буду тужни,
срећни, разумни и још штошта. Не постоји ниједан школски предмет који ово „градиво“ обухвата. Просто, јер је систем
образовања тако осмишљен. А адолесценти у школи проживљавају много тога. Не само да пролазе кроз предмете које
похађају, већ и кроз то како да се друже, како да ступе и изађу из конфликта, како да помогну, како да се суздрже, како да
воле и шта да раде ако им се деси да мрзе.
Стога, ми долазимо у школу, у ту тињајућу, врелу атмосферу одељења и причамо. О свему. О ономе што се подразумева, а не схвата. О ономе о чему нисмо знали довољно. Слушамо. Слушамо о ономе о чему није смело или хтело да се
прича. И дивно је. Млади имају толико тога да нам пруже. Не можемо се увек хватати за оно неваспитано, за оно лоше,
неразумно. Шта ако је такво услед неправилног усмеравања пажње на адолесцента? Шта ако нисмо схватили која је то
тачка која је/га погађа, отвара и наводи да размишља и открива? Играјмо се. Играјмо се слушања, похвала, уважавања.
Играјмо се сазнавања, увиђања, спознавања. Играјмо се топлих речи и загрљаја. Јер тако најбоље учимо.
Знате ли шта је важно? Важно је оно када након одржаног часа млади и даље буду жељни приче и решавања дилема, а
посебно кад се захвале за оно што радите. Када се захвале за то што им неко помаже да боље упознају себе. Ти тинејџери
умеју да буду захвални кроз много начина и будимо захвални на томе.
Марија Ђорђевић
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Да ли је у реду да вичем? Да ли сам лош ако ме насмеју лоше ствари? Да ли сам слаб ако плачем? Зашто ми не прија
његово друштво? Шта ако ме родитељи не разумеју? Зашто сам заљубљен баш у Анђелу, а не у Ивану? Да ли сам довољно способан да донесем праву одлуку? Да ли ће ме вршњаци гледати исто ако одем код психолога? Шта смем да поделим
на друштвеним мрежама?
На ова и многа друга питања смо покушали да нађемо одговор заједно са студенткињама 3. и 4. године факултета
психологије, Милицом, Исидором, Јеленом и Нађом. У оквиру пројекта „Сви смо исто различити“ одржано је дванаест
радионица свим одељењима гимназије наше школе. У току предавања обрађене су четири области: ментално здравље,
емоције, социјални односи и оснаживање и сваки сегмент је поткрепљен видеом или скечом. Кроз узајамну комуникацију успели смо да теме са којима се свакодневно сусрећемо и на које смо навикнути, сагледамо из другог угла.
Област којој не придајемо превише значаја, а која има највећи удео у животу сваког појединца, јесте ментално
здравље. Оно представља начин решавања животних потешкоћа на здрав начин у циљу постизања баланса, мира и склада са сопственом личношћу и околином. Једино тада можемо на прави начин разумети своје и туђе емоције. У данашње
време када друштвене мреже управљају нашим животима и када нам је све доступно, немамо превелику потребу за
комуникацијом са другим људима. Такође, млади су све мање мотивисани, несигурни су при доношењу одлука и имају
проблем са самопоуздањем. Стога, један од главних циљева читавог пројекта је скретање пажње младима на важност
упознавања и поштовања сопствене личности, као и остваривање друштвених односа. Такође, ова предавања су успела
да нам подигну свест о значају поштовања различитих мишљења, као и њиховог прихватања, а не осуђивања, јер оно
што је важно схватити је да смо сви исто различити.
Јана Матић и Милица Ђорђевић, IV1
ФОНДАЦИЈА „ТИЈАНE ЈУРИЋ“

,,ТИЈАНА КЛИК“
Све више људи трпи неку врсту насиља. Насиље је веома опасна ствар. Људи се убијају, повлаче у себе и психички
умиру зато што не виде решење. Пре пар година трагично је настрадала Тијана Јурић. Од дана њене смрти, њен отац
Игор Јурић се бори да у Србији заживи "Тијанин закон". Закон подразумева доживотну робију за педофиле и насилнике над децом. Идући тако од града до града, од школе до
школе дошао је и код нас, у Љиг. Фондација "Тијане Јурић" представила нам је најчешће замке које вребају на интернету и друштвеним мрежама. Навео нам је примере из
свакодневног живота и приказао нам је и филмове који су
засновани на истинитим догађајима који су се десили у Србији. Девојчице најчешће постају жртве због постављања
својих провокативних фотографија на интернет. Педофили
пошаљу 400-500 захтева дневно, а према статистици 10%
деце то прихвати. Са жељом да имају што више лајкова, постају жртве због провокативних фотографија. Такође,упозорио је родитеље да не објављују фотографије своје деце
са летовања јер врло брзо могу завршити на педофилским
сајтовима. Игор Јурић нам је дао пример девојчице коју су родитељи пустили да са рођаком, коју одавно нису видели,
оде у Данску, након чега јој се губи сваки траг. Нагласио је да своје адресе и основне личне податке не остављамо у
биографијама када конкуришемо за посао у иностранству, јер сваки податак или фотографија која је постављена остаје
заувек на интернету и може бити искоришћена на разне начине. Константно се повећава вршњачко насиље ,нестајање
и сексуално злостављање деце. Све је масовније лажно представљање и завођење преко друштвених мрежа. Родитељи
би требало да појачају надзор над својом децом, која већину времена проводе на интернету. Деца морају бити опрезна
и увек ако примете проблем морају се обратити родитељима. Они су једини који могу да им помогну. Никако не треба
скривати проблеме јер их сами не можемо решити. Предавање Игора Јурића су сви пратили са великом пажњом. Ова
фондација има два циља. Први циљ је да се очува сећање на страдање Тијане Јурић, а други је заштита деце на интернету
и ван њега.
Ивана Ивановић, II4
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а сам просечна особа. Нисам баш дружељубив, немам много пријатеља, нити неки посебан хоби. Своје слободно време проводим на интернету. Када кажем интернет, не мислим на друштвене мреже као Фејсбук, Твитер ,
него на разне форуме, собе за ћаскање, то јест четрумове, где се можете анонимно дописивати са странцима.
Мене је интернет фасцинирао. Имати цео свет на дохват руке, сваку могућу информацију, слику, особу, све то на мом
екрану. Моја породица није била одушевљена начином на који ја проводим време. Они су хтели да проводим време с
њима, да гледамо заједно филмове или да изађем и играм фудбал са друговима, али то мене није занимало. Свађао сам
се са родитељима у вези са тим. Говорили су ми како губим време, како је то штетно за мене и да живот није дигиталан.
Нисам обраћао пажњу на њихове речи, а требало је јер би ме оне можда на време спасиле од онога што сам ја открио на
интернету.
Једно пролећно вече сам као и увек проводио на интернету. Био је петак тако да сам планирао да останем веома дуго
будан. Радио сам оно што увек радим; читао сам неке чланке, гледао смешне клипове и јео чипс. Када сам одгледао један
клип видео сам интересантан наслов у препорученим клиповима, “Сумњиве приче са интернета”. Без оклевања сам
кликнуо на видео. Радило се о особи која је имала лоша искуства са интернетом. Та особа је причала о даркнету, који је
наводно мрачни део интернета. Тешко му је приступити, али ако успеш очекују те ствари које ћеш тешко заборавити.
Ово је изгледало као најобичнија хорор прича, једна од многих на интернету, али ме је ипак занимало да ли постоје неке
истине иза свега тога. Претражио сам појам даркнет на претраживачу. Изашли су клипови о даркнету, како му приступити и разноразне друге приче. Неки су говорили да је то измишљотина, неки да је делимично тачно, а неки да је и горе
неко што је приказано у овим причама. Нисам знао у шта да верујем. Најбољи начин видети да ли је нешто истина или
не је проверити сам, зар не? Брзо сам сазнао како се може приступити даркнету. Потребан је само посебан претраживач
за сајтове даркнета јер су оне скривене од класичних претраживача као Гоогле и Фирефоx. Инсталирао сам тај претраживач и укуцао појам који су сви клипови и форуми наводили као најлакши начин проналажења даркнета - Скривена википедија. То је сајт пун линкова који воде на друге сајтове који су наводно део даркнета. Почео сам улазити у те линкове.
Ниједан није радио. Знао сам да ће се ово десити јер је већина ових сајтова затворена из разлога да деца као ја не раде
ово што ја сад радим. Такође сам знао и да постоји пар линкова на скривеној википедији који функционишу, само сам их
морао пронаћи. После десетак минута сам успео наћи један линк који ме је одвео на сајт који је био један од четрумова.
Могао сам видети поруке од анонимних особа које су медјусобно размењивале линкове. Линкови нису функционисали.
Све ове поруке биле су старе више недеља, тако да је то било логично. Ја сам ипак написао кратко “Хеј,” не очекујући
одговор. Изненадило је ме је када је после пар секунди једна особа одговорила. Одговорила је линком. Размишљао сам
да ли би требао кликнути на линк, могао је бити неки вирус. Радозналост је ипак победила па сам кликнуо на линк који
ме је одвео на други четрум. Овај је био много активнији од претходног, особе су слале слике, разне бројеве и смајлиће.
Сваких пет секунди је изашла нова датотека. Ушао сам у једну од њих. После неколико секунди се учитала и видео сам
дете. Дете у парку сликано је из даљине од десетак метара. Изашао сам из слике и ушао у другу. Дечак ,који сигурно
није старији од 10 година, купа се у купатилу. Сликан је кроз прозор. Што сам више слика гледао, постајало је све
горе. Из беса сам написао у четруму: “Педофилчине једне, како вас није срамота, пријавићу и вас и овај сајт!”. Ништа.
Након моје поруке су престали слати и слике и бројеве. После непуног минута, искочила је једна слика. На слици сам
био ја. Нисам могао да верујем! Облио ме хладан зној и имао сам осећај у стомаку који се речима не може описати. Брзо
сам схватио да је користио камеру мог компјутера да додје до те слике. Покушао сам изаћи из сајта, али ми миш није
реаговао, тастатура није реаговала. Почеле су стизати нове поруке и нове слике које нисам хтео погледати. Почео сам да
паничим. Искључио сам компјутер из струје најбрже што сам могао и покушао да се саберем, да схватим шта се дешава.
Знао сам каквих болесника има на интернету и могу се заклети да је једна од оних силних порука била име мог града.
Ко зна шта би још сазнали о мени да сам искључио компјутер неколико тренутака касније. Добро сам размислио шта да
урадим пре него што сам све испричао родитељима, који су одмах обавестили полицију. На крају се све завршило добро.
Полиција је обећала да се ништа неће десити и да сам паметно поступио. Моји родитељи су ми забранили да користим
компјутер неколико недеља али га ни сам нисам желео користити након свега што се десило. Био сам само срећан што
је све то било готово.
Прошло је већ неколико месеци откако се то десило и морам признати да и даље осећам као да ме неко посматра када
негде идем сам. Тај осећање немам када сам са породицом и пријатељима које сам стекао након моје забране. Проводим
много више времена напољу и ретко користим свој компјутер. Почео сам тренирати фудбал, чак сам и девојку нашао.
Живот ипак није дигиталан. Интернет ми не може пружати топлину и сигурност коју ми дају мој дом и моји најближи.
Интернет пружа лажну сигурност кроз анонимност. Ту упознајете особе које кроз маску желе да вас искористе и науде
вам . Топлина на интернету не постоји. Користите интернет умерено, пазите шта коме шаљете и држите се подаље даркнета или ће вам се једна од ових прича претворити у реалност.
Филип Ђорђевић, II4
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Сахара је највећа светска пустиња која покрива већи део северне
Африке, што је чини готово великом као и Сједињене Државе.
Супротно популарном мишљењу, велике пешчане дине (тзв. ергови)
чине само мањи део Сахаре. Већи део пустиње се састоји од углавном
голих, тврдих, каменитих платоа, са веома мало песка. Сахара добија
мање од три инча кише годишње у просеку. Чак и у највлажнијим
подручјима Сахаре, киша може да падне и два пута током исте недеље,
а да не падне поново и по неколико година.

Ха Лонг залив се налази у северном Вијетнаму и окружује 120 км
дугачке обале и дословно је преведен као ,,Залив силазних змајева". У
заливу се налази на хиљаде острва, од којих је свако прекривено густом
вегетацијом и џунглама, формирајући спектакуларан морски пејзаж од
кречњачких стубова. Неколико острва су шупљи, са огромним пећинама.
Друга острва укључују језера, а на некима се налазе плутајућа села
рибара.

Са 8.848 метара, Монт Еверест је највиша планина на Земљи.
Налази се на граници између Непала и Тибета. Највиша планина на
свету привлачи пењаче свих нивоа. Иако су остале планине са висином
од преко осам хиљада метара, као што је К2, много теже за пењање,
Монт Еверест и даље има многе опасности као што су висинска болест,
време и ветар. Људи који умиру током успона обично су остављени
и није неуобичајено пронаћи лешеве у близини стандардних рута за
пењање.

Антарктик је, у просеку, најхладнији, најсушнији и најветровитији
континент на планети и има највишу просечну надморску висину од
свих континената. Иако је око 98% Антарктика прекривено ледом,
то је технички пустиња (највећа на Земљи) са врло мало падавина.
Антарктик је хладнији од Арктика, јер је већи део континента удаљен
више од 3 километра изнад нивоа мора, и зато што Арктички океан
покрива северну поларну зону и преноси релативну топлоту океана
кроз лед. Морски живот на Антарктику укључује пингвине, плаве
китове, орке и фоке.

Велики корални гребен је највећи систем коралног гребена на
свету, који се протеже на више од 3000 километара. То је једини гребен
на Земљи који се може видети из свемира и највећа појединачна
структура на свету коју чине живи организми. Структура гребена се
састоји од милијарди ситних организама. Велики корални гребен
такође садржи мноштво дивљих животиња, укључујући зелене морске
корњаче, делфине, китове, морске змије и кловн- рибу

Број 5

јун 2019.

КАПЛАРИ

49 страна

Један од великих природних чуда света, Игвасу водопад се налази
на граници између Бразила и Аргентине. Систем водопада се састоји
од 275 падина дуж реке Игвасу. Већина падова је висине око 64 метра.
Најимпресивнији од њих је Ђавоље грло у облику латиничног слова у.
Висок је 82 метра, широк 150 метара и дугачак 700 метара.

Амазон је највећа река у свету по обиму, са укупним протоком реке
који чини отприлике једну петину укупног светског протока. Река има
преко 3.000 откривених врста риба, а нове врсте се још увек откривају.
Амазонска прашума представља више од половине преосталих кишних
шума на планети. Као највећа тропска прашума има неупоредив
биодиверзитет. Једна од десет познатих врста живих бића у свету живи у
Амазонској прашуми.

Галапагоска острва су мали архипелаг вулканских острва која
припадају Еквадору у источном Пацифику. Острва су прилично удаљена
и изолована, лежећи око 1000 км западно од јужноамеричког континента.
Архипелаг је светски познат по свом јединственом острвском екосистему
који је био инспирација за теорију природне селекције Чарлса Дарвина.
Гледање невероватних локација и дивљих животиња најбоље је обавити
обиласком бродом.

Екосистем Серенгетија налази се у северозападној Танзанији и
простире се на југозападну Кенију. У региону се одржава највеће масовно
кретање копнених сисара на планети и један од најлепших догађаја
у животињском царству. Афричке сафари туре прате милион дивљих
животиња и 200.000 зебри које крећу на 500 километара дуг пут од јужног
Серенгетија у Танзанији до северног руба националног резервата Масаи
Мара у Кенији. Велика миграција је вероватно највећи афрички сафари
спектакл и најизузетнија природно чудо света.

Велики кањон реке Колорадо се налази у северној Аризони и
једна је од великих туристичких атракција у Сједињеним Државама.
Клесан је преко неколико милиона година од стране реке Колорадо, а
дубина кањона износи преко 1,6 км и 446 км дужине. Велики кањон није
најдубљи или најдужи кањон на свету, али огромна величина и замршен
и шаролики пејзаж нуди посетиоцима спектакуларне видике који су
неупоредиви широм света.
Јован Перлић, I5
Никола Перлић, III5
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ЗАНИМЉИВА ЛИНГВИСТИКА

ШКОЛА - ,,Вероватно сте већ чули да школа није наша реч. У наш језик преузета је из латинског (стари Римљани
говорили су схола) са значењем ,,училиште“ , које и данас та реч има. Но, пре тога стари Римљани преузели су је од Грка,
а у грчком језику реч схоле, у почетку, кад је настала, није значила ,,училиште“, већ нешто сасвим друго; чак, могло би се
рећи, и супротно од онога што данас значи. Схоле је у старом грчком језику значило ,,доколица“, ,,беспослица“ ,,одмор“,
,,забава“.
Питаћете се, сигурно: како то?! Зашто су
стари и мудри Грци своја училишта сматрали
беспослицом, доколицом и забавом?!
Ево како је то било.
У почетку, школа у Грчкој није била оно
што ће касније постати- у тој земљи и другде
по свету:установа за образовање омладине.
То је испрва било место где су се окупљала
докона деца робовласника да заједнички проведу време у игри и забави. Школа је, дакле, у
почетку била -забавиште. Касније се ту почело
озбиљније радити и учити.“
СУПЕР- Супер је једна од најчешћих речи
у говору ђака. И у говору деце и омладине
уопште. Тако на разна питања често добијамо
исти одговор:
-Како сте се провели на летовању?
-Супер!
-Како је било на журки?
-Супер!
-Какав вам је нови профа?
-Супер!
И када се чује да, рецимо, сутра неће бити
наставе, сви у хору завичу:
-Супер!
Иако се код нас често употребљава, реч супер није нашег порекла. Она потиче из латинског језика, али је, наравно, нисмо примили од

старих Латина, него преко других, савремених народа и језика.
Супер у латинском значи ,,горе“, ,,одозго“, ,,над“, ,,изнад“, ,,поврх“, ,,више“, а у сложеним речима још и ,,највиши“,
,,врхунски“, ,,који је изнад нечега“. Отуда, онда, и у нашем обичном говору та реч означава нешто ,,над“ – неко врунско
уживање или задовољство, врхунски доживљај и сл. Стога се супер у датим примерима може заменити и изразима: ,,сјајно“, ,,одлично“, ,,величанствено“.
ДИПЛОМА - ,,У животу свакога човека важноје добро здравље, важно је знање, важна је школа, али је важна и – диплома. Јер, диплома је вредно и драго признање: за успех у спортским такмичењима, за рад и успехе у Народној техници,
у школској литерарној или лингивстичкој секцији итд. На крају, диплома је и сведочанство о свршеној школи, о томе да
је човек оспособљен за неко занимање, за користан рад у друштву.
Дипломе се у свету додељују већ хиљадама и хиљадама година, па је и сама та реч веома стара. Потиче, као и школа
и неке друге речи из старог грчког језика, а директно је настала од речи диплос, што је значило - ,,двострук“, ,,дупли“.
У старој Грчкој дипломе су исписиване на пресавијеном, двоструком листу, а у старом Риму на двострукој плочи.
Отуда, ето, и назив диплома - ,,двострука“.
(из ,,Приче о речима“, Милана Шипке)
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ИМЕНА НАШИХ СЕЛА

Можда ће вам бити интересантно да сазнате порекло имена неких наших села. Бавећи се овим питањем дошли смо
до следећих података.
Ба - За настанак имена овог села везана је следећа прича. Некакав богат властелин из доба Немањића зидао је у исти
мах три цркве: Маркову цркву, Степање и Башку. На сва три места у исто време отпочет је рад, свуда су били настојници
учени људи, који су руководили послом, јер се властелин није нигде непосредно мешао. Једнога дана реши да обиђе сва
три места и да прегледа започете радове. У Марковој цркви и Степању допадну му се започети радови и нареди да се
послови продуже до краја, а кад је дошао у Бах, тада му се ништа не допадне, те нареди да се посао прекине, настојникa
отпусти и радницима се исплати за радове. Кад се властелин враћао својој кући, је рекао: ,,Ба, ба, овде не иде како треба“,
па је кажу од туда и дошло име селу. И данас Башанин кад ово прича, додаће: “Па Бах и не може се свакоме допасти!“.
Бошњановић - Име села потиче још од давнина и добило је име по Босанцима који су населили то подручје.
Гукош и Бранчић - У народу се прича да су живела два брата: Гуко и Бранко, од којих је први, старији, заузео атар
села Гукош, а други атар села Бранчића те су по њима ова села добила имена.
Велишевац - Народно предање о имену овога села каже да оно долази отуда што је пре данашњих породица живео у
селу некакав Велиша, па по његовом имену су прво Турци, а после и други, прозвали Велишевац или Велишевци.
Јајчић - Мештани сматрају своје село за веома старо. За име села везана је прича у којој се каже да је у село упао
неки Јајан ,Турчин, и поробио га а после добио у својину, те се по имену његовом село прозвало Јајчићи.
Кадина Лука - За име овог села везана је следећа прича. У турско доба, а и раније, уз Љиг, па уз Славковачку реку и
преко Рајца водио је стари пут, који је спајао долину Западне Мораве са долином Колубаре и Саве. Прича се да је некакав кадија, идући из Босне, наишао на путу на курјаке, те га ови растргли и поцепали. Од пратње кадијине само се један
спасао бекством, те он јави родбини, која дође сахрани га поред пута и подигне му споменик. Тај кадијин белег и данас
постоји.
Латковић - Прича се да је име селу дошло од неког Влатка, који се први доселио у ово село, па се његови потомци
звали Влатковићи, па тако и село. Тек скорије се име села променило у Латковић.
Љиг - Име потиче од реке која протиче са западне стране варошице.
Моравци - За Моравце се каже да носе име некаквих Морачана, који су се из Црне Горе још за турска времена доселили и и саградили малу цркву, која је почетак садашњој цркви. Касније, пошто су се проширили, раселили су се одатле
на све стране, по околини, од којих су неки дошли у оближње село Барзиловицу.
Палежница - У народу се прича да кад је куга пролазила кроз село, цело село поробила, уништила и попалила, па је
отуда дошло и име селу.
Пољанице - Географско име села дошло је од природе земљишта на коме је. У народу, пак, нема о томе никаквих
тумачења.
Валентина Радовановић, I5
Вукашин Радовановић, III5
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ВАСКРС - ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА

Васкрс је највећи хришћански празник јер суштина хришћанског учења означава Христово васкрснуће из мртвих, као победа вере и живота над смрћу. Према веровању,Исус је тиме верницима отворио
рајска врата и жртвовао се зарад целог људског рода. Следећи трагове наших предака трудимо се да
сачувамо традицију и обичаје које су они неговали кроз векове. Како за одрасле, тако и за децу, Васкрс
представља нејрадоснији празник у години.Тада смо сви весели, препуни енергије и узбуђења које нас
покреће.

ОБИЧАЈИ
Један од најлепших и најрадоснијих српских обичаја,који се није искоренио, јесте фарбање јаја за Васкрс.
Према устаљеној традицији,вредна домаћица васкршња
јаја боји на Велики петак.Тога дана не ради се ништа
друго јер су све наше мисли упућене на страшни догађај
Христовог невиног страдања на Голготи. Прво обојено јаје
оставља се на страну до следећег Васкрса и назива се „чуваркућа”. Чуваркућа је обично црвене боје јер, како народ
верује,симболише спаситељеву невино проливену крв. Јаје
према речима наших бака представља симбол обнављања
природе и живота.
Када сване васкршње јутро, са свих торњева православних храмова, дуго звоне звона која најављују долазак овог
великог празника. После службе народ се међусобно поздравља речима „Христос васкрсе!” и „Ваистину васкрсе!”.
У кућама се шири мирис тамјана и одзвањају речи
васкршњег тропара који укућани говоре у глас. На столу
стоји чинија с украшеним јајима. Домаћин први узима јаје а за њим и остали чланови породице. Тада настаје весеље и
такмичење чије јаје је најјаче.То представља велику радост за децу. Приликом куцања изговара се васкршњи поздрав и
према обичају треба прво појести кувано јаје па тек онда почети са гозбом
ВЕРОВАЊА
За Васкрс треба устати рано ујутру и не треба заспати пре поноћи. Уколико особа заспи пре поноћи то значи да ће
наредног Васкрса бити поспана и несклона послу.
Ујутру се треба умити водом у којој су преко ноћи остајали дрен, здравац, босиљак и црвено јаје. То обезбеђује добро
здравље.
Децу ваља протрљати црвеним јајетом по образима да буду здрава и румена.
У неким крајевима Србије верује се да јаје треба закопати у мравињак јер то доноси срећу и напредак у домаћинству.
Чуваркућа се чува да би се, уколико почне град изнела пред кућу јер се верује да она зауставља ову непогоду.
Верује се да су у седмици од Васкрса до Томине недеље врата раја отворена и да душе свих који у тим данима умиру
иду право у рај
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П Р И Ч А О Х Л Е БУ
За хлеб важи да је производ природе и културе, једно од највећих открића човека, које је означило његов прелазак с
номадског начина живота на бављење земљорадњом, стварање насеља и културе.
СИМБОЛ ОПСТАНКА И ПРЕДМЕТ ПОШТОВАЊА – У Србији хлеб се први пут појављује у писаним изворима 1348.године у Призренској хрисовуљи и Душановом законику. Најстарији комад хлеба пронађен је у једној кући
у утврђењу Стари Рас и датира из осамдесетих година 12. века. Овде се одувек сматрало да ниједан човек не сме бити
ускраћен за хлеб, чак ни најтежи злочинац.
После Другог светског рата сомун је био ретка намирница, која се за ретке прилике жељно ишчекивала у кући. Хлеб
се није служио врућ, исто као и проја, да га, тако укусног, не би укућани одмах појели и да би што дуже потрајао.Породично васпитање није дозвољавало бахаћење за столом. Нико се није усуђивао да остави корицу непоједену или да је
баци. Свако је за столом узимао хлеба таман колико му треба. Хлеб је одувек био не само главна храна, већ вишезначни
симбол. Постао је предмет посебног поштовања, скоро страхопоштовања, као заштитник сваког човека од рођења до
смрти.
Све ове карактеристике имао је и таин, војнички хлеб којим су се хранили српски војници у Првом светском рату. То
је био квалитетан хлеб, који се припремaо од 30 одсто пшеничног и 70 одсто ражаног брашна, соли и воде. Сваки војник
је морао да добије два таина, или један килограм хлеба, док је остала храна зависила од прилика.
ЦЕО ЖИВОТ ИЗМЕЂУ ДВА ХЛЕБА – Бадњача, чесница, рођенчић, младенчић, славски колач, кумовски хлеб,
кумова погача, саборник, василица, поскурица, само су неки од српских обредних хлебова. Припремају се за рођење,
крштење, вeнчање, славе, после упокојења. Зато и не чуди што се у народу често каже да живот, у ствари, прође између
два хлеба, првог – умешеног за срећно рођење и оног који се меси после упокојења, за прелазак душе у други свет.
ЧЕСНИЦА – Божја повојница – Највише обредних хлебова припрема се током такозваног зимског циклуса празника,
а чесница је, свакако најпознатији. Назив јој потиче од речи „чест“ – део, срећа, јер се ломи и дели сваком укућанину.
Уочи Божића за Бадње вече, припремана је бадњача, обично у облику двоструке или троструке плетенице на чијем једном крају је обавезно био забоден орах као знак мудрости, мира, плодности и дуговечности.
ВАСИЛИЦЕ И МЛАДЕНЧИЋИ – На Мали Божић, којим 14. јануара почиње и Нова година по јулијанском календару, слави се Свети Василије Велики, а на тај дан домаћице месе василице да обрадују своје укућане и прве комшије,
да би цела година прошла у складу и пријатељству. Крај зимских и почетак пролећних обичаја, када је о обредним хлебовима реч, припада младенчићима. Младенчићи су, иначе, симбол благослова и плодности.
ЂУРЂЕВДАНСКА ПОГАЧА, СЛАВСКИ КОЛАЧ, ПОСТУПАОНИЦА – Некада су обредне погаче са отвором на
средини, налик ђевреку, обавезно мешене и за Ђурђевдан. Кићене су врбовим гранчицама и белим и црвеним цвећем увезаним црвеним концем. Најзначајнији и најсвечанији тренутак прослављања крсног имена је сечење унакрст и ломљење
славског колача. Њега је уочи славе месила домаћица, од пшеничног брашна и освећене водице. Славски колач се богато
украшава фигурама од теста, голубом као симболом Светог духа, грожђем, класјем,али и поскурницом, то јест печатом.
У средину славског колача ставља се и струк босиљка повезан црвеним концем ради здравља укућана. Поступаоница је
хлеб који прави мајка свом детету када направи први корак. Она је украшава фигурама од теста – у облику српа, чекића,
пера за писање, књиге и свим што би могло да укаже на будући живот малишана.Погача се стави на ниску столицу, а дете
би се пуштало да само приступи хлебу. Оно што малишан прво узме са погаче, предсказаће његов живот.
ЦИПОВКА – хлеб за понос Војводине, он није обредни, нити свечарски, већ свакодневни хлеб, обичан, али специфичан за тај регион. Обавезно се три пута на разне начине премешава, два пута да ускисне, лоптастог је облика, али пре
него што се стави у пећ, зареже се са стране, тако да се отвори и његов популарни назив је „хлеб који се смеје на месец“.
Циповка је бивала тешка од три до пет килограма. Познати су случајеви да је негде прављена и од 12 килограма. Некада
се хлеб није месио сваки дан, поготово по салашима. Месио се једном недељно и требало је и толико да траје. Морао је
бити већи и трајнији, а циповка то и јесте, што се постиже карамелизираном корицом, која чува свежину унутар хлеба.
Специфичност циповке је и у начину на који се сече. Два су начина на који се то ради. Први се зове “од срца“. Будући да
је велика, узме се у леву руку и наслони на груди, те великим ножем сече ка себи. Други начин је да се пресече на пола
и даље уздужно. Данас је циповка мања него некада, тешка је до килограма, али је ипак, циповка.
ВЕКНА – социјална категорија – После Другог светског рата оснивају се масовно лекарске задруге и пекаре по градовима у друштвеном власништву. Производња хлеба била је важан задатак државе и хлеб постаје социјална категорија.
Цену контролише држава. Хлеб у облику векне, која преовладава у понуди пекара, полако потискује ручно мешени хлеб
с наших трпеза.
Ипак, наше мајке, баке, сестре, умеју понекад да умесе хлеб који замирише, окупи породицу и пријатеље, унесе топлину у дом. То је хлеб који се душом меси!
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КО СОВСКЕ ЛЕГЕНДЕ
МИЛОШ ОБИЛИЋ
Милош Обилић је велики српски јунак који је према предању на Косову извршио велики подвиг – убио султана Мурата, а затим и сам погинуо. У историјским изворима не постоје никакви подаци о Милошу, не зна се ко је он био, нити
каквог је порекла , ни чији је властелин и вазал био. На основу његовог презимена /Обилић, Кобилић/ може се закључити
да је потицао са простора данашње Босне и Херцеговине. Константин Михаиловић га први пут помиње крајем 15. века
у свом делу ₺Турска хроника₺ у ком наводи да је Лазарев властелин Милош Обилић убио Мурата.
Иако нема историјску биографију, Милош Обилић има своју епску биографију. Према легенди, Милош је јунак натприродног рођења и натприродне снаге, његова мајка је вила, а отац змај. Његова ненадмашна снага потиче од кобиљег
млека од чега потиче и његово презиме Кобилић. У свим епским песмама поред себе је имао изузетног кoња Ждрала. У
епској традицији он представља синоним правог народног борца и хероја кога су красиле храброст, отменост, скромност
и спремност за жртвовање ради добробити народа. Оклеветан је да ће издати Србе и побећи у турску војску. Тешко је
примио ову клевету и према легенди, он на Кнежевој вечери устаје и заклиње се да ће на Косову убити Мурата. Када је
битка почела, он је био на челу једног дела војске и носио копље на свом коњу Ждралу. Када је дошао до Турака, окренуо
је копље наопако, што је значило предају. Када су га Турци разоружали, наређено му је да приђе и покори се султану.
Према предању, Милош се поклонио султану Мурату, извукао копље и убио га. Претпоставља се да је одмах након смрти
султана ухваћен и погубљен.
Легенда о Милошу плела се годинама, спајајући мит и истину. Чак ни данас, после толико времена, не можемо рећи
шта је истина и да ли је Милош уопште и постојао.
ВУК БРАНКОВИЋ
Вук Бранковић је био познати српски великан који је рођен око 1345. године у породици која, према предању, потиче
од лозе Немањића. Био је најмлађи син Бранка Младеновића који је у доба Душана Силног управљао Охридом. После
кнеза Лазара, Вук Бранковић је био најзначајнија политичка фигура 14. века. Као зет кнеза Лазара, блиско је са њим сарађивао и од малог породичног поседа око Борча на Косову створио је пространу област звану Земља Бранковића. Земља
Бранковића је обухватала простор између Скопља, Копаоника, Сјенице и горњих токова Таре и Мораче.
Вук Бранковић у епској поезији и народној легенди представља ''српског Јуду'' – синоним за страшну издају. Према
народном певачу један од разлога због кога су Срби изгубили на Косову била је издаја Вука Бранковића. Мотив његове
издаје је највише заступљен у народној поезији. Епска песма ''Пропаст царства сроског'', коју је у 19. веку забележио Вук
Караџић, садржи следеће стихове: ,, Бог убио Вука Бранковића, он издаде таста на Косову и одведе дванаест хиљада,
побрат - имa, љутих оклопника.“ У овим стиховима изражен је гнев српског народа због Вукове издаје народа, вере и
владара. По схватању народа и народног певача сви који су погинули у боју су хероји, а они који су бој преживели су издајници. Требало је пронаћи узроке пораза , па га је народ пронашао у Вуку који је преживео бој. Овакве песме косовског
циклуса, у којима је Вук приказан као издајнук, углавном су написане у цркви. Сматра се да је његов сукоб са књегињом
Милицом био повод да му се припише издаја на Косову. Насупрот легенди стоје историјски извори који јој се противе.
У традицији Вук је остао запамћен као издајник српског народа на Косову, иако је чињеница да је до своје смрти
био једини који је пружао отпор Турцима. Након Боја на Косову нема ниједног извора који помиње Вукову издају кнеза
Лазара. Први га је за издајника ''оклеветао'' Марво Орбин 1601. године у делу ''Краљевство Словена'', док у 17. веку то
постаје опште признат податак.
Улога Вука Бранковића у Косовском боју била је веома значајна. Био је комадант десног крила војске и у том делу
фронта Срби су постигли највеће успехе. Јуриш српске коњице је прво разбио део ''лаке'' турске коњице, затим је продро
дубоко у турске редове, чак је почео да угрожава центар турских снага. Извори кажу да када је Вук сазнао да је Лазар пао
на Косову, повукао је војску - поштовао је правила тактике да уколико се једном од предводника нешто деси током боја,
други треба да повуче војску да би спасао и вратио што већи број војника. Према историјским тврдњама након Косовског
боја, Вук је на својој земљи дуго одолевао да се покори Турцима и јако им се супротстављао.
1392. након пада Скопља у руке Турака, Вук ипак постаје њихов вазал. Одбио је да са својом војском ратује за Турке
и Бајазита на Ровинама 1395, а није се ни појавио на скупу турских вазала у Серу што је јако разљутило султана. Бајазит
се због тога силно наљутио и кренуо је у рат против Вука. 1396. баца га у тамницу где је умро у најстрашнијим мукама.
6.октобра 1397. године његово тело је пренето на Свету Гору.
Миња Мутавџић IV1
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,,СВИ СМО МИ ЉУДИ - ТРЕБА БИТИ ЧОВЕК»
У Љишкој библиотеци смо ове године, као и претходних, имали занимљиве госте. Један од њих био је Бранко
Станковић, аутор емисије ,,Квадратура круга“ и један од најпознатијих стваралаца документарних филмова у Србији.
Главна порука емисије ,,Квадратура круга“ је: ,,Сви смо ми људи-треба бити човек“. У складу са тим, прво питање које
је водитељ програма поставио Бранку је колико је човечности остало у нама. Бранко је рекао да га има, али га је све
мање. Поставља се питање ко је крив, а одговор је да смо ми сами криви, али и медији и нове технологије, које убијају ту
људскост у човеку. Отуђени смо једни од других, а човек не може без других људи, јер је он друштвено биће. Погледали
смо три документарна филма, о Бошку и Адмири, монаху и вуку, и о дечаку Милији Јелићу.
БОШКО И АДМИРА - САРАЈЕВСКИ ,,РОМЕО И ЈУЛИЈА“
Бошко и Адмира заволели су се у зиму 1984, када су се у Сарајеву одржавале Зимске олимпијске игре. Бошко и
Адмира су у овом граду маштали о заједничком животу, ковали планове за будућност не слутећи да нешто може икада
пореметити њихове снове. А онда је дошао рат.
Када је почела опсада града, Бошко је имао прилику да оде из њега, али није желео да напусти своју љубљену. Након
две године проведене у Сарјеву под опсадом, Бошко је контактирао свог друга који је био у војсци да договори свој прелазак и прелазак своје веренице на Грбавицу одакле би се домогли Србије. И српска и муслиманска страна су знале за то.
Ипак, када им је фалило само пет метара да се домогну слободе, на Бошка и Адмиру су испаљени снајперски меци. Бошко је одмах умро, а рањена Адмира је допузала до њега. Тако су заједно отиши у смрт. Ни дан-данас се не зна ко је пуцао.
МОНАХ И ВУК
Монах Амвросије игуман је и једини монах у манастиру Ковиље, који датира још из 12. века. За време Турака ту је
била чак и једна школа, али данас је тај манастир скоро напуштен. Монаху Амвросију једино друштво је вучица. Вучица
Алфа је имала око петнаест дана кад ју је монах узео од неких људи. Он ју је хранио, бринуо се о њој, а она се , одрастајући уз њега, све више везивала за њега. Алфа сада у стопу прати монаха.
Сем вучице, усамљеном монаху праве друштво орао и гавран. Орао често одлети у планине и нема га по неколико
дана. Ипак, он се увек врати монаху, често са храном. Отац Амвросије каже да можемо доста научити од дивљих звери,
јер су оне у хармонији са природом и да, ако стварно неког волите, даћете му слободу, а ако он вас воли, вратиће вам се.
МИЛИЈА ЈЕЛИЋ
Често се детињства присећамо као најлепшег дела нашег живота. Тад смо безбрижни, без пуно обавеза, слободни
да се играмо, смејемо и маштамо. То није случај за Милију Јелића и његову сестру. Од Милијине десете године, кад им
се отац разболео, а мајка их напустила, они морају сами да се брину и домаћинству. Милија има 14, а његова сестра 10
година. Ретко имају времена за играње са вршњацима, јер не стижу од обавеза. До школе пешаче 4 километра, и имају
добар успех јер за учење имају времена само у школи.
Од снимања документарног филма о Милији прошло је десет година. Сад Милија има 24 године, завршио је
пољопривредну школу, оженио се, купио имање и очекује дете. Те вечери је дошао као специјалан гост у библиотеци и
публика је била одушевљена. Захвалио се Бранку Станковићу за помоћ, људима са којима га је повезао, као и људима
који су послали помоћ.
Вече је завршено на веома леп начин, Милијином посетом, дивним похвалама на рачун Бранка и послужењем. Следећи пут кад неко буде гостовао у нашој библиотеци, дођите и ви.
Исидора Шиљеговић, III5
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Хладно октобарско вече.
Седим на клупи у парку.
Игра моје косе на ветру не престаје.
Мисли ми лутају.
Поглед ми се губи далеко у гужви.
Људи пролазе журно
као да јуре последњи воз за срећно место.
Знају ли где иду
или корачају чисто пратећи туђе кораке?
Јесу ли пронашли смисао
па се плаше да га не испуне?
Хиљаде раскрсница, још више путева.
Хиљаде људи, још више забуна.
Они иду, иду, иду...
Смисао стоји.
Они га обилазе, обилазе, обилазе...
Он и даље стоји.
Чека да буде пронађен.
Никог нема да застане,
да се осврне,
да осети поветарац што мрси косе,
да дубоко удахне,
да примети реакцију малог дечака услед првог сусрета са псом,
спокој на лицима баке и деке који загрљени шетају стазом.
Никог нема да се запита:
„Где ја то журим?“
Сви трагају за срећним местом,
а нико не гледа око себе
већ неки тамо воз,
неки тамо свет
који можда није стваран.
Смисао се крије дубоко у њима.
Опкољен лажним вредностима чека да га пронађу.
Њега.
Смисао.
Унутрашњи склад.
Мир.
Славенка Ђурђић, IV1
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МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН

илева Марић, заслужени, а несуђени Нобеловац, рођена је 19. децембра 1875. у богатој породици у Тителу као најстарија од троје деце Милоша Марића и Марије Ружић Марић. Имала је млађу сестру Зорку
и брата Милоша. Приликом рођења јој је ишчашен кук због чега је имала краћу леву ногу. Још као дете
показивала је дар за математику, језике, сликање и музику. Средњу школу започела је у Новом Саду, а затим се пребацила у Сремску Митровицу. Са 15 година похађа мушку приватну Краљевску средњу школу. Највише оцене имала је
из математике и физике. Преселила се у Швајцарску где је почела да похађа Женску средњу школу у Цириху на једном
од свега неколико европских градова са универзитетом који је примао жене. Прво је студирала медицину, а затим се
преместила у швајцарски Политехнички институт где је студирала математику и физику као једина жена у генерацији
у то време. Један од њених колега на предавањима из физике био је Алберт Ајнштајн који је тада имао 17 година. Ту
су се упознали и убрзо заволели. Тих година остварена су велика
научна открића у свету за која се Милева заинтересовала. Једно
од њих било је откриће да нека врста енергије излази из материје.
Након што је идеју о претварању материје у енергију саопштила
Алберту и када је теорију почела зналачки да представља математичким формулама знао је да сарађује са генијем. Заинтересовали
су се и за четвородимензионалну геометрију 'простор - време' што
ће касније постати основа за дефинисање теорије релативитета.
Потом Милева проучава фотолитички ефекат што ће касније бити
приказано у Албертовом раду о Брауновом кретању. Крајем јануара
и почетком фебруара 1902. Милева је родила ћерку Лизерл, после
чега су се венчали 1903. године. Алберт је њихов брак доживљавао
као интелектуално партнерство, а она је чинила све како би мужу
помогла у каријери. После венчања рођена су им два сина: Ханс
Алберт – професор на универзитету у Калифорнији и Едвард који
је имао знаке шизофреније због чега је Милева све више запостављала науку. Алберт је почео све више да занемарује породицу
и да постаје све окрутнији према Милеви. 1918. године долази до
развода. Неки су описивали Милеву као повучену због чега није
хтела да се појављује у јавности, већ је то уместо ње чинио Алберт. Иако је Милева све своје радове лично потписивала заједно са Албертом, верује се да ју је он са свих елиминисао и публиковао само своје име. Тиме је проглашен за
највећег научника 20. века, а Милева је напустила овај свет готово анонимно. Тачно је да јеАлберт несумњиво био геније и оригинални мислилац, али свет би требало да зна име једнако брилијантне научнице Милеве Марић. Научни свет
све више прихвата чињеницу да је Милева бар једнако заслужна за све научне доприносе који се приписују Ајнштајну.
Претпоставља се да је идеја за теорију релативитета могла бити Албертова али ју је сигурно математички дефинисала
Милева, јер је у математици била супериорна, док Алберту то није била јача страна. На нама Србима и нашим генерацијама које ће доћи остаје да Милевино име вратимо из анонимности и да је се са поносом и дивљењем сећамо. Иако
у сенци Алберта остаје упамћена као "прва супруга генија". Појединости из њеног живота забележене су на филмској
траци 1972. године када је снимљен филм "Милева Ајнштајн". Универзитет у Новом Саду установио је награду "Милева
Марић" за најбоље студенте математике, а и једна улица у Новом Саду носи њено име. Умрла је 4. августа 1948. године
и сахрањена је у Цириху.
Јана Матић, III5
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РАЗМИШЉАЊА МЛАДИХ
Склони смо да се дивимо мислима, лепим порукама умних људи. Често их цитирамо заборављајући да и ми сами
можемо да смислимо, запишемо ако се мало потрудимо.Ово су неке лепе мисли ученика IV1.
Мирјана Димтријевић: ,,Можемо срећно живети једино ако се не обазиремо на туђа мишљења и негативне коментаре.“
Давид Иванов: ,,Само се новим покушајима долази до успеха.“
Сара Мајсторовић: ,,Свој животни пут можемо посматрати из два угла. На нама је одлука хоћемо ли бити тужни
или срећни.“
Марија Марковић: ,,Пут до љубави посут је крвљу и трњем. Будући да пролазите њиме подигните скуте своје
хаљине.“
Миња Мутавџић: ,,Непромишљена, збуњујућа, необуздана, нежна, а изнад свега снажна, љубав нас покреће, даје
нам крила, осмех и жељу за животом. Није чудо,али чини чуда. Зато, не одустајте од ње.“
Мина Веселиновић: ,,Љубав је божје дело. Својом снагом и јачином надмашује све препреке, патње и страдања.
Љубав је позитивна енергија која покреће свет и чини чуда. Величина човека се огледа у његовој сособности давања
љубави другима и примања од истих.“
Даница Обрадовић: ,,Док у филму постоје главни и споредни ликови, у животу нема споредних. Сви смо ми главни
лик у својој причи.“
Христина Марковић: ,,Младом човеку се чини да је све лако и достижно. Када нестану илузије,он одрасте“
Павле Старчевић: ,,Не обраћај пажњу на ситнице и небитне ствари, већ се усредсреди на зацртани циљ.“
Стефан Живановић: ,,Морамо у животу паметно осетити прави тренутак и зграбити га. Узмимо оно што нам живот
нуди јер ко зна да ли ће нам се поново указати прилика.“
Јелена Милосављевић: ,, Живи луд живот. Живи за љубав. Живи за остварење снова“
Славенка Ђурђић: ,, Људи нису свесни колико је битна вера. Не само вера у Бога, већ и вера у лепоту,вера у љубав,
вера у људе. То се изгубило, а преко нам је потребно.“
Јана Матић: ,,Живот се темељи на идејама. Мудрим ређањем коцкица можемо стићи до небеских висина.“
Тања Матић: ,,Живот је сткан од тренутака, ситница. Ако се успемо радовати малим стварима, онда смо схватили
шта је живот.“

НАСЛОВИ
Надамо се да сте прочитали књиге које смо вам препоручили прошле године и да сте уживали у читању истих. Ове
године вам препоручујемо ове наслове:
1. Растко Петровић, Дан шести
2. Иван В.Лалић, Страсна мера
3. Људмила Улицка, Случај Кукоцки
4. Меша Селимовић, Тврђава
5. Радослав Петаковић, Судбина и коментари
6. Борислав Радовић, Песме
7. Патрик Зискинд, Голуб
8. Антон Павлович Чехов, Степа и друге приповетке
9. Мо Јен, Жабе
10. Димитрис Сотакис, Без даха
Зорица Пејовић, проф.
 „Ономе ко чита књиге као што слуша пријатеља, књиге ће му се отворити и постаће његове. Што прочита
остаће његово, развесељаваће га и тешити, као што то само пријатељи знају.“
Херман Хесе
 “Свако ко зна да чита, способан је да напредује, умножава начине свога постојања и свој живот учини потпунијим, значајнијим и занимљивијим”.
Олдос Хаксли
 Свако је писмено могао да ужива у благодетима читања. Уколико би усвојили навику читања свега 15 минута дневно, то би значило око 12 прочитаних књига годишње. За 10 година, то ће бити 120 књига које могу помоћи
да постанемо богатији у свим сегментима живота. Вреди ли се “жртвовати” 15 минута дневно?
 Читање нам омогућава да обогатим односе, постанемо срећнији, испуњенији, задовољнији, успешнији у свим
сегментима живота, па вас позивамо да се придружите на том бајковитом
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