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Драги читапци!
Дпбрп нам дпшли у јпш један у низу наш и ваш шкплски часппис Ехп. У
сусрет Дану шкпле, 29. марта, представљамп вам 47. брпј часпписа у кпм смп се
пптрудили да кпликп-тпликп будемп ехп наше шкпле. Интервјуисали смп неке пд
ученика, спрпвели анкету п неким свакпдневим питаоима, представили неке пд
личнпсти значајних за наш град. Преппручили смп вам кпје коиге бисте мпгли да
прпчитате, на кпји начин да впдите рачуна п вашпј исхрани, кап и у кпм нпвпм
сппрту бисте мпгли да се ппрпбате. Акп пдлучите да путујете светпм, указали смп
на нека ппасна места кпја бисте мпгли да избегнете укпликп не вплите да
ризикујете, а ппдсетили смп вас и на неке планете Сунчевпг система. Кад смп већ
кпд планета, прпчитајте нештп и п карми јер вам мпжда мпжемп дати пдгпвпр на
питаое верујете ли у судбину или не. Такпђе мпжете бпље уппзнати себе
пдгпвараоем на нека пд наших питаоа изабраних за вас па такп, између псталпг,
увидети и да је пд велике важнпсти чувати живптну средину.

Ехпвски ппздрав за вас и надамп се да ћете уживати!
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Заврщена је санација и кпмплетна рекпнструкција
Средое щкпле у Брусу. За адаптацију
и
рекпнструкцију щкпле Канцеларија за урављаое
јавним улагаоима издвпјила је близу 70 милипна
динара.
У претпрпщлпм брпју смп писали п тпме да наща
щкпла прплази крпз прпмене и када је данас
ппгледамп упшићемп низ прпмена:


урађена је сппљащоа изплација пба дела щкплске
зграде, кап и таванице;



урађена је фасада на згради щкпле и фискултурнпј
сали;
замеоена је стпларија, сппљащоа и унутращоа,
на щкпли и фискултурнпј сали;





урађена је пграда щкплскпг двприщта и унутращоа
пграда у хплу щкпле;



урађена је сппљащоа и унутращоа хидрантска
мрежа;
урађен је систем ведеп-надзпра за щкплу и
фискултурну салу;
урађен је систем за дпјаву ппжара и
прптивппжарну защтиту у щкпли и фискултурнпј
сали;
урађен је прптивпрпвални систем за щкплу и
фискултурну салу;
урађена је мрежа за интернет такп да сада свака
ушипница има прикљушак на интернет, прикљушак
за рашунаре и друге екстерне уређаје (щтампаш,
скенер...);
рекпнструисане
су
електрпинсталације
и
грпмпбрански систем;
у фискултурнпј сали је замеоен паркет;








замеоен је винфлекс ппд у свим ушипницама,
припремним
прпстпријама
и
ппјединим
канцеларијама;
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у фискултурнпј сали саниране су свлашипнице и
тплети, урађене су плпшице у хпдницима;
у фискултурнпј сали су направљене јпщ две
свлашипнице кпје су недпстајале;
урађен је кпмплетнп нпв крпв на згради
фискултурне сале;





пкрешене су све прпстприје у щкпли и фискултурнпј
сали;
урађена је надстрещница на улазу у фискултурну
салу;

намещтени су и венецијанери за све ушипнице и
канцеларије кпје се налазе на југпистпшнпј страни
щкпле (из щкплских средстава).

За пствариваое прпграмских садржаја Средоа
щкпла кпристи прпстпр и пбјекте щкпле у Брусу,
туристишкп-угпститељске пбјекте на ппдрушју наще и
суседних ппщтина, а уједнп пстварује дпбру сарадоу
са устанпвама и прганизацијама и тп:
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Центар за културну и библиптешку делатнпст у
Брусу
Пснпвна щкпла „Јпван Јпванпвић Змај“у Брусу и
пстале пснпвне щкпле наще и
суседних ппщтина
Средоа щкпла „Ацп Рускпвски“ у Берпву
Ппщтина Брус
Дпм здравља у Брусу
„Црвени крст“ Брус
„Црвени крст“ Александрпвац
„Црвени крст“ Нищ
Сппртски центар Брус
Центар за спцијални рад
Ресурс центар: Лпкална кућа развпја Брус
Канцеларија за младе
Угпститељски пбјекти на ппдрушју наще ппщтине
Средое щкпле у нащем пкругу и Републици Србији

Средоа щкпла у Брусу у щкплскпј 2018/19 гпд.
пбразује и васпитава ушенике следећих ппдрушја рада
и пбразпвних прпфила:





урађене су свлашипнице у щкпли за пптребе
ушеника пбразпвнпг прпфила туристишки технишар
прпмеоен је гприпник кпји сада ради на пелет и у
тпм ппгледу су урађени прилази кптларници –
направљена су нпва врата;
щкпла је набавила за кабинете физике, хемије и
биплпгије нпве радне ппврщине за извпђеое
вежби, кап и нпве катедре са прикљушцима за
струју и впду;



1. Гимназија
ппщти тип (IV степен)




2. Екпнпмија, правп и администрација
Екпнпмски технишар (IVстепен)
Финансијски администратпр (IVстепен)






3. Тргпвина, угпститељствп и туризам
Туристишки технишар (IVстепен)
Туристишкп хптелијерски технишар (IVстепен)
Кпнпбар (III степен)
Кувар (III степен).
Ана Арсић III2
Кaтарина Радманпвац III2
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За надаренпг ушеника мпжемп рећи да ппседује ппщту, натпрпсешну,
сппспбнпст за рещаваое прпблема из неке пбласти. У пднпсу на друге,
надарена пспба брже, лакще и бпље рещава ппједине слпжене прпблеме, щтп
је шини натпрпсешнпм.
Таленат је дарпвитпст у ужем смислу. Пзнашава развијену специфишну
сппспбнпст кпја пмпгућава брзп и лакп стицаое неке вещтине, кап и виспких
ппстигнућа у пдређенпј пбласти (математишки таленат, музишки, ликпвни итд).

Мпдернп
пбразпваое
тежи
стицаоу квалитетнпг и трајнпг знаоа
за
све
категприје
ушеника.
Истпвременп треба пмпгућити и
дпдатну
ппдрщку
у
развијаоу
сппспбнпсти ушеоа,
критишкпг и
стваралашкпг мищљеоа, ппсебнп кпд
надарене, талентпване или самп
дпдатнп заинтереспване деце.
Тпкпм рада са талентпваним и
надареним ушеницима Све време
захтева се већи ангажман, кап и
дпмищљатпст наставника
Рад са дарпвитим ушеницима се
пдвија крпз следеће етапе:
Вепма знашајан, ппшетни кпрак је
преппзнаваое
надарених
или
талентпваних ушеника кпји ппказују
таленат, жељу и заинтереспванпст за
пдређену пбласт. У пвпј фази важна је
улпга наставника кпји их треба
преппзнати и дати им пптребну
дпдатну ппдрщку кап и сигнализирати
пдељенскпм старещини, рпдитељима
и струшнпј служби.
Мпгуће је изврщити и дпдатну
прпверу-селекцију ушеника – крпз
психплпщке тестпве и тестпве знаоа.
Када се изврщи идентификација
ушеника пдређује се степен-нивп
ппдрщке кпји ће се пружати
ушеницима накпн шега се прелази на
планираое и реализацију активнпсти.
У зависнпсти пд кпнкретнпг слушаја
пне мпгу бити:








слпбпдне активнпсти (секције)
дпдатна настава из ппјединих
предмета
сампсталан рад кпд куће
уклјушиваое у кпнкретне прпјекте
пнлајн ушеое
истраживашке станице, семинари,
фестивали науке и слишнп



кприщћеое напреднијих учбеника
и/или материјала прекп интернета
 прилика да брже прпђе крпз
базишнп градивп
 сампсталан истраживашки рад
 рад са ментпрпм
 слпженији задаци и вищи нивпи
знаоа
 задаци
кпји
пмпгућавају
разлишите приступе и разлишита
рещеоа
 развпј сппспбнпсти лпгишкпг и
стваралашкпг мищљеоа
 кприщћеое аудип-визуелних и
других стимулативних материјала
у настави
 флексибилни
временскппрпстпрни услпви за рад
 едукативни излети и ппсете
разлишитим институцијама
 гпстујући предавaши
У циљу щтп успещније ппдрщке
надареним и талентпваним ушеницима
пптребнп је на нивпу щкпле, кап и кпд
свакпг
наставника
ппдстицати
аутпритет кпји се гради на струшнпсти,
а не на ппзицији мпћи; кап и развијати
кпд ушеника дпживљај да се оегпве
сппспбнпсти виде, цене и ппдржавају.
Према тпме, задаци развпја
дарпвитих у наставним предемтима и
пбластима
били
би:
ппмпћи
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ушеницима да усвпје знашеоа знаоа у
прирпдним наукама, друщтвеним
наукама,
уметнпсти,
струшним
пбластима; ппмпћи им да раципналнп
и креативнп кпристе та знаоа; кап и
уппзнати их са искуствима кпја ће их
ушинити хуманијим и успещнијим
људским бићима.










дпбијаое пдређених ппвластица
(крпз пцену или други пблик
награде)
за
резултате
на
такмишеоима, инпвације или
изузетне резултате у некпм
другпм пблику активнпсти
јавнп ппхваљиваое, крпз коигу
пбавещтеоа, сајт щкпле, пнлајн
ушенишки клуб и друге медије
укљушиваое у презентацију щкпле
врщоашка едукација тј. ппставити
их у улпгу предаваша и пних кпји
едукују друге ушенике
впђеое шаса...

Ппсебан нагласак треба ставити на
активну упптребу стешенпг знаоа, тј.
на сампсталну прпдукцију, на видљиве
резултате рада; на прпцену рада и
усппстављаое
критеријума
успещнпсти;
на
унутращое
задпвпљствп, на псећај ппстигнућа и
ппнпса збпг раста сазнаоа, развпја
сппспбнпсти и пвладаваоа пдређеним
пбластима. Тиме би се ппказала ппщта
и специфишна брига за напредпваое
надарене деце и не би се заустављап
оихпв развпј и пптребе на рашун
прпсешнпсти!
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Планпм уписа Средое щкпле Брус,
за щкплску 2017/2018 гпдину, у пквиру
пбразпвнпг прпфила гимназије, бип је
планиран упис једнпг пдељеоа
ушеника са ппсебним сппспбнпстима
за рашунарствп и инфпрматику (20
ушеника). Пвај нпви прпфил требап је
да пмпгућити ушеницима да, ппред
темељнпг ппщтег пбразпваоа, стекну
и струшна знаоа и вещтине из све
актуелнијих пбласти инфпрмаципних
технплпгија.
Да би ушеник мпгап да упище пвп
специјализпванп пдељеое требалп је
да пплпжи пријемни исипит из
математике и псвпји минималнп 120
пд мпгућих 240 бпдпва.
Щкпла је пружила сву неппхпдну
ппмпћ ушеницима кпји су изразили
жељу да упищу пвп пдељеое:
У
щкпли
је
прганизпвана
припремна настава из математике.
За ушенике је изврщенп прпбнп
тестираое пријемнпг испита
Щкпла је прганизпвала бесплатан
превпз на пплагаое пријемнпг испита
у Гимназији Крущевац
За упис пвпг пдељеоа пријавилп се
22 ушеника.
На пријемни испит 3. јуна 2018.
гпдине у Гимназији у Крущевцу
изащлп је 18 ушеника.
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Име и презиме
Впјин Кнежевић
Лука Здравић
Анастасија
Миланпвић
Данијел Арсић
Милан Милишевић
Дращкп
Мпскпвљевић
Никпла Мајдпв
Матеја Ђуђић
Татјана Лазаревић
Александар
Петрпвић
Даница Никплић

Бпдпви
201
200

И ппред свпг нащег заједнишкпг
труда и жеље Средоа щкпла у Брусу
није
успела
да
упище
пвп
специјализпванп
пдељеое.
Министарствп је на крају дпзвплилп
упис и пдељеоа са једнпм группм (10
ушеника) дпк смп ми пстали на 8
ушеника.
Планппм уписа за наредну щкплску
гпдину, услед малпг брпја ушеника кпји
заврщавају 8 разред у нащпј ппщтини,
није предвиђенп уписиваое пвпг
специјализпванпг пдељеоа.
Тп не знаши да је щкпла пдустала
пд пдељеоа ушеника са ппсебним
сппспбнпстима за рашунарсвп и
инфпрматику, већ да ћемп ппнпвп
ппкущати оихпв упис у гпдинама када
ће бити малп већи брпј псмака кпји
уписују средоу щкплу.

Преппзнаваоем
знашаја
савремених
инфпрмаципних
и
кпмуникаципних
технплпгија
и
уврщтаваоем у план уписа пваквпг
једнпг пбразпвнпг прпфила наша се
шкпла прпмпвисала и кап савремена
пбразпвна институција у рангу са
шкплпма
из
мнпгп
већих
и
развијенијих ппштина у Србији.
Мпрамп се захвалити свима кпји су
знашајнп узели ушещће у пвпј
прпмпцији:



170
158
158
158
139
139
131
131
128

Пријемни испит пплпжилп је 11
ушеника.






директпру и педагпщкпј служби;
свим наставницима кпји су
ушествпвали у презентацији наще
щкпле (нарпшитп пнима кпји су
прзентпвали щкплу ушеницима
заврщних разреда пснпвних щкпла
наще и пкплних ппщтина);
наставницима математике кпји су
прганизпвали припремну наставу
за пплагаое пријемнпг;
свим рпдитељима ушеника за
разумеваое и ппдрщку
и највище ушеницима кпји су
изащли на пријемни испит,
пплпжили га и пстали верни свпјпј
щкпли и свпјпј ппщтини.

ЕХО

Сматрали смп да щкпла мпра
ппклпнити дпдатну пажоу ушеницима
кпји су ппказали великп интереспваое
за
инфпрматику
(првенственп
прпграмираое
кап
прпфесију
будућнпсти).
У тпм циљу, кап вид ппдрщке
талентпваним, дарпвитим и свим
другим заинтереспваним ушеницима
за
пбласт
прпграмираоа,
прганизпвали смп дпдатну наставу у
виду
радипнице
прпграмираоа.
Радипница се пдржава кап двпшас
сваке среде пд 13,30 шаспва у кабинету
инфпрматике (бр.12).
Тема
кпју
пбрађујемп
на
радипници јесте прпграмски језик С# и
оегпва специјализпвана библиптека
(framework) за прпграмираое 2Д и 3Д
игара ппд називпм MonoGame.
Детаљнији принцип рада и мпгућнпсти
пве библиптеке представићемп у
некпм нареднпм брпју шаспписа ЕХП.
Циљ нам је да уведемп ушенике у
тему прпграмираоа крпз израду видеп
игара.
Крајои резултат нащег рада биће
видеп
игре
кап
прпизвпд
прпграмираоа самих ушеника кпје ће
бити прпмпвисане на сајту наще щкпле
пп заврщетку радипнице.
Ппзивамп и све друге ученике кпје
имају
интереспваоа
на
тему
прпграмираоа да нам се придруже!
прпфеспр
рашунарства и инфпрматике
Перица Стеванпвић
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ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Дан менталнпг здравља пбележен је 10.10.2018. у
хплу наще щкпле у име щиреоа, залагаоа и ппдизаоа
свести п бпљем менталнпм здрављу. Презентацију су
припремили ушеници прпфеспрке психплпгије,
Данијеле Збиљић, прпфеспрке истприје, Марине
Младенпвић, прпфеспрке музишке културе, Марије
Милпсављевић и прпфеспрке икпвне културе, Саое
Црнпглавац Јпванпвић.

У хплу наще щкпле пбележен је Светски дан
здраве хране 16.10.2018. Ушеници пбразпвнпг прпфила
Кувар и кпнпбар, предвпђени наставницима практишне
наставе, Веснпм Кпјић и Јеленпм Вукајлпвић,
припремили су излпжбени стп ппслaстица здраве
хране. Прпфеспрка биплпгије, Гпрдана Татић, са
свпјим ушеницима је припремила презентацију кпја се
пднпсила на правила здраве исхране.

Брусу су, такпђе, ушествпвали у пвпј презентацији и
дппринели тпме да се један пвакав, велики и знашајан
јубилеј, пбележи на нашин какав му и прилиши.

У Цркви Светпг Препбражеоа Гпсппдоег у Брусу,
пбележавајући щкплску славу Светпг Саву, кплашари
наще щкпле су у присуству великпг брпја ушеника,
прпфеспра и радника пресекли кплаш. У сарадои са
пснпвним щкплама из наще ппщтине, нащи ушеници су
ушествпвали и у светпсавскпј приредби какп би
пбележили јпщ један у низу 27. јануар.

Ушенишки парламент Средое щкпле у Брусу у
сарадои са Етнп группм Брус припремип је прпграм
хуманитарнпг карактера дајући му пблик срца са
ппрукпм „Буди хуман – ппкажи срце“.

Средоа щкпла Брус је пве щкплске гпдине дана
15.9.2018. пбележила Дан пещашеоа у Србији
пещашкп-виспкпгпрскпм турпм на релацији: бруска
баоа, релеј 1 на Дренпвашкпј Шуки, релеј 2 на
Дренпвашкпј Шуки, Чимијева викендица, бруска баоа,
у укупнпј дужини пд 8,5 км кпју су извели нащи
ушеници, прпфеспри, ушеници ПЩ “Ј. Ј. Змај” Брус и
шланпви ПСД “Сребрнац”.
Грађани Бруса су 19.3.2019. имали прилику да
пдгледају претптремијеру представе „Ујеж“ нащег
Драмскпг студија и пдслущају некпликп песама нащег
рпк бенда „Мит“, кап и певашкпг ансамбла „Етнп група
Брус“.

На дан Пупинпвпг рпђеоа, накпн јубиларних 160
гпдина пд рпђеоа пвпг великана, 9.10.2018. гпдине
пбележена је пва знашајна гпдищоица. Презентацију
бипграфије Михајла Пупина и најзнашајнијих
ппстигнућа и пствареоа у оегпвпм наушнпм раду
прганизпвалп је Струшнп веће прирпдних наука и
математике у сарадои са прпфеспркпм истприје
Маринпм Младенпвић. Ушеници Средое щкпле у
8
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Пвп хуманитарнп веше билп је ппсвећенп нащпј
суграђанки Анастасији Гаврилпвић.

прпфеспре и пстале раднике наще щкпле, а ппред
псвпјених награда ушесницима је била ппнуђена и
дпбра забава.

Наща щкпла прганизпвала је и пдласке на
бепградскп сајмищте – 27.10.2018. на Сајам коига; 1.
децембра на Сајам науке и 23.2.2019. на Међунарпдни
сајам туризма. Ушеници кпји су са свпјим прпфесприма
ппсетили пве сајмпве, ппред купљених коига,
ушествпваоу у експериментима, уппзнаваоу са
туристишким ппнудама и такп даље, ппнели су и низ
лепих усппмена.

Квиз ппщте културе и инфпрмисанпсти је јпщ
једна пд активнпсти наще щкпле, ташније Ушенишкпг
парламента кпји се пптрудип да ппред занимљивих
питаоа псмисли и занимљиве награде за ппбеднике. У
квизу, пдржанпм 13.12.2018. и 14.12.2018. гпдине,
ушествпвали су скпрп сви разреди наще щкпле такп
щтп су се првпг дана такмишили представници
пдељеоа на нивпу прве, друге, треће и шетврте
гпдине, а другпг дана ппбеднишке екипе из свакпг
разреда.

У циљу реализпваоа прпјекта Птвараое
регипналнпг инпваципнпг стартап центра расинскпг
пкруга, представници Виспке ппслпвне щкпле
струкпвних студија у Крущевцу, дана 21.3.2019. гпдине
представили су ппменути прпјекат ушеницима шетвртпг
разреда свих пбразпвних прпфила у нащпј щкпли.
Ушеници пбразпвних прпфила из пбласти
Тргпвине, угпститељства и туризма и Екпнпмије, права
и администрације, са свпјим прпфеспркама Виплетпм
Аздејкпвић (прпфеспр екпнпмске групе предмета) и
Саопм Црнпглавац Јпванпвић (прпфеспркпм ликпвне
културе) у хплу наще щкпле су приремили
нпвпгпдищоу прпдајну излпжбу нпвпгпдищоих
украса, кап и псмпмартпвску прпдајну излпжбу цвећа.
Пве излпжбе су хуманитарнпг карактера и ппсвећене
су Анастасији Гаврилпвић.

У сусрет нпвпгпдищоим и бпжићним празницима
Ушенишки парламент је са прпфеспркпм енглескпг
језика, Еминпм Маркпвић Ђуркпвић, прганизпвап
Нпвпгпдищои ващар са великпм лутријпм. Ушеници су
припремили брпјне и занимљиве награде за ушенике,

У библиптеци наще щкпле пбележен је
Наципнални дан коиге и Нарпдне библиптеке Србије
28. фебруара 2019. у пет дп дванаест. Разлпг
пбележаваоа у тпм перипду је у циљу наппмене да
никада није каснп за шитаое, а шиатое ппезије и
мудрих мисли п коизи и шитаоу приредили су
ушеници пдељеоа I1 са свпјим прпфепспрм српскпг
језик и коижевнпсти Љубищпм Красићем и
библиптекарпм Александрпм Радивпјевићем.

У сппртскпј хали наще щкпле у перипду пд 11.3.
дп 26.3. пдржан је Турнир у малпм фудбалу и за
девпјшице и за дешаке. Ппбедници мущке екипе су
ушеници пдељеоа IV4 (туристишки технишар), а женске
екипе ушенице I4 (туристишкп-хптелијерски технишар).
Прпфеспри физишкпг васпитаоа, Бпјан Живаншевић и
Владимир Кнежевић, припремали су екипе и
прганизпвали турнир.
Чланпви Нпвинарске секције
9
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Щкплске 2017/2018. гпдине ушеници Средое
щкпле у Брусу ушествпвали су у мнпгпбрпјним
такмишеоима и такп ппказали да је заиста
важнп ушествпвати па на тај нашин бити и
ппбедници. Ушествпвали су на ппщтинским,
пкружним и републишким такмишеоима из
математике, истприје, коижевне плимпијаде,
српскпг језика и језишке културе, физике,
хемије,
фудбала,
кпщарке,
атлетике,
рашунпвпдства,
статистике,
ппслпвне
екпнпмије, биплпгије, францускпг језика. Листу
ушеника са ппщтинскпг и ппјединих пкружних
такмишеоа из претпрпщлпг брпја упптпунићемп
у пвпм брпју псталим нивпима такмишеоа.

Владислав Щћепанпвић I2, 1. местп из истприје,
прпфеспрка Марина Младенпвић
Таоа Павличевић IV3, 2. местп из ппслпвне
екпнпмије, прпфеспр Предраг Татић
Димитрије Маркпвић III2, 2. местп из математике
(Мислища), прпфеспр Славпљуб Михајлпвић
Данилп Лекић IV1, 3. местп из математике
(Мислища), прпфеспр Славпљуб Михајлпвић
Вељкп Симић I2, 5. местп из истприје, прпфеспр
Марина Младенпвић
Невена Милисављевић IV1, ушещће из математике
(Мислища), прпфеспр Славпљуб Михајлпвић
Емилија Недељкпвић II1, ушещће из Математике
(Мислища), прпфеспр Љиљана Живаншевић
Ивана Вукпвић, ушещће из рашунпвпдства, прпфеспр
Виплета Аздејкпвић
Марија Бпжанпвић IV3, ушещће из статистике,
прпфеспр Лидија Дашкпвић
Кристина Дељанин II3, 1. местп из чудпа, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Кристина Дељанин II3, 2. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Ана Дачкпвић IV1, 2. местп из францускпг језика,
прпфеспр Зприца Видпјевић
Катарина Милисављевић, I1, 2. местп из српскпг
језика и језишке културе, прпфеспр Љубища Красић
Нађа Щиљић II1, 2. местп из бацаоа кугле, прпфеспр
Владимир Кнежевић
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Анђела Здравић II2, 3. местп из коижевне
плимпијаде, прпфеспр Таоа Тпдпсијевић
Невена Симић II1, 3. местп из коижевне плимпијаде,
прпфеспр Таоа Тпдпсијевић
Владислав Щћепанпвић I2, 3. местп из истприје,
прпфеспр Младина Младенпвић
Вељкп Симић I2, 3. местп из истприје, прпфеспр
Марина Младенпвић
Нина Раичевић II1 3. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Никпла Кпвачевић 3. Местп из бацаоа кугле,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Михајлп Маркпвић, I2, ушещће из физике, прпфеспр
Жаклина Ђпрђевић
Владислав Щћепанпвић I2, ушещће из физике,
прпфеспр Жаклина Ђпрђевић
Данилп Лекић IV1, ушещће из математике, прпфеспр
Марјана Тимптијевић
Димитрије Маркпвић III2, ушещће из математике,
прпфеспр Марјана Тимптијевић
Ана Дачкпвић IV1, ушещће из математике, прпфеспр
Марјана Тимптијевић
Емилија Кнежевић IV2, ушещће из математике,
прпфеспр Марјана Тимптијевић
Лазар Дачкпвић III1, ушещће из математике, прпфеспр
Марјана Тимптијевић
Михајлп Маркпвић I2, ушещће из математике,
прпфеспр Љиљана Живаншевић
Василије Щљивић II1, ушещће из биплпгије, прпфеспр
Гпрдана Татић
Исидпра Чпдић III2, ушещће из биплпгије, прпфеспр
Гпрдана Татић
Бпјана Павлпвић III1, ушещће из биплпгије, прпфеспр
Гпрдана Татић
Никпла Јелић III2, ушещће из биплпгије, прпфеспр
Гпрдана Татић
Никпла Савић I1, ушещће из биплпгије, прпфеспр
Гпрдана Татић
екипа пмладинки, 1. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
екипа пмладинаца, 3. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
екипа пмладинаца, 2. местп из фудбала, прпфеспр
Владимир Кнежевић
екипа пмладинки, 2. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Кристина Дељанин II3, 2. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Јелена Видпјевић I5, ушещће из Путева хране,
прпфепср Весна кпић
Миљан Милинчић, ушещће из Путева хране, прпфеспр
Весна Кпјић
екипа из математике (Михајлп Маркпвић, Емилија
Недељпвић, Димитрије Маркпвић, Данилп Лекић),
ушещће, прпфеспр Љиљана Живаншевић
Анђела Аврампвић I4
Никпла Дељанин I4
Сандра Ђурић I4

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Пре вище гпдина наща щкпла се
ппбратимила са средопм щкплпм „Ацп Русински“
из малпг града унутар Македпније, Берпва. Тај
град није мнпгп већи пд Бруса, па самим тим је и
оихпва средоа щкпла слишна нащпј и сваке
гпдине и пни, кап и ми, славе дан щкпле. Оихпв
дан щкпле је 23. септембра, и тада ушеници,
некпликп прпфеспра и директпрка наще щкпле
пдлазе у Берпвп.

Углавнпм се пплази шетврткпм какп никп не
би пунп изпстајап са наставе такп да смп пве
щкплске гпдине птищли 4. пктпбра, у раним
јутароим шаспвима, а стигли негде предвеше.
Када се стигне у тај мали град, срдашнп вас
дпшекају директпр оихпве щкпле, некпликп
прпфеспра и нащи дпмаћини кпји ће пд тада, па
све дпк вас не испрате у субпту, бити насмејани и
спремни на све прегпвпре.
Тпг дана пд умпра, а и пд мрака кпји је већ
пап, није мпгуће да се виде све леппте тпг града
али кап и сваки град, и Берпвп има свпј нпћни
живпт, ппшевщи пд шетвртка, и журке кпју
прганизују
ушеници
оихпве
щкпле
кап
дпбрпдпщлицу. Следећег дана треба да се устане
раније јер вас дпмаћини впде у оихпву щкплу да
вам је ппкажу, ту се пдржава и једна мала
церемпнија са некпликп рецитација, некпликп
песама и представпм. Ппсле тпга следи пбилазак

ЕХО

града, сваки дпмаћин за себе прави план куда ће
вас впдити, али има некпликп места кпји се
никакп не прескашу а тп су: првп и пснпвнп –
оихпва главна улица у кпјпј се налази све щтп вам
је пптребнп, пна се назива ,,Марщал Титп“; у тпј
улици су прпдавнице, кафићи, црква и
сендвишаре. Сендвишара је оихпв назив за
рестпране или мале трафике у кпјима се прпдају
самп сендвиши, кпјима се пни хвале, али не без
разлпга јер су стварнп прелепи, и кап да нисте
били у Берпву акп их нисте прпбали.
У сампм граду, јпщ нещтп щтп је неизбежнп
да се види и шему не мпжете а да се не дивите
ппгптпвп у јесеоим данима, је градски кеј на реци
Брегалници. Малп даље пд сампг града се налази
један спа кпмплекс ппред Бедпвскпг језера, кпји
мпжете пбићи са свпјим дпмаћинпм али и не
мпрате, јер свакакп ће се ићи следећег дана
нащим превпзпм и группм из наще щкпле. Акп
застанете и пппришате са билп кпјпм старијпм
пспбпм, рећи ће вам да је бар једнпм била у Брусу
и да ппзнаје некпг из пвпг града, бар су мпја
искуства таква. И дпк пбиђете све, и видите и пнп
щтп вас занима и пнп щтп вас маое занима, ппет
је пап мрак и време је да се изађе.
У вези са изласцима, увек ћете се лепп
прпвести, јер пни иакп имају свпју музику, вище
слущају нащу кпју и пустају у дискптекама,
кафићима и кафанама. А када сване субпта, брзп
пакпваое!
Сада
ћете
ппмислити
да
хипербплищем али када самп ппсле два дана
дпђе време за ппращтаое, свима ће бити жап. И
пнда ћете једва шекати да пни дпђу кпд вас 28.
марта. Надам се да сам вам малп приближила
дпгађаое када се пде у Берпвп и да ће щтп вище
вас ићи тамп будућих гпдина.
Ана Арсић III2
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Ушеници треће и шетврте гпдине су у перипду пд 27.10. дп 1.11.2018.
имали прилику да ппсете Италију и пткрију све занимљиве шари кпје
пва земља пружа. Уппзнавајући оене културне и истпријске
знаменитпсти, имали су прилику да увиде сва оена бпгатства а такпђе
и да се сусретну са занимљивпм традицијпм. Дпживљаји са пве
екскурзије ће нам свима пстати у леппм памћеоу
У раним јутароим шаспвима,
пкп 3:30 шаспва, 27.пктпбра 2018.
кренули смп пут Италије. Дп
италијанскпг града на пбали мпра,
Лида ди Јеспла, делили су нас сати
путпваоа и прелазак
прекп три гранишна
прелаза.
Ппред
гардерпбе, хране за
пут и паспща, на дугп
пшекивану екскурзију
ппнели смп псмех и
дпбрп распплпжеое.
С пбзирпм на тп да
смп
вепма ранп
кренули и да смп
мпрали да устанемп
ранп, путпваое крпз
Србију је већина
деце
у
аутпбусу
преспавалп. Границу са Хрватскпм
смп прещли негде пкп 8:30 шаспва.
Уследилп је путпваое крпз
теритприју пве земље. Пптпм смп
ступили у Слпвенију, кпја је свпјпм
лепптпм и шистпћпм пшарала све
присутне. У касним ппппдневним
шаспвима пристигли
смп на теритприју
Италије.
Дп Лида ди
Јеспла делилп нас је
јпщ свега пар сати
путпваоа. Када смп
кпнашнп стигли пкп
20:30
шаспва,
уследила је вешера, а
пптпм и пбилазак
предивне
плаже.
Исцрпљени пд дугпг
путпваоа, рещили
смп да се ппустимп и
12

пдмпримп. Сутрадан нас је шекап
дуг пут дп Венеције, а пптпм и дп
града Рпнте у кпме је требалп да
преспавамп наредне нпћи. Ујутру
смп, пп дпгпвпру, кренули пут

Венеције. Уследила је впжоа
брпдпм и разгледаое града. С
пбзирпм на гпдищое дпба, јесен,
ипак смп успели да се тпг дана у
пптпунпсти уппзнамп са шарима
дивне Венеције. Кища је падала и
све је вище впде билп на улицама

града. Нама тп није засметалп, шак
смп и уживали и с пдущевљеоем
ппсматрали један сасвим пбишан
дан станпвника. Упутили смп се у
Рпнту, где смп и преспавали.
Следећег дана кренули смп у
Фиренцу. Време је билп лепще и
вище није билп кище. Мпгли смп
слпбпднп да щетамп градпм и
уживамп у оегпвпј леппти.
Следећа дестинација била је дугп
пшекивана и придавала је највећу
радпст ушеницима. Рим, вешни град
бурне истприје. Сваки шпвек зна
макар деп истприје пвпг града. Уз
дивне прише нащег впдиша успели
смп да сазнамп јакп занимљиве
шиоенице. У Риму смп прпвели два
дана. Првпг дана
пбищли смп шувени
Кплпсеум.
Такпђе,
имали смп прилику
да ппсетимп и тржни
центар и пп врлп
ппвпљним
ценама
купимп квалитетну
италијанску
гардерпбу.
Другпг
дана били смп у
прилици да пбиђемп
једину државу у
држави,
Ватикан,
седищте
римскпг
папе. Исте вешери кренули смп
назад ка већ дпбрп ппзнатпј Рпнти
где је требалп да преспавамп и да
сутрадан кренемп назад ка Србији.
У ппвратку смп ппсетили Трст кпји
пдущевљава свпјпм лепптпм. Дуг
пут је бип пред нама, али дпбрп
распплпжеое
нас
није напустилп. У
Брус
смп
стигли
ујутру
пкп
6:30
шаспва.

Невена Симић III1
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Средоа щкпла у Брусу сваке гпдине прганизује коижевне вешери у сарадои са Нарпднпм
библиптекпм у Брусу. Пве щкплске, 2018/2019. гпдине, пдржане су две коижевне вешери, пд кпјих је
једна била ппсвећена Ђури Јакщићу а на другпј су ушеници наще щкпле представљали свпја
стваралащтва.
Деветнаеста регипнална манифестација
„Нпћ коиге“ пдржала се у петак, 14.12.2018. у
градпвима щирпм Србије, и тп у коижарама
Делфи, Лагуна и другим. Нарпдна библиптека
Брус се придружила „Нпћи коиге“ па су такп у
периду пд 16 дп 19 шаспва ушеници свих щкпла
наще ппщтине, али и сви грађани, мпгли купити
Лагунина издаоа са пппустпм пд 20%. Такпђе,
мпгли су присуствпвати пбележаваоу Дана
библиптекара и ппдсетити се живпта и
стваралащтва Ђуре Јакщића па такп бити деп
„Гепргијевих странствпваоа“, какп је гласип
назив те коижевне вешери кпју је припремип
прпфеспр српскпг језика и коижевнпсти Љубища
Красић. Заједнп са ушеницима наще щкпле,
коижевнп веше, Нпћ коиге и Дан библиптекара
пбележили су и ушеници Пснпвне щкпле 1. мај из
Влајкпваца.

На другпј коижевнпј вешери, 13.1.2019. ппд
слпганпм „Пусти светлп унутра, ппшни да
живищ“, ушеници наще щкпле су за крај првпг
пплугпдищта представљали свпје радпве. Прпзне
и ппетске радпве пратили су и једни пд шланпва
музишкпг бенда наще щкпле „Мит“, Саща
Павлишевић I2 и Саща Ђидић II2, а пвп веше је
пдржанп захваљујући прпфеспрки српскпг језика
и коижевнпсти Маји Грујић Ристић. На пвпј
коижевнпј вешери, свпја дела су представили
нащи млади таленти – Тијана Ксенија Миљкпвић
III4,
Анђела
Миљкпвић
II2,
Катарина
Милисављевић II1, Михајлп Маркпвић II2,
Милица Јездић I2, Јпван Шплпвејић IV2 и Тепдпра
Језић IV1.
Ана Шпвић II1
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Истраживашка станица Петница има садржаје за све младе истраживаше, кап и за наставнике. Ппстпје шетири
прпграма: за пснпвце, за средопщкплце, за студенте и за наставнике. На семинаре у Петници дплазе деца
из целпг регипна а предаваоа држе прпфепсри са факултета. Два ушеника наще щкпле прпщла су пријаву за
Петницу пве щкплске гпдине, Никплета Антић и Милпщ Кнежевић кпји је у фебруару истраживап пбласти из
Психплпгије. Пн је ушеник друге гпдине гимназије и са нама је ппделип свпја искуства из Петнице.
Ехп: Какп си сазнап и щта те је заинтереспвалп да се пријавищ за Петницу?
Милпш: За Петницу сам сазнап прекп прпфеспрке психплпгије али сам и сâм дпдатнп истраживап путем
интернета и схватип да је тп најбпље местп за стицаое нпвих знаоа из жељене пбласти.
Ехп: Кпје пбласти си истраживап у Петници?
Милпш: Пријавип сам се за прпграм из Психплпгије. У вези са гранама кпје смп истраживали, тп су биле
спцијална психплпгија, клинишка психплпгија, статистишка психплпгија, тп јест статистишка израшунаваоа у
психплпгији, кпгнитивна психплпгија, психплпгија лишнпсти и развпјна психплпгија.
Ехп: Какав је нашин рада и какав је прпграм ушеоа у Петници?
Милпш: У Петници се интензивнп ради, шак дп два сата иза ппнпћи. Предаваоа држе прпфеспри са
факултета. У вези са истраживашким нацртима, имамп приступ мнпгпбрпјнијпј литератури академске мреже, и те
задатке пбављамп највећим делпм сами или уз ппмпћ ментпра.
Ехп: Щта си нпвп наушип на предаваоима?
Милпш: На предаваоима смп ушили махпм теприју и дискутпвали п пдређеним темама. Наушили смп
мнпге занимљиве термине кпји се не сппмиоу у щкпли. Пнп щтп је најважније, ушили смп п метпдплпгији
истраживаоа на практишним наушним задацима. Наушили смп да наука није самп пнп щтп ушимп у щкплама, већ
да мпже бити мнпгп занимљивија унпщеоем филпзпфије науке у предаваоа, шиме се у Србији не бави щкплски
систем. Психплпгија није лешеое пацијента. У психплпгији се све свпди на статистику кпја не представља самп
излагаое ппдатака истраживаоа већ и математишка израшунаваоа, такп да се дпбар деп психплпгије свпди на
математику.
Ехп: Кпји су твпји утисци и каквп је твпје искуствп у Петници?
Милпш: Петница је правп местп за стицаое нпвих знаоа и уппзнаваое нпвих људи. У ппшетку мпжда све
делује шуднп, јер је тещкп навикнути се на темпп рада кпји је изузетнп интензиван и ппмалп наппран.
Селекципни прпцес је изузетнп слпжен и захтева ствари пппут писаоа есеја и састављаоа кратких
аутпбипграфија.
Ехп: Да ли би преппрушип свпјим другарима кпји су заинтереспвани да се пријаве за Петницу?
Милпш: Да, наравнп. Преппрушип бих свима кпји су у мпгућнпсти да се пријаве и стекну нпва знаоа и
ппзнанства.
Ана Шпвић II1
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„Етнп група Брус” ппстпји пуне три
гпдине.У свпм пунпм саставу брпји пкп тридесет
шланпва, кпји се састпји пд певаша, фрулаща и
щкплпваних музишара и људи кпји впле и баве
се пшуваоем и негпваоем етнп традиције.
Шланпве састава „Етнп групе Брус” пкупила је
љубав према нарпднпм стваралащтву. У жељи
да извпрну музику сашувају пд забправа, али и
приближе
уху
данащое
публике,
традиципналне ритмпве и мелпс уткали су у
сппствене аранжмане. Тиме су етнп музици
удахнули свпј лишни израз, али и дух нащег
времена. „Етнп група Брус” је јпщ вище дпбила
на пппуларнпсти снимаоем видеп сппта за
песму „Щетнала се Кузум Стана” и фпрмираоем
млађе групе у оенпм саставу.
Ппред брпјних наступа щирпм Србије,
„Етнп група Брус” је имала прилику да наступи и
у другим државама где је највећи утисак
пставила ппбеда за најбпљу етнп групу на
међунарпднпм такмишеоу ппд називпм
„Пиериа фест 2017” у Гршкпј и пвпгпдищоа
“Фебруарска забава” у Щвајцарскпј. Ппред
мнпгих планпва за пву гпдину „Етнп група Брус”
има у плану и снимаое нпвпг сппта.
Увек срећни и насмејани, са пунп
ппуздаоа настпје да и даље шувају етнп
традицију и да људи щирпм регипна шују за оих.
Да је етнп музика пппуларна и међу
средопщкплцима, сведпше шланпви групе кпји
су ушеници наще щкпле и тп из разлишитих
смерпва кпји ппстпје у нащпј щкпли – Саша
Павличевић I2 (Гимназија), Ана Щпвић II2
(Гиманзија), Анђела Миљкпвић II2 (Гиманзија),
Саша Ђидић II2 (Гиманзија), Даница Пбрадпвић
II4 (Тргпвина, угпститељствп и туризам), Ана
Лукић III1 (Гимназија), Емилија Недељкпвић III1
(Гиманзија), Анђела Здравић III2 (Гиманзија),
Анастасија Миљпјкпвић III2 (Гиманзија),
Данијела Ђпкић IV3 (Екпнпмија, правп и
администрација), Никплина Никплић IV3
(Екпнпмија, правп и администрација), Невена
Јпванпвић IV4 (Тргпвина, угпститељствп и
туризам).
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Гусле су нарпдни музишки инструмент са
ппдрушја Балкана. Пвај инструмент има једну
или евентуалнп две жице. Најшещће су
прављене
пд
јавпрпвпг
дрвета.
Кап
једнпжишани инструмент, гусле се срећу у Црнпј
Гпри, Бпсни и Херцегпвини и Србији.
Жице су направљене пд тридесет

упредених кпоских длака, кап щтп је слушај и са
струнпм гудала. Гудалп се кпристи такп щтп се
ппвлаши пп затегнутим жицама, прпизвпдећи
пщтар и драматишан звук кпји је изузетнп
експресиван. Гусле спадају у инструменте за
кпје је пптребнп великп умеће свираоа. Саме
гусле састпје се пд музишке кутије кпја је
пресвушена живптиоскпм кпжпм на кпју се
надпвезује дугашак врат, на шијем заврщетку је
изрезбарена живптиоска или птишја глава.
Гусле кап степски инструмент, даљим ппреклпм
пптишу из средое Азије. Срби кап једнп пд
слпвенских племена степскпг ппрекла, дпнели
су пвај инструмент на прпстпр југпистпшне
Еврппе. Гусле су играле важну улпгу у истприји
српске епске ппезије, будући да су гуслари
ппевали дпгађаје из наципналне истприје
векпвима све дпк ти текстпви нису кпнашнп
записани. Већина песама гпвпри п временима
птпманске владавине и наципналне бпрбе за
независнпст. Напприма Вука Стефанпвића
Карачића, мнпге српске епске песме записане су
и сашуване већ у ранпм 19. веку.
Ана Лукић III1, Анастасија Миљпјкпвић III2
Натаща Савић III1
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Милпван Матић. Рпђен је 12. маја 1963. у Александрпвцу. Мещтанин је села
Бптуоа. Математишку гимназију је заврщип у Бепграду, а накпн тпга
студирап Тепријску физику на Прирпднп-математишкпм факултету
Универзитета у Бепграду. Тпкпм щкплпваоа бип је ппшиоен живптпм и
делпм Никпле Тесле, п кпме је пбјавип мнпщтвп студија, фељтпна и других
радпва. Милпван Матић је један пд, акп не и шпвек са највећим брпјем
ппдатака п живпту и раду Никпле Тесле. Гпдине 1989. пбјављује коигу
„Теслинп прпрпшанствп“. Имап је ту шаст да буде једини српски представник
на 6. Међунарпднпј кпнференцији п Никпли Тесли у Оујпрку.

Гпран Раичевић. Бип је српски атлетишар. Рпђен је 26. јуна 1963. у Крущевцу,
а пдрастап је у селу Стрпјинци, где је живеп све дп ппшетка студираоа.
Заврщип је Ппљппривредни факултет. Атлетикпм је ппшеп да се бави 1975.
гпдине кап ушеник 5. разреда пснпвне щкпле „Мпща Пијаде“ у Разбпјни,
када је дебитпвап на крпсу Пплитике. Атлетску каријеру је ппшеп у Атлетскпм
клубу „Црвена звезда“. Наступап је и за „Партизан“, „Спкп Врбас“ и „Брус“.
Шестп је тренирап и у свпм селу Стрпјинци. Бип је петпструки првак Белпг
крпса и щестпструки првак крпса „Пплитике“. Пд 1989. дп 1992. гпдине бип
је неппбедив на улишним тркама. Вищеструки је првак Балкана. Ппгинуп је у
Медвеђи 6. маја 1999. гпдине кап припадник Впјске Југпславије, страдавщи
пд снајперскпг хица албанских сепаратиста. Сахраоен је у рпднпм селу
Стрпјинци. У шаст Гпрана Раишевића, ппщтина Брус сваке гпдине прганизује
атлетски мемпријал.

Кристина Чпдић. Рпђена је Брусу, 6. марта 1994. гпдине, где је заврщила
пснпвну щкплу и Гимназију – ппщти смер. Ушествпвала је на такмишеоима из
математике и физике, а најзнашајнија признаоа кпја је псвпјила су трећа
награда на Српскпј физишкпј плимпијади и брпнзана медаља на
међунарпднпм такмишеоу IJSO (International Junior Science Olympiad) у
Бакуу, Азербејчан, 2009. гпдине. На крају и пснпвне и средое щкпле је
дпбила Вукпву диплпму, кап и признаое ’’ђак генерације’’. Електрптехнишки
факултет уписује 2013. гпдине, а 2014. се ппредељује за пдсек Енергетика.
Пснпвне студије заврщила је са пценпм 9,88

Филип Вукпјишић III1
Страхиоа Маринкпвић III1
Иван Радманпвић III1
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Пре пар дана пдржали смп анкету кпјпј се пдазвап велики брпј ушеника из сва шетири разреда
наще щкпле. Анкета је садржала 13 ппщтих питаоа кпја су садржала једнпставан карактер.

1. Кпју врсту музике слущащ?
Већина ушеника наще щкпле не
слуща пдређену врсту музике, већ
све щтп им се свиди. Пстатак
ушеника слуща ппп, рпк и фплк, дпк
врлп мали брпј ушеника слуща
технп и реп.

2. Пмиљена коига?
Све вище је заступљенп
нешитаое
и
велики
брпј
средопщкплаца не шита, вище су
привржени друщтвеним мрежама
и интернету, али се мпгу наћи и
пни кпји ипак шитају, самп щтп су у
мнпгп маоем брпју пд пшекиванпг.
Кап
најшитаније
коиге
смп
издвпјили: ,,Хари Пптер“, ,,Ана
Кареоина“ , ,,Мали принц”, а има
и пунп љубавних рпмана кап ,,Ана
и француски ппљубац“.
3. Кпји жанр филмпва/серија
вплищ да гледащ?
Филмпви
су
ппстали
тинејчерска свакпдневица, па се
већина ушеника ппределилп за
акципне филмпве, али има и дпста
пних кпји гледају кпмедије и
рпмансе.
4. Пмиљени прпграм?
Збпг
велике
заступљенпсти
интернета, тинејчери вище и не
гледају телевизију, а мали брпј
гледа углавнпм забавне прпграме
кап Prva, Pink и O2.
5. Кпликп вплищ себе?

Пвп је питаое кпје треба сами
себи да ппстављамп сваки дан или
сваки пут када бирамп између себе
и неке друге пспбе. И лепп је щтп је
дпста ушеника реклп да себе
пбпжава, тп знаши да су углавнпм
сами себи припритет. Пстали су
пдгпвпри да себе впле дпвпљнп,
щтп би знашилп да би врлп лакп
ставили себе на другп местп.
6. Да ли си срећан/а?
Пвп питаое је билп исувище
лишнп, али нас радује шиоеница да
су сви срећни или бар свакп на свпј
нашин.

7. Да ли имащ дешка/девпјку?
Заљубљенпст и прве љубави су
главне теме тинејчера, и свакп пд
нас има ту неку пспбу кпју крищпм
гледа, иакп не желе тп сви да
признају.
8. Да ли имащ праве
пријатеље?
Пријатељствп у щкпли је нещтп
најлепще щтп мпже да се дпгпди
тпкпм живпта, јер пстаје заувек. Тп
и већина нащих ушеника мисли јер
сви имају бар пп једнпг правпг
пријатеља.
9. Где излазищ за викенд?
Питаое кпје вам бар једнпм
недељнп некп ппстави. А нама сте
пдгпвприли да углавнпм излазите у
клуб, затим у градске кафане,
маои брпј изађе самп да се

прпщета на градскпм щеталищту а
скпрп никп не иде у бипскпп.
10. Да ли си пдлушип/ла кпји
факултет ћещ уписати?
Пвп питаое је дпста важнп за
ушенике кпји су сада шетврта
гпдина и кпјима није псталп јпщ
мнпгп времена да размищљају.
Али напрптив, вище ушеника нижих
разреда зна щта ће уписаати негп
матуранти. Факултете кпје су
навпдили се углавнпм свпде на
КПА, ФПН и ЕТФ.
11. Кпја друщтвена мрежа ти је
пмиљена?
Већ у некпликп наврата смп
рекли да је интернет завладап
тинејчерима, али щта је тп щтп пни
гледају
на
телефпнима
и
кпмпјутерима? Па највећи брпј
ушеника је реклп да је тп Instagram,
впле да буду у центру дещаваоа и
да знају где се щта дещава, кп је
щта
пбукап.
Пдмах
ппсле
Instagrama заступљен је WhatsApp,
реалнп, тп је најједнпставнији
нашин за шетпваое са друщтвпм.
Ппсле пве две мреже све пстале су
ређе изабране, најмаое се кпристи
Viber затим Facebook и SnapChat.

12. Да ли се бавищ сппртпм?
На великп изненађеое али
пријатнп, дпста ушеника је реклп да
се бави сппртпм, па макар и самп
тршаоем кап рекрацијпм.
Ана Арсић III2
Катарина Радманпвац III2
Љубица Станкпвић III2
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Са струшне ташке гледищта
психплпгија би упитала: “Кпје
емпције у вама буди ваща
кпгнитивна кпмппнента п људским
ппступцима?“, дпк би спциплпгија
тп фпрмулисала кап: “Кпликп је
ваще
систематскп
знаое
п
друщтвеним
активнпстима
кпје утишу на
нащу
планету?“ С
друге стране,
ја вас питам: „Када би вас следип
шитав свет, да ли бисте били
задпвпљни пним куда га впдите?
Да ли ппказујете јединствп и
видите ли га у свему?“

Људи не увиђају да пни
заправп унищтавају Земљу – саму
планету кпја им даје живпт – јер
раде самп на тпме да себи
ппбпљщају и плакщају живљеое.
Међутим, пнп щтп је заједнишкп за
све нас, пнп щтп нас шини
уједиоенима у разлишитпсти јесте
мајка свих нас, Мајка прирпда.
Здрава живптна средина је пснпв
људскпг ппстпјаоа и пдрживпг
развпја друщтва. Оу шини прирпда
кпја нас пкружује, кап и све пнп
щтп је шпвек ствприп кпристећи
науку и технплпгију какп би
задпвпљип сппствене пптребе.
18

Мнпги
узимају
живптну
средину здравп за гптпвп, а
притисак на пгранишене ресурсе
планете Земље расте невиђенпм
брзинпм.
Наще
пптребе
су
разнплике и непрестанп се меоају

развпјем технплпгије, а ресурса за
задпвпљеое тих пптреба је све
маое, дпк је у истп време утицај
људи на живптну средину све већи.
Ппнащаое данащоег друщтва
је у свакпм смислу расипнишкп:
купује се, баца се, трпщи се, без
икаквпг
размищљаоа
на
ппследице. Да би се тп прпменилп,
пптребнп је да свакп пд нас
прпмени свпје навике и да
друщтвп стекне кплективну свест п
важнпсти защтите наще средине,
јер
кплективна
свест
даје
кплективне резултате, а све
ппшиое
једним
ппјединцем.
Ппјединци и маое групе људи
мпрају утицати на веће скупине и
наппкпн на – шитавп шпвешанствп –
какп би се мпгле пдвијати сталне и
знашајне прпмене на нащпј
планети. Ппшетни замах је пнп щтп
је пвде пптребнп. Сама прирпда
нам свакпдневнп гпвпри да се не
ппиремп прпмени, да је пна
неизбежна кап и сама смена
гпдищоих дпба.
Мпрамп улпжити наппр да
ппдигнемп нивп јавне свести, да
кпристимп
благпдети
Мајке

прирпде на ефикаснији нашин и
искпренимп щтетнп и пптрпщашкп
ппнащаое. Тп захтева заједнишкп
делпваое Еврппске Уније, влада
држава и самих ппјединаца. Раст
брпја
станпвника
и
ппраст
живптнпг стандарда
ппвећавају пптражоу,
ппдижу
цену
и
смаоују
дппринпс
прирпдних ресурса пд
кпјих зависимп, кап
щтп
су
метали,
минерали и храна,
кпји
су
уједнп
неппхпдни за функципнисаое
привреде и живптне средине.

Свакпга дана брпј станпвника у
свету ппрасте за 200.000. Дп краја
наредне деценије, дпдатне две
милијарде људи ће се прикљушити
средоим класама са виспкпм
пптрпщопм у земљама у развпју.
Пптражоа и ппнуда се све вище
разилазе. Акп се кприщћеое
ресурса
настави
ппстпјећим
темппм, шпвешанству ће дп 2050.
требати вище пд две планете да би
испунилп свпје пптребе, а наде
милипна људи у бпљи квалитет
живпта неће се пстварити.
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Затп је Еврппска кпмисија
ефикаснпст
ресурса
ушинила
једнпм пд пснпвних иницијатива
свпје стратегије дп 2020. гпдине, а
тп знаши ствараое веће вреднпсти
уз маое улагаоа, кприщћеое
дпбара на пдржив нашин и
ефикасније
управљаое
оима
тпкпм живптнпг века. Пшуваое
живптне средине је важнп збпг нас

самих и квалитета живпта кпјим
живимп и кпјим ће наща деца
живети.
Птпад је крпз истприју стални
пратилац
шпвека.
Развпјем
индустрије
ппјавили
су
се
материјали
кпји
пптерећују
прирпду, кпје пна не преппзнаје и
не мпже да преради. Јесте ли
знали да је за разградоу самп
једне аутпмпбилске гуме пптребнп
дп хиљаду гпдина, а да се
рециклажпм пнеуматика дпбија
сирпвина за нпве гуме, материјал
за игралищта и атлетске стазе?
Јесте ли знали да је за разградоу
папирних нпвина пптребнп пд два
дп дванаест месеци, а да се
рециклажпм једне тпне папирних
нпвина сашува седамнаест стабала?
Затп
пдгпвпрнп
бирајмп

рециклираое, јер такп шувамп
биљни и живптиоски свет,
смаоујемп загађеое ваздуха, впде
и тла, щтедимп електришну струју а
такпђе мпжемп ппстати бпгатији,
јер пнп ппдстише екпнпмски развпј
и утише на птвараое нпвих радних
места. Ппщте ппзнатп је да Земљу
називамп „плавпм планетпм“ јер
прекп 70% оене ппврщине шини
впда, међутим, тек 1% впде из
реке, језера и пптпка се кпристи за
кпнзумираое, а живпт без впде је
незамислив.
Збпг
велике
пптрпщое и све већих загађеоа,
впду називамп „плавим златпм“.
Оу угрпжавају щтетне материје из
индустрије, непрешищћене впде из
дпмаћинства,
прекпмернп
кприщћеое
пестицида
у
ппљппривреди, бетпнираое и
асфалтираое, сеша щума, киселе
кище, бацаое смећа и мнпге друге
лпще навике п кпјима не
размищљамп, а свакпдневнп их
практикујемп. Светска пптрпщоа
впде ппвећава се за пкп 6% сваке
гпдине, а сваки десети шпвек на
планети нема приступ пијаћпј
впди, щтп је јакп велики прпблем.
Јесте ли свесни да из птвпрене
славине свакпг минута исцури пкп
десет литара впде? Затим, акп впда
теше дпк перемп зубе, непптребнп
изгубимп пкп шетрдесет литара, а
акп впда теше дпк се шпвек брије,
непптребнп пде псамдесет литара,
дпк за праое аутпмпбила цревпм
нестане дп щестстп литара впде.
Нащ дппринпс щтедои впде мпра
да ппстане деп наще дневне
рутине, јер щтедећи впду щтедимп
и нпвац и у истп време впдимп
рашуна п живптнпј средини. Затп
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кпристите впду паметнп, јер сваки
литар је вредан.

Мпрамп да знамп, да се
инфпрмищемп, да се прпменимп.
Да будемп узрпк ппследица кпје
нам служе. Ппнекад је прпмена у
свему мала, гптпвп несппзнатљива,
зависна пд снаге мисли. Али када
је мисап дпвпљнп снажна, ушинак
је велики. Бирајмп пдгпвпрнп и
нека тп буде избпр кпји ћемп
изабрати свакпг дана, свакпг
тренутка. Наще малп за Мајку
прирпду знаши мнпгп. Кренимп
заједнп путем свеснпсти, јер такп
шувамп, щтитимп и унапређујемп
услпве за живпт људи и ппстанак
биљнпг и живптиоскпг света, а
уједнп бринемп и п будућнпсти
наредних генерација, јер заиста,
стварна великпдущнпст у ппгледу
будућнпсти јесте шиоеое најбпљег
щтп знамп у садащопсти. Шувајмп
нащу живптну средину, нащу Мајку
прирпду, јер дпкле гпд ми
бринемп п опј, брине и пна п
нама.
Нина Раишевић III1
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IV Крушевачки пплумаратпн

StartUp Пбука из предузетништва

Табла писменпсти

Наципнални дан коиге

Међунарпдни сајам туризма
20

Са екскурзије у Италији

Пбилазак храма „Светпг Саве“

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Нпвпгпдишоа лутрија

Библиптека шкпле

ЕХО

Сајам коиге

Хуманитарна ски трка "И ја се борим"

Щкпла у нпвпм руху

Турнир у малом фудбалу
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Планете Суншевпг система мпгу се ппделити према пплпжају, структури и велишини. Према пплпжају,
деле се на унутращое и сппљащое а кап граница узима се главни ппјас астерпида кпји се налази између
Марса и Јупитера; према структури деле се на терестришке (шврста ппврщина) и јпвијанске (стенпвити
чинпви); према велишини деле се на мале и велике. Меркур, Венера, Земља и Марс спадају у унутращое,
терестришке и мале планете дпк јупитер, Сатурн, Уран и Нептун спадају у сппљащое, јпвијанске и велике
планете. У пвпм брпју шаспписа ппдсетићемп се пснпвних карактеристика Меркура, Венере, Земље и Марса.

Меркур је најмаоа а уједнп и
најближа планета Сунцу и једна пд
псам планета у Суншевпм систему, шији
прбитални перипд траје пкп 88
земаљских дана.

Гледанп са Земље, Меркуру је
пптребнп скпрп 116 дана да направи
један пуни круг пкп свпје прбите, щтп
је мнпгп брже негп кпд иједне друге
планете.
Управп
пва
брзина
ревплуције Меркура је и била разлпг
збпг кпјег је та планета дпбила име пп
старпримскпм бпгу тргпвине и
путпваоа и гласнику бпгпва Меркуру
(лат. Mercurius; гршки еквивалент је
Хермес). Збпг гптпвп неппстпјаоа
атмпсфере кпја би ублажила суншевп
зрашеое, ппврщина Меркура је
излпжена
најинтензивнијим
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температурним варијацијама међу
свим планетама Суншевпг система а
кпје се на ппдрушју пкп екватпра крећу
између -173 °C у тпку нпћи и +427 °C у
тпку дана. Температуре на пплпвима
су кпнстантнп исппд -93 °C. Гпдищоа
дпба не ппстпје у смислу гпдищоих
дпба на Земљи, щтп је ппследица
малпг нагиба псе. Ппврщина Меркура
је избраздана брпјним кратерима
метепрскпг ппрекла и слишна је
ппврщини Месеца, щтп навпди на
закљушак да је сама планета у
геплпщкпм стаоу мирпваоа вище
милипна гпдина. Ппщтп Меркурпва
прбита лежи у равни са прбитпм
Земље (кап щтп је слушај и са
Венерпм), пва планета је видљива на
земљинпм небу тпкпм ранпг јутра и
увеше, али не и тпкпм ппнпћи.
Ппсматраое ппврщине Меркура са
ппврщине Земље је дпста лимитиранп,
какп збпг близине Сунца, такп и збпг
шиоенице да је Земљи пкренута увек
иста страна те планете. Прва
телескппска
псматраоа
Меркура
врщип
је
ппшеткпм
17.
века
италијански математишар и астрпнпм
Галилеп Галилеј. Иакп је свпјим
телескпппм утврдип пдређене мене
Венере, Галилеј није упшип исту

пспбину кпд Меркура збпг скрпмних
технишких
мпгућнпсти
оегпвпг
телескппа. Прва свемирска летелица
кпја се приближила Меркуру била је
Маринер 10 тпкпм седамдесетих
гпдина 20. века. Пна је тпкпм три
„сусрета“ снимила пкп 45% ппврщине
планете. Структурну пснпву Меркура
шине метали са пкп 70% удела и
силикати кпји шине препсталих 30%
структурних елемената.

Венера је једна пд псам планета
Суншевпг система и друга је планета пп
удаљенпсти пд Сунца са прпсешнпм
удаљенпщћу пд пкп 0,72 АЈ (или
108.200.000 км). Пкп Сунца се креће
гптпвп кружнпм прбитпм, а једну
рптацију пбави за 224,7 земаљских
дана. Другп је пп сјају небескп телп на
нпћнпм небу гледанп са Земље, пдмах
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ппсле Месеца. Име је дпбила пп
старпримскпј бпгиои љубави и леппте
Венери (гршки еквивалент је Афрпдита)
и једина је планета кпја је дпбила име
пп некпм женскпм митплпщкпм
бпжанству.
Гледанп
са
Земље
најупшљивија је у сумрак и у рану зпру,
те се шестп у нарпду назива и Звездпм
Даницпм и Звездпм Вечероачпм.
Венерина атмпсфера је вепма густа са
структурним уделпм угљен-дипксида у
оенпј грађи пд шак 96%. Збпг вепма
густе атмпсфере кпја на планети ствара
ефекат стаклене бащте, ппврщинске
температуре су вепма виспке и изнпсе
у прпсеку пкп 735 К, щтп Венеру шини
најтпплијпм
планетпм
Суншевпг
система. Планета је пбавијена густим и
изразитп рефлектујућим пблацима
сашиоеним пд сумппрне киселине.
Ппстпји мпгућнпст да су у прпщлпсти
на ппврщини Венере ппстпјали пкеани
кпји су верпватнп испарили услед
ппвећаоа температура узрпкпваних
ефектпм стаклене бащте. Ппврщина
Венере је вепма сува и ппдсећа на
изразитп сува пустиоска ппдрушја на
Земљи са кпјих се местимишнп издижу
вулканске купе и стенпвите плпше.
Вулканска активнпст на Венери је
вепма виспка и верпватнп је пна
главни узрпшник гпмилаоа пгрпмних
кплишина
угљен-дипксида
у
атмпсфери.
Земља је трећа планета пп
удаљенпсти пд Сунца и једина ппзната
планета у свемиру на кпјпј ппстпји
живпт.
Према
радипметријскпм
рашунаоу и другим извприма дпказа,
Земља се фпрмирала пре вище пд 4,5
милијарди гпдина, щтп је утврђенп
пдређиваоем времена пплураспада
урана и тпријума. Пп динамп теприји,
гепмагнетскп ппље се генерище унутар
истппљенпг језгра где тпплпта ствара
кпнвекцијска кретаоа материјала кпји
генерищу
електришну
струју.
Кпнвекцијска кретаоа у језгру су
хаптишне прирпде, и перипдишнп се
јавља прпмена смера кретаоа. Пвп
узрпкује
прпмену
ппларитета
магнетскпг ппља.
Наушници
су
успели
да
рекпнструищу детаљне инфпрмације п
прпщлпсти планете. Земља и друге
планете Суншевпг система су се
фпрмирале пре 4,6 милијарди гпдина
пд спларне маглине, масе пращине и
гаса пблика диска кпји су запстали
накпн фпрмираоа Сунца. Земља је
првпбитнп била растппљена маса, да

би се пптпм фпрмирап сппљни пмпташ
планете Земље (Земљина кпра) услед
хлађеоа.
Истпвременп
са
фпрмираоем
кпре
ппшела
се
акумулирати впда у атмпсфери.
Земља се једнпм пкрене пкп Сунца у
365,26 дана, перипд ппзнат кап
Земљина гпдина. Земљина пса
рптације се налази ппд нагибпм и
једна пд најважнијих ппследица пвпг
нагиба је меоаое гпдищоих дпба на
Земљи.

Земљина ппврщина је сталнп
меоала пблик тпкпм стптина милипна
гпдина, кпнтиненти су се фпрмирали и
нестајали, мигрирали и ппвременп се
спајали и фпрмирали суперкпнтинент.
Пре пкп 750 милипна гпдина,
најстарији ппзнати суперкпнтинент,
Рпдина, ппшеп је да се дели на
кпнтиненте,
кпји
су
се
прекпмбинпвани сппјили у други,
суперкпнтинент Панптију, да би
кпнашнп фпрмирали Пангеу, кпја се
распала пре пкп 180 милипна гпдина.
Унутращопст Земље ппдељена је у
вище слпјева – сппљащоа крута кпра,
Земљин пмпташ (мантл или плащт) и
језгрп.
Марс је шетврта планета пп
удаљенпсти пд Сунца и друга најмаоа
у Суншевпм систему, накпн Меркура.
Дпбила је име пп римскпм бпгу рата —
Марсу. Такпђе се назива и „Црвенпм
планетпм”,
јер
на
ппврщини
препвладава гвпжђе(III) пксид кпји
планети даје црвенкасту бпју.
У тпку су мнпга истраживаоа
везана за настаоенпст Марса живим
прганизмима у прпщлпсти, али и у
садащопсти.
Први
кпнтакт
са
ппврщинпм Марса имале су две
спвјетске спнде — лендери Марс-2
(27. нпвембра) и Марс-3 (2. децембра
1974. гпдине). Спнда Марс-2 престала
је са слаоем ппдатака у фази уласка у
атмпсферу, дпк је спнда Марс-3 била
пперативна двадесетак секунди пп
првпм успещнпм мекпм слетаоу на

ЕХО

Марс. Гпдине 2001. агенција НАСА је
лансирала спнду Одисеја на Марсу
2001, кпја је и даље у прбити пкп
Марса. Пва спнда, кпристећи свпј
спектрпметар гама зрака, пткрила је
виспку кпнцентрацију впдпника у
ппврщинскпм слпју тла Црвене
планете (дп једнпг метра дубине), и
претппставља се да је тп впдпник из
замрзнуте впде у тлу.

Марс је лакп видљив са Земље
гплим пкпм, и лакп се упшава оегпва
црвенкаста бпја. Перипд рптације и
гпдищоа дпба на Марсу су такпђе
слишна пнима на Земљи, а слишан је и
нагиб псе рптације планете кпји
услпвљава гпдищоа дпба. Марс има
два прирпдна сателита — Фпбпс и
Дејмпс, кпји су малих димензија и
неправилнпг пблика. Све дп првпг
успещнпг прплета спнде Маринер 4
ппред Марса 1965. гпдине, мнпгп се
пришалп п присуству впде у тешнпм
стаоу на ппврщини. Пва нагађаоа
била су заснпвана на перипдишним
прпменама светлих и тамних предела
на ппврщини, нарпшитп пкп ппларних
регипна али ппсматраши, предвпђени
Ђпванијем
Скјапарелијем
и
Персивалпм Лпуелпм, закљушили су да
су тп мпра и кпнтиненти. За дуге,
тамне линије кпје су ппсматраши
видели крпз свпје телескппе сматралп
се да су канали за навпдоаваое кпји
су се прптезали прекп целе ппврщине,
и да их је изградила цивилизација
далекп напреднија пд људске. За пве
линије се касније ппказалп да су биле
пптишка варка, мада археплпщки
дпкази прикупљени рпбптизпваним
спндама ппслатим на ппврщину
указују да је Марс у далекпј прпщлпсти
дпбрим
делпм
бип
прекривен
впденим прпстранствима.

Анђела Аврампвић I4
Никпла Дељанин I4
Сандра Ђурић I4
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Древни израз „карма'' једнакп је ппзнат кпликп
и схваћен на разлишите нашине. Тај ппјам, кпји у
превпду знаши „чин“ или „делп“, ппвезиван је са
ппјмпвима казне и награде или пак птплаћиваое
дугпва свпјих дела на разне нашине. Најшещће је
схватаое да се карма пднпси на систем узрпшнпсти,
где намера и делпваое ппјединца утишу на будућнпст
истпг, јер ће дпбре намере и делпваоа ствприти
дпбру карму и срећну будућнпст дпк ће лпща дела
ппкренути лпщу карму и будућу патоу. Нп, већи увид
у традицију ппказује да се карма вище пднпси на
механизам перцепције света и питаое какп нащ
дпживљај света пдређује пнп щтп зпвемп стварнпщћу,
негп на замищљену кпсмишку вагу правде.
Када пришамп п резултатима, пнда гпвпримп п
нешему щтп се најближе мпже пбјаснити кап закпн
узрпка и ппследице, кпји ппшива на једнпставнпм
принципу, а тп је да све ствари имају свпје узрпке и да
су све ствари кпје се дещавају ппследице
пдгпварајућих узрпка. Дакле, нема слушајнпсти, јер
све щтп ппстпји је резултат интеракција разлишитих
узрпка и када разазнамп принцип кпјим разлишити
узрпци дпвпде дп пдређенпг резултата, пнда не самп
да мпжемп сппзнати защтп се неке ствари дещавају
негп дплазимп дп сппспбнпсти да прпменпм узрпка
меоамп резултате кпји ће се дпгпдити у будућнпсти.
Карма се другашије мпже називати перцепција или
карактер, јер је кармишка перцепција систем
дпживљаја света пкп нас. Другим решима, ми нащим
физишким ппстпјаоем сведпшимп щта се пкп нас
дещава, али наща шула нису сппспбна дпживљавати
ствари негп пренпсе сигнале дп мпзга – кап щтп су
светлпсна фреквенција, звук, укус, мирис, дпдир – а
дпживљај свих тих утисака се пдвија у нама на разини
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менталне свести, кпја заправп врщи перцепцију на
пснпву претхпдних утисака, искустава щтп се
другашије назива ппдсвест, пднпснп местп где су сви
утисци кпје смп пстварили у интеракцији са пкплинпм.
Људи шестп нису свесни кпликп су субјективни,
па свпју субјективнпст дпживљавају кап пбјективнпст,
јер ми живимп у свету свпјих субјективних
интерпретација ствари, а пнп щтп нам се дпгађа је
увек ппследица тпга щтп видимп ствари крпз
пдређени прпграм, на пдређени нашин се ппнащамп
према оима и када их преппзнамп пп пдређенпм
кљушу – такп се изнпва и изнпва истп пднпсимп према
оима. Акп све щтп радимп, радимп са неким мптивпм
пднпснп намерпм кпја је вепма битна када је реш п
карми, пнда нашин на кпји видимп ствари
функципнище такп да привлашимп слишне дпгађаје,
људи и пспбине.
Нпр. када се нешега јакп бпјимп и када гледамп
на свет крпз напшаре страха, ппшиоу се
манифестпвати ствари кпје пптврђују такав пбразац,
такву разину перцепције пднпснп страх. Затим се у
нащ живпт ппјављују људи, ситуације кпји нам унпсе
јпщ вище страха, а тп су нищта другп дп нпсипци
виђеоа кпје ми имамп п оима. У свакпме
преппзнамп страх, јер га имамп у себи и такп
пптврђујемп оегпвп ппстпјаое. Без пбзира кпликп
мирпљубиви, птвпрени и пуни љубави били, други ће
у нама преппзнати те емпције самп пнпликп кпликп
сте их ви дубпкп сусрели у себи. Никада није дп
других, већ дп нас самих. Древна тибетска ппслпвица
гласи: Чпвек саоа да га јури демпн и дпк бежи пд
оега, вришти пд страха. У једнпм тренутку
наилази на зид и ппчне се преиспитивати:“Шта ћу
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сада? Шта ћу сада?!“, а демпн му на тп
пдгпвпри:“Откуд знам, пвп је твпј сан!“.
Дакле, ми у свакпм тренутку имамп слпбпду
избпра какп се пднпсити према прпјекцијама кпје
имамп, јер је најважнија ствар пп питаоу карме да ми
увек кпмуницирамп са прпјекцијама стварнпсти, а
никада са сампм стварнпшћу. Са каквпм
перцепцијпм кренемп, такп ћемп се и ппнащати и
пптврђивати истпветни кармишки пбразац или га
напустити и ући у нпви. Кад гпд кпд вас нека пспба
изазпве негативну емпцију, самп се запитајте да ли
би, укпликп сте у амфитеатру где вас је прекп три
стптине, истп пдреагпвали на пспбу кпја вас
фрустрира сви присутни или самп ви? Да ли би и пни
били узнемирени на неки нашин? Да ли је дп вас
самих или ипак дп свих псталих?

ЕХО

карми. Пваква психплпщка стаоа прати пдређена
енергетска фреквенција кпја се у тпм тренутку
активира, а тп активираое је пнп щтп пстаје у нама.
Ппд утискпм такве вибрације, дпгађа се да се
сусрећемп са пкплнпстима исте фреквенције. Шини
нам се да нас некп кажоава, а у ствари смп дпщли у
ситуацију да се сусрећемп са пним са шиме смп
заправп кпмпатибилни. Дпбра карма је са друге
стране ппследица врлина ума, пднпснп љубави,
разумеваоа, емпатије, птвпренпсти и несебишнпсти.
Ппд утискпм таквих психплпщких ппнащаоа кпја
имају пдређену фреквенцију, привлашимп истпветне
дпгађаје, људи и пспбине.

Седи стара бака испред града, наилази шпвек и
упита је:“Какви су људи у пвпм граду?“, бака га
ппгледа и реше:“А какви су били тамп пдакле
дплазищ?“,
пн
пдгпвпри:“Зли,
мрзпвпљни,
неппщтени, намрщтени...“, пна му реше: “Бпјим се да
су такви и туда куда си ппщап.“ Наилази други шпвек и
упита је: “Бакп, какви су људи у пвпм граду?“, пна га
такпђе ппгледа и реше:“А какви су били тамп пдакле
дплазищ?“, пн пдгпвпри:“Дпбри, ппщтени, љубазни,
насмејани..“, пна му реше:“Такви су и туда где си
ппщап.“

Будистишка изрека каже: Јесте да си ти мене
лупип батинпм пп глави, али акп сам ја дпнеп главу,
а ти батину – није ли пдгпвпрнпст у најмаоу руку
пбпстрана?
Дакле, за принципе карме је битнп разумети да
је пна нещтп щтп се дпгађа у смислу да смп
привлачни за пнп штп имамп у себи, а пнп щтп
имамп у себи су нащи стари пдабири кпји су се
ппнављали мнпгп пута, прещли у навику, а затим у
карактер, јер шпвек је биће навика. Међутим, тп не
знаши да смп псуђени на исти прпграм ппнащаоа
увек, већ да увек имамп слпбпду избпра. Јединп
треба псвестити прпграм, бити свестан пдпвпрнпсти и
увидети да никада није дп других. ЖИВОТ ЈЕ ТВОЈА
ВЛАСТИТА ОДГОВОРНОСТ.
Дпбра или лпша карма? Карма је етнишки
неутрална, али није енергетски. Тп знаши да свакп
наще психплпщкп ппнащаое има пдређену
енергетску фреквенцију. Када пришамп п делима кпја
су ппследица страха, ппхлепе, љубпмпре, мржое
пднпснп негативних стаоа ума, пнда је реш п лпшпј

Искуственп, какп видимп свет – такп га и
дпживљавамп. Када имамп један нашин виђеоа света,
пн пнда има тенденцију да се непрестанп
самппптврђује.
Имамп
безбрпј
мпгућнпсти
сагледаваоа пкплине, међутим везани смп за
пдређену перцепцију, кпја је ппстала наща навика.
Акп шпвек стекне навику да брине и да крпз
такав пбразац види свет, пнда у оегпв живпт улазе
ситуације пкп кпјих вреди бринути. Акп је пун страха,
такпђе се ппјављују такве ситуације. Акп друге људе
дпживљава кап пријатеље, оега некакп увек
пријатељи прпналазе.
СВЕ ЈЕ ППВЕЗАНП СА НАЩПМ УНУТРАЩОПЩЋУ.
ДАЈЕМП ПНП ШЕГА СМП ПУНИ, ВИДИМП СВЕТ
ПНАКВИМ КАКВИМ ЈЕСМП.
НИЈЕ ЖИВПТ ПНП ЩТП НАМ СЕ ДПГАЂА, ВЕЋ КАКП
МИ ГЛЕДАМП НА ТП ЩТП СЕ ДПГАЂА.
Тп је, заправп, наша карма.
The way in is the way out. Amin.
Нина Раишевић III1
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Спаваое је канал за снпве. Тпкпм пете етапе циклуса спаваоа, мпзак пребацује брзину у суперппбуђенп REM
стаое, стаое спаваоа. Ппјављује се у трајаоима пд птприлике 15 минута и шини шетвртину циклуса спаваоа. Пткуцаји
срца и крвни притисак се ппвећавају, мпжете да псетите сексуалнп узбуђеое. Мнпги снпви имају емптивни садржај, а
REM фаза ппмаже да се пбраде емпције у виду слике. Тпкпм живптнпг дпба пд 17 гпдина прпведете најмаое
шетвртину у спаваоу и ппсветите макар 50.000 сати или вище саоаоу, щтп изнпси 5,7 гпдина. Снпви ппдсвеснп указују
на ваща псећаоа, емпције. Истраживаоа су ппказала да преспаваое прпблема шестп впди паметнијим пдлукама негп
претеранп размищљаое. Тп су брзи, мпћни рещаваши прпблема, сваке нпћи вама на услузи. Шак и најкрвплпшнија
нпћна мпра кпја вас пставља убрзанпг срца, пкупане у знпју, усмерена је да вас пслпбпди патое, затп је бпље укпликп
имате кпщмаре преиспитати их, јер се враћају самп укпликп их игнприщете. Билп да су кпщмари или рајски
дпживљаји, сваки заплет и карактер су ппсвећени ващем емпципналнпм пслпбађаоу. Без пбзира на индивидуалнпст
и јединственпст свакпг шпвека, наще унутращое бпрбе и пптребе су шестп вепма слишне. Нудимп вам впдиш крпз
ппщте психплпщке снпве.



Стпјите пптпунп гпли пред группм људи кпја ппказује на  Сппспбни сте да летите.
вас.
Знашеое: Ви сте успещни, креативни, непптерећени
Знашеое: Псећате се излпженим, псетљивим и
негативнпстима.
несигурним у ситуацији на јави.
 Успевате и ппред немпгућих пкплнпсти – била је
 Радите тест и успанишили сте се да не знате пдгпвпре.
ппплава, земљптрес или рат, али ви сте ипак преживели.
Знашеое: Псећате се неспремним да прихватите изазпв
Знашеое: Имате храбрпсти, снаге и духа да превазиђете
или да рещите емпципнални прпблем.
емпципналне препреке и живптне ситуације.
 Јури вас застращујући прпгпнитељ.
 Рпдили сте се или гледате какп се некп рађа.
Знашеое: Бежите пд супшаваоа са неким страхпм или
Знашеое: Успещнп дплазите на свпје. Време је за
некпм пспбама.
ппшетак нпве каријере, везе или за пбнављаое здравља
 Зуби вам испадају, лпме се, труле.
или емпција.
Знашеое: Псећате да немате снаге за бпрбу у живпту; не  Псећате се живахнп дпк једете укусну храну у пријатнпм
мпжете да гризете или да се бприте за свпје пптребе.
друщтву.
Такпђе, имате недпстатак енергије или сарадое са
Знашеое: Испуоени сте и срећни.
другима.
 Удајете се или славите нешије веншаое.
 Лутате пкплп изгубљени, не мпжете да нађете пут дп
Знашеое: Ппстали сте целина. Ваще физишке,
куће.
емпципналне и духпвне стране су се ујединиле. Спремни
Знашеое: Немате сппспбнпст враћаоа у кплесек са
сте за веће ппсвећиваое себи, ппслу или некпј пспби.
ситуацијама или везама, немате емпципнални пслпнац.
естп се дещава да је ппјава кпщмара и врлп непријатних снпва ппследица лпщег спаваоа пднпснп лпщих
услпва, пкружеоа у кпм се налазите. Ппседнутпст дневним бригама неће вам дпзвплити да искљушите мпзак.
Негативне емпције вас држе будним, а тп вас шини напетим. Тп је ппаки круг. Хемијске супстанце такпђе
дппринпсе губитку пдмпра. Шащица вискија пре спаваоа ће вас мпжда привременп успавати, али нећете бити сппспбни
дпвпљнп дпбрп и пкрепљујуће да се пдмприте. Страсни пущаши такпђе имају лак сан и буде се нпћу збпг недпстатка
никптина. Кпфеин, дијететска пића, щећер и пстали стимулуси ппгпрщавају несаницу. Укпликп имате прпблема са
несаницпм, избегавајте пбилне пбрпке пре спаваоа, јер тпкпм сна нам је метабплизам усппрен. Прпнаћи пдгпварајући
дущек је такпђе велика срећа. Спавајте на квалитетнпј ппстељи, ушините спаваћу спбу пријатнпм и мирнпм, пбезбедите
прптпк свежег ваздуха и приущтите себи ужитак и тпкпм спаваоа.

Ш

Такпђе, ппред психплпщких, ппстпје и саветпдавни снпви. Пни мпгу да буду ппкреташка снага када дпђе дп правих
савета. Запамтите пве примере:




Ппл Макартни је саоап мелпдију за песму Yesterday, кпја се сматрала хитпм јпщ пд 1963. гпдине.
Рпберт Луис Стивенспн је у сну дпбип инспирацију да напище рпман Дпктпр Чекил и мистер Хајд.
Ђпнас Салк је кпристип снпве да фпрмира мисли кад је прпналазип вакцину прптив парализе.
експирпв Макбет је спаваое називап „главним јелпм на гпзби живпта“. Снпви враћају мудрпст кпја је увек
била присутна; пни ващ унутращои свет шине видљим. Нека вам оихпвп свепбухватнп сагледаваое
ппмпгне да савладате све емпције кпје нарущавају ващу слпбпду и ппкрену вас ка свему дпбрпм у вама.
Нека сан буде ващ катализатпр ка неверпватнпм, јер свака нпћ је премијера и сви су ппзвани.

Щ

Сва људска бића су бића пд снпва. Снпви ппвезују људе. – Џек Керуак
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Треба да се упитамп да ли живимп да једемп, или
једемп да бисмп живели. Мнпги данас живе да једу и
не бирају брижљивп свпју храну, дпк други кпји једу
да би пдржали живпт имају другу филпзпфију,
пажљивп врще избпр, впдећи рашуна п ппреклу,
хранљивпсти и саставу хране кпју једу.

ЕХО

МАСТИ: најздравије су биљнпг ппрекла – махуне,
прах, кикирики, сунцпкретпве и псталне семенке,
млешни прпизвпди... Служе кап секундарни извпр
енергије и кап резерве енергије. Такпђе свести на
минимум шипсеве и пстале грицкалице, уз премасне
живптиоске намирнице.
ВИТАМИНЕ И МИНЕРАЛЕ: примарнп треба унпсити
из разнпврснпг впћа и ппврћа. Не треба их заппставити
јер граде и шувају нащ имунитет. (суплементи
дефинитивнп нису неппхпдни али није их лпще
кпристити).

Треба нагласити да је узрпк сваке бплести у вище
пд 50% слушајева нездрава, тј. неправилна исхрана. У
свакпј бплести, лакщпј или тежпј, кап щтп су грип,
температура, дијабетес, прпблеми са щтитнпм
жлездпм, кардипваскуларне бплести, бплести јетре,
реуматизам, разни пблици канцерпгених бплести...
има пгрпман удеп нездрава исхрана.
Нащем телу свакпдневнп треба пбезбедити све
пптребне нутријенте (микрп и макрп) кпји су
неппхпдни за нпрмалнп функципнисаое:
ПРПТЕИНЕ: јаја, млешни прпизвпди, месп, риба,
гращак, пасуљ, пращасти плпдпви... Имају градивну
улпгу, на оих треба да пбрате пажоу сппртисти и
рекреативци кпји вежбају.
УГЉЕНЕ ХИДРАТЕ: хлеб, крпмпир, житарице,
тестенине, рижа... Пбезбеђују енергију нащем телу,
треба пбратити пажоу на прпсте угљене хидрате, тј.
щећере. Оих треба унпсити углавнпм из фруктпзе, тј.
впћа. Најппаснији су пни рафинерисани – шпкпладе,
„впћни спкпви“... у сущтини, сви слаткищи из маркета.
Такпђе треба бити пажљив са тестенинпм, пицама,
пецивпм и хлебпм. Знајте да све угљене хидрате кпје
не пптрпщимп и унесемп у тренутку када нащем телу
нису пптребни, инсулинске жлезде расппређују у
вищак или салп.

Нпрмалнп је да ппједемп нещтп слаткп с времена
на време, људи смп, нисмп рпбпти, али ппједите тп
кад је ващем телу и мпзгу заиста пптребнп. Најважнија
ствар у исхрани, па и у живпту, је баланс. Сваку
намирницу мпжемп уклппити у нащу исхрану, самп се
треба дпбрп прганизпвати. Сталнп шујем изгпвпре
леоих људи какп се не би ппкренули и кпји се хране
разним смећем пд намирница. Убедљивп најглупљи
изгпвпр је „један је живпт“, па ваљда акп имамп један
живпт треба да се пптрудимп да га искпристимп щтп
прпдуктивније и на најбпљи нашин, а не да га щтп пре
унищтимп алкпхплпм, цигаретама и разним дрпгама.
Свпје здравље треба да третирамп заиста кап свпје, а
не кап некп странп телп, и упамтите: „Ви сте пнп щтп
једете!“

Иван Радманпвић III1
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„Шпвек кпји не шита дпбре коиге нема никакве преднпсти
над шпвекпм кпји их уппщте не зна шитати.“ – Марк Твен

Шпвек кпји шита живи хиљаду живпта пре некп щтп умре, дпк шпвек кпји тп не
шини, живи самп један. Скуп реши кпје пживе ващпм властитпм имагинацијпм.
Најдубље истине, искпнске прише, сажете мисли, универзуми ппјединаца. Перп
кпје пище срцем и саставља ппкидане щавпве. Е, тп су коиге, драги мпји. Сасвим
сппспбне пкрепити умпрну дущу. Затп шитајте пне праве, јер се стицајем
пкплнпсти у нащем живпту ппјави коига кпја се свпјпм снагпм и истинпм пбраћа
сампј сущтини наще лишнпсти и пткрива кпликп је диван пвај свет кпји нам је суђен. Заиста, живпт је прелеп.

1. „СВЕТАЦ, СУРФЕР И ДИРЕКТПРКА“ – РПБИН ЩАРМА
Изванредна приша п тпме какп да живите у складу са жељама свпга срца. Какп
да слущате себе. Приша п шпвеку кпји се псећап вепма непптпуним кап људскп биће
и кпји је кренуп у пптрагу за мудрпщћу какп би живеп срећнији, здравији и лепщи
живпт. Крпз низ сусрета са три важна ушитеља, пн је пткрип мпћну филпзпфију
кпјпм би мпгап да прпмени свпју стварнпст. Лекције кпје ћете шути мпгу вас
наушити какп да ствприте прилике у свпм живпту – јер сваки камен спптицаоа на
крају представља пдскпшну даску кпја ће вас приближити ващем пунпм
пптенцијалу.
Сваки чпвек имап је самп један истински ппзив – да пткрије пут дп себе...
Задатак му је бип да пткрије сппствену судбину – не неку прпизвпљну – и да је
живи у пптпунпсти и пдлучнп у себи. Све псталп билп би тек тпбпжое
ппстпјаое, ппкушај избегаваоа, ппвратак идејама масе, кпнфпрмизма и страха
пд сппствене суштине.

2. „МПЋ ППДСВЕСТИ“ – ЧПЗЕФ МАРФИ
Јесте ли се икад упитали кпликп сте заиста свесни свпје несвести? Свесни свпје
ппдсвести? Кпликп ващих навика је аутпматизпванп, а кпликп оих је ппсталп ващ
карактер? Јесте ли се икад запитали защтп је некп тужан, а некп срећан? Защтп је
некп весеп и бпгат, а некп јадан и сирпмащан? Защтп је нека жена у несрећнпм
браку, дпк друга живи љубав свакпг дана изнпва и изнпва? Защтп се некп излеши пд
немилпсрдне бплести, дпк други не? Защтп је некп успещан и са великпм лакпћпм
пстварује циљеве, дпк се нешији мукптрпан труд ипак не исплати? Акп јесте, јесте ли
икад размищљали п тпме да се сви пдгпвпри налазе управп у ващпј ппдсвести?
Будите птвпрени за такву мпгућнпст, јер пва коига управп таквп бпгатствп и нуди.
Чпзеф је бип шврстп рещен да пружи пдгпвпре на наведена, кап и мнпга слишна
питаоа, рукпвпдећи се жељпм да пбјасни темељне истине људскпг ума. Бип је
убеђен да је сасвим мпгуће разјаснити пснпвне закпнитпсти живпта и људскпг духа
кпристећи језик свакпдневице. Пва коига прпизвпди шуда.
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3. „КАЛУЂЕР КПЈИ ЈЕ ПРПДАП СВПЈ ФЕРАРИ“ – РПБИН ЩАРМА
Рпбин Щарма је један пд впдећих светских мислилаца кпји вам ппказује какп да
се пслпбпдите страха и живите свпје снпве. Пва коига представља једнп пд оегпвих
најзнашајнијих дела. Пвп је приша п врхунскпм адвпкату кпга је трка за успехпм и
нпвцем дпвела дп фаталнпг инфаркта услед заврщне реши у препунпј судници. Тај
сусрет са смрћу га је натерап да размисли п оегпвпј сврси. У пптрази за пдгпвпрпм
пдлази на путпваое у висине Хималаја међу мудраце Сиване, где заппшиое да живи
свпје правп Ја.

4. „БИПЛПГИЈА ВЕРПВАОА“ – БРУС ЛИПТПН
Кпје је ваще мищљеое п ващем размищљаоу? Пва коига ће заувек прпменити
ппглед на ваще размищљаое. Нпва наушна дпстигнућа п бипхемијским ефектима
рада мпзга дпказују да наще мисли делују на нащ прганизам, пднпснп на сваку
ћелију у нащем телу. Брус Липтпн, угледни ћелијски биплпг, пписује прецизне
мплекуларне путеве кпјима се тп дещава. Кпристећи једнпставан језик, хумпр и
примере из свакпдневице, пн ппказује какп нпва наука епигенетика унпси ревплуцију
у наще разумеваое везе између мпзга и материје и дубпке ппследице кпје пна има
пп наще лишне живпте. Пптпунп ппнищтава давнп ппзнату шиоеницу да смп жртве
нащх гена и нуди нам дпказе да нису у питаоу гени, већ пкплина. Нуди увид у
мпгућнпст слпбпднпг избпра и сппспбнпст управљаоа властитпм судбинпм, јер ви
пдређујете какп ћете живети. Ви сте узрпк ващих ппследица.
У питаоу је пкплина, глупане!

5. „РАЗГПВПРИ СА БПГПМ ЗА ТИНЕЈЧЕРЕ“ – НИЛ ДПНАЛД ВПЛЩ
Нил Дпналд Вплщ је савремени духпвни писац шије реши настављају интензивнп
да дппиру дп света. Са раним интереспваоима за религију и шврстпм ппвезанпщћу са
духпвнпщћу, пн је већи деп свпг живпта бип праћен успесима у пптрази за духпвним
сппзнајама. Оегпв серијал Разгпвпри са Бпгп преведен је на скпрп 40 језика,
дппревщи дп милипне дуща и инспирищући знашајне прпмене у свакпдневнпм
живпту. Серијал коига је редефинисала Бпга и преинашила духпвне парадигме
щирпм света. Нилпв рад је впдип пд степеница Машу Пикшуа у Перуу дп предвпрја
Щинтп светиоа у Јапану, пд Црвенпг трга у Мпскви дп Трга Св. Петра у Ватикану, па
све дп Тјенанмен трга у Кини. Сусретап се са шежопм међу људима за нпвим
нашинпм живпта – живптпм у миру и хармпнији. Настпјап је да људима пренесе нпвп
ппимаое живпта и Бпга, кпје би им такп нещтп најзад пмпгућилп. Пваква коига се
ппјављује у ващем живпту у саврщенпм тренутку. Треба вам дпста храбрпсти и
птвпренпсти да је узмете у руке и прпшитате, затп пнпг тренутка када дпспе дп вас –
шеститајте сампм себи. Усудили сте се! Нуди вам кпнашне пдгпвпре и тп пд Бпга.
Мпжете мислити и да је тп самп плпд мащте, није ни битнп. Предпдређена је за
тинејчере, јер ми негде у свпјпј унутращопсти, негде у дубини, знамп какав би живпт
мпгап да буде. Знамп да не би требалп да раоавамп једни друге. Знамп да су важни
истина, птвпренпст, искренпст и шеститпст, а не прикривене намере, скривени
пдгпвпри, ппвлашеое кпнаца иза ппзпрнице и искприщћаваое других људи. И знамп
да смп увек радпзнали, затп пвп и јесте идеалнп местп за све пдгпвпре, јер време је
за истину. Пдгпвпре п нашину на кпји ппстпји свет, п пнима кпји га меоају, п свпм
притиску на нас тинејчере, п тпме щта највище желимп, п тпме какп да будемп пнп
щтп пдаберемп и какп да пдаберемп, п сексу, п Бпгу, успеху, љубави, дрпги, щкпли,
рпдитељству и рпдитељима, будућнпсти, патои и смрти и јпщ мнпгп тпга.

Будите дпвпљнп смели и уживајте. Свет пстаје на нама.
Нина Раишевић III1
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Кп сте Ви?
Кпја је Ваща страст?
Шиме се највище ппнпсите?
Збпг шега сте највище захвални?
Кпје су Вам ствари најбитније у живпту?
Какп бисте себе пписали?
Кпје су Ваще највеће вреднпсти и врлине?
Да ли вплите сами себе?
Акп да, збпг шега да, а акп не, збпг шега не?
Какп бисте себе мпгли вплети вище?
Щта за Вас знаши дати најбпље пд себе?
Да имате јпщ самп гпдину дана живпта, какп бисте је
пптрпщили?
Акп имате јпщ један месец, какп бисте оега пптрпщили?
Акп имате јпщ једну недељу, какп бисте оу пптрпщили?
Акп имате јпщ један дан, какп бисте тај дан пптрпщили?
А сат?
А ппследои минут?
Щта бисте урадили данас да не ппстпји сутра?
Щта је најважнија ствар кпју сте наушили дп сада?
Кпји бисте савет дали себи пре три гпдине?
Да сте сада у будућнпсти за једну гпдину, кпји бисте
савет дали себи у садащоем тренутку?
Да ли је пнп шиме сте сада препкупирани бити важнп за
гпдину или две?
Щта су Вам припритети?
Кпје мпгућнпсти желите имати?
Какп их мпжете ствприти себи?
Кпји су Вам највећи циљеви и снпви?
Щта бисте мпгли да радите дп краја живпта без
надпкнаде?
Щта бисте урадили, а да не ппстпје пгранишеоа да у
тпме успете?
Кпји Вам је циљ за пву гпдину?
...три гпдине?
...пет гпдина?
...десет гпдина?
Кпликп су Вам важни ти циљеви?
Кпји људи су успели да пстваре те или слишне циљеве?
Щта пд оих мпжете да наушите?
Да ли сте ставили један деп свпг живпта на шекаое?
Збпг шега?
Кпји су Вам тренутни припритети?
Щта радите да тп ппстигнете?
Да умирете сутра, за шим бисте највище жалили?
Какп ћете билп щта бпље урадити следећег пута?
Да имате милипн евра, на щта бисте их пптрпщили?
Кпја је идеална прпфесија за Вас?
Какп мпжете ппшети градити свпју идеалну каријеру већ
данас?
Какп изгледа Ващ идеални дпм?
Кпји је Ващ идеални изглед?
Щта мпрате да урадите да бисте изгледали пнакп какп
желите?
Какп изгледа идеални живпт?
Щта Вам је пптребнп да бисте га живели?
Шега се највище плащите?
Ппстпји ли нещтп пд шега бежите?
Да ли се ппмирите са маое тпга кпликп заслужујете?
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Защтп тп радите?
Какп изгледа Ващ унутращои дијалпг?
Кпја су Ваща пгранишавајућа верпваоа?
Кпликп Вам Ваща дпсадащоа верпваоа служе?
Акп не, да ли је дпщлп време да их меоате?
Шега се мпжете придржавати, а да Вам ппмаже да
пстварите Ваще циљеве?
59. Кпјих лпщих навика желите да се пслпбпдите?
60. Кпје дпбре навике желите да унапредите?
61. Кпји је највећи кпрак кпји мпжете да предузмете сада, а
да има велики утицај на Ващу будућнпст?
62. Где живите тренутнп? У прпщлпсти, садащопсти или
будућнпсти?
63. Да ли живите свпј максимум?
64. Щта је за Вас смисап живпта?
65. Кпја је Ваща улпга у живпту? Защтп ппстпјите? Кпја је
Ваща мисија?
66. Ппшевщи пд данас, щта мпжете да урадите да свпм
живпту дате вище смисла?
67. Щта Вам прија?
68. Када сте највище инспирисани, мптивисани?
69. Щта радите када сте највище мптивисани?
70. Да ли ппстпји нашин да некпме прпмените живпт данас?
71. Са кпјих пет људи прпвпдите највище времена?
72. Да ли Вас пни спутавају или гурају напред?
73. Кпје квалитете желите да представите?
74. Кп Вас највище инспирище?
75. Какп мпжете бити слишни оима?
76. Какп изгледа Ващ идеални партнер?
77. Какп изгледа Ващ идеални пднпс?
78. Да ли се плащите да дппустите људима да Вам буду
превище близу, да уппзнају Ваще правп Ја?
79. Збпг шега?
80. Кп су Вам најбитније пспбе у живпту?
81. Да ли им пружате дпвпљнп пащое?
82. Какп мпжете са оима прпвпдити вище времена?
83. Са каквим пспбама мпжете да се дружите?
84. Кп желите да будете за гпдину дана?
85. ...три гпдине?
86. ...пет гпдина?
87. ...десет гпдина?
88. Кп су Ващи ментпри у живпту?
89. Кпликп Вам је битнп какп се псећате тпкпм дана?
90. На кпје све нашине мпжете унапредити себе?
91. Кпликп шестп размищљате п будућнпсти, а кпликп шестп
предузимате нещтп ппвпдпм ое?
92. Щта је пнп щтп највище вплите да радите и щтп Вам
никада не представља прпблем?
93. Щта би билп најлепще щтп бисте желели да прпживите
и щта би тп прпменилп?
94. Щта Вас спрешава да прпживите тп щтп желите?
95. Кпје су две најстращније мисли у вези са тим?
96. Радите ли на снпвима свпјих рпдитеља или на свпјим
сппственим?
97. Кпликп пута у тпку дана ппмислите на све дпбрп у Вама?
98. Защтп тпликп малп?
99. Верујете ли у себе?
100. Да ли ћете урадити нещтп другашије накпн шитаоа пвих
питаоа?

Трудите се да будете искрени према себи приликпм пдгпвараоа. Немпјте пунп размищљати, препустите се
записиваоу пнакп какп вас псећај впди. Заиста, стварна великпдущнпст у ппгледу будућнпсти јесте даваое свега
садащопсти. Јер будућнпст је сада. Пдиграва се сада. Не знате кпји факултет уписати? Не знате щта је тп за вас
најбпље? И даље се не прпналазите ни у шему? Ни вама самима није јаснп щта тп желите? Щта пшекујете пд
живпта? Не брините, некада је најбпља пплазна ташна знати щта не желите, јер ускпрп схватите да сви пдгпвпри
на ваще истинске жеље леже у вама. Никп вам бпље не мпже пдгпвприти псим вас самих. Истражујте, шитајте,
трагајте. Уживајте у прпцесу и верујте у свпје снпве, јер оима је местп у реалнпсти. У филму ващег живпта, ви сте
режисер. Не дпгађа се живпт вама, већ се ви дпгађате живпту. Слущајте свпј унутращои глас и пратите га не
дпзвпљавајући да вам други гпвпре щта и какп треба. Нека вас срце прати, јер пкеан ка кпме сте се упутили
мпжда бащ сада стреми ка вама и свпм силинпм жури ка пбали.
У жељи да сакрију бескрајне мпћи пд чпвека, састале су се две душе и тражиле пдгпварајуће местп кпје
никада ниједан чпвек неће мпћи да прпнађе и дпмпгне се величанствених мпћи. Прва душа рече:“Знам!
Сакрићемп пве мпћи на врху планине!“. Друга душа пдгпвпри:“Али некп ће ићи дпвпљнп далекп, дпвпљнп виспкп
и наћи ће!“. Прва душа ппнпвп рече:“Знам! Сакрићемп их на дну пкеана!“. Друга душа пдгпвпри:“ Али некп ће
пливати дпвпљнп дубпкп и наћи ће!“. Прва душа застаде... размисли... и рече: “Знам! Извпр изузетне мпћи,
велишанственпсти и славе ставићу у срце свакпг шпвека, жене и детета на планети, јер се никада неће
сетити да тамп траже!“
Нина Раишевић III1
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1. Сана (Јемен) – У питаоу је једнo пд
најнестабилнијих места када је у питаоу
пплитишка ситуација, јер и Американци
и Британци ппкущавају да надзиру и
кпнтрплищу станпвнищтвп кпристећи
страх пд терпризма.
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6. Масејп (Бразил) – Ппзната кап
централа смрти, престпница Алагпса у
Бразилу брпји 135 убистава на сваких
100.000 људи.

2.Кејп Таун (Јужна Африка) – Пвп местп
и није такп лпще, акп се изузму стални и
јаки друщтвени немири и виспка стппа
криминала.

7. Багдад (Ирак) – Акп бар ппнекад
слущате вести, сасвим је јаснп. Шесте
експлпзије,
пбрашуни
ватреним
пружјем и незамисливп насиље у пвпј
престпници сусвакпдневница.

3. Велики Каопн (Аризпна) – Иакп је
пвп једна пд најппзнатијих туристишких
атракција, пвп је врлп ппаснп местп јер
вас самп један ппгрещан кпрак дели пд
сигурне смрти. Збпг ппаснпсти кпје нпси,
Велики Каопн је и местп брпј један за
сампубице.

8. Хантингтпнска јаруга ( Оу
Хемпшир) – Пре некпликп гпдина пвп
местп је насталп пд глешера, а данас је
местп шестих лавина и пдрпна снега.

4. Пустиоа Данакил (Етиппија) – Сви ће
вас уппзприти да никада не ппсетите
пву пустиоу јер се налази на сампј
граници са Еритрејпм, а збпг пвпг места
већ дугп ппстпји кпнфликт између две
земље. Акп ипак крпшите на пве
прпстпре, имајте у виду да ћете
верпватнп бити киднаппвани.

9. Јужни Тунис – Пвп местп је ппд
стрпгим надзпрпм збпг терпристишких
напада, и верпватнп се не бисте
дпбрп прпвели ни кап туриста.да ћете
верпватнп бити киднаппвани.

5. Напуљ (Италија) – Шак 650.000
станпвника Напуља живи, малтене, у
смртпнпснпј клппки свакпг дана.
Пкружен вулканима са свих страна,
самп једна ерупција збрисала би вище
пд милипн људи са пвпг места.

10. Гватемала – Пва држава у
Централнпј Америци ппзната је пп
серији
прирпдних
катастрпфа,
укљушујући урагане, клизищта и
земљптресе. Шак 900 клизищта кпја су
прпгутала шитава насеља заједнп са
станпвницима је забележенп 2005.
гпдине.

Нађа Шиљић III1
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1. Мпнт Еверест није највищи врх на свету. Хавајска Мауна Кеа има надмпрску висину 4205m, а
највећи деп вулкана кпји сашиоава пстрвп лежи исппд нивпа мпра. Акп се мери пд сампг
ппднпжја, Мауна је виспка 10.203 m, щтп је вище за 1355 m пд Мпнт Евереста.
2. Земљина атмпсфера има границу звану Карманпва линија кпје је замищљена висина
Међунарпдне ваздухпплпвне федерације, кпја је прихватила ту границу какп би
дефинисала разгранишеое између земљине атмпсфере и свемира.
3. Најсувље местп на свету се налази на Антарктику иакп је увреженп мищљеое да је
најсувље местп на Земљи Атакама пустиоа у Шилеу где кища није падала стптинама
гпдина. Мек Мадурп суве дплине на Антарктику кищу нису виделе близу два милипна
гпдина и на тпм месту ветрпви дпстижу брзину пд пкп 320 km/h.
4. Свежа впда шини самп 3% впда на свету. Пкеани и мпра шине 97% впдених ппврщина на
Земљи, али оихпва слана впда није за пиће. Псталих 3% се највище налази у глешерима и у
Бајкалскпм језеру.
5. Најстарији храм на свету има шак 12.000 гпдина. У Гпбекли Тепеу, археплпщкпм налазищту у
Турскпј, где се налази најстарији храм на свету, истраживаши су прпнащли резбарије на
стубпвима за кпје верују да датирају пкп 11–12.000 гпдина уназад, када је удар кпмете изазвап
нагли пад температуре на Земљи.

6. Месец је некад бип деп Земље. Щведски наушници тврде да се 4,36 милијарди гпдина раније
планета Земља сударила са великим пбјектпм Тејпм, щтп је дпвелп дп фпрмираоа јединпг
Земиљинпг прирпднпг сателита Месеца.
7. За 250 милипна гпдина кпнтиненти ће се ујединити. Ппзнатп је да се Пангеа,
суперкпнтинент, кпји је ппстпјап тпкпм палезпика и мезпзпика, раздвпјип на Лазурику и
Гпндвану, кпји је делип пкеан Тетис, пнда су се те две целине даље делиле на данащое
кпнтиненте. Наушници сматрају да ће дпћи дп спајаоа кпнтинената за пкп 250–300
милипна гпдина и да ће Пангеа да пживи и зваће се Пангеа Ултимп.

8. Већина наще планете је увек у мраку. Кап щтп знамп, пкеани и мпра шине пкп 70%
ппврщине наще планете. Суншева светлпст дппире дп 200 m исппд ппврщине впде, па је
такп пстатак впде увек у мраку, щтп указује да је наща планета већим делпм у мраку.
9. Једнпћелијски прганизам је прпузрпкпвап „Великп изумираое“. Наушници из
технплпщкпг института у Масашусетсу су изнели теприју какп је маспвнп изумираое у
впдама щирпм света пре 252 милипна гпдина прпузрпкпвала бактерију кпја је
једнпставнп пре пцветала и дпвела дп изумираоа шак 90% живпг света у впдама.
10. Државе кпје су суседи мпгу да имају временску разлику већу пд 24h. Иакп је америшка
Сампа удаљена свега 2000 km пд линијских пстрва кпји су деп Кириба, временска разлика
између оих је шак 25h.
Натаща Савић III1
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На првенству централне Србије у Нищу,
кпје
је
пдржанп
23.2.2019.
гпдине,
чудисткиоа из Бруса, Кристина Дељанин,
пстварила је завидан резултат. У категприји
јунипра дп 48 кг псвпјила је првп местп
ппбедивщи две такмишарке и такп се
пласирала на првенствп државе у Бепграду,
где је такпђе била успещна и вратила се са
петим местпм.
Кристина је 2001. гпдищте и ушеница је треће гпдине Средое щкпле у Брусу на смеру Екпнпмски технишар.
Чудпм се бави већ једанаест гпдина. Ппред државних медаља, псвајала је заиста пгрпман брпј пдликпваоа са
разних турнира щирпм Србије. Самп у претхпднпј 2018-пј гпдини псвпјила је три златне медаље на првенствима
централне Србије за кадете, јунипре и сенипре! Такпђе три брпнзане државне медаље за кадете, јунипре и
сенипре у Бепграду, првп местп на регипналнпм щкплскпм првенству и брпјне медаље на псталим турнирима. У
слпбпднп време впли да излази и да се дружи, дпк тренинге пбавља уппредп са щкплпм. Кристини, кап
представнику нащег града и наще щкпле у пвпм сппрту, ппставили смп некпликп питаоа.
ЕХП:
Какп су изгледали твпји тренинзи и припреме за
претхпднп такмишеое у Нищу?
КРИСТИНА: Тренинзи су били јакп тещки и тренирала сам врлп
наппрнп, свакпг дана пкп 90 минута кпмбинпванпг чудп тренинга и
тренинга снаге и кпндиције. Сада када је државнп првенствп заврщенп
тренирам свакпг другпг дана, са малп вище прпстпра за пдмпр.
ЕХП: Ппищи нам какп је све изгледалп на дан такмишеоа и тпк самих
бпрби.
КРИСТИНА: Пдмах пп дпласку смп пбавили мереое на кпм нисам
имала никаквих прпблема, затим смп дпрушкпвали и ппшели са
загреваоем. Ппсле темељнпг загреваоа пшекивала сам бпрбе. Свега две
такмишарке и ја шиниле смп нащу категприју, према тпме пдрадиле смп
бпрбе свака прптив сваке, где сам ппбедила у свим мешевима.
ЕХП: Какп си се псећала на врху ппбеднишкпг ппстпља?
КРИСТИНА: Ппнпснп.
ЕХП: Кпме највище дугујещ за свпј успех и пстварене резултате?
КРИСТИНА: Највище себи, такпђе сам највище ппнпсна на себе. Нисам
била превище изненађена, јер сам пшекивала првп местп.
ЕХП: Щта мпжемп да пшекујемп пд тебе на предстпјећем щкплскпм
такмишеоу, и псталим турнирима?
КРИСТИНА: Мпжете пшекивати прва места, а ја ћу се пптрудити да испуним сва пшекиваоа.
ЕХП: Щта имащ да ппрушищ шитапцима за крај?
КРИСТИНА: Претппстављам да ће већина шиталаца бити мпг гпдищта, такп да ппрушујем да се пбавезнп сви
баве неким сппртпм, или макар рекреативнп физишким активнпстима.
Чудп је бприлашка вещтина и плимпијски сппрт настап у Јапану, шији је кп-кјп систем пфпрмип Чигпрп Канп.
Креиран је кап физишкп, менталнп и мпралнп пбразпваое у Јапану. Пн се генералнп карактерище кап мпдерна
бприлашка вещтина. Оегпвп најпрпминентније свпјствп је оегпв такмишарски елемент, при шему је циљ да се
прптивник баци или пбпри на земљу, импбилизирајући или инаше савладавајући прптивника држаоем, или
присиљавајући прптивника да се преда кпристећи се зглпбним закљушаваоем или пбухватпм пкп врата. Ударци и
притисци рукама и стппалама, кап и пружана пдбрана су деп чуда, али самп у унапред дпгпвпренпј фпрми (ката)
и нису дпзвпљени на чудп такмишеоима или слпбпднпј вежби. Пспба кпја практикује чудп се назива чудпка.
Чудп је такпђе један стил живпта, и филпзпфија свакпг чудисте.
Иван Радманпвић III1
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Драјтулинг представља вид рекреаципнпг пеоаоа пп сувпј стени уз ппмпћ бајли и дереза. Ппшетак пвпг
рекреаципнпг пеоаоа уз стену се везује за 1990. гпдину када је шувени британски алпиниста Стив Хастпн у
Италији направип вещташке депнице: ,,Welcome to the Machine“, ,,009“ и ,,Empire Strikes Back“. Ппнекад се уместп
кпмбинације планинарских ципела и дереза кпристе патике за сппртскп пеоаое – ,,пеоашице“. Сврстава се у
дисциплине планинарства, а настап је из леднпг пднпснп мещпвитпг (лед и сува стена) пеоаоа. У ппшетку су се
кпристили за пбезбеђеое клинпви за суву стену, а данас
спитпви и бптпви.
Ппраст интереспваоа за пву игру изрпдип је и
такмишеоа. Првп светскп такмишеое се пдржалп у
Глазгпву у Щкптскпј у марту 2003. гпдине. Једини (за
сада) активни пплигпн за драјтулинг се налази на Ади
Циганлији на вещташкпј стени. Ппстављен је 2014. гпдине,
а тренинге прганизује ПК Славија. У ппшетку су се
кпристиле стандардне бајле и дерезе за лед. С временпм

и искуствима са такмишеоа, бајле су изгубиле шекић
пднпснп мптишицу а дпбиле дпрађену дрщку. Дерезе су
ппстале интегрални деп специјалних ципела за
драјтулинг и леднп пеоаое. На неким пплигпнима се
кпристи алат кпји уместп кљуна има кпжну траку за
кашеое на ппримке. Тај алат се назива щмплц и далекп је
безбеднији за пеоаша.
Ппд ппкрпвитељствпм града Бепграда и Градскпг
секретаријата за сппрт и пмладину (ГССП), Планинарски савез Бепграда дпбип је прилику да, кап један пд пет
градских сппртских пдабраних на тендеру, прганизује планинарске активнпсти у циљу прпмпције планинарства
кап идеалне рекреације за све узрасте и категприје: децу, пмладину, пдрасле, старије пспбе, пспбе за
инвалидитетпм, ппрпдице… Активнпсти прпмпције планинарства ппд слпганпм „Планинарствп – рекреација за
све“ су се пдржале 12. и 13. децембра 2015. гпдине на некпликп лпкација. Прва је била вещташка стена на Ади
циганлији. Тамп је реализпванп вище активнпсти. На јединпм пплигпну за драјтулинг је демпнстрирана пва
занимљива планинска дисциплина кпјпм, укпликп сте заинтереспвани, мпжете да се бавите.
Саща Ђидић II2
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Фебруар. Месец кпји ти пружа псећај безвпљнпг
и наппрнпг ппнедељка, дпк кища нуди укус хладне,
гпрке јутарое кафе. Дани ппстају ритуали, сваки је
претхпдни исти и кап да свакпдневнп прпживљавам
исте ствари и кап уппрнп гледам исти филм пред
пшима. Нпсталгија убија, мада притпм присуствп
бесппмпћнпсти не запстаје дпк ми се хаптишне мисли
врте пп глави. И самп ппсматрам. Пдлази ми једини
превпз дп куће, али и даље ппсматрам.
„Хеј, девпјшице... па щта шекащ, зар није пвп твпј
аутпбус?“ – реше и трже ме глас забринуте шисташице.
Ради ту већ гпдинама, јеидна љубазна и
дпбрпнамерна пд целпг пспбља те прпметне станице.
Руке јпј испуцале, пши умпрне, али држи се шврстп.
Какп и не би, щкплује сина, пн јпј је
заправп једини мптив. Кад гпд би
застала, пдлутала мислима и
ппшиоала да се предаје умпру,
ппгледала би оегпву слику кпју је
вешитп држала у некпм пд чеппва и
ппнизнп се ппмирила са бплпм
улажући ппследое атпме снаге.
Растрзана између питаоа кпја ми се
мптају пп глави и минулпг садащоег
тренутка, званишнп устајем и улазим
у аутпбус. Седам на првп слпбпднп
местп сва зашуђена да уппщте
ппстпји, јер кад је градски превпз у
питаоу кап да самп старе жене и
труднице ппстпје, а тп мпже да
ппсведпши и пгрпман бпл у пределу
мпјих леђа. Мада... има ту нещтп
шуднпватп. Међу свим мпнптпним
сценама кпје прпживљавам свакпдневнп нещтп квари
тај безлишни филм. Пажоу ми пдвлаши жена кпја седи
насупрпт мене, неппзната мени, а пшигледнп и
псталима щтп се да закљушити из оихпвих радпзналих
ппгледа. Упадљиве зелене, крупне пши, пщтре црте
лица и прћаст нпс. Кпса везана у једну пд пних
неуредних пунђи са кпјим немирним праменпм, кпга
уппрнп склаоа са лица, али безуспещнп. Ппнека седа
влас се издвајала, верпватнп пд неквалитета фарбе.
Лиши ми на некпг рашунпвпђу, нп ппстпји мпгућнпст да
ме напшаре и елегантан брапн сакп варају. Имала је на
себи фармерке пд некпг избледелпг материјала, а на
нпгама црне дубпке шизме, вепма шисте и уредне. Све
време је гледала крпз прпзпр, делпвала скрпз
смиренп, али ипак јпј је ппглед лутап, кап да тражи
нещтп. Нещтп пппут рещеоа за неплаћени рашун,
дугпгпдищои кредит или рату за стан. Шелп су јпј
прекриле бпре, кпје представљају капитал у кпм држи
сва свпја искуства, стреспве и прпживљене тренутке.
Зар се пдрасли тпликп унищтавају сппственим
интелектпм, безвезнп брину дпк им усне самују и
псмех не ппзнају? Или је тп самп једнп пд мпјих „1000
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защтп, ниједнп затп“ питаое, пд кпјих бих мпгла
саставити шитаву енциклппедију. Мада... јпщ увек
нещтп пдудара. Имала је велику црну тпрбу у
крилима. Красила су је два сребрна ланца и пп кпји
сребрнасти циркпни на средини. Делује ми да је пд
преврнуте кпже сва префиоена и птмена. Та тпрба је
била такп субпта увеше, а пна такп утпрак ппппдне.
Држала ју је такп шврстп прибијену уз себе, кап да јпј
је телп сраслп уз оу, па је каткад ппгледа и набаци
мали псмех дпк јпј пбрази црвене. Сигурнп ју је
дпбила пд неке, за оу, битне пспбе. Затим јпј зазвпни
телефпн. Једнпм рукпм је и даље шврстп држала
тпрбу, а другпм уппрнп претурала пп тпј рупи без дна
и већ је ппшела да паниши и дрхти, дпк не извади
телефпн и задиханп реше: „Халп... Не,
не, не мпгу сада да свратим, кренула
сам кући, а и пада кища... Не знам
щта да радим, не смем изаћи са
опм, пд преврнуте је кпже, а самп
щтп сам је дпбила пд Алексе, па зар
већ да је упрппастим?“ – реше са
дпзпм пнпг слаткпг бпла у гласу, али
кап да јпј прија и кап да се псећа
важнпм, мада зна да је превище за
оу. И сада ппет гледа крпз прпзпр,
али вище се не пита какп платити
рашун или вратити кредит. Пши су јпј
усхићене, дланпви се знпје, па кап да
све време пшекује некпг и пита се
„Шиме ли сам је заслужила?“ У
међувремену, на следећпј станици
улази виспк, тамнппут и крупан
шпвек. Сав мпкар ппкущава да се
придржи за некп пд седищта дпк пшајнишки ппкущава
да прпнађе нпвшаник не би ли платип карту. И све
време кап да дрхти, усне му ппдрхтавају пд узбуђеоа,
али ипак пстаје дпследан свпјпј гпрдпсти.
Намртщеним пбрвама и стрпгим ликпм ппдсећа на
прпфеспра хемије, али угледавщи оу кпја је седела
насупрпт мене, сав ппнпс и арпгантни став падпще у
забправ. Нащап је траженп пшигледнп. Седа ппред ое
и радпзналп упита: „Свиђа ли ти се ппклпн? Јесам ли
дпбрп изабрап?“, пшекујући ппвратну инфпрмацију.
Самп је наслпнила главу главу на оегпвп раме,
пригрлила га јпщ јаше и псмехнула се. За оега је тп
бип бпљи пдгпвпр пд билп кпје реши. На следећпј
станици су изащли држећи се за руке, дпк ја и даље
ппсматрам. Ппсле пвпга ми је и аутпбус ппстап некакп
лепщи, а људи другашији. Ппсле пвпга прпналазим
апсурд у ситницама и питам се јесу ли тп заиста
ситнице. Ппсле пвпга ппсматрам и дплазим дп
сппзнаје... Хеј, па ја сам уппзнала једнпг Алексу!

Нина Раишевић III1
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Tom soul is looking for a shelter
Crooked, infuriated, insane
it evokes its torch
it desires, savors.
It eagles throught sky's blue
The undeterminated field is narrow
and its body is stiff
How shall I calm it?
How shall I restore it to myself?
How, when I don't know it myself
to whom it strives, to whom it rushes,
for who is it waiting for,
whose destiny it invokes?
Exhausted body in a twitch of its last
effort
lends it a hand...
No hope has a purpose.

Ask freely,
Ask about disappointment that dries you out so much
That you forget to feel anything,
Ask me about happiness that goes through that last fake smile
And falls on the ground like a lost coin.
But don’t ask why I am writing about love spells
My wish is to hug with words
And you are spitting on my handwriting.
You trapped me with tears
You, that curse the sea in the winter,
and breath between the waves in the summer
In vain to you.
Surrendering is not know to me
as long as one of us stands out white,
that black of yours is just a shade of grey.
And I’m wrong, I’m being dragged by the void,
I’m falling into the abyss,
but I’m followed by the wind,
the wind that closes and opens the windows
I am both; all directions
I am both and I like that I am
both peace and madness.
Earlier, I was breathing so quietly that it doesn’t bother you,
Now, I’m doing it so loud that you can catch my beat,
But when you release evil into the air, it comes back to you
With the next gust of wind
So hold on to roses, let my joy smell like love
And like those night with the name
And the stars with the lastname.
I can give myself, but can’t speak for the others
Power of thought, they say, but they don’t know how weak I am
Naïve, they say, but they don’t know how strong I am
And throw me, push me into the pit!
But you don’t know that I’m a seed and a heedle with the hay

Your evil makes me do good, because the darker it is
The more I will shine
I’ll do it now, they say it’s too soon, but to me it’s just about right.
It is always a step
Just about right to draw with my heart like a brush
On the darkness, and the light is my colour.
further
Just about right to embrace my power when I’m losing it.
Always a moment unreachable.
Just about right…
I was melted by the rain and now I’m a part of the sky
because like a fall, I come to you;
Анђела Здравић III2 My smile is honest, and my eyes are sad, my body is too
Мина Неранчић III2 small for the piece of this soul.
I touch with my breath, pull with my tears
(Превпдилашка секција) I’m playing the silence; breathing and living.
And you… You are hurt because I’m not in pain forever,
And here I am, speaking love fluently.
My fingers merged with hers,
her pares are now mine.
Bones and veins combined
against her power and generosity.
The loudest thing in the world is silence,
the most gentle, the bloodiest weapon of age,
When it comes from the corner that breaths
there are no lines of letters that can hurt more.
Your hands are full, but pockets are empty
The smile of the memories makes you happy,
and you are ashamed,
and when the man cries over a woman,
you can see a courage only in them.
You forged me into unbeatable summer
because I’m not an iceberg,
I want to laugh, joy keeps me warm.
You already know that I’m writing about you
you always knew everything about me,
thank you letting me breathe
and for everything you gave to me.
Love…
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Најлепще љубавне прише су самп измищљене бајке, зар не? Нема истине
да некп види шитаву свпју будућнпст са пспбпм кпју је такп краткп знап, тек
уппзнап щтп би рекли. Мпгла бих ту да наведем пну „квалитет а не квантитет“ и
убеђујем вас дп јутра, дајем шиоенице и браним ващ сваки напад на љубав.
Али нећу, испришаћу вам самп јпщ једну у низу тих „неистинитих и
измищљених“ приша.
Опј је билп двадесет лета а оему двадесет пет. Ппсле самп тридесет
залазака сунца прпведених с оим пдлушила је да ће и сваки следећи дп
ппследоег прпвести у истпм друщтву. Куппвап јпј је плпше из Италије и рпмане
уз кпје се плаше, свакпг априла. Није вплеп ппезију ни прпзу, бип је тип
мущкарца кпји је изистински верпвап самп у шиоенице, није вплеп ни
сладуоаве реши али је сваку оену песму ппсвећену оему с најлепще
склппљеним решима прпшитап. Ппменух да није фан такпзване патетике и
псећаоа, јесам? А да ли сам рекла да је планирап да је запрпси испред
Ајфелпвпг тпроа, прпшитап је да је тп најрпмантишније местп, кажем шпвек је
Билп би дивнп
непредвидљив али држи дп шиоеница. Тај план ипак није никад спрпведен у
имати Нищта.
делп. Збпг нервпзе и превеликпг прижељкиваоа урадип је тп недељу дана
птићи,
раније усред мале радое с антиквитетима и плпшама кпја се налазила у једнпј
ппнети и пставити Нищта.
завушенпј улишици Милана дпк је Франк Синатра певущип у ппзадини. А пна га
лутати,
је вплела вище негп щтп је признавала. Мислим на Синатру. Свакп веше га је
дпк те Никп шека,
слущала у нади да ће једнпг дана некп имати псећаоа каква пн пписује и
не мпращ да журищ.
према опј и да ће некада и пна бити најважнија некпме кап щтп су Јулија и
бити сам не ппвређујући Никпг, Рпмеп били једнп другпм, самп без трагишнпг заврщетка. И у тпм тренутку дпк
никад не бити ппвређен.
га је гледала једина мисап кпју је имала билп је тп да је нащла дпживптнпг
Дивнп би билп
партнера за играое валцера и танга. Пна тпг партнера вище нема. Каквпг пнда
бити слпбпдан,
смисла и ппенте има ищта написанп? Када сам је упитала кпја јпј је пспба
свпј
заузима цеп свет без пклеваоа је навела две: “Ја. А ппсле тпга и пн“, бип је
и једнакп стращнп
прпст пдгпвпр старице кпју сам гледала дпк су јпј се пши испуоавале
враћати се Нишему.
емпцијама и сећаоима кпја ће сваке секунде натппити бледп жути чемпер кпји
јпј је купип у Бугарскпј, на десетпј гпдищоици првпг пута када је угледала
Катарина Милисављевић II1 искру у оегпвим пшима, пптпунп бесмисленп, али такп је у љубави све губи али
и прпналази смисап. „Не брини за сузе, пд среће су, ја вплим да се сећам оега
и нас“, рекла ми је уз кратак смещак. Питала сам је какп тп да је дала такав
пдгпвпр кад је малппре навела првп себе па оега кап најбитније пспбе. Накпн
It would be wonderful
краткпг уздаха дала ми је незабправан пдгпвпр. „Пкрени се пкп себе. Ппгледај
to have nothing.
пспбе кпје нас пкружују, свака пд оих нещтп впли безуслпвнп, али оега нема
to depart,
међу оима. Кп ће пнда мене на крају дана вплети такп?
to take and leave Nothing.
to wander
while no one is waiting for you,
to be alone,
not hurting anyone,
never being hurt.
Wonderful it would be
to be free, by yourself
and equally terrifying
going back to Nothing.
Милпщ Кнежевић II1 и
Катарина Милисављевић II1
(Превпдилашка секција)

На крају дана мпрамп да усталпжимп свпје припритете. Мпращ мислити
на себе првп. Ја сам оега вплела превище, без икаквих пшекиваоа и захтева и
шувала га пппут малп впде на длану али свакпг јутра кад би птищап пстала бих
сама и никп други није имап да се брине п мени пре оега кап ни сад кад није
ту вище. А и мпрала сам прихватити сваку свпју врлину и ману и мпрала сам
себе највище вплети и ппщтпвати да бих знала да сам вредна и да заслужујем
некпг пппут оега. Затп, златп, увек стави себе на првп местп, испред свих и
буди свпј свет јер акп ти тп не урадищ кп ће када сви пду?“

Tијана Ксенија Миљкпвић III4
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Бпримп се за свет у кпјем се не треба бприти. Тп ли је
живпт? Стављају нас у калупе, ппстајемп пакетићи. Лепп
залепљен пакетић, упакпван у натписе у бпјама, великих
слпва. Не дају да ппвлашимп свпје црте, не дају да живимп
за пнп щтп смп ствпрени. Тп ли је живпт? Претварају нас у
фабришка платна, па кистпм пбликују пп жељи.
Мирищемп на пластику, на темпере. Ппстајемп слуге, а не
служимп свпм смислу, бпјимп се свега. Бпјимп се рубпва
свпјих чеппва, стрепимп да нас не прегази впз кпји је већ
птищап. Гледамп левп-деснп шак и на зеленим ливадама,
грли нас хладнпћа. Тп ли је живпт? Не бринемп за срце, а
не знамп да и шисте руке убијају. Заиста, ппследои пут вас
питам, тп ли је живпт?
Слушајна кпмбинација дуще и тела, некпликп хиљада
уздаха и издаха тпкпм дана, рекпще пдрасли.
Свакпдневна бпрба, ппрази пп сваку цену, пгпршене патое
и кпбан исхпд. Јпщ пп рпђеоу нам пкашили етикете, па
щетамп светпм запешаћени кап губитници, а та щетоа нам
дпђе кап милпстиоа. Желите јпщ и да вам захваљујемп и
љубимп та ппгана стппала, кпја гпвпре да су прпнащла
прави пут, али не ипак не хпдају оиме. Гпвпре да су
схватили раву сврху живпта, али не живе тп схватаое, па
им тещкп. Хтели би јпщ мпћи, па дадпще бпл нама, кпји
нисмп месп пд меса, кпст пд кпстију. Пданим неверама и
неверним пданпстима.
Безгрещним грещницама и грещним светицама.
Казни и благпслпву, кпји дплазе када схватищ да не
ваљащ пнима кпји не ваљају себи, ма кпју маску и бајку
изабрали. Не вреди вам! Тпликп пута сам враћала сат
купујући вам време али касните! Живпт никпг не шека, а
нарпшитп не такве кап ви, кпјима су дани кап црнп-беле
фптпграфије са излпжбе цвећа. Знате, ми смп мали, али је
велики живпт у нама и затп вам гласнп кажем:
пдустаните!
Радују нас сузе, дланпм прелазимп пп житу, и дајемп
крв за љубав, а крвна група нам нежнпст. Терамп
јушеращое муке данащопм срећпм, плещемп на кищи,
милују нас звезде, а нисмп шарпбоаци већ тек ушеници.
Ми смп пни птвпренпг срца и затп нас живпт впли, јер
такве пн грли и шува. Пн види да нам се пши смеју, а усне
љубе. У дпоем углу ппстпјаоа пптписујемп се заједнп,
ппстпјимп гласнп а тек смп ппшели. Брани нас неппзнатим
пружјем, пним кпјим ви не знате какп баратати. Мирпм на
немире кап ватрпм на впду и ппбеда је наща. Живимп!
Нина Раишевић III1
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Псми је дан трећега месеца
Пищем јер је тп мпје хвала
За сва пдрицаоа, за све снпве
Кпје ми је пна дала.
Хвала и свим најлепщим римама
Кпје се сришу и кпје су ту
Али све пне заједнп, кап небп плавп
Не мпгу дпшарати оу.
Пна рађа живпт, пати и впли
Ппклаоа снпве нащем малпм свету
Пна је тајна с препла славе
Најлепща кап рпсе на једнпм цвету.
Дуща оена је вајарскп делп,
Саврщенствп Бпжијег бића,
Пна је шежоа и леппта света
Кап црвенпг пппјнпг пића.
Пна је ту у нащем живпту
Нпси мир, љубав и дпбрпту,
Живи у нама кап најлепща сена,
Пна није самп реш, пна је жена.
Владислав Шћепанпвић II2
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