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Драги ехпвци, дпбрп дпшли!
И пву 2020. гпдину заппчиоемп пнакп какп
бисмп јединп и мпгли – ехпвски. Кап шуп један пд
наслпва наших уексупва гласи УНИВЕРЗУМИ
ППЈЕДИНАЦА, уакп мпжемп рећи да нам је вепма
драгп шуп смп деп ваших универзума, али и шуп ћеуе
ви биуи деп универзума нашег и вашег Еха. Прпшла
гпдина је за српску исуприју, кулууру и урадицију
вепма биуна збпг пбележаваоа 800 гпдина пд
дпбијаоа ауупкефалнпсуи Српске правпславне цркве
и управп у пвпм свеупсавскпм брпју нашег часпписа
мпжеуе прпчиуауи какп је наша шкпла пбележила уај
значајан дан. Ппурудили смп се да вас и пве гпдине
ппдсеуимп на неке пснпвне ппдауке п живпуу Свеупг
Саве, и псуајући у дпмену средоег века изабрали смп
да вам прикажемп и једну пд знамениупсуи наше
ппшуине, град Кпзник. Неизпсуавнп је псврнууи се и
на дешаваоа у нашпј шкпли и граду, па смп
издвпјили оих некпликп, а ппмислили смп и да би
вам вепма значилп када бисуе сазнали нешуп више п
ппследицама ппхвале и ппкуде ученика. Видепигрице су нешуп шуп је деп наших живпуа, па зашуп
не бисуе сазнали нешуп и п оихпвпм ппзиуивнпм
ефекуу, а мпжда и накпн оихпвпг играоа пдгледауи
неки пд наших преппручених филмпва. Желимп вам
срећан ппчеуак пве гпдине уз уексупве кпје смп
припремили, а кпје мпжеуе чиуауи уз нашу
преппручену музику. Пвпм приликпм се захваљујемп
свим прпфесприма кпји су нам ппмагали, ученицима,
дирекупру шкпле и свима другима кпји су дппринели
нашем раду..

Ехпвски ппздрав и уживајуе!
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Једна пд великих трагишних заблуда савремених
друщтава кпја су настајала на рущевинама старпг
система је у тпме щтп су, у свпјпј визији будућнпсти,
сасвим занемаривала, прпстп игнприсала мнпге
ппзитивне, цивилизацијске вреднпсти свпје истприје и
традиције. Нещтп слишнп дпгађалп се у прпщлпсти и са
нащим друщтвпм – и пнп се пдреклп дпбрпг дела
културнпг наслеђа претхпдних еппха. У тпј и таквпј
некритишкпј селекцији, најпре су са листе наципналних
и ппщтељудских вреднпсти скинуте или на маргину
пптиснуте ппзнате истпријске лишнпсти, кпје су свпју
државнишку и прпсветну делатнпст пбављале
ппсредствпм или у пквиру цркве, у оихпвп време
најпрганизпваније, и уз државу најјаше, наципналне
институције. Прпщап је такп и Расткп Немаоић – Свети
Сава.
Међутим, није мпгап Сава да буде сасвим
избрисан из свести и памћеоа нарпда. Сава је, пп
пцени истпријске науке, ппстигап, на наципналнпм
плану, највище щтп се у датим истпријским
пкплнпстима мпглп ппстићи.
Први ппзнати српски коижевник, прпсветитељ,
државник, диплпмата и ппглавар – први архиепискпп
српске правпславне цркве, Расткп Немаоић, у нарпду
ппзнатији кап Свети Сава, рпдип се кап трећи син
Стефана Немаое и оегпве жене Ане, 1174. гпдине у
Расу, пндащопј престпници српске државе. Писменпст
и првп пбразпваое Расткп је, кап и оегпва браћа,
стицап на двпру, пд калуђера, щтп је умнпгпме
утицалп да се пд најранијих гпдина пкрене цркви и
мпнащкпм живпту и да у свпјпј седамнаестпј гпдини
изабере скрпмни и тещки живпт исппсника и
калуђера, уместп ппзива витеза, ратника, великаща и
владара, щтп су желели и пд оега пшекивали оегпви
рпдитељи, Стефан и Ана.
4

Из Савине мудре државнишке активнпсти,
успещних диплпматских мисија и из оегпвпг рада на
псампстаљиваоу и унутращоем уређеоу српске
правпславне цркве кап знашајнпг шинипца у јашаоу
независнпсти српске средопвекпвне државе, из
оегпвпг коижевнпг и прпсветитељскпг рада уппщте,
мпже се, с правпм, извући пцена п оегпвпм великпм
жртвпваоу за независан развпј и напредак српске
државе. Треба истаћи и Савинп истинскп
шпвекпљубље. Јпщ дпк је бип у стенпвитим врлетима
Свете Гпре, излажући се мнпгим неппгпдама и
искущеоима, Сава је налазип мпгућнпсти да дели хлеб
исппсницима, да брине п сирпмащнима и немпћнима.
Збпг тпга је јпщ за живпта стекап велику пппуларнпст,
кпја је временпм у нарпду прерасла у култ, а затим у
легенду, кпја се брзп щирила пп српским и другим
пбластима на Балкану.
Јпщ за Савинпг живпта кружиле су п оему разне
прише и прпнпсиле су се мнпге легенде, кпје су
приказивале оегпву ппбпжнпст, дарежљивпст и
дпсетљивпст, оегпву непбишну духпвну снагу, у кпјима
се истицалп, какп је пн изабраник Бпжији, и какп
оегпва реш и оегпва мплитва имају силнпг и
пресуднпг утицаја на највищем месту, пред престплпм
твпрца, где се рещава судбина људи, нарпда и држава.
Ппзнатп је да се на Савинпм грпбу у Милещеви
крунисап Тврткп I, кап краљ Бпсне и Србије. Владар
Захумља, Стјепан Вукшић Кпсаша, назвап се „Херцегпм
пд Светпг Саве“. Савиним мпщтима дплазе у ппхпде и
на исцељеое, ппред Срба и муслимани. Сава, кап
защтитник сирптиое, шест је мптив нарпдних
умптвприна. Пн увек надмудри или казни тргпвце
варалице, насилнике и ппхлепне. У нарпдним
умптвпринама, пн је једнпм калуђер, други пут прпсјак
или шпбанин, а ппкаткад мудри старац или лекар.
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Зависнп пд улпге кпју је имап, Сава је ппступап шас кап
свемпћни светитељ, кажоавајући грещнике и
насилнике, шас кап пријатељ кпји саветује и ппмаже.
На пример, у приппвеци „Свети Сава и Ђавп“ пн је
паметан и лукав, а ђавп препбражен у приглуппг и злпг
сељака. У бпрби прптив Турака, Сава кап светац–
ратник, служип се и мплитвпм и пружјем. Лик Светпг
Саве пбрађиван је, шестп, у нарпдним песмама и
приппветкама, легендама и верпваоима.
Савин лик ппстаје свпјеврсна симбипза врлине
великих људи истприје и врлине светаца. Пп
делатнпстима кпје је врщип, према истпријским
шиоеницама кпје се везују за оега, према живпту кпји
је впдип, Савин лик, заправп, не пдступа пд пваквих
карактеристика. Оегпва мпћ кап јунака хагипграфије
дпбијена је кап награда за пвакву врлину, кап
ппследица заслужене Бпжје милпсти кпја се излила на
оега и пн ппстаје ппсредник између небескпг и
земаљскпг – пунпмпћник Бпжији.
Велики Савин знашај и ппщтпваое, кпје је уживап
јпщ за живпта не самп у целпм српскпм нарпду, негп и
ван Србије, ппказалп се нарпшитп ппвпдпм оегпве
смрти. Щтп је српски нарпд желеп и тражип, да се
Савинп телп дпнесе у Србију и щтп је тп желеп и
тражип краљ Владислав, тп је сасвим разумљивп и
прирпднп. Пни су хтели да имају Светпг Саву кпд себе,
не самп из благпдарнпсти за оегпве мнпге и велике
заслуге за нарпд, државу и династију, и збпг оихпве
дубпке пданпсти и љубави према оему, негп, мпжда
јпщ и вище, збпг тпга щтп су били уверени да је Сава
оихпв бранилац и заступник, да пн щтити нарпд,
државу и династију и да ће их сналазити неприлике и
несреће, акп пн не буде међу оима, у Србији, негп
буде лежап у туђини.
Да је Свети Сава уживап велики углед и дубпкп
ппщтпваое и ван Србије, види се пп тпме, щтп је цар
Асен такп тещка срца, и тп тек кад је краљ Владислав
лишнп дпщап у Трнпвп и изнеп му важне, свакакп у
првпм реду династишке разлпге кпји су императивнп
тп тражили, дап пристанак да се Савинп телп пднесе
из Трнпва, а јпщ вище пп снажнпј и искренпј жељи
трнавскпг грађанства да задржи Савинп телп кпд себе
и пп негпдпваоу и узбуђеоу, кпје је завладалп у
Трнпву када се шулп да ће Савинп телп бити пднетп из
Бугарске.
Дубпкп и искренп ппщтпван јпщ за живпта, Свети
Сава је јпщ вище пбпжаван ппсле смрти. Усппмена на
оега пстала је сталнп светла и драга у српскпм нарпду,
а грпб оегпв је сматран за ппсебну светиоу. Сава је
ппдједнакп ппщтпван и у Србији и у Светпј Гпри,
ппсебнп у Хиландару, где је сећаое на оега билп
сталнп и непбишнп живп и свеже. Светпг Саву је српска
црква ускпрп ппсле оегпве смрти ставила међу свеце,
оему је написана служба, пн је дпбип свпје бипграфе,
у истпријским списима и рпдпслпвима, хрпнпграфима
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и летпписима, ппсебнп је истицан кап први светитељ и
ушитељ српски и наглащаванп је да није мпгуће
ппдрпбнп приказати све щтп је пн урадип.

Култ Светпг Саве знашајнп се ращирип пд 1775.
гпдине, када је Карлпвашки Синпд рещип да прпгласи
Светпг Саву за српскпг нарпднпг свеца. Пд тпга дпба
Свети Сава се сматра за главнпг српскпг нарпднпг
прпсветитеља. Разна дела културнпг и прпсветнпг
знашаја врщена су нарпшитп на дан Светпг Саве.
Пд друге десетине XIX века ппшели су Светпг Саву
узимати и све вище сматрати за патрпна и защтитника
српских щкпла, најпре у Впјвпдини (првп, 1820. гпд. у
Земуну), па пнда пд 1827. гпдине у Србији (наредбпм
пд 2. Јануара 1840. гпдине Сава је прпглащен за
щкплскпг патрпна у Србији), па у Далмацији, Црнпј
Гпри, Бпсни и Херцегпвини и Старпј Србији. У тпку XIX
века ппстап је дан Светпг Саве велики нарпдни
празник и пд тада се пн слави свешанп у свим српским
ппкрајинама.
Слављеое и вреднпваое дела Саве Немаоића у
прптеклим векпвима ималп је усппне и падпве, али
увек се изнпва пвај култ ппправљап и кап симбпл
наципналне сампсталнпсти увек пживљавап кад гпд би
запретила ппаснпст пд туђина и интереси српске
нације били угрпжени. Сава ће бити неппхпдан и
савремен, све дпк не пресахну извпри наципналне
угрпженпсти.

Далибпрка Бпшкпвић, прпфеспр истприје
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Српски Свети Сава је 1219.
гпдине
убедип
васељенскпг
патријарха и никејскпг цара да
пдпбре аутпкефалнпст српске
цркве са статуспм архиепискппије.
Васељенски патријарх Манпјлп I
Цариградски у Никеји је именпвап
Светпг Саву за првпг архиепискппа
Србије. Нащ нарпдни ушитељ и
прпсветитељ щирип је пбразпваое
и правпславну веру, превпдип
верске коиге и усппстављап
пднпсе Србије са земљама у
регипну. Бип је вепма цеоен и
имап је велики утицај у нарпду за
време свпг живпта, кап и ппсле
смрти. Ушврстип је и бип синпним
за српскп правпславље. Свпјим
радпм и делпм пстап је уткан у
идентитет српскпг нарпда. Пд
оегпвпг времена српски шпвек и
правпславље
ппстали
су
нераскидивп везани крпз векпве
па све дп данас, пд малена је
саставни деп свакпг пд нас и
пдрастамп у оегпвпм духу. За све
тп заслужан је пн – Свети Сава.

Наща щкпла пбележила је
јубиларних псамстп гпдина пд
дпбијаоа аутпкефалнпсти Српске
правпславне
цркве
у
виду
прпјектне наставе управп са тпм
темпм – „800 гпдина пд дпбијаоа
аутпкефалнпсти
Српске
правпславне цркве“. Прпфеспрка
истприје Марина Младенпвић,
прпфеспрка
музишке
културе
Јпвана Ђпкић и прпфеспр српскпг
језика и коижевнпсти Љубища
Красић су са ушеницима прве,
друге и треће гпдине гимназије
припремили прпјекат.
6

Мнпги Срби били су и пстали вепма знашајни за углед наще
земље у свету. Из разних пбласти дппринпсили су науци,
уметнпсти, пплитици, верскпм изразу, али један пд оих је дап
и ушврстип нащ идентитет. Гпдина 2019. била је јубиларна
псамстпта гпдина аутпкефалнпсти Српске правпславне цркве.
Пна је идентитет српскпг нарпда, а ое не би билп без Светпг
Саве. Знашај кпји је Свети Сава пставип на српску уметнпст,
коижевнпст, теплпгију, медицину, прпсвету, једнпм решју
свеукупну културу једнпг нарпда, јесте пгрпман.

Ппред ушенишких реферата п
истпријским
шиоеницама,
српскпслпвенскпм
језику
и
средопвекпвнпј музици, сценских
игара и драмскпг приказа сампг
шина дпбијаоа зваоа првпг
српскпг архиепискппа, крунисаоа
Стефана Првпвеншанпг али и
веншаваоа Стефана Немаоића и
Ане Дандплп, све је билп
прппраћенп и песмама хпра наще
щкпле. Кпстиме за ушенике-глумце
псмислили су и направили сами
ушеници, такпђе и уређиваое
сцене, наравнп, уз ппмпћ свпјих
прпфеспра, заједнп успевщи да
пренесу
на
тренутак
дух
средопвекпвља.
Припреме су трајале две
недеље и пбухватале су заједнишке
активнпсти прпфеспра и ушеника,
све са циљем истраживаоа и
заједнишкпг
рада
ушеника
разлишитих пдељеоа. Ушесници,
али и гледапци, усвајали су знаоа,
развијали сппспбнпсти упшаваоа,
запажаоа,
расуђиваоа,
закљушиваоа п пплпжају српске
цркве ппд византијскпм влащћу,

бпрби Светпг Саве за сампсталнпст
и ранг српске цркве.
Пвим
синкретизмпм
ушеницима је пмпгућенп да извпде
закљушке
п
истпријским
прпменама; критишки прпцеоују
разлишите
инфпрмације
и
тумашеоа истпријскпг дпгађаја;
анализирају истпријску димензију
и прпцеоују знашај уметнишке
бащтине
за
изградоу
индивидуалнпг и наципналнпг
идентитета; ппреде дпгађаје у
прпщлпсти
са
савременим
приликама; анализирају утицај
представа
п
прпщлпсти
на
фпрмираое
мпдернпг
наципналнпг идентитета; упшавају
развпј
друщтвених
пднпса;
упшавају утицај пплитишких и
верских фактпра на истпријске
ппјаве и прпцесе.
Стваралащтвп српске коижевнпсти средоег века билп је у вези
са црквпм, ималп је дакле
светпвни, црквени карактер и
сматра се да је ппшиоалп у време
Немаоића.
Настајавщи
у
манастирима,
кап
центрима

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС
писменпсти,
српска
средопвекпвна коижевнпст ппставила је
темеље пптпоим коижевним
еппхама, и тп свпјим коижевним
врстама у кпјима су највище
ппевани
и
пписани
управп
средопвекпвни
владари
–
беседама, житијима, ппсланицама,
мплитвама, плашевима, ппхвалама,
али и нарпдним језикпм кпји се
развијап паралелнп са нащим
коижевним језицима тпг времена,
пднпснп, српскпм редакцијпм
старпслпвенскпг – српскпслпвенским.

Када
је
у
питаоу
средопвекпвна музика, ушеници су
пбавили истраживаое п тпме
каква је била музика у средоем
веку, где се извпдила и кп је
извпдип.
Такпђе су ушеници направили
пдабир песама кпје су извели на
шасу,
какп
би
щтп
бпље
представили и дпшарали публици
музику средоег века.
На шасу су изведене следеће
кпмппзиције:
 „Кп удара такп ппзнп“ – у
извпђеоу Щкплскпг хпра;
 „Густа ми магла паднала“ –
извпђеое хпра уз пратоу
фруле и тарабуке;
 „Скпмращка
игра“
–
извпђеое перкусија уз
матрицу.

Ана Шпвић III1

Кпрени српске музике пптишу
пд Старих Слпвена, кпд кпјих
је
музика
била
деп
свакпдневнпг
живпта. У
средоем веку музика у
Србији се развијала пре свега
у цркви. За тп су највище
заслужни
Ћирилп
и
Метпдије, кпји су у 9. веку у
бпгпслужеое увели слпвенски језик, кпји данас
називамп
старпслпвенски.
Српска музика се развијала у
пквиру византијске музишке
културе. Певалп се једнпгласнп, уз пратоу хпра. Хпр је
певап дуге лежеће тпнпве,
кпји се називају испн.
Кпрени српске музике пптишу
пд Старих Слпвена, кпд кпјих је
музика била деп свакпдневнпг
живпта. У средоем веку музика у
Србији се развијала пре свега у
цркви. За тп су највище заслужни
Ћирилп и Метпдије, кпји су у 9.
веку
у
бпгпслужеое
увели
слпвенски језик, кпји данас
називамп старпслпвенски. Српска
музика се развијала у пквиру
византијске
музишке
културе.
Певалп се једнпгласнп, уз пратоу
хпра. Хпр је певап дуге лежеће
тпнпве, кпји се називају испн.
Централни
бпгпслужбени
пбред, а самим тим и музишки,
била је Литургија, а кап пстали
пблици црквенпг ппјаоа знашајни
су и ппелп, химне, стихире,
трппари.
Прва
пптпунија
сведпшанства п знашају црквенпг
ппјаоа и оегпве примене пптишу
из
времена
псампстаљене
средопвекпвне државе и ппшетака
владарске династије Немаоића.
Немаоићи су били ппкрпвитељи
свих црквених уметнпсти, па су
ппсебну пажоу ппклаоали и
музици. У држави Немаоића, пд
краја 12. века, црквена музика је
имала вепма важну улпгу.
Мада малпбрпјна, сведпшанства п светпвнпм музицираоу у
Србији ппказују да је музика имала
свпје местп у бпју, на двпру и у
нарпду. Пна је у држави Немаоића
била деп двпрскпг церемпнијала.

ЕХО

Оени нпсипци били су играши,
свираши и забављаши, називани
свиралницима,
глумцима
и
праскавницима. Пни су свпјпм
свиркпм
увелишали
весеље
ппвпдпм
крунисаоа
Стефана
Првпвеншанпг, краља Милутина су
дпшекивали песмпм, а десппта
Стефана Лазаревића звукпм трубе.

Мада српска светпвна музика
није забележена нптама, пп
музикалнпсти и патетици текста
старе српске коижевнпсти, мпже
се наслутити оена певљивпст и
мирни ритмишки тпк. Песма „Кп
удара такп ппзнп“, иакп из 19.
века, има ппзнату средопвекпвну
тематику.
Песма „Густа ми магла
паднала“ настала је у временима
када је Србија пала ппд турску
пкупацију. Кап и увек, бесппмпћан
нарпд утеху је мпгап да пптражи
самп у песми и уметнпсти.
Најшещће се певала на веншаоима.
Први
стихпви
песме
имају
симбплишнп знашеое: густа ми
магла паднала – терет рппства;
нищта се живп не види – слпбпда
се не назире. Пвакав пбразац се
ппјављује и у песмама са веселпм
тематикпм, затп је мпгуће да се и
на свадби, слави, крщтеоу и у
другим радпсним приликама на
првпм месту пжали слпбпда, а тек
пнда прпслави сам дпгађај.
„Скпмращка игра“ пример је
светпвне средопвекпвне музике,
служила
је
за
забаву
и
увесељаваое слущалаца.

Јпвана Ђпкић, прпфеспр
музичке културе
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Кпзник је тврђава у Србији
кпја се налази 8 km западнп пд
Александрпвца и десетак
килпметара
северпзападнп
пд Бруса, а ппдигнута је у
ппследопј трећини XIV века.
Смещтена је на пбрпнцима
Кппапника,
на
једнпм
купастпм узвищеоу висине
921 m надмпрске висине, кпје
дпминира пкплинпм изнад
реке Расине.
Кпзник је најверпватније
ппдигнут за време владавине
кнеза Лазара (1371—1389),
ппщтп су на оему пткривени
трагпви грађеоа у мправскпм
стилу карактеристишним за
оегпву владавину, такп да је
ппдигнут у истпм перипду кап и
низ других утврђеоа (Крущевац,
Прпкупље, Пирпт). У извприма
се први пут ппмиое у Лазаревпј
ппвељи Манастиру Лавра Светпг
Атанасија на Светпј гпри.
Ппвеља
је
дпнета
у
„племенитпм граду Кпзнику“ 8.
августа 1381. гпдине.
Тврђава
Кпзник
се
у
истпријским ппдацима везује за
лишнпст
средопвекпвнпг
великаща, Радиша Ппступпвића,
у нарпду ппзнатпг кап Пблашић
Рајкп или Рајкп пд Расине. Цела
пбласт пкп града припада
8

Расинскпм пкругу, па се птуда
Кпзник и ппвезује са Радишем
Ппступпвићем. Сматра се да су,

за време оегпвпг стплпваоа,
шести гпсти пвпг утврђеоа били
кнез Лазар и десппт Стефан
Лазаревић. Ппред Кпзника,
Радиш Ппступпвић је у свпм
феуду имап вище десетина
пкплних села, а ппзнат је и пп
тпме щтп је изградип цркву у
Милентији и манастир исппд
Кпзника, у дплини Бащићке
реке.
Кпзник је ппдигнут на
узвищеоу кпје са три стране
шине
пщтре
стене
кпје
пнемпгућавају прилаз, дпк му је
шетврта (западна) страна блажа
и опм се прилази утврђеоу.
Неправилнпг је пблика кпји
прати кпнфигурацију терена, са
највећпм дужинпм пд 58 m и

щиринпм пд 44 m. Оегпви
бедеми су пјашани са псам
шетвпрпстраних
квадратних
кула,
размещтених
на
приближнп истпм растпјаоу.
Три куле на истпшнпм
бедему су нещтп маое пд три
кпје се налазе на јужнпм и
западнпм бедему, дпк су
северна (Дпнжпн кула) и
северпзападна кула, знатнп
веће и најверпватније су
имале и стамбену улпгу. На
највищпј ташки града, пкп 921
m надмпрске висине, на
средини севернпг бедема
смещтена је Дпнжпн кула.
Једна пд капија се налазила
на севернпм бедему, друга се
верпватнп налазила на јужнпм
бедему, дпк је јпщ један улаз
ппстпјап у северпзападнпј кули.
У јужнпм, ужем и нижем делу
Кпзника, налазила су се шетири
бунара, дпк се у севернпм делу
упшавају пстаци две грађевине,
смещтене уз западни пднпснп
истпшни
бедем.
Тпкпм
археплпщких
истраживаоа,
прпнађени су пстаци украсне
камене
пластике
карактеристишне за Мправски стил, щтп
упућује на закљушак да је у
склппу тврђаве ппстпјала тзв.
придвпрна црква. Исппд сампг
Кпзника, са оегпве јужне
стране, ппстпјалп је ппдграђе,
шији се пстаци и данас назиру.

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС
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Расину, пд Плеща па све дп
Митрпвпг Ппља, какп би
уживала у купаоу и впжои на
лађама. Такп је ппплављена
плпвна дплина реке, самп да би
се испунили Јеринини хиреви и
прпхтеви.
“

Према легенди, утврђени
град
зидала
је
Јерина
Бранкпвић
(рпђена
Ирина
Кантакузин;
у
нарпднпј
традицији ппзната кап Прпклета
Јерина).
Била
је
српска
деспптица, ппреклпм Гркиоа из
ппрпдице Кантакузина, жена
десппта Ђурaђа Бранкпвића.
Тврђаву
су
збпг
оене
неприступашнпсти, зидали стари
и млади, жене и деца, па шак и
кпзе су материјал дппремале дп
виспкпг утврђенпг дела. Бащ
збпг пвих живптиоа кпје су

ушествпвале у изградои, стари
град нпси назив – Кпзник.
Нарпдне
епске
песме
ппевале су пгрпмне кулуке
кпјима је држава пптерећивала
нарпд, а супруга Ђурађа
Бранкпвића, Јерина, сматрана је
главним кривцем за велике
патое кпје је нарпд трпеп. Бащ
из тпг разлпга, други назив за
тврђаву Кпзник је Јеринин град.
Јпщ једна приша кпја гпвпри
п бахатпсти деспптице Јерине
пднпси се на тп да је на месту
званпм
Скашак
преградила

Традиципнална
културнпуметнишка
манифестација ппд називпм
„Кпзник – град витезпва“,
пдржава се гпдинама у августу и
привлаши
велики
брпј
ппсетилаца.
Тпкпм
манифестације
прганизује
је
„Сликарска кплпнија Кпзник“,
кпја привлаши сликаре, кап и све
љубитеље уметнпсти и истприје.
Призпри
кпстимираних
витезпва, двпрских дама и
кпрепграфије бпрби пживљавају
тпкпм лета аутентишан дух
тврђаве.

Иван Радманпвић IV1
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Пвпгпдищои Сајам коига, 64. пп реду, пдржан је
у Бепграду ппд слпганпм „писмп–глава“. Наща щкпла
је реализпвала пдлазак ушеника и прпфеспра на сајам
26. 10. 2019. гпдине и тпме се пдазвап велики брпј
ушеника. П безбеднпсти ушеника је бринулп некпликп
прпфеспра, и сама прганизација, пут, пбилазак сајма и
целпкупни план ппсете Бепграду прптекап је у
најбпљем реду.

У раним јутароим шаспвима кренули смп на
једнпдневни пут са циљем да на једнпм месту
стекнемп увид у целпкупну прпщлпгпдищоу дпмаћу и
страну издавашку прпдукцију, па и да пп сајамским
ценама купимп жељене коиге. Ппдизаое културне
свести кпд ушеника, развијаое љубави према коизи и
развијаое шиталашких навика су самп јпщ неки пд
нащих испуоених циљева.

У перипду 5–8. 12. 2019. гпдине пдржан је
Фестивал
науке
у
Беграду, ппд слпганпм
„Разпткриваое“. Наща щкпла је исти ппсетила 7. 12.
2019. такп да смп имали мпгућнпст да на једнпм месту
стекнемп увид п тпме щта се на кпм факултету изушава,
јер су факултети Универзитета у Бепграду имали свпје
щтандпве на кпјима су извпдили експерименте или на
неки други нашин презентпвали свпј рад. На фестивалу
су били присутни Факултет за физишку хемију,
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Математишки факултет (Катедра за астрпнпмију),
Фармацеутски, Хемијски, Мащински, Стпматплпщки,
Технплпщкп-металурщки,
Гепграфски,
Физишки,
Биплпщки, Медицински, Щумарски факултет.

Псим факултета, ушествпвале су и гимназије из
Србије са свпјим експериментима. Нисмп самп
разгледали щтандпве, већ смп ушествпвали и у разним
активнпстима – квизпвима знаоа и извпђеоу
експеримената
заједнп
са
демпнстратприма.
Реализпвана је и ппсета Музеју илузија где смп крпз
атрактивне и забавне варке наушили вище п виду,
перцепцији, људскпм мпзгу и науци. Циљ планиране
ппсете фестивалу – уппзнаваое ушеника са
савременим тпкпвима и дпстигнућима из разлишитих
наушних пбласти – у пптпунпсти је пстварен.

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС

ЕХО

Мпскпвљевић, щеф Пдсека за друщтвене делатнпсти
Ппщтине Брус, Драгпљуб Маркпвић, директпр
Туристишке прганизације Брус, Споа Јевремпвић,
ментпр Агенције за регипнални развпј Расинскпг
пкруга и Марија Урпщевић, мастер екпнпмиста
(прпфеспр Предузетнищтва у Медицинскпј щкпли у
Крущевцу). Прпфеспри екпнпмске групе предмета
наще щкпле – Виплета Аздејкпвић, Лидија Дашкпвић,
Снежана Щпвић, Бпјан Јакпвљевић и Дејан Бпјпвић,
пружали су ушеницима ппдрщку при изради бизнис
планпва кап оихпви ментпри.

Такмишеое „Ппслпвни изазпв“ је једнпдневни
дпгађај при кпме прпфеспри ппстављају пред тимпве
ушеника „изазпв“ кпји представља неки пд реалних
ппслпвних прпблема. Пвп такмишеое има за циљ да
ушеницима пружи увид у савремени нашин ппслпваоа
и мптивище их да размищљају прпактивнп и свпје
идеје спрпведу у делп. „Изазпв“ кпји је ппстављен
пред ушенике је гласип: „Какп задржати младе у свпјпј
средини?“

Тимпви уз ппмпћ ментпра псмищљавају рещеое
пвпг прпблема и презентују га пред жиријем. Три
првппласирана тима дпбила су награде, а изабрана су
и шетири ушеника наще щкпле, смерпва финансијски
администратпр и туристишкп-хптелијерски технишар:
Милан Миликић, Јпвана Синђелић, Немаоа
Радманпвац и Ђурић Сандра, кпји су се пп мищљеоу
жирија
највище
истакли
у
кпмуникацији,
сналажљивпсти у неппзнатпј ситуацији
и
убедљивпсти. Регипналнп такмишеое пдржаће се у
Крагујевцу 27. 11. 2019. гпдине. У Средопј щкпли у
Брусу такмишилп се двадесет щестпрп ушеника свих
смерпва наще щкпле у щест тимпва, а жири кпји их је
пцеоивап бип је састављен пд шетири шлана: Радпван

У Културнпм центру Бруса, 13. 11. 2019. гпдине,
изведена је представа „Пткашене“ кпја прати живпт
једне бепградске ппрпдице, пбрађујући на тај нашин
свакпдневни живпт жена и мущкараца савременпг
дпба.

Бруска публика, шији смп и ми деп, уживала је у
извпђеоу. Међу глумцима су се нащли Мпника Рпмић,
Бприс Миливпјевић, Славица Љујић, Срна Лангп,
Даница Радулпвић, Јпвана Младенпвић, кап и
специјални гпсти Игпр Лазић Niggor и Милпрад
Милинкпвић (Трагаш из квиза „Пптера“). Накпн
представе, имали смп прилику да се фптпграфищемп
са некима пд оих.
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И пве гпдине Ушенишки парламент наще щкпле, на
шелу са прпфеспркпм енглескпг језика Еминпм
Маркпвић Ђуркпвић, прганизпвап је квиз ппщте
културе и инфпрмисанпсти за сва пдељеоа 4 и 5.
децембра 2019.

Кап и прпщле гпдине, првпг дана су се такмишили
представници пдељеоа сваке гпдине свих смерпва, а
другпг дана ппбеднишке екипе. Ппбеду су пднели
ушеници гимназијскпг пдељеоа II2 за кпје су
пбезбеђене занимљиве награде.

У Александрпвцу је 23. нпвембра 2019. гпдине
пдржан VIII Међунарпдни сајам вина Жупа 2019. у
хптелу Грпзд. Сајму су присуствпвали грађани
Расинскпг пкруга, хптелијери, туристишки радници,
угпститељи, љубитељи вина, ушеници других али и
наще щкпле.
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Некпликп ушеника наще щкпле, смера кувар,
кпнпбар
и
туристишкп-хптелијерски
технишар,
представилп је свпје активнпсти, знаоа и умеоа.

Ушеници и прпфеспри наще щкпле прганизпвали
су у пктпбру 2019. гпдине низ хуманитарних дпгађаја
какп би ппмпгли свпм суграђанину и бивщем ђаку
наще щкпле Димитрију Вукпсављевићу у лешеоу. Крпз
уметнишке и сппртске активнпсти сппјили су
станпвнищтвп Ппщтине Брус и ппказали да хуманпст
заузима великп местп у нащим живптима.

Прганизпванп је некпликп активнпсти пд стране
прпфеспра Љубище Красића и оегпвих ушеника – 8.
пктпбра „Коижевнп ппппдне“ ушеника наще щкпле у
Великпј сали Културнпг центра; 9. пктпбра „Драмскп
ппппдне“ Драмскпг театра „15. нпвембар“ у Великпј
сали Културнпг центра; 11. пктпбра „Музишкп веше“
нащег средопщкплскпг бенда „Мит“. Ушеници
Ушенишкпг парламента са прпфеспркпм Еминпм
Маркпвић Ђуркпвић и шланпви Нпвинарске секције са

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС
прпфеспркпм Маријпм Стпщпвић, заједнп са
ушеницима Пснпвне щкпле „Бранкп Радишевић“ из
Разбпјне кпје је предвпдип верпушитељ Милан
Кашаревић, 8. пктпбра прганизпвали су у Хали сппртпва
прве „Игре без граница“ у нащпј щкпли.

Акција дпбрпвпљнпг даваоа крви пдржана је у
хплу наще щкпле 14. 11. 2019. а шији је реализатпр
Завпд за трансфузију крви Нищ.

Црвени крст наще ппщтине, кпме припадају и
ппједини нащи ушеници, ппмпгли су реализатприма.
Пријављенп је 47 пптенцијалних давалаца и скпрп сви
су дпбрпвпљнп дали крв, а ушеници и прпфеспри кпји
су ушествпвали у акцији дпбили су мајице на ппклпн.

ЕХО

„Дан здраве хране и правилне исхране“
пбележиле су прпфеспрка биплпгије, Гпрдана Татић, и
прпфеспрке куварства, Јелена Вукајлпвић и Весна
Кпјић, у хплу наще щкпле у пквиру прпјектне наставе.

Ушеници свих гпдина пбразпвнпг прпфила кувар,
и ушеници шетврте гпдине гимназије, пдељеое IV2, 16.
пктпбра 2019. гпдине увелишали су пвај дан на шији је
знашај указанп. Уз занимљиве презентације,
указиваое на неправилну и брзу исхрану и знашај
дпмаће – избалансиране хране уз пратећу физишку
активнпст, утврђенп је да треба ппщтпвати пдређена
правила исхране.

Ппред занимљивих ппслпвица п здрављу и храни,
пбележаваое је уприлишенп и дегустаципним стплпм
где су се нащли прпизвпди нащих ушеника-кувара, кпји
су припремили прпизвпде дпмаће кухиое и ретких
житарица ( хељда, прпја). Ту су се нащле разне пите,
дпмаће кифлице и впће нащег краја. Знашајна и битна
правила здраве исхране маое-вище сви знамп али
пвај псврт, па макар и једнпм гпдищое, ппдсећа нас
да акп желимп дуг живпт мпрамп впдити рашуна какве
намирнице кпристимп и какп се хранимп. Дегустација
је била вепма успещна, а тп се виделп тиме јер су сви
прпизвпди нащих кувара брзп нестали.

Чланпви Нпвинарске секције
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Берпву наступа већ гпдинама такп да је публици
била ппзната и испунили су пшекиваоа.

У прпщлпм брпју нащег шаспписа писали смп
п настанку, саставу и музици Етнп групе Брус, кап
и успесима оених шланпва међу кпјима су и
ушеници наще щкпле. Етнп група Брус брпји пкп 50
шланпва и у свпм саставу има млађу групу, кпја
брпји пкп 20 шланпва, и старију групу, кпју шине
управп ушеници наще щкпле, а пва гпдина била је
и вище негп успещна. Ппред наступа у
Щвајцарскпј, кпји је бип у фебруару пве гпдине,
Етнп група Брус се представила и у другим
земљама Еврппе и пстварила запажене резултате.

Месеца јула ппсетили су Ппљску, местп
Ппрпнин-Закппане, где су ушествпвали на
Међунарпднпм фестивалу „Ппрпнинскп летп
2019“ и били ппхваљени пд мнпгих међунарпдних
друщтава. Ппред тпга уппзнали су мнпга друщтва,
оихпву културу, традицију, ппљску нарпдну песму
и украјинскп традиципналнп кплп, кап щтп су и
пни наушили наще српскп кплп. Билп је тп
занимљивих недељу дана у кпјпј су шланпви Етнп
групе Брус уживали.
Накпн тпга уследип је наступ у нащем
братскпм граду Берпву у Севернпј Македпнији,
где су ушествпвали на Фестивалу „Дани Берпва
2019“ и тп је уједнп билп и гпстпваое нащих
шланпва кпд свпјих другара. Етнп група Брус у
14

На крају, једнп пд најзанимљивијих
путпваоа је пдлазак у Неи Ппри у Гршкпј на
Међунарпднп такмишеое „Пиериа фест 2019“,
где су псвпјили првп местп и ппнпвили успех пд
пре две гпдине. Пвп такмишеое ппдразумева
дефиле свих ушесника и представљаое нпщои и
култура. За време дефилеа, Етнп група Брус је
певала свпје најлепще српске нарпдне песме
кпјима је измамила емпције и сузе српскпм
нарпду. Какп Етнп група Брус впли да каже: „Нема
лепщег псећаја када сте у странпј земљи, а
псећате се кап у свпјпј“. Такпђе су снимили свпј
други сппт и тп за песму „Пвце шува Тпдпра“, кпја
је из брускпг краја, а прпмпцију сппта и
нпвпгпдищои кпнцерт пдржали су 23. децембра у
Дпму културе у Брусу.

Мпжемп видети да Етнп група Брус вреднп
ради и да се труди да пшува старе етнп-песме, кап
и да на тај нашин пстави траг у нащем граду,
држави, али и ван граница наще државе.
Анђела Здравић IV2
Анастасија Миљпјкпвић IV2
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прва у Србији у свпјпј категприји, кап и пласман у
пплуфинале емисије „Щљивик“, где сам представљала
цеп Расински пкруг у категприји извпђаша на нарпдним
инструментима.
Ехп: Какп је дпщлп дп сарадое са Етнп группм Брус?
Емилија: Накпн пплуфинала у емисији „Щљивик“
престала сам да се такмишим и ппстала сам саставни
деп пркестра Етнп групе Брус, где и дан-данас свирам.
Пратила сам их на брпјним путпваоима где сам
дпбијала признаоа, пд кпјих ми је ппсебнп драгп
Признаое најбпљем сплисти на Међунарпднпм
такмишеоу пдржанпм у Неи Пприју у септембру пве
гпдине.

Фрула је најстарији традиципнални
српски инструмент. Прави се пд дрвета и тп
најшещће пд дрвета щљиве и дрена. Акп
изузмемп удараљке, мпже се рећи да је
најстарији и један пд лакщих дувашких
инструмената. Такпђе, сматра се и за мајку
свих инструмената. У мнпгим крајевима
Србије на фрули су свирали пастири шувајући
свпја стада. Фрула се кпристи и дан-данас
кап нарпдни инструмент. Свакакп мпжемп
рећи да је фрула један пд симбпла Србије, а
такпђе и ми у нащем малпм Брусу мпжемп
да
се
ппхвалимп
великим
брпјем
талентпване деце кпје гаје љубав према
пвпм интрументу и труде се ппмпћу свпјих
мелпса да је сашувају пд забправа.
Вище детаља п пвпм инструменту и оеним
искуствима са оим испришаће нам ушеница шетврте
гпдине гимназије наще щкпле Емилија Недељкпвић.
Ехп: Када си наушила да свиращ фрулу и пткуд бащ
пдабир тпг инструмента?
Емилија: Фрулу сам наушила да свирам пре девет
гпдина. Прве тпнпве на фрули наушип ме је деда и уз
оега сам наравнп завплела пвај инструмент. Такпђе,
заврщила сам и Нижу музишку щкплу „Стеван
Христић“, пдсек фрула, и званишнп сам први ушеник у
Расинскпм пкругу кпји је заврщип пвај пдсек.
Ехп: На кпјим такмишеоима си ушествпвала и да ли си
псвпјила неке награде?
Емилија: Активнп сам се такмишила дп 2016. гпдине и
псвајала сам брпјне престижне награде, пд кпјих су ми
најзнашајније награда из 2013. гпдине када сам била

Анастасија Миљпјкпвић NM IV2
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Анђела
Миљкпвић,
ушеница трећег разреда
гимназије наще щкпле,
млада
и
талентпвана
коижевна уметница кпја је
у усппну свпје заппшете
каријере,
щкплске
2018/2019. гпдине псвпјила
је треће местп са свпјпм
збиркпм
песама
на
коижевнпм
кпнкурсу
„Десанкини
дани“
у
Ваљеву. Оен ментпр је бип
прпфеспр српскпг језика и
коижевнпсти
Љубища
Красић, кпји је са оим
вреднп радип какп би
ппстигли
пве
сјајне
резултате.
„Хрпнпс“,
„Успавани прасак“, „Гплуб
Свете
Хелене“,
„Крв
брескве“, „Трнпв венац“,
самп су неки пд наслпва
Анђелиних
ппбеднишких
песама кпје нам пптврђују
извпр оене инспирације у
хеленизму,
митплпгији,
уметнпсти.

Ехп: Анђела, ти си псвпјила 3.
местп на кпнкурсу ,,Десанкини
дани“ у Ваљеву 2019. гпдине, где
је главни шлан жирија бип нащ
велики беседник, академик и
писац Матија Бећкпвић. Ппищи
нам свпј дпживљај са тпг кпнкурса
и кпликп ти је тп знашилп?
Анђела: Пткад сам ппшела да
пищем, мислила сам да ће тп да
буде мпј хпби, и да тп неће бити
признатп у друщтву, и искренп,
изненадилп ме је тп щтп су ме,
пре свега, ппзвали самп кап
ушесницу,
нисам
уппщте
пшекивала да ћу да дпбијем неку
награду. Ту сам била међу
матурантима кпји пищу целпга
живпта, а ја сам ппезију ппшела да
пищем малтене гпдину дана пре
тпг дпгађаја.

Гледамо
Сваке ноћи
У небо препуно
Духова
Далеког треперења
Еха звезди
Давно-угашених
Давно немих
Које још увек
После свега
Својим животима
Утичу на наше
Наш универзум је
Млад
Има краја, празнина

Али једнога дана
Ехп: Кпји је твпј стил писаоа?
У далекој будућности
Када је пп твпм мищљеоу
Небо ће бити
најбпље стварати у тпку дана?
Ћилим
Везен од дијаманата
Щта мислищ, щта је битније
таленат или рад?
Анђела: Мислим да не треба да
се пище самп када шпвек има инспирацију, коиге пище дисциплина и рад,
вище негп таленат. Пп мпм мищљеоу, генералнп треба да се пище ујутру
или нпћу. „Ван те дневне светлпсти, предмети и људи генералнп ппстају
сугестије пнпга щтп јесу“. Мпжещ лакще да се птвприщ.
Ехп: Кпји је твпј мптп? Кпји би савет дала млађим и старијим кплегама?
Анђела: Акп мпгу да дам билп какав савет некпме, тп би билп: „Немпјте
да се схватате превище пзбиљнп, прирпда уметника је и да расте и да
пада, а акп себе уздижете у небеса, теже ћете да ппднесете падпве“.

Саша Ђидић III2
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Уметници свих узраста и нивпа искуства имају нешег заједнишкпг. Сви имају храбрпст да свпје
мисли претвпре у нещтп ппипљивп; да превазиђу прпсте пквире свакпдневнпг размищљаоа и
праве свпј пут. Билп тп сликарствп, ппезија, или музика, сппспбнпст за стваралащтвп је дар кап
ниједан други. Пнп щтп мнпге зауставља пд пствариваоа уметнпсти је уједнп и највищи зид прекп
кпг ћете икада прећи – ппшетак.

Нема ишега тежег пд узимаоа плпвке пп први
пут, и писаоа првих реши. Акп већ не пищете,
празан лист папира или празан екран изгледају
стращнп. Тп је нпрмалнп, без бриге. Не мислите п
тпме превище, самп зграбите једну мисап и
напищите је. Затп је бпље да са спбпм нпсите
свеску или рпкпвник, рашунари и телефпни су
превище клинишни. И упсталпм, лепп је имати
нещтп кап физишки ппдсетник ващем ппстепенпм
напретку.
Није важнп да ли су ващи радпви дпбри. Рим
није изграђен у једнпм дану, нити је икп написап
коигу или збирку песама у једнпм дану, месецу,
гпдини. Мнпги аутпри су деценије или вище
свпјих живпта ппсветили свпјим делима из
љубави према светпвима кпје су скрпјили. Пвде се
крије и малп тежа истина. Акп вам нещтп фали,
акп лик или идеја једнпставнп не иду у жељенпм
правцу, пставите је. Спустите плпвку и пставите
папир. Пдмприте се. Када имате снаге, стварајте
ппет. Блпкада је самп лепа реш кпја прекрива
пищшеву недисциплину, али акп је питаое ващег
здравља, бпље је пдмприти се негп прегпрети.
Шитајте, кпнзумирајте медије и када сте спремни,
стварајте ппет са вище знаоа пд јуше.

Пнп щтп мпжете ствприти пгранишавате самп
ви сами. Нека вас пвп ппдстакне. Дпдајте
некпликп решеница пнпме щтп већ пищете, сада.
Напищите пнп щтп је вама требалп у најгприм
сатима, и пружите пвпм свету деп себе. Сигурна
сам да ћете бити неверпватни.
Анђела Миљкпвић III2
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Прва станица Лидп ди
Јесплп, пвде смп били и
прпщле
гпдине,
дпнекле
дпвпљнп ппзнат градић на
пбали Средпземнпг мпра близу
Венеције,
прелепп
летпвалищте. Затим смп се
упутили у Сан Ремп. На тик дп
Француске истп један мали
примпрски град са прелеппм
пбалпм, лепим ппгледпм на
мпре кпје изгледа кап да је
птвпренп. Нисмп се дугп
задржали, кренули смп ка
главнпј
дестинацији
–
Барселпни. Стигли смп у град
Лпрет де Мар, мали али
живахан град у кпме се самп
музика шује са сваке стране.
Акп сте се некада запитали
какп изгледа неки градић
Щпаније, пн изгледа такп. Ту
смп самп преспавали.
Пбилазимп Ницу. Успут –
сигурнп сте шули за Азурну
пбалу али нећете разумети тај
назив све дпк не пдете и не
видите ту прелепу бпју мпра,
зеленп-плава бпја кпја се не
мпже пписати решима. Щетали
смп Енглеским щеталищтем,
шули пришу п хптелу „Агресп“ и
18

свим виђенијим људима кпји су
ту били, кап и плесашици
Исидпри Данкан кпја је ту
ппгинула. Пппели смп се на
пближои
видикпвац
и
разгледали шудесну Ницу.
И наппкпн Барселпна! Први дан
нам је бип резервисан за
пбилазак парка Гуел, парк
рађен са намерпм да се све
станпвнищтвп бпгатпг слпја
пресели ту. Има велику терасу
са кпје се види Барселпна на
длану, у тпм парку се такпђе
налази и кућица Ивице и
Марице. Други дан је бип за
пбилазак сампг града, кап и
пбилазак стадипна Камп Нпу и
великпг акваријума. Центар
Барселпне се заснива на једнпј
бескрајнп ппплпшанпј улици
кпја ппшиое пд пбале мпра и
статуе Васка де Гаме, та улица
је
пуна
малих
слатких
прпдавница у кпјима мпжете
да нађете све пд игле дп
лпкпмптиве. Пп средини те
улице налазе се брпјни кафићи.
Већина нас је тамп ищла да
види стадипн Камп Нпу,
највећи фудбалски терен са
најлепщпм истпријпм у Еврппи,

где
играју
најппзнатије
фудбалске звезде.
И за крај, у пвпм прелеппм
граду пстап нам је акваријум,
на уласку у акваријум пшекујте
фптпграфа кпји ће ту слику да
вам уради дпк ви пбиђете цеп
акваријум кпји се састпји из три
дела. Први деп су ситне мале
рибе разних бпја. У другпм
делу је шудни впдени свет и у
трећем делу је тп у ствари
тунел где дпживите да пкп вас
или изнад вас пливају ајкуле и
најппаснији мпрски ствпрпви,
имате псећај кап да мпжете да
их дптакнете. Када смп изащли
из акваријума, пдмах ппред
оега се налази щппинг центар
у кпји смп свратили, али цене
нису тпликп примамљиве јер су
ту углавнпм ппзнате марке
Victoria's Sеcret, Zara…

Следећег дана смп се
запутили у Мпнакп. Најбпгатија
и једна пд најмаоих држава на
свету. Када уђете у ту државу
имате псећај кап да саоате.
Бпгатствп се види на свакпј
страни, а пажоу привлаши
палата у кпјпј се налазип принц
у време када смп били тамп (тп
смп знали пп ппдигнутпј
краљевскпј застави).
Ана Арсић IV2
Катарина Радманпвац IV2
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ЦРКВА У БАРСЕЛПНИ
(LA SAGRADA FAMILLIA)

МПНАКП
АКВАРИЈУМ У БАРСЕЛПНИ
(L`AQAURIUM DE BARCELONA)
НИЦА
(MONUMENT DU CENTENAIRE)

ПАРК У НИЦИ
НИЦА

Даница Рилак IV1
Василије Шљивић IV1
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Снимаое сппуа Еунп групе Брус

20

Дан пешачеоа 2019/2020.

Квиз ппшуе кулууре и инфпрмисанпсуи

VIII Међунарпдни сајам вина „Жупа 2019

„Ппслпвни изазпв“ (уакмичеое
средопшкплаца у предузеуничким
вешуинама)

Трибина „Здрави суилпви живпуа“

Пбележаваое 800 гпдина пд дпбијаоа ауупкефалнпсуи Српске правпславне цркве

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС

Посета „Музеју илузија“ у Београду

ЕХО

Акција дпбрвпљнпг
даваоа крви

Сајам књига 2019.

Предсуава „Пукачене“
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једнпј средопј щкпли у
У
Шикагу, уместп „Пап си на
тесту“ ушеници кпји нису прпщли

испит дпбили су „не јпщ“. Истраживаши су ппмислили: „Зар није тп
дивнп?“. Акп дпбијещ „Пап си на
тесту“ или „Недпвпљнп“, ти се
заправп не налазищ нигде, али акп
дпбијещ „не јпщ“, ти си на једнпј
кривпј (линији) ушеоа1. „Не јпщ“ им
је далп пут у будућнпст. Најважније,
пвп је универзитетскпј прпфеспрки
са Стенфпрдскпг универзитета
Керпл Двек (1946–) ппмпглп у
развијаоу теприје п два ментална
склппа.

Да би сазнала какп се деца нпсе
са изазпвима, Двекпва им је дала
серију прпблема кпји су били
претещки за оих. Неки су
реагпвали
на
щпкирајуће
ппзитиван нашин. Рекли су „Вплим
изазпве!“ и „Надап/ла сам се да ће
пвп да буде кприснп!“. Пни су
разумели да оихпве мпгућнпсти и
интелигенција мпгу да расту
временпм. Пни су имали пнп щтп је
пна звала растући ментални склпп.
1

Графички дијаграм који показује
колико је научено или колико би
требало
научити
током
неког
временског периода. Оцена напретка у
учењу.
Можете
да
упоредите
сопствени напредак са кривом учења
да бисте видели где се налазите.
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Али, за псталу децу је пвп билп
трагишнп и катастрпфалнп, са
оихпве перспективе фиксиранпг
менталнпг склппа.
Мислили су да је оихпва
интелигенција фиксирана на тај
тренутак неуспеха и да пни не мпгу
бпље пд тпга, самим тим оихпва
интелигенција је била унищтена.
Насупрпт мпћи „не јпш“ стпји
„уиранија садашоег уренуука“.
Најбпљи нашин за унищтаваое
ппзитивнпг менталнпг склппа и
интелигенције ушеника, психплпщки гледанп, јесте дати пцену
„недпвпљан“. Тп је „тиранија
садащоег тренутка“. Најгпре, у
једнпм истраживаоу 98% ушеника
је реклп да ће на следећем тесту
пре преписивати негп ушити, управп
збпг страха ствпренпг фиксираним
менталним склпппм.
Међутим, ппсреднпм сарадопм, рпдитељи и прпфеспри су
пни кпји стварају кпд деце један пд
пва два ментална склппа. У једнпм
истраживаоу ушеници су рекли да
се псећају бпље јер су сазнали да је
некп урадип гпре пд оих.
Најважније, прпнащли су да
ушеници беже пд пптещкпћа. Пвакп
изгледа мпзак пспба са разлишитим
менталним склпппм. Кпд растућег
менталнпг склппа је забележена,
какп наушници кажу, ватрена
мпждана активнпст. Пни дубпкп
прпцесуирају грещке (щтп се види
на слици) ушећи из оих и
исправљајући их. Ппставља се
питаое: „Какп пдгајамп децу?“. Да
ли их пдгајамп да расту сада или не
јпщ? Да ли се фпкусирају на петицу
и резултате тестпва, уместп да

саоају велике снпве? Да ли
фабрикујемп „ппслущне ђаке“ или
пнп щтп пни заправп желе да буду
и какп желе да дппринесу
заједници? И акп се превище
фпкусирају на ту петицу, да ли ће
пни тп ппнети у будућнпст? Мпжда.
Мнпги ппслпдавци су дплазили кпд
Двекпве рекавщи: „Ствприли смп
генерације младих радника кпји не
мпгу
да прпгурају дан без
награде“. Па, щта мпжемп да
урадимп? Какп да направимп тај
мпст ка „не јпщ“? Првп, мпрамп
хвалиуи,
али
памеунп.
Истраживаое ппказује да када
ппхвалимп прпцес ушеоа, фпкус,
истрајнпст – пни уше да траже
изазпве.
Пни
се
уше
резилијентнпсти2. Хвалећи таленат
и интелигенцију, децу шинимп
раоивпм. Има и других нашина да
се награди „не јпщ“. У сарадои са
Универзитетпм у Ващингтпну су
направили математишку игрицу The
Brain Points (Мпждани ппени). У
наставнишкпј пракси је да дају
ппене пдмах накпн урађенпг
задатка и пдмах у тренутку, али не
дају мпждане ппене. Затп су пви
истраживаши наградили прпцес
ушеоа (управп пну криву ушеоа),
труд, стратегију и напредак.
Мпждани ппени су направили
мнпгп
већу
истрајнпст
и
непрекиднп ушеое кпд ушеника,
негп стандардни тестпви и игре. И
2

Резилијентност је ефективни стил
менталне и емоционалне борбе са
проблемима. То је један психички
здрав начин ношења са проблемима,
кризама или преткризним стањима.

ЧАСППИС СРЕДОЕ ШКПЛЕ БРУС
саме синтагме „не јпщ“ и „јпщ увек“
су у прпцесу ушеоа ствприле мнпгп
веће сампппуздаое и истрајнпст.
Самим тим, пвим директнп
меоамп ушенишки ментални склпп.
У једнпм истраживаоу, наушници су
наушили ушенике да сваки пут када
уше нещтп тещкп, изађу из зпне
кпмфпра3.
Самим тим, нпве синаптишке
везе 4 кпје се фпрмирају су
ппстајале
мнпгп
јаше
негп
упбишајене синаптишке везе. Самим
тим, оихпва интелигенција је
расла, у пнпј мери у кпјпј су се пни
трудили, и не, интелигеција није
фиксна. Пни кпји су ушили лекцију
кпја их је извела из зпне кпмфпра
дпживели су драстишнп ппвећаое
пцена, пни кпји нису, дпживели су
драстишнп смаоеое пцена. Пвп су
наушници применили на хиљаде
деце у Америци, и пвим метпдпм
најгпру
щкплу
у
Америци
направили најбпљпм, п шему ће
бити реши касније. Нарпшитп је
кприсна за ушенике кпји имају

прпблема у ушеоу. Мнпги мисле да
је неминпвнп да нека деца имају
лпще успехе, и да је увек билп
таквих и да ће их бити. Међутим не.
Када прпфеспри ствпре пкружеое
растућег менталнпг склппа кпд
ушеника и направе једнакпст у
впљи ушеника за рад синтагмпм „не
јпщ“, ппстпјаће и једнакпст у
пценама. Узмимп за пример тп да
је прпфеспрка искусна са пвпм
3

Ту се осећамо пријатно, све нам је
познато, нема већих изнанађења,
можемо бити скоро па сигурни да
ништа не вреба из прикрајка и да нас
никакво изненађење неће сачекати иза
ћошка. Ситуације и места која су нам
позната чине да се осећамо смирено,
сигурно, ушушкано. Насупрот томе,
непознате ситуације нас често чине
анксиозним. Анксиозност је осећање
које
се
јавља
у
ситуацијама
неизвесности, у ситуацијама када
процењујемо да постоји потенцијална
опасност.
4
Везе између нервних ћелија.

тепријпм
менталнпг
склппа,
ушенике у најгпрпј америшкпј
средопј щкпли кпји нису знали да
држе плпвке, дпвела на врхунац
математишкпг
наципналнпг
тестираоа за ушенике. Та најгпра
щкпла је за гпдину и пп дана била у
98-пј перцентили на наципналнпм
математишкпм испиту, щтп знаши да
су били у 2% најбпљих у Америци.
Иста та редпвна щкпла је
надмащила ушенике из специјалних
математишких пдељеоа у Америци
(кпји
су
на
нивпу
наще
Математишке гимназије). Тп су
урадили затп щтп су ушећи растући
склпп, трансфпрмисали знашеое
реши „труд“ и „пптещкпћа“. Некада
су мислили да су глупи, а сада
имају щансу да пвпм тепријпм свпје
пптенцијале дпведу на максимум.
Пва теприја се не примеоује самп у
щкпли већ у свим сферама живпта,
за кпје кпристимп реш „успех“.
Щирпм
Велике
Британије
примеоују пву теприју над децпм и
прпфеспри иду на ппсебне пбуке, и
већ је забележен драстишни ппмак
на
свим
наципналним
и
интернаципналним тестираоима
(PISA). Треба запамтити у свим
ситуацијама да пптещкпћа не знаши
нищта другп негп „не јпщ“...
Какп ппдстакнути кпд себе и
других (ппсебнп ушеника) растући
ментални
склпп,
најпснпвнија
нашела:
1. Инсистираое
на
метакпгнитивним питаоима
(Уместп „Ушите вище!“ треба
рећи „Щта бисте мпгли да
урадите другашије?“). Пвим

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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децу
ппдстишемп
на
смищљаое нпвих стратегија
ушеоа.
Треба се фпкусирати на труд и
хвалити труд, а не резултат.
Треба се фпкусирати на ушеое
а не на уппређиваое са
другима.
Прпфеспре увек треба питати
за ппвратну инфпрмацију.
Треба наушити себе или друге
истрајнпщћу. Истрајним радпм
се пдржава мптивација.
Увек треба бирати задатке кпји
су тещки. Деци треба давати
задатке макар за некпликп
степена
изнад
оихпвих
мпгућнпсти.
Треба ппстављати виспке
стандарде. Заправп, деци
треба давати увек теже
задатке пд пнпга щтп сматрате
да мпгу. Пвим ппступкпм, децу
„гурамп“ из оихпве зпне
кпмфпра, п шему је билп реши
пре.
Људи
су
лпщи
предсказиваши
сппствених
сппспбнпсти. Пвим ппступкпм
децу
примправамп
да
превазиђу сами себе, щтп
дпвпди
дп
максималних
резултата.

Милпш Кнежевић III1
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Улазимп у 2020. гпдину а
нащи рпдитељи и даље мисле
да су видеп-игрице злп.

Време је да прпменимп тп.

За већину нпн-гејмера игрице су
самп губљеое времена. Кап некп кп
је пгрпмну кплишину времена
прпвеп играјући игрице, у извеснпј
мери бих се и слпжип са тим.
Кплективнп гејмери прпведу три
милијарде шаспва недељнп испред
оихпвих екрана.

игрице директнп изазивају насиље.
Тhе
Аmerican
Psychological
Association је изјавип: „Ппстпји
дпследна
ппвезанпст
између
насилних игара и агресије, али
немамп дпвпљнп дпказа да бисмп
их ппвезали са криминалним
насиљем“. Наравнп, сви ћемп се
слпжити да превелика излпженпст
насилним игрицама не мпже бити
дпбра за младе, управп збпг тпга те
насилне игрице имају старпснп
пгранишеое. Акп пдвете дете да
гледа филм „Рамбп“ не мпжете
пшекивати да дете неће ппкущати
да пппнаща Силвестера Сталпнеа и
ппшети да вас удара. Хпћу рећи да је
рпдитељска кривица акп дппусте
детету да игра игрицу предвиђену
за 18+. Други негативан ефекат је
губљеое вида. Јпщ пткакп ппстпје
екрани, дплази дп пне легендарне
решенице: „Склпни се пдатле,
пслепећещ”. Лаж. Главни узрпк те
мискпнцепције је шиоеница да када
гледате у телефпн, телевизпр или
мпнитпр, трепћете 66% маое, а
сваки пут када трепнете, капак щири
кпктел уља и разне секрете пп
ппврщини пка какп се глпбуси не би
пресущили. Трећи негативан ефекат,
такпђе јпщ једна пд заблуда, је та да
видеп-игре шине људе аспцијалним.
Лаж. Видеп-игре на изазивају, не
прпмпвищу, или се шак ни на
даљину не пднпсе на аспцијалнп
ппнащаое... Заправп, истраживаое
из 2013. гпдине је ппказалп да 61%
играша игра игрице са свпјим
пријатељима. Дп пре тридесетак
гпдина, већина деце је увек била
наппљу, ппнекад и пп цеп дан затп
щтп нису имали щта да раде у кући.
Да су деца имала игрице у тп време,
и пни би истп ппступили. Дпста
статистике за данас. Да пређемп на
ппзитивне ефекте видеп-игара:

4. Мултитаскинг
(истпвременп
праћеое мнпгих прпменљивих и
управљаое вище стварима).
5. Прецизнпст.
6. Стратегија – играш се мпра супшити
са
неппсредним
прпблемима,
задржавајући
свпје дугпрпшне циљеве на свпм
хпризпнту.
7. Брзп размищљаое, брзп дпнпщеое пдлука – ппнекад играш
мпра брзп размищљати гптпвп
сваке секунде игре пружајући
мпзгу прави тренинг. Некада ће
се сигурнп наћи у ситуацији где
мпра брзп дпнети пдлуке кпје ће
утицати на шитав живпт. Игрице
ппмажу да тп буде права пдлука.
8. Ситуаципна свест – америшка впјска кпристи видеп-игрице за
пбуку
впјника
какп
би
ппбпљщали свпју ситуацијску
свест у бпрби. Надамп се да пва
вещтина никада неће затребати.
9. Развијаое вещтина шитаоа и
математике – млади гејмер шита
да би дпбип упутства, пратип
прише
игара
и
дпбип
инфпрмације из текстпва игре.
Такпђе
је
упптреба
математишких вещтина важна за
ппбеду у мнпгим игрицама.
10. Уппрнпст – играш пбишнп не успе
први пут, али наставља да
ппкущава дпк не успе и пређе на
следећи нивп.
11. Pattern recognition – преппзнаваое путаоа. Један пд
главних фактпра у брпјним
тестпвима интелигенције.
12. Кпнцентрација.
13. Мемприја.
14. Тимски рад и сарадоа.
15. Ппбпљщана сппспбнпст брзпг и
ташнпг преппзнаваоа визуелних
инфрпмација. Нпж у леђа
заблуди и медијима.

Тп је ппприлишна цифра.
Прпсешан гејмер прпведе 5,96 сати
недељнп за кпмпјутерпм. Гејмери у
прпсеку прпведу сат и шетрдесет
псам минута на пнлајн платфпрмама
пппут Јутјуба и Твиша, тп се ппреди
са два сата и двадесет седам минута
прпведених
гледајући
традиципналне сппртпве на емитпванпј
телевизији. Када се ппгледају пве
цифре, дплази се дп те мисли да су
игрице губљеое времена, али пнп
щтп никп не узима у пбзир је тп да у
прпсеку шпвек прпведе скпрп щест
сати гледајући телевизију. Слишан
брпј, зар не? Реалније је ппредити
видеп-игрице са другим хпбијима
пппут сппртпва. Пнп щтп је слабп
развијенп у нащпј земљи (између
псталпг)
су
Е-sports
турнири
(електрпнски сппртпви). Прптекле
гпдине
наградни
фпнд
на
„Тhe International“ (Dota 2) турниру
изнпсип је 34,300,000$. Слпжићете
се да тп није мала цифра. Најбпљи у
пвпм занату гпдищое зарађују пкп
125,000$ пд наградних фпндпва,
96,000$ пд редпвне плате, 144,000$
пд Твиша, шак 625,000$ прихпд пд
Играое игрице је забава кпја
пгласа, и пкп 150,000$ пд сппнзпра. 1. Рещаваое прпблема и лпгика –
тренирамп
мпзак
да
смисли
вам
дпзвпљава да на тренутак
Тп је 1,140,000$ гпдищое. Прпсешан
креативне
нашине
за
рещаваое
ппбегнете
свпјим прпблемима и да
Србин зарађује 53,698 динара (са
загпнетки
и
других
прпблема.
се
пдмприте
дпк улазите у
све пплитишарима). Пп тренутнпј
2.
Кппрдинација
руку
и
пшију,
виртуелни
свет
где сте пптпунп
валути, један прпфесипнални гејмер
пдлишне
мптпришке
и
прпстпрне
други
карактер,
али сте и даље
зарађује малп вище пд 2,265
вещтине.
главни
лик
ваще
прише! Уз тп
српских плата. Жалпснп.
3.
Планираое
и
управљаое
мпжете
наушити
и
ппједине
реши на
Пнп щтп ппприлишнп нарущава
ресурсима
–
играш
уши
да
разним
језицима
слущајући
ваще
репутацију видеп-игара су брпјне
управља
ресурсима
кпји
су
прптивнике.
Мпжда
се
не
мпжемп
заблуде медија. Нажалпст, медији
пгранишени и да пдлушује п разумети али када смп у игрици, сви
кпнтрплищу свет щиреоем лажних
најбпљпј упптреби ресурса, на смп исти, срећни.
инфпрмација. Једна пд таквих је
исти нашин кап и у стварнпм
негативан
ефекат
видеп-игара.
живпту.
Филип Вукпјичић IV1
Већина светских медија тврди да
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Некада је билп једнпсуавнп. Два канала на уелевизији,

дневне нпвине, некпликп радип-суаница. Весуи су пуупвале

данима, а писмп у сандучеуу или звпнп фикснпг уелефпна су се
славили кап мали празник.
Пре самп двадесетак гпдина,
пппут тпрнада, дпщлп је нпвп
време са интернетпм, брзим
рашунарима, мпбилним телефпнима, навигаципним уређајима... Стасале су шитаве
генерације кпјима је незамисливп какп је свет некада
функципнисап,
без
Гугла,
Чипиеса, Инстаграма и псталих
апликација и друщтвених мрежа
шије је кприщћеое малтене
ппсталп деп писменпсти у
двадесет првпм веку. Уз ппмпћ
интернета данас се купује,
студира, прпналази хптел за
летпваое па шак и заљубљује.
Све је у једнпм клику. Уз
интернет сви данас лежемп и
будимп се па је незамисливп да
прпведемп дужи временски
перипд без интернета и псталих

мпдерних технплпгија. Бити
без интернета дуже пд 24
шаса, малп је рећи да изазива
нервпзу, кап да смп пстали без
хране и впде а не без
интернета. Шак и када смп
пкупирани друщтвпм, плакщаое је тренутнп. Ппсле
дужег размищљаоа, схватимп
кпликп је тужнп ппсталп наще
целпкупнп
друщтвп,
јер
упшимп да је сваки ппјединац
завистан пд интернета.
Мпдерне
технплпгије
данас имају мнпгп преднпсти,
мпгу нам ппмпћи у свакпм ппљу
живпта, али ипак има истп
тпликп и недпстатака. Телефпни
и интернет угрпжавају нащ
друщтвени живпт, дпнекле
угрпжавају и нас саме, јер се не

трудимп да размищљамп, већ
нам је све надпхват руке.
Ана Лукић IV1

Псим пчигледнпг ууицаја кпји уехнплпгија има на
свакпдневне навике чпвека, суручоаци указују и на ууицај
нпвих уехнплпгија на наш мпзак и ппнашаое. Кпришћеое
рачунара на неки начин ппбпљшава функције мпзга, али
мпже дпвесуи и дп оихпвпг слабљеоа.

Сати прпведени на интернету
не самп да меоају нашин рада,
куппвине или дружеоа људи и
кпнтакта са другима, већ
ппстепенп утишу и на мищљеое
и ппнащаое кприсника. Иакп
кприщћеое интернета на неки
нашин ппбпљщава функције
мпзга, пнп такпђе мпже дпвести
дп оихпвпг слабљеоа. Нека
испитиваоа су ппказала да
ппстпји узајамна ппвезанпст
између
прекпмернпг
кприщћеоа кпмпјутера и синдрпма

ппремећаја пажое, депресије и
узнемиренпсти. Ппступци кпји
се свакпдневнп ппнављају, кап
щтп је тражеое инфпрмација на
интернету, утишу на раст
неурпна и узајамне везе у мпзгу,
щтп меоа нашин мищљеоа и
ппнащаоа. Са друге стране,
тпкпм трагаоа за ппсебним
садржајима
на
интернету
активира се вище центара мпзга
негп кпд шитаоа коига. Шак и
ппла сата дневнп мпгу снажнп
ппбпљщати
систем
пбраде
инфпрмација.
Када је шпвек дуже пкупиран
стварима у вези са технплпгијпм,
а маое у кпмуникацији са
другим људима, тп нарущава
спцијалне вещтине. Људи губе
сппспбнпст да се снађу у
ситуацијама када треба да траже

савет п свпм живпту или п свпм
здрављу. Мпждане структуре
кпје су задужене за кпнтакт
„Лице у лице“ ппстају слабије.
Све тп за ппследицу мпже да
има несналажеое пспбе у
друщтву, изплацију и маое
интереспваое за ушеое традиципналних вещтина. Технплпгија мпже негативнп да утише
и на кпгнитивни развпј шпвека.
Тпкпм дугптрајне и шесте
упптребе кпмпјутера, паметних
телефпна, интернета, људима
слаби кпнцетрација, щтп изазива
прпблеме с пажопм и смаоеним стрпљеоем.
Невена Симић IV1
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Ехп: Да ли вище вплите да глумите у филмпвима
или у ппзприщним представама?
Лане Гуупвић: У ппзприщту.
Ехп: Збпг шега?
Лане Гуупвић: Затп щтп је филм питаое трика,
филмпм мпже да се бави билп кп пд нас, да буде
глумац у филму, а у ппзприщту не мпже свакп пд вас и
свакп пд нас да глуми. Десилп се некада да један
редитељ није имап глумце већ је узимап аматере кпји
су га ппдсећали на ликпве кпје је пн пписап. Пд тих
аматера је пн нашинип и направип глумце кпји су шак
дпбијали награде на фестивалима. Тп је пптврда пве
мпје теприје.
Ехп: Да ли бисте мпгли да нам уппредите
ппзприщну сцену некада и данас?
Лане Гуупвић: Ја упбражавам да сам ја пд данас на
сцени, пднпснп ја не памтим пнп ппзприщте кпје је
билп некада, п кпме су ми пришали. Из тих приша,
приша шишâ кпји су већ ппмрли, у шији редпслед ја
спадам. Пни су ми пришали да су некада ппзприщта
била путујуће трупе, да нису имали сталну сцену на
кпјпј су играли, негп су ищли пд места дп места и
шестп, тп знам пд оих, шестп нису ни играли за нпвац,
већ су играли за спаваое и храну јер је такав бип
прпфил ппзприщта некада.
Ехп: Да ли вас је нешија улпга инспирисала да се
пдазпвете пвпм ппзиву?
Лане Гуупвић: Не, не, не. Шак нисам никада ни
ищап у ппзприщте дпк сам бип ващих гпдина. Ја сам
станпвап, живеп у селу, птац и мајка су ми били
прпсветни радници и ми смп такп били на селу и нама
је бип ппдвиг да дпђемп у Бепград, дп града, а кампли
јпщ да идемп у ппзприщте. Пре негп щтп сам ппстап
глумац, у ппзприщту сам бип три пута птприлике, и тп
са синдикатпм. Мама и тата су дпбијали карте, тп
памтим.
Ехп: Щта бисте преппрушили младим глумцима,
пднпснп пнима кпји су уписали или шак кпји би желели
да упищу Факултет драмских уметнпсти?
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Лане Гуупвић: Савет или ппруку?
Ехп: Ипак савет?
Лане Гуупвић: Немпјте.
Ехп: Збпг шега?
Лане Гуупвић: Затп щтп вище ппстаје мушан и тежак
ппсап, затп щтп сада примећујем вище ствари негп
некада, негп щтп сам примећивап дпк сам бип млад.
Заправп примећивап сам и тада али тада ми се нису
шиниле важним, али сада видим да су важне. Рецимп,
та несигурнпст за елементарне ствари у живпту, тп је
прпблем свакпг глумца данас затп щтп има пгрпман
брпј академија и те академије нису у стаоу да уппсле
свпје глумце, пни не раде нищта, баве се другим
ппслпвима. Такп да је бпље да ппшнете да се бавите
другим ппслпм, па акп већ прпђете у глуми, прпщли
сте.
Ехп: Нарпд уппщтенп, а и у нащем крају, издваја
улпгу Срећка Щпјића кап најпмиљенију. Щта ви
мислите збпг шега?
Лане Гуупвић: Мени је тп лпгишнп, мени је тп
прирпднп, заправп мени је прирпднп да ме људи
впле. Мени се шини да је тп нпрмалнп. Прирпднп је
затп щтп тај Срећкп Щпјић није слика ппкваренпг и
генералнп ппкваренпг шпвека, пн је вище плишеое
стаоа у држави, негп щтп је пн такав. Пваквпг Щпјића
реткп где у некпм месту мпжете наћи таквпг шпвека,
тпликп лпщег кап щтп је Щпјић. Негде буде бпљи,
негде гпри али пваквпг кап Щпјића не. Тај Щпјић, тај
лик ни на једнпм плану није ппзитиван, нема
ппзитивних црта. Пн је лпщ у свакпм ппступку, у
изражаваоу, трапавпм изражаваоу, не верујем да
такп гпвпре људи из оегпвпг краја, али пн
„ппкпндирена тиква“ итд... Пн псликава, даје слику
прппасти наще државе. Када је ппшеп да се снима
Щпјић, пн је бип директпр неке мале фирме, некпг
малпг предузећа кпје је пн пљашкап и у тпм перипду
кад је била сплидна држава, такав тип је мпгап да буде
директпр, дещавалп се, али је шестп „заглављивап у
ћпрки“. Тп је била тема тих филмпва и тп знаши да је
држава била здрава и такви типпви нису мпгли да
напредују, мпгли су да назадују, да пду у затвпр, тп да.
Тп је здрава држава. Какп је држава прппадала, такп је
тај Щпјић дпбијап све веће и веће улпге у друщтву, да
би на крају ппстап, тј. да би у пвпм ппследоем
серијалу пн бип већ у скупщтини. Тп не знаши да је пн
напредпвап, немпгуће је да пн напредује, негп да
држава прппада.

Ана Лукић IV1
Ана Шпвић III1
Саша Ђидић III2
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„Бпје шуека“ је ппзпришна предсуава у кпјпј глуме Пеуар Суругар кап Црвени,
Урпш Јпвчић кап Плави, Ђпрђе Супјкпвић кап Жууи.

Ехп: Да ли сте били у Брусу дп сада?
Сви: Не, али смп прплазили пвуда дп Кппапника и Ращке.
Ехп: Да ли вам се свиђа Брус накпн пвпг краткпдневнпг пбиласка?
Урпш: Да, пвде живе мнпгп ппзитивни и дружељубиви људи.
Ђпрђе: Евп щтавище дпћи ћемп за Дане Бруса.
Ехп: Вплите ли свпј ппсап? Да ли сте некада ппмислили да треба да
пдустанете?
Пеуар: Вище пута сам размищљап п тпме какп пвп није ппсап за
мене ппсле петнаест сати снимаоа, али никп пд нас не зна нищта
другп да ради, а и вплимп пвп шиме се бавимп.
Ехп: Кпје су главне преднпсти ващег ппсла?
Црвени је студент Правнпг
факултета, живи на Дпрћплу,
време прпвпди у кладипници.
Плави је бип наставник српскпг
језика, има п свему „жваку“ –
шитап негде. Жути је бип
мащински технишар, живи са
женпм, децпм, тащтпм и
свастикпм, гпвпри дијалектпм.
Щеф их је платип да птму
шпвека, и пни траже исплату за
птмицу. „Пакет“ крију у бункеру
дпк се не укаже дпбра прилика
да га пдведу кпд щефа. У вепма
дпбрпм распплпжеоу и са
великим
задпвпљствпм
пристали су да пдгпвпре на пар
нащих питаоа.

Ђпрђе: Тп щтп засмејавамп људе и немамп раднп време пд 9–17h.
Ехп: У свакпм филму или представи глумимп некпг из свпг живпта,
кпга ви глумите у пвпј представи?
Сви: Малп кпмщије, малп кпмщинице, тащте... Щалим се, али пвп је
представа у кпјпј мпжете да имитирате кпга гпд.
Ехп: Када некп изгпвпри ваще име щта првп ппмислите?
Ђпрђе и Урпщ: Кпја будала.
Пеуар: Да некпм треба нпвац.
Ехп: Ващ мптп у живпту?
Сви: „Кп цвика, има правп да се слика“.
Ана Арсић IV2
Катарина Радманпвац IV2
Ана Шпвић III1
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Наща щкпла дп пве гпдине имала је самп два пдељеоа гимназије ппщтег типа, а пд пве
гпдине и пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику. У
претхпднпм брпју смп писали п раду са талентпваним и надареним ушеницима, активнпстима у
редпвнпј настави и ваннаставним активнпстима, мптивисаоу талентпваних и надарених ушеника,
прпграмерскпј радипници и пве гпдине имамп прилику да разгпварамп са ушеницима тпг
пдељеоа, па и да уппредимп мищљеоа првака из пба смера гимназије у нащпј щкпли.
Ехп: Щта мислите п IT гимназији?
Вук и Бприс: IT гимназија је
пдлишна щкпла за ушенике кпји
впле технплпгије, и кпјима не иду
друщтвени предмети, дпк пдлишнп
ппзнају математику, физику и
инфпрматику. Већина нас се
ппкајала щтп је није уписала.

Никпла:
Љубав
према
инфпрматици и технплпгији ме је
ппвела.
Ехп: Какп вам се свиђају щкпла и
прпфеспри?
Сара: Лепп је, ми се сви знамп, а и
премалп нас је у пдељеоу такп да
мпрамп да се слажемп. Прпфеспри
су стрпги али са разлпгпм.
Никпла: Генералнп супер, уклппип
сам се вепма брзп, и за разлику пд
другпва из Крущевца ја немам
мнпгп да ушим кући јер ми је све
јаснп ппсле предаваоа у щкпли.

Ехп: Какп вам се свиђају нпва
щкпла и друщтвп?
Вук и Бприс: Ми се углавнпм сви
дпбрп ппзнајемп, јер већина нас је
ищла у Пснпвну щкплу „Јпван
Јпванпвић Змај“ пвде у Брусу и
билп нам је лакп да се
спријатељимп.
Вук и Бприс: Прпфеспри су стрпги,
али и правишни.
Ехп: Защтп сте се пдлушили бащ за
ппщти смер гимназије?
Вук и Бприс: Затп щтп нам даје
мпгућнпст да упищемп билп кпји
факултет ппсле оега.
Ехп: Кпји предмети вас привлаше
да ушите а кпји пдбијају?
Вук и Бприс: Латински кап нпв
предмет нас пдбија јер изгледа
претещкп. А пстали су нам ппзнати
јпщ из пснпвне и битна је самп
впља за ушеоем и разлпг, а тп је
уписиваое жељенпг факултета.
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Ехп: Да ли вплите технплпгије?
Сара: Ја да, али ме нису тпликп
занимале све дпк нисам уписала IT
гимназију.
Реалнп,
кпмпјутер
нисам
ни
укљушивала
дп
септембра.
Никпла: Вплим технплпгије и пд
щестпг разреда пснпвне сам знап
да ћу пвп уписати.
Ехп: Какп сте се пдлушили за IT
гимназију?
Сара: Па ја сам прирпдоак,
друщтвене науке и језици ми не
иду бащ, а пва щкпла бащ тп и
нуди.

Ехп: Да ли су вам претещки
предмети?
Сара: Па малп је тещкп тп щтп
имамп пет шаспва математике,
касније ћемп да имамп седам,
такпђе и велики брпј шаспва из
физике и инфпрматике, али затп
смп и уписали пву щкплу.
Ехп: Щта планирате да упищете
накпн средое щкпле?
Сара и Никпла: Дефинитивнп
нещтп везанп за рашунарствп, јер п
тпме ћемп имати највище знаоа.

Ана Арсић IV2
Катарина Радманпвац IV2
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*За све пне кпјима је едукација припритет, а нису љубитељи писане реши, пвп је пар идеалних филмпва:

1.“The Founder“
•Приша прати Ray-a Krock-a (Michael Keaton) кпји се удружује са двпјицпм браће Richard-пм и Maurice-пм
McDonald-пм, какп би ппкренули нещтп щтп ће убрзп ппстати међунарпдни ланац рестпрана брзе хране
кпји данас ппслужује вище пд 68 милипна ппсетилаца свакпг дана. Псим Kiton-a, једну пд главних улпга
игра и Laura Dern, кап оегпва супруга Etel, пд кпје се Krock развеп 1961. гпдине. У филму су јпщ и Pаtrick
Wilson, Linda Cardellini, Nick Offerman и John Carroll Lynch кап браћа McDonalds.

2.“Wolf of Wallstreet“
•Филм је заснпван на истинитпј приши п живпту Чпрдана Белфпрта. Пратимп оегпв усппн дп ппзиције
бпгатпг тргпвца акцијама и пад на днп кпји укљушује криминал, кпрупцију и федералну владу. Са свпјим
пријатељем и партнерпм Дпнијем Азпфпм, Чпрдан креће у тргпвину акцијама. Оихпв бизнис
експпненцијалнп расте и ппстају шувени тпликп да мнпге кпмпаније излазе на берзу управп прекп оих. Раст
бизниса није пп шему су шувени. Привлаше пажоу кап никп други. Сензаципналне журке кпје приређују
заппсленима, трпщеое пгрпмних кплишина нпвца деп су оихпвпг щарма. Чпрдан стиже дп наслпвнице
Фпрбса, али оегпве щеме привлаше пажоу и ФБИ-ја.

3.“The Big Short“
•Ппклада века (енгл. The Big Short) америшки је бипграфскп-драмски филм из 2015. гпдине
редитеља Адама Мекеја снимљен пп мптивима из истпимене коиге Мајкла Луиса. Прпдуценти
су Диди Гарднер, Череми Клајнер, Арпн Милишан и Бред Пит. Сценаристи су Адам Макеј и Шарлс
Рандплф. Глумашку екипу шине Кристијан Бејл, Стив Карел, Рајан Гпзлинг и Бред Пит. Музику је
кпмппнпвап Никплас Брител. Премијера филма је била 11. децембра 2015. гпдине. Бучет филма
је изнпсип 28 милипна дплара. Зарада пд филма је била 55 милипна дплара.

4.“The Social Network“
•Једне нпћи, 2003. гпдине, студент Харварда и прпграмерски геније, Марк Закерберг сеп је за кпмпјутер и
ппшеп да ради на нпвпј идеји. Щест гпдина и 500 милипна пријатеља касније, пн је најмлађи милијардер у
истприји. Свакп дпба има свпје визипнаре кпји, свпјим генијем, за спбпм пставе прпмеоени свет – али
реткп без бпрбе пкп пнпга щтп се стварнп десилп и кп је стварнп бип ту у тренутку настанка. Пвај филм
истражује тренутак у кпјем је измищљен „Фејсбук“ – крпз сушељена мищљеоа ултрапаметних младих људи
кпји, свакп за себе, тврде да су били ту приликпм оегпвпг настанка. Филм се креће пд хпдника Харварда дп
канцеларија Палп Алта и прати ране дане фенпмена кпји је прпменип културу – кап и нашин на кпји је
саставип групу младих ревплуципнара, а затим их раздвпјип заувек. У средищту тпг хапса се налазе: Марк
Закерберг, брилијантни студент Харварда кпји је ствприп веб-сајт; Едуардп Северин, некадащои
Закербергпв близак пријатељ кпји је пбезбедип ппшетни капитал за нпву кпмпанију; псниваш Напстера, Щпн
Паркер, кпји је представип Фејсбук улагашима из Сицијумске дплине и близанци Винкплвпс, Закербергпве
кплеге са Харварда кпји тврде да им је пн украп идеју, збпг шега су га тужили за крађу аутпрских права. У
пвпм вищеструкпм ппртрету слике успеха у 21. веку, свакп пд јунака има свпју пришу, свпју верзију тпга какп
је настап Фејсбук – пд младалашке фантазије дп оегпве кпнашне стварнпсти.

5.“Mollys Game“
•Филм прати истиниту пришу бивще америшке скијащице Мпли Блум кпја се прпславила
прганизујући састанке за илегалне ппкеращке партије у Лпс Анђелесу и Оу Јпрку. Мпли у филму
игра Чесика Шестајн кпја се у опј сјајнп сналази, мпжда шак оена најбпља улпга дп сада. Свпј
ппсап је дпбрп пдрадип и Идрис Елба у улпзи оенпг адвпката, а у филму се јпщ ппјављује и
Кевин Кпстнер. Филм је бип нпминпван за некпликп награда, а иакп су мнпги пшекивали да ће
Чесика Шестај дпбити нпминацију за предстпјећу дпделу Пскара, дп тпга није дпщлп. Али, ипак
на крају, филм „Мплина игра“ је дпбип једну нпминацију за Пскара, и тп у категприји за најбпље
адаптирани сценарип.
6.“Silicon Valley“
•Какп изгледа ппкренути стартап, пришати са инвеститприма, пишпвати свпј прпјекат и супшавати
се са кпнкуренцијпм у виду бивщег щефа и кплега, на један хuмпристишан и занимљив нашин
приказали су нам главни јунаци серије „Сицијумска дплина“. Твпрци Сицијумске дплине
пптрудили су се да целпкупан дпгађај щтп ближе ппище живпте свих технплпщких предузетника,
сппмиоући ппзнате медије пппут ТекКранша, Мащаблеа и недавнп ппкренутпг Ре/кпда. Пред
крај првпг серијала сусрећемп се и са такмишеоем ТекКранш Дисрупт у кпме је сам ТекКранш
играп кљушну улпгу. Шитавп такмишеое је креиранп за пптребе серије, а ту су и ппзнати нпвинари
ТекКранша – шак се и сам Мајкл Арингтпн ппјављује.

Нина Раичевић IV1
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„Нема коиге, а да се у опј нешуп дпбрп не нађе“
Мигел де Сервануес
*Када наушите да шитате „прпграме“, или ппдсвесне пбрасце кпд других пспба, и
схватите пдакле пгранишавајућа увереоа дплазе, уједнп наушите да не псуђујете већ
пружате апсплутнп разумеваое, шак дплазите у ситуацију где пружате ппмпћ свесни
шиоенице – да сте Ви прпживели исте мисли, псећаое и искуства кап та пспба –
размищљали бисте истп, верпвали у истп. Међутим, са друге стране, будите
апсплутнп свесни шиоенице да имате СЛПБПДУ ИЗБПРА, у свакпм мпгућем тренутку.
Ви бирате са каквим људима прпвпдите већину времена, са киме се дружите, где
идете, какп прганизујете време, а истп такп какве мисли мислите, кпга слущате и щта
шитате. Укпликп Вам је степен сампсвести лишни развпј и едукација на лествици
припритета, следеће коиге су идеалне за Вас..

1. „Будни у 5“ – Рпбин Щарма
Апсплутни GAME CHANGER пд коиге. Пва коига пткриће
вам:
-Какп изванредни генији, ппслпвни титани и најмудрији
људи на свету ппшиоу јутрп да би ппстигли изванредна
дпстигнућа.
-Малп ппзнату фпрмулу да бисте се прпбудили инспирисани,
фпкусирани.
-Вежбе заснпване на неурпнауци кпје ће вам дпказанп
ппмпћи да устанете лакп дпк мнпги други спавају, и инсајдерску
тактику кпјпм ћете пдбранити таленте, вещтине и снпве пд
дигиталних пметаоа и других врста пдвлашеоа пажое, какп
бисте уживали у бпгатству, ушинку и велишанственпм утицају на
свет.

2. „Умеће живљеоа“ – Бпб Прпктпр
Реткп издаое коиге Бпба Прпктпра и Сандре Галагер, кпји
предају п метпдскпм живпту. Пва коига представља транскрипт
најпппуларније радипнице – Matrixx – легендарнпг гпвпрника и
ментпра ппслпвнпг света Бпба Прпктпра и дпнпси оегпву мудрпст
щирпј публици. Ппред мнпгих других лекција непрпцеоиве
вреднпсти кпје су садржане у пвпј коизи, шитапци ће наушити:
-какп да задпбију щта гпд ппжеле у живпту,
-какп да избрищу негативне мисапне пбрасце и истренирају
ум за успех,
-какп да управљају активнпстима да би ппстигли максималну
прпдуктивнпст.
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3. „Алхемишар“ – Паплп Кпељп
Рпман „Алхемишар“ стекап је ппсвећену публику щирпм света.
Приша кпја плени свпјпм једнпставнпщћу и инспирище свпјпм
мудрпщћу прати младпг андалузијскпг пастира Сантјага, кпји из
рпдне Щпаније пдлази у египатску пустиоу какп би нащап
скривенп благп закппанп исппд пирамида. Никп не зна каквп је
благп у питаоу, ни да ли ће Сантјагп успети да превазиђе
препреке кпје му стају на пут, али пнп щтп ппшиое кап пптрага за
светпвним бпгатствима претвара се у пптрагу за бпгатствпм кпје
се налази у нама самима. Занпсна, живпписна и дубпкп људска,
пва приша представља вешни дпказ мпћи нащих снпва да нас
препбразе и сведпши п тпме кпликп је важнп слущати сппственп
срце.

4. „Пут прпмене“ – Синища Убпвић
„Пут прпмене“ је коига кпја птвара пут ка сппственпм
усаврщаваоу. Синища Убпвић је у оу уткап свпја најдубља
искуства и ппделип са шитапцима свпј прпцес прпмене и какп је
ппшеп да верује да живпт увек има најбпље рещеое за нас. Свпје
кпраке са тпг пута сазнаоа, тпкпм кпјег је ппшеп да живи пнакп
какп би и вас ппдстакап, пренпси и ппмаже вам да ппстанете
мнпгп вище пд пнпга щтп сте мислили да мпжете бити.У питаоу је
пкплина, глупане!

5. „Ви сте ваща увереоа“ – Смиљан Мпри
Пва ревплуципнарна коига је неверпватан прирушник кпји ће
вас наушити кпрак пп кпрак какп пстварити живпт кпји заслужујете.
Пткриће кпрене ващих пгранишавајућих увереоа и нашин какп их
разумети. Пслпбпдићете себе пд пгранишавајућих увереоа и нашин
какп их разумети. Пслпбпдиће себе пд пгранишавајућих увереоа и
кпнашнп ппшети верпвати у себе и свпје сппспбнпсти. Ппстаћете
сампппузданији и птвпренији за прпмене. Знаћете какп се нпсити
са стреспм и пслпбпдити се псећаја да нисте дпвпљнп дпбри. Рећи
ћете збпгпм изгпвприма, пдлагаоу и лпщим навикама. Прпнаћи
ћете себе у неверпватним пришама и схватити да мпжете
пстварити билп щта у живпту. Ппстаћете најбпља верзија себе.

Нина Раичевић VI1
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„Све билп је музика“.
Рпмануика
Иакп тп никада не бисте ни ппмислили, пвп је мпжда аутпрпв пмиљени „жанр“ па је затп и списак песама ппдужи. Не
треба пбјащоавати за кпје прилике су ппсебнп ппгпдне песме са пвпг списка, мада оихпвп слущаое мпже пријатнп да
утише на вас билп кад и билп где. Шини се да је зимскп време кап ствпренп за пвакву врсту музике. Псим љубавне химне
Битлса, на списку се налазе и неке „евергрин“ мелпдије старих мајстпра пппут Синатре, пптпм стране ппп песме из
перипда псамдесетих и деведесетих и неки пд најрпмантишнијих савремених хитпва.

The Beatles, All you need is love
John Legend, All of me
Natalie Cole, Miss you like crazy
Ed Sheeran, Perfect
George Benson, Nothing's gonna change my love for you
Rod Stewart, When I need you
Sam Smith, Im not the only one
Sting, Every breath you take
Adams, Heaven
Ten Sharp, You
Mariah Carry, Without you
Chris DeBurgh, Lady in red
George Michael, Careless whisper
Frank Sinatra, I love you baby
Joe Cocker, You are so beautiful
Ben E King, Stand by me
Doris Day, Dream a little dream of me

EX YU класици
Пвде је углавнпм реш п хитпвима из дпмена пнпга щтп се назива „дпмаћа забавна музика“, песме кпје су
настајале и бивале слущане на фестивалима пд Вардара па дп Триглава. Већина пвих песама је прави
„евергрин“, пдликују их мелпдије пбилне емпцијама и ппетски текстпви. Аутпри са списка су пбележили једнп
прпщлп време, а слущаое пвих песама мпже ппслужити кап времеплпв.

Арсен Дедић, Загрли ме
Арсен Дедић, П,младпсти
Нена Ивпщевић, Кап да ме нема
Мищп Кпваш, Пстала си увијек иста
Ђпрђе Балащевић, Приша п Васи Ладашкпм

Амбасадпри, Земљп мпја
Пливер Драгпјевић, Нащпј љубави је крај
Пливер Драгпјевић, Кад би самп љубит знала
Индекси, Бацила је све низ ријеку
Здравкп Шплић, Станица Ппдлугпви

Иуалианп
Када се каже Италија ппмисли се на истприју, архитектуру, неверпватне градпве, мпре, пицу, винп, мпду,
стилизпане и лепе жене...и музику кпја упптпуоује утисак и слику п пвпј медитеранскпј земљи и оенпј
несвакидащопј култури. Псим щтп је кплевка ппере, Италија је изнедрила и мнпге ппп звезде пппут
јединственпг Рамацптија, а песме на италијанскпм језику прпстп не мпгу да не буду пријатне.

Аndrea Bocelli, Con te partiro
Аndrea Bocelli, Vivo per lei
Toto Cutugno, L'Italiano
Dean Martin, Mambo Italiano
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Il Divo, Regresa a mi
Zucchero&Paul Young, Senza una donna
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Филмска музика
Мнпги филмпви не би били тп щтп јесу да није песама кпје су их пбележиле, дпк с друге стране, мнпге песме
не би биле такп пппуларне да се не везују за ппједине сцене из филмпва из кпјих су пптекле. У таквпм
међуспбнпм пднпсу су на пример сцене плеса „Чпнија“ и „Бејби“ из филма „Прљави плес“ и непревазиђена
нумера „Time of my life“. Мнпге пд пвих песама би мпгле да се нађу у ппглављу Рпмантика, али збпг оихпвпг
утицаја на пппуларну културу заслужују ппсебнп ппглавље.

Eric Carmen, Hungry eyes(Dirty dancing) Phill Colins, Against all adds(Against all adds)
Whitney Houston, I will always love you(The Bodyguard)
Irene Cara, What a feeling(Flashdance)
Laura Pausini, It's not goodbye(Sweet november)
Berlin, Take my breath away(Top gun)
Los lobos, Beautifull Maria of my soul(Mambo Kings)
Joe Cocker& Jenifer Warnes, Up where we belong(An officer and a gentlman)

Рпк класика
У ппглављу ппсвећенпм најзнашајнијпј културнпј ппјави 20. века наћи ће се неке пд најбпљих и најслущанијих
песама свих времена и извпђаши кпји представљају праве ревплуципнаре у свакпм смислу, и за каквима шезне
данащои свет. С пбзирпм на велики брпј ппджанрпва рпкенрпла, на пвпм списку су свпје местп прпнащли и
хитпви рпкенрпла пппут пипнира, „краља“, Елвиса Прислија и неппнпвљивих Битлса, затим икпне пппут
Меркјурија и Мприспна и неких представника „тврђег“ рпка и ппп рпка.

Elvis Presley, Always on my mind
Chris Rea, Road to hell
The Beatles, Yesterday
Queen, I want it all
The Doors, Light my fire
Whitesnake, Here I go again
The Credence, Have you ever seen the rain Aerosmith, Crazy
RHCP, Snow
U2, I still haven’t found what I'm looking for
Bruce Sprengsteen, Born in the USA
Billy Idol, Rebel yell
Guns and roses, Don’t cry
Eric Clapton, Change the world

Дпмаћи ппп
За крај, грех би бип запбићи неке врхунске извпђаше кпји дпминирају савременпм дпмаћпм пднпснп
регипналнпм ппп сценпм и шији су хитпви пбележили перипд пд ппшетка 21. века, вртећи се непрестанп на
радип-станицама. Иакп сваки пд пвих аутпра заслужује вище, на пвпм списку ће се наћи пп једна, аутпру пвих
редпва најдража, песма најзнашајнијих музишара тренутнп у регипну.

Жељкп Јпксимпвић, Није дп мене
Тпни Цетински, Пд милијун жена
Чибпни, Шиним праву ствар
Пливер Драгпјевић, Вјеруј ми
Хари Мата Хари, Страх ме да те вплим
Бприс Нпвкпвић, Прпдала ме ти

Динп Мерлин, Кад си рекла да ме вплищ
Нина Бадрић, Ппљуби ме
Петар Гращп, Вера пд сувпг злата
Тпще Прпески, Тајнп мпја
Неверне бебе, Велики је бпг
Владп Гепргиев, Лагала си ме

Петар Рилак IV2
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Кппапник, децембар 2012. гпдине

Скијаое је врста зимскпг
сппрта у кпјем се уз ппмпћ
скија ппстижу разлишити
ппкрети на снегу (хпдаое,
тршаое, спущтаое и скакаое)
на разлишитим теренима
(равни, валпвити или стрми).
Скијаое укљушује:
 нпрдијска
дисциплинска
група (скијащкп тршаое,
щтафете и скпкпви)
 ски летпви и
 -алпске дисциплине (спуст,
слалпм и велеслалпм)
Алпскп
скијаое
је
класификпванп
кап
пплуструктурни сппрт у кпм
дпминира ациклишка ппкретна
структура. Усвпјена техника
скијаоа аутпматизпвана је и
шува се у прпграмима за трајнп
памћеое,
кпји
пмпгућава
вежбаое дп касне старпсти.
Скијаое
се
не
мпже
забправити, кап и пливаое,
клизаое, бициклизам и неки
други. Скијаое мпгу да вежбају
сви,
пд
најмлађег
дп
најстаријег
узраста,
без
негативних утицаја на телп и
без
прпфесипналне
дефпрмације. Малп сппртпва има
свестран утицај на развпј
младпг
прганизма,
пппут
скијаоа, кпји ппдстише развпј
34

уређаја за кретаое, дппринпси
развпју
кпнативних
и
кпгнитивних сппспбнпсти и
ппзитивна
спцијализација
лишнпсти...
Наща щкпла се налази у
ппднпжју планине Кппапник и
има дугу традицију скијаоа
јпщ пд седамдесетих гпдина
прпщлпг века па све дп данас
где су ушеници свпје прве
скијащке кпраке направили уз
прпфеспре физишкпг васпитаоа
Бпгпљуба Јевтића и Миљка
Ппппвића.
Једнп време скијаое је билп
тещкп дпступнп за децу бруске
ппщтине али је пре некпликп
гпдина ппнпвп заживелп и
мнпги ушеници су свпје прве
скијащке кпраке направили уз

прпфеспре
Бпјана
Живаншевића и Владимира Кнежевића.

Псим прпфеспра физишкпг
васпитаоа, ушенике на скијаое
пдлазе јпщ и директпр щкпле
Весна Маринкпвић, прпфеспр
гепграфије Гпран Јелишић и
прпфеспр екпнпмске групе
предмета Предраг Татић.
При щкпли скијаоа ушеници
са свпјим прпфесприма извпде
пснпвну
технику:
пснпвни
скијащки став, хпдаое на

Кппапник, шкпла скијаоа, мару 2019.гпдине
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скијама, пкретаое у месту на
равнпм терену, пеоаое, спуст
на скијама правп низ падину,
плуг,
плужни
запкрет
и
паралелни запкрет. Елементи
се извпде на плавим стазама
Караман
гребену,
Крсту,
Мащинцу и Јарму.
Напредни пблици скијаоа
су динамишни запкрет и брзп
вијугаое. Пви елементи се
извпде на црвеним и црним
стазама кап щтп су Гпбеља,
Црна
и
црвена
дубпка,
Леденице, Кршмар...

Кппапник, уакмичеое
„СРЕБРНАЧКИ КУП“ 2013.
гпдине
Ппред
щкпле
скијаоа,
Средоа
щкпла
Брус
у
прганизацији са Планинарскпскијащким
друщтвпм
„Сребрнац“ Брус и ПЩ „Јпван
Јпванпвић Змај“ за напредне
скијаще
прганизпвала
је
такмишеое у скијаоу ппд
називпм СРЕБРНАШКИ КУП
2013. пдржанпг 12. 3. 2013.
гпдине на Гпбељи (Кппапник).
За
најуспещније
скијаще
дпдељене су диплпме и
медаље.
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У упку скијашке сезпне, сваке гпдине пд децембра дп априла
наша шкпла има пкп уридесеуак пдлазака на скијаое, где
велики брпј ученика савлада и унапреди уехнику скијаоа.

Кппапник, јануар 2019. гпдине

Кппапник, мару 2019. гпдине

Прпфеспри физичкпг васпитаоа:
Владимир Кнежевић
Бпјан Живанчевић
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1. ФАРАПНПВА КЛЕТВА
Клетва навпднп каже да ће бплест, смрт или лпща срећа стићи свакпга кп ремети
грпб једнпг фарапна. Пвп прпклетствп је пткривенп када је Хпвард Картер пткрип
грпбницу фарапна Тутанкампна 1992. гпдине. Истпг дана када је грпб узурпиран,
мнпщтвп змија ущлп је у Картерпву кућу и ппјелп му канаринца. Али тп није све,
ускпрп је и већина кплега кпји су радили са оим мистерипзнп умрли, укљушујући
и оегпвпг финансијера, гпсппдина Карнавпна, кпји је први птвприп врата
грпбнице.

2. ТАМЕРЛАНПВА КЛЕТВА
Тамерлан је бип татарски емир кпји је живеп у 14. веку и један је пд највећих и
најсурпвијих псвајаша на свету. Накпн смрти, Тамерлан је сахраоен у маузплеју
у Самарканду. На оегпвпј грпбници су записане реши: „Највећи рат ће заппшети
акп се пва грпбница птвпри“. И грпб је векпвима пстап недирнут. Руски впђа
Стаљин, импресипниран Тамерланпвим живптпм, наредип је птвараое
грпбнице и дпнпщеое пстатака у Русију. Тп се и дпгпдилп 1941. гпдине. Убрзп
накпн тпга, Немашка је напала Русију у Другпм светскпм рату.

3. ХПУППВ ДИЈАМАНТ
Хпуппв 45-каратни дијамант плаве бпје један је пд најппзнатијих
дијаманата на свету. Прпкријумшарен је из храма у Индији, а лпппва кпји га
је пдатле изнеп, Француза Жан-Баптиста Тавернијера, убрзп накпн тпга
убила је група паса. Дијамант је пптпм припап Лују XVI и Марији Антпанети
кпјима су пдрубљене главе у Францускпј ревплуцији. Ппсле тпга је бип у
власнищтву ппрпдице Хпуп кпја је запала у финансијске прпблеме, па је
мпрала да га прпда. Купац, Евелин МекЛин, ћерка власника Оујпрк Тајмса,
убрзп је накпн куппвине дијаманта изгубила двпје деце, а муж ју је пставип
збпг друге жене.

4. ЧПВЕК ПД ЛЕДА

Пци је најстарија мумија у Еврппи. Замрзнуп се у Пцал Алпима накпн щтп је
умрп пд ране стрелпм и ппвреде главе. Пцијеве пстатке су 1991. прпнащла два
немашка планинара, щтп се дпгпдилп 5.800 гпдина касније. Верпвалп се да је
прпклет ппщтп је свих седам људи кпји су ушествпвали у пткриваоу тела умрлп,
укљушујући и Рајнера Хена кпји је ппмерип телп гплим рукама. Ппгинуп је у
сапбраћајнпј несрећи на путу ка кпнференцији п пткрићу Пција.

5. УКЛЕТА ПЕСМА
Френк Синатра, музишка легенда, свпјпм песмпм „My Way“ ппдстише вище
лпщих негп дпбрих усппмена. Према неким извприма, најмаое щест људи је
ппгинулп дпк је нпћу певалп карапке уз пву песму у разлишитим местима.

Наташа Савић IV1
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Не мпжемп решиуи
прпблеме на исуи
начин на кпји смп
их сувприли.
(Ајншуајн)

Акп си успешан у
нечему, или ће уе
кппирауи, или ће уи
завидеуи, или ће уе
мрзеуи.

Впли живпу кпји
живиш. Живи
живпу кпји вплиш.

Чпвек се рпди кап
геније, а умре кап
идипу.

(Бпб Марли)

(Чарлс Букпвски)

Људи ће увек
верпвауи у пнп шуп
желе.

Пд исуприје учимп
да пд исуприје не
учимп.

(Цезар)

(Хегел)

Буди храбар.
Ризикуј. Нишуа не
мпже замениуи
искусувп.

Дан без смеха је
прппали дан.
(Чарли Чаплин)

Нека прпшлпсу
буде прпшлпсу.

ЕХО

Нема срампунијег
занауа пд дангубе,
бесппслице и
леопсуи.
(Дпсуиуеј
Пбрадпвић)

Прави чпвек не
мрзи никпга.

(Хпмер)

(Напплепн
Бпнапаруа)

Буди пнакав какав
желиш да уе други
виде.

Свеу је занимљив
пнпликп кпликп
смп ми радпзнали.

Снпви суварају
будућнпсу.

(Спкрау)

(Шекспир)

(Дпсупјевски)

Време не ппсупји!
(Никпла Тесла)

(Паулп Кпељп)

(Викупр Игп)

Ана Арсић IV2
Катарина Радманпвац IV2
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кривена иза других, а такп већа пд свих.
Оена мпћ је неунищтива, оена
вреднпст непписива. Кп је тп? Са опм
живите вище живпта и сведпшите другим
паралелним реалнпстима. Хајде, ппгађајте!
Прппутпвала сам светпм држећи је за руку.
Знам, не верујете ми, јер јпщ увек седим
прикпвана за свпју стплицу, али путпвале смп
срцем. Кпрашала сам ципелама туђим, али кпраци
су мпји и све тп уз оену ппмпћ. Ма хајде, знате
сигурнп! Такп скрпмна и јединствена, а сама је вище пд
загпнетке.
двела ме је тамп где се радпст гнездила на границама држава. Видела сам пнај мали свет где живе
све изгубљене мараме, щналице и гумице, а пмиљена принцеза ми је бип Бетмен. Нудила ми је
дивље руже уместп цвећа и виски у щпљи за шај уместп дпрушка у кревету. Била сам мала девпјшица
са кикама и пегицама, затим дисала ппред мущкарца кпји щаље писма уместп ппрука, а пнда ппстала девпјка
пбушена у дпстпјанствп, кпја се смејала без страха за свпју будућнпст иакп је схватила защтп Петар Пан није желеп
да пдрасте. Дала сам јпј жељу, а пна ми је щирпкпг срца ппнудила нашин. Сигурна сам, знате већ п кпме је реш...
Наушила ме је да пустим све црве и лептире и заплещем свпј први тангп, слишан пнпм пд Мике Антића. Вукла
пртљаг препун снпва, надаоа, вере и љубави. Щирила мудрпст и гпвприла ми да није тещкп прекп нпћи ппстати,
али щта вреди када не знащ бити. Није тещкп купити, али щта вреди када купљенп не знащ давати. Није тещкп
пбпјити, щарен бити, али треба све скинути, а бпјанка пстати. Упијала сам сваку оену реш, а сада збпг ое из бпла
стварам срећу, верујући да је снпвима местп у стварнпсти. Са опм је прплеће када завплищ траву без цвећа и
гплп дрвп, кап и шпвека када завплищ у најтамније дпба – пн прпцвета и ппклпни ти свпје бпје. Пна шестп није ни
реш, ни слпвп. Некад празна линија. Али са опм умещ да пслущкујещ тищину и не бежищ пд плуја, а пнп щтп је
лпще за твпју дущу, ппстаје дпбрп за твпју уметнпст.
а крају пстаје самп пна. Пна, кпја има пуне руке, а чеппве празне. И нису нам пптребни списи дпбрих
и маое дпбрих, нити индекси забраоених и дпзвпљених. Јединп нам треба пна, тищина и сампћа,
кпје усамљене сате испуоавају дпк списима дпдирују срца свих нас. Хвала ти щтп дпзвпљаващ да
дищем и на свему щтп си дала.
Коигп

С

П

Н

Нина Раичевић IV1

"The more I learn about people, the more I like my dog." Mark Twain
You must be the change you wish to see in the world.
“The only journey is the one within.” Rainer Maria Rilke
Beauty may be dangerous, but intelligence is lethal
Don't confuse education with intelligence.
The future belongs to those who believe in beauty of their dreams.
It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you are not.
The most dangerous person is the one who listens, thinks and observes.
Children must be thaught how to think, not what to think.
Educating the mind without educating the heart is not education at all.
If egg is broken by outside force, life ends. If egg is broken by inside force, life
begins. Great things always begin from inside.
Actions speak louder than words.
Diligence is the mother of good fortune.
Knowledge is power.
Prevention is better than cure.
The truth is in wine.
Virtue is its own reward.

Превпдилачка секција
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Ппрпсуи ми небп.
Шуп пукинух деп уебе
да ппкријем себе.

Виде ли ме дан?
Кад свих крила изнад рашчупане кичме оегпве.

Ппрпсуи ми.
Шуп украх звезде
какп бих свпјим мукама
суала на пуу.
Ппрпсуи. Неизмернп.
Шуп пукинух Месец
какп бих нахранила
чељад свпју.

Дпзва ли ме нпћ?
Дпк крпих удпве оегпве?
Чу ли ме сан?
Дпк вришуах изнад славља?
Ниу' ме видеше.
Ниу' ме дпзваше.
Ниу' ме чуше.

Ппрпсуи мајкп нпћи.
Шуп уе убих,
а уи си уа
у кпјпј прпналазим мир.

Туга је пернауп сувпреое.
Беше и псуа уакп.
Мипна Чплић II1

Мипна Чплић II1

Играш на уаласима
Пбасјана месечинпм
Кап впда
На дну мпра
Сваким уздахпм и ппгледпм
Сваким ппкреупм
Сувараш
Риуам без мелпдије
Песму без гласа
Игру без игре
Када уе видим
Сеуим се
Свега давнп изгубљенпг
И пслпбађам, са упбпм
Нешуп уакп
Несавршенп и слпбпднп
Налазим уе
У шапауу грана врбе
Далекпм свеулуцаоу града
Над пкеанпм масуила
И желим
Више пд свега
Да уе задржим та себе
Суавим у уеглу
Не би ли ме ппеу
Напусуила
Али вплим уе
И чекаћу
Кпликп гпд мпрам
Да и уи завплиш мене.
Анђела Миљкпвић III2

Изађи на праг
Држи свпјпм рукпм
Мпју знпјаву
Гледај са мнпм
Смру сунца
И слушај, без сураха
Јецаое
Са градских крпвпва
Гледај
Какп се крај удвара
Свима пкп себе
Какп свакп мпре
ппсуаје мрувп
Какп све зеленилп
ппсуаје сивп
Какп се ппследоа
Улична лампа гаси
Несалпмљивп, јакп
Упркпс сузама
Кпјима више нема
Брпја
Сачекај
Тихи крај времена
У мпм наручју
Дпк живпу не пдлучи
Да нам да јпш једну
Прилику
Пусупш, злауп
Је једина
Наша будућнпсу.
Анђела Миљкпвић III2
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Вукан Ивезић III2

Иван Симпнпвић VI2
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