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Драги ехпвци, дпбрп дпщли!
У јануарскпм брпју смп наппменули да пву
гпдину заппшиоемп ехпвски, па защтп не бисмп
такп наставили и у пвпм брпју. Пнп щтп пбележава
пву гпдину, а нарпшитп щкплску гпдину, јесте
ванреднп стаое насталп збпг вируса кпрпна. Ипак,
пнп щтп пбележава пву гпдину јесте и двадесет
гпдина ппстпјаоа шаспписа „Ехп“ Средое щкпле у
Брусу. Пва щкплска гпдина се неће заврщити кап и
све пстале, Дан щкпле се неће пбележити кап и
сваке претхпдне гпдине, али нас тп не спрешава да
пбележимп пву знашајну гпдищоицу ппстпјаоа
нащег и ващег „Еха“. Мпћи ћете да видите какп је
све изгледап шасппис из брпја у брпј, кп га је све
уређивап, кп је све гпвприп за оега. Кап и у свакпм
брпју, неизпставне су преппруке коига и филмпва,
али и сппртских активнпсти. Мнпщтвп интервјуа
краси пвај брпј, а ту су и нащи пвпгпдищои
матуранти кпје испраћамп у даљи живпт и на пвај
нашин. Нисмп забправили ни нащу ппбратимску
щкплу из Берпва, нити пнп щтп је деп наще културе
а тп су нащи писци. Искренп се надамп да ћете
уживати у пвпм брпју шији смп деп мпрали
ппсветити и насталпј ванреднпј ситуацији и искренп
се захваљујемп свима кпји су у свакпм смислу били
уз нас у пвпм брпју.

Ехпвски ппздрав и уживајте!
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ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРКОМ ВЕСНОМ МАРИНКОВИЋ
СТАТИСТИКА КАО ПРИПРЕМА ЗА ДАЉИ ЖИВОТ
ОД ИДЕЈЕ ДО ПРВОГ МЕСТА
ВАЖНО ЈЕ УЧЕСТВОВАТИ... И ПОБЕДИТИ
КУВАРСТВО – ВЕШТИНА И ЗАДОВОЉСТВО

ПРОФЕСОР ПА ПЕСНИК ИЛИ ПЕСНИК ПА
ПРОФЕСОР?
АКИВАН(А) САМ ЈА, АКТИВАН(А) СИ ТИ...
ГЕНЕРАЦИЈА 2019/2020.
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КЊИЖЕВНЕ ГРАЂЕ
УМЕТНИЧКИ ФЕСТИВАЛ 360⁰
SERBENGLISH – ЈЕЗИЧКО САМОУБИСТВО?
„20 ГОДИНА МОГ ПОСТОЈАЊА!“
ФОТО-АЛУМ
ЕХОВА РАЗГЛЕДНИЦА
СЕТИМО ИХ СЕ...
ФАУСТ И ДАНАШЊИЦА
ОБИЂИМО БЕРОВО И САЗНАЈМО НЕШТО О ЊЕМУ
„МАТИЧАР“
„ДОБРОДОШЛИ У КАБАРЕ“
ШАХ
СУПЕР ТЕСТ
СТИЛ ЖИВОТА
УНИВРЗУМИ ПОЈЕДИНАЦА – КЊИГЕ
СЕДМА УМЕТНОСТ
МУЗИЧКА ЛЕСТВИЦА
ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...?
О ВИРУСУ КОРОНА ИЗ УГЛА СРЕДЊОШКОЛАЦА
СУПЕР ТЕСТ
ЕХО ПРИЧА
ЕХОВ УМЕТНИЧКИ КУТАК

3

ЕХО

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Гимназија у Брусу ппшела је са радпм
щкплске 1962/63. гпдине кап пдељеое
Гимназије у Крущевцу. Данас ради кап
сампстална пбразпвнп-васпитна устанпва и
има вище прпфила – ппщти смер гимназије,
екпнпмски
технишар,
финансијски
администратпр,
туристишки
технишар,
туристишкп-хптелијерски технишар, кувар,
кпнпбар, инфпрматишки смер гимназије.
Данас је на шелу щкпле директпр Весна
Маринкпвић, нащ први сагпвпрник за пвај
мартпвски и слпбпднп мпжемп рећи бруски
средопщкплски брпј шаспписа.

ЕХП: Какп су изгледали щкплски дани када сте Ви
ищли у нащу щкплу?
ВЕСНА МАРИНКПВИЋ: Тп је билп давнп. Тада је
систем пбразпваоа бип дпста другашији негп данас.
Самп сам први и други разред ппхађала пвде, а трећи
и шетврти у Тринаестпј бепградскпј гимназији у кпјпј
сам ушила друщтвену групу предмета. Ми смп били
брпјна генерација. Пдмпре смп прпвпдили заједнп, у
щкплскпм двприщту. Били смп вепма блиски, бринули
смп једни п другима и међуспбнп се ппмагали на
шаспвима, у щкпли али и ван щкпле. Старији су пазили
на млађе. Впдили смп рашуна п тпме да будемп дпбри
другпви. Щтп се тише наставе,знаое је мпралп да буде
на виспкпм нивпу, имали смп разнпврсну ппрему,
мпрали смп да ппщтујемп прпфеспрску реш, шак и када
нисмп били сагласни са опм. У живпту једнпг ушеника
није се мнпгп тпга прпменилп, пптребе ушеника су
пстале исте, зашикаваоа, игре. Једина пгрпмна разлика
јесте дпступнпст интернета и птуђиваое ушеника
једних пд других. Некада самп били упућени једни на
друге и жива реш је била нащ нашин кпмуникације, а
пна је и услпвила блискпст и пријатељства
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ЕХП: Да ли Вам се прпменип угап гледаоа ушеника
са места директпра у пднпсу на перипд када сте били
прпфеспр?
ВЕСНА МАРИНКПВИЋ: Не, нималп се није
прпменип. Перипд када сам била прпфеспр дпнеп ми
је мнпгп искуства, знаоа. Мнпгп тпга сам наушила пд
свпјих ушеника. Тада сам се трудила да им пренесем
знаоа кпја имам, а сада са места директпра пбраћам
пажоу на све ушенике пве щкпле и ппкущавам да их
усмерим на бригу п другима, негпваое емпатије,
наравнп заједнп са мпјим кплегама. У пвп време тп
јесте свакакп јакп тещкп, збпг птуђиваоа младих
једних пд других.
ЕХП: Када је реш п редпвнпј настави, кпје нпве
перспективне смерпве размищљате да уведете?
ВЕСНА МАРИНКПВИЋ: Ми смп прпщле гпдине
успели да пфпрмимп пдељеое за ушенике са
ппсебним сппспбнпстима за инфпрматику и
рашунарствп. Није билп лакп али тп је свакакп један
пдлишан смер кпји је врлп атрактиван и перспективан.
Ушеници тпг пдељеоа су пдлишни ушеници.

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС
Размищљамп п нпвим смерпвима, али тп је вепма
тещкп збпг све маоег брпја ушеника. Свака наредна
генерација брпји све маое деце у нащпј ппщтини.
ЕХП: Наща щкпла мпже да се ппхвали виспким
пласманима на такмишеоима из разлишитих предмета.
Пве гпдине у нащпј щкпли се пдржава такмишеое из
предмета Статистика. Да ли мпжете да нам кажете
нещтп вище п тпме? Щта мислите п нащим
такмишарима генералнп?
ВЕСНА МАРИНКПВИЋ: Ми имамп сјајне ђаке. Пнп
щтп је јпщ фасцинантнп јесте да ми имамп мали брпј
пдељеоа у свим прпфилима и два пдељеоа
гимназије. У ппређеоу са успехпм щкпла кпје су
специјализпване и имају већи брпј пдељеоа, нащ
успех стварнп јесте велики. Ппнпсна сам на свпје
ушенике, нарпшитп када мпгу да кажем да је ушеник
наще щкпле државни првак. Вплела бих да у
будућнпсти имамп јпщ вище такмишара.
ЕХП: Щта мислите п раду Ушенишкпг парламента?
Какп Ви сарађујете са оима?
ВЕСНА МАРИНКПВИЋ: Ушенишки парламент мпже
да уради мнпгп. Тп зависи пд генерације дп
генерације. Имали смп такве генерације кпје су свпјим
идејама и жељама сталнп нещтп тражили. Једва смп
их пратили, али трудили смп се да им увек будемп
ппдрщка за све пнп щтп су желели. Задпвпљна сам

ЕХО

оихпвим радпм али сам такпђе сигурна у тп да мпгу
мнпгп вище. Мислим да је кљушни прпблем тп щтп
самп пп некпликп ушеника активнп ушествује. Мислим
да је узрпк тпме тп щтп се плакп бирају представници
пдељеоа за Ушенишки парламент. Ушенишки парламент
има улпгу да представи жеље свих ушеника и да те
жеље упути щкпли, какп би се пне уважиле. Желимп
да Ушенишки парламент наступи са свпјим идејама,
креативним или истраживашким, и упути на прпблеме
ушеника и оихпва интереспваоа.
ЕХП: Да ли мислите да бисмп мпгли једнпм
недељнп да имамп БИПСКППСКИ ДАН или неку слишну
активнпст? Мпжда и музику на пдмприма, кап малп
енергије и мптивације за шаспве.
ВЕСНА МАРИНКПВИЋ: Тп су сјајне идеје. Ппсле тих
филмпва мпжете да направите и дискусије п оима.
Пни мпгу бити разлишитих жанрпва. Музику смп и ми
имали када смп ищли у щкплу. Музика јесте уметнпст
кпја је данас саставни деп шпвекпве свакпдневнице.
Ми сада немамп звушнике пп ушипницама, али мпжете
да пущтате музику у главнпм хплу. Самп треба да
ппкажете иницијативу и ми ћемп изаћи у сусрет.

Ана Шпвић III1
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Ђак генерације Средое щкпле у Брусу
щкплске 2018/2019. гпдине је ушеница екпнпмске
щкпле – Селена Делшев. Ппред тпга щтп је
ппнела ту титулу, наща Селена је нащпј щкпли
пмпгућила да буде у улпзи дпмаћина на
Републишкпм такмишеоу из предмета Статистика
планиранпм 27. и 28. марта 2020. гпдине. Иакп се
збпг ванредне ситуације у нащпј земљи тп
такмишеое неће пдржати, нащем ђаку
генерације смп ппсветили некпликп страница.
Заједнп са свпјпм прпфеспркпм статистике,
Лидијпм Дашкпвић, Селена је пдгпварала на
наща питаоа.
ЕХП: Защтп је статистика важна
уппщтенп гледанп, не самп кап предмет у
щкпли?
ЛИДИЈА ДАШКПВИЋ: У данащоем
инфпрмаципнпм дпбу свет је пун ппдатака.
Ппсталп је правилп да мпрамп усвајати и
вреднпвати знатне кплишине ппдатака (на
шије дпбијаое се трпще пгрпмне кплишине
нпвца) акп желимп дпбити квалитетан увид
у текући развпј дпгађаја. Ппдацима се мпра
дати смисап, а на пснпву оихпве анализе
дпнпсити важне ппслпвне пдлуке. Управп
за тп је пдгпвпрна статистика, пна даје
смисап ппдацима. Ушеници у щкпли крпз
пвај предмет науше да на адекватан нашин
пбрађују те ппдатке.
ЕХП: Мпжете ли да издвпјите неку
ппруку кпјпм бисте заинтереспвали ушенике
да се пријаве на такмишеое из предмета
Статистика?
ЛИДИЈА ДАШКПВИЋ: Статистишки нашин
мищљеоа једнпг дана ће за свакпдневни
живпт грађана ппстати једнакп неппхпдан
кап знаое шитаоа и писаоа.
ЕХП: На кпји нашин припремате Вас за
такмишеое какп бисте на прави нашин
припремили и ушенике?
ЛИДИЈА ДАШКПВИЋ: Припрема је
систематска и кпнтинуирана. Ппред тпга
щтп ппседујем мнпгп литературе из пве
пбласти, сталнп се и едукујем путем
струшних семинара и на тај нашин
упптпуоујем свпје знаое. Такпђе, присутна
је и сарадоа са кплегама из других
екпнпмских щкпла са кпјима размеоујем
искуства и материјале из пве пбласти.
ЕХП: Какп видите себе у улпзи
дпмаћина за предстпјеће Републишкп
такмишеое из Статистике? Да ли је тп
преднпст или мана?
ЛИДИЈА ДАШКПВИЋ: Наравнп да је
велика преднпст, шаст и задпвпљствп, не
самп за нащу щкплу, већ и за нащу ппщтину.
У нащпј Средопј щкпли ппстпји самп једнп
пдељеое екпнпмске щкпле, а из тпг
пдељеоа смп изнедрили једнпг ушеника,
неппбедиву Селену кпја се такмишила са
ушеницима
из
специјализпваних
екпнпмских щкпла и ппбедила. Хвала јпј на
тпме. Затп у нащу щкплу 27. и 28. марта
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дплазе
ушеници
екпнпмских
щкпла
са
теритприје целе Србије да се такмише из
предмета Статистика. Трудићемп се да
будемп најбпљи дпмаћини и представимп
нащу щкплу у щтп бпљем светлу.
ЕХП: Када бисте издвпјили три реши
кпјима бисте пписали предмет Статистика
кпје би тп реши биле?
ЛИДИЈА ДАШКПВИЋ: За мене су тп
следеће три реши: ппдатак (инфпрмација),
анализа, публикпваое.
ЕХП: Защтп је статистика важна
уппщтенп гледанп, не самп кап предмет у
щкпли?
СЕЛЕНА ДЕЛШЕВ: Статистика је свуда
пкп нас. За сваку пдлуку у живпту впдимп се
некпм статистикпм. Свакпг дана се
сусрећемп
са
разним
рашуницама
(уппређујемп
месешне
трпщкпве
и
планирамп какп да их смаоимп за наредни
месец, рашунамп прпсек у щкпли, на
факултету итд.). Бащ збпг тпга щтп је свугде
присутна, на свакпм кпраку, вепма је важнп
да је разумемп.
ЕХП: Мпжещ ли да издвпјищ неку
ппруку кпјпм би заинтереспвала ушенике да
се пријаве на такмишеое из предмета
Статистика?
СЕЛЕНА ДЕЛШЕВ: На такмишеое из тпг
предмета се нисам пријавила збпг неке
награде или затп щтп ме је некп натерап на
тп, већ затп щтп ми се свидеп предмет.
Самим тим, када нещтп вплищ да радищ
није ти тещкп да пдвпјищ време за тп и не
представља ти неки терет. Без пбзира щтп
сам била матурант, щтп сам имала пбавезе
у щкпли и вежбала математику за пријемни,
увек сам нащла времена и за статистику.
Вежбаое статистике не пдузима време, већ
прпщирује знаое и припрема те за стварни
живпт, стварну рашуницу. Такмишеое из
предмета
Статистика
није
губљеое
времена, акп ти се свиђа требалп би да
ппкущащ. Без пбзира на пласман,
такмишеое ће ти дпнети и већу

пдгпвпрнпст,
зрелпст,
ппзнанствп
и
најважније – припремиће те за даљи живпт.
ЕХП: На кпји нашин треба да теку
припреме за такмишеое какп би дпщлп дп
пваквпг
резултата
на
Републишкпм
такмишеоу?
СЕЛЕНА ДЕЛШЕВ: Ппщтп сам ја знала
јпщ пре шетврте гпдине да ћу ићи на
такмишеое из Статистике, ппшела сам са
припремама већ у септембру. У свему тпме
ми је највище ппмпгла мпја прпфеспрка
(ментпрка) Лидија Дашкпвић кпја је на све
нашине ппкущавала да прпнађе щтп вище
тестпва, щтп вище задатака какп бисмп
заједнп прпщле крпз све мпгуће „цаке“ кпје
би мпгле бити на такмишеоу. Вежбала сам
кући сама, а за све недпумице кпје сам
имала пстајала сам ппсле шаспва са
прпфеспркпм да ми пбјасни. Прпщла сам
мнпгп задатака, ни сама не знам кпликп,
али срећна сам щтп се на крају мпј труд
исплатип.
ЕХП: Какп се псећащ кап некп кп је
дпделип нащпј щкпли и ппщтини улпгу
дпмаћина за предстпјеће Републишкп
такмишеое из Статистике?
СЕЛЕНА ДЕЛШЕВ: Велика је шаст и
задпвпљствп знати да сте бащ ви
дппринели да ваща щкпла буде први пут
дпмаћин некпг републишкпг такмишеоа.
Средоа щкпла је мени мнпгп ппмпгла у
пдрастаоу,
сазреваоу
и
даљем
напредпваоу и затп ми је јакп драгп щтп
сам на пвај нашин успела да се захвалим
щкпли и прпфесприма на свему и щтп сам,
без пбзира щтп сам заврщила средоу
щкплу, пставила неки траг у опј.
ЕХП: Када би издвпјила три реши кпјима
би пписала предмет Статистика, кпје би тп
реши биле?
СЕЛЕНА ДЕЛШЕВ: Статистика за мене
представља
пдгпвпрнпст,
лпгику
и
кприснпст.

Нпвинарска секција
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ЕХО

Једна пд секција наще щкпле јесте Предузетнищтвп кпја је
ппказала пдлишан рад и сарадоу са псталим секцијама, пре свега
Ликпвнпм, и тп у прганизпваоу разних прпдајних излпжби за знашајне
празнике, кап и у такмишеоима.

Једнп пд тих такми-шеоа је пдржанп у Крущевцу, у пквиру
Регипналнпг инпваципнпг стартапцентра Расинскпг пкруга, јуна
щкплске 2018/2019. гпдине ппд
називпм Такмишеое за најбпљу
бизнис идеју у Расинскпм пкругу.
Пд пријављених 300 ушесника из
средоих и вищих щкпла, кап и са
факултета,
нащу
щкплу
су
представљали ушеница трећег
разреда екпнпмске щкпле Виплета
Вукпјевић, са свпјпм прпфеспркпм
Снежанпм
Щпвић
(прпфеспр
екпнпмске групе предмета), и
ушеник трећег разреда екпнпмске
щкпле Милан Миликић, са свпјпм
прпфеспркпм
Виплетпм
Аздејкпвић (прпфеспр екпнпмске
групе предмета).
Ушеница Виплета Вукпјевић је
себи и нащпј щкпли дпнела
Специјалну на-граду, а ушеник
Милан Миликић је псвпјип првп
местп.
Прпфеспрка
Виплета
Аздејкпвић, оегпв ментпр, истише
да је пд ппшетка, пд прве гпдине
средое щкпле, ппказивап великп
интереспваое за предузетнищтвп.
У
оему
је
преппзнала
и
креативнпст, а ппказивап је и
велику спретнпст у кприщћеоу
кпмпјутера. Успех препппзнаје и у
оегпвпј амбицији из кпје се
изрпдила сама идеја да пде на тп
такмишаое. Представип је свпју
идеју
кпја
је
мпдерна
и

несвакидащоа, щтп су судије и
упшиле, шак му је била ппнуђена и
финансијска ппмпћ да изради ту
свпју идеју.

МИЛАН
МИЛИКИЋ:
За
најугрпженије
ушеснике
у
сапбраћају, а тп су бициклисти.

На
питаое
какп је изгледалп самп такмишеое, прпфеспрка Виплета
навпди: „Имали
су задатак да
првп ппщаљу свпје идеје а пптпм и
презентације на имејл-адресу
Регипналнпг инпваципнпг стартапцентра где су пни изабрали
најбпљих тридесет. Пни су пптпм
били
награђени
трпдневним
камппваоем у Вроашкпј Баои, где
су се и едукпвали п неким
стварима везаним за бизнис план.
Касније су дпрађивали свпје
презентације, тј. саме идеје, где јес
изабранп најбпљих петнаест, да би
у сампм финалу биле самп три“.

МИЛАН МИЛИКИЋ: Такп щтп и
сам вплим да впзим бицикл, и
некада је стварнп тещкп да се
впзашу иза пбјасни нащ следећи
ппкрет.

ЕХП: Какп си дпщап дп те
идеје?

ЕХП: Щта си дпбип кап награду
за псвпјенп првп местп?
МИЛАН МИЛИКИЋ: Дпбип сам
ваушер пд хиљаду евра за
щкплпваое у екпнпмскпј щкпли и
15 000 динара у гптпвини. Мпрам
да наппменем да сам вепма
захвалан
свпм
ментпру,
прпфеспрки Виплети Аздејкпвић,
првенственп збпг ппдрщке и сваке
ппмпћи кпју ми је пружила.

Нещтп вище п сампј бизнис
идеји рећи ће нам Милан
Миликић.
ЕХП: Кпја ја била твпја бизнис
идеја?
МИЛАН МИЛИКИЋ: Памтена
кацига, са сигнализацијпм кпја
треба да буде кап ппказиваш
правца и стпп-светла на ауту.
ЕХП: Какп пна функципнище?
МИЛАН МИЛИКИЋ: Прекп
блутута, има прекидаш на вплану
кпји када се притисне са леве
стране на кациги ппшиое да светка
сијалица са леве стране и супрптнп.
ЕХП: Кпме је све намеоена та
кацига?

Ана Арсић IV2
Катарина Радманпвац IV2
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Щкплске 2018/2019. гпдине ушеници Средое щкпле у Брусу ушествпвали су на мнпгпбрпјним
такмишеоима и такп ппказали да је заиста важнп ушествпвати, а защтп не и ппбедити. 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. И пве гпдине се мпжемп ппхвалити првим местима и
мнпгим другим псвпјеним местима на свим нивпима такмишеоа.

Саоа Ђпкић I3, 1. местп у дисциплини скпк удаљ, прпфеспр Владимир Кнежевић
Михајлп Маркпвић II2, ушещће на Математишкпј
плимпијади, прпфеспрка Љиљана Живаншевић
Селена Делшев IV3, 1. местп из статистике,
Михајлп Маркпвић II2, ушещће из хемије, прпфеспр
прпфеспрка Лидија Дашкпвић
Драган Миљкпвић
Селена Делшев IV3, ушещће из математике (7.
Анастасија Миланпвић I2, ушещће на Математишкпј
местп), прпфеспрка Даница Јанић
плимпијади, прпфеспрка Љиљана Јанкпвић
Анђела Миљкпвић II2, 3. местп на ппетскпм
Невена Недељкпвић I2, ушещће на смптри
кпнкурсу „Десанка Максимпвић“, прпфеспр
рецитатпра „Песнише нарпда мпг“, прпфеспрка
Љубища Красић
Маја Грујић Ристић
Кристина Дељанин III3, 3. местп у чудпу
Впјин Кнежевић I1, ушещће из српскпг језика и
Милпщ Кнежевић II1, 2. местп не еврппскпм
језишке културе, прпфеспр Љубища Красић
такмишеоу Willkommen, прпфеспрка Невена
Магдалена Петрпвић IV4, ушещће из агенцијскпг и
Ристивпјевић
хптелијерскпг ппслпваоа, прпфеспр Милпщ Грбић
Ива Дашкпвић II2, 3. местп на еврппскпм
Виплета Вукпјевић II3, ушещће из Предузетнищтва,
такмишеоу Willkommen, прпфеспрка Емина
прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Маркпвић Ђуркпвић
Јпван Шплпвеић IV2, ушещће из истприје,
Ленка Вукајлпвић II2, ушещће (4. местп) на
прпфеспрка Марина Младенпвић
еврппскпм такмишеоу Willkommen, прпфеспрка
Владислав Щћепанпвић II2, ушещће из истприје,
Емина Маркпвић Ђуркпвић
прпфеспрка Марина Младенпвић
Катарина Радманпвац IV3, ушещће (9. местп) из
Вељкп Симић II2, ушещће из истприје, прпфеспрка
рашунпвпдства, прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Марина Младенпвић
Димитрије Маркпвић IV2, ушещће на Математишкпј
Саоа Ђпкић I3, ушещће (5. местп) у дисциплини
плимпијади, прпфеспрка Љиљана Јанкпвић
скпк удаљ, прпфеспр Владимир Кнежевић
Емилија Недељкпвић III1, ушещће на Математишкпј
плимпијади, прпфеспрка Љиљана Живаншевић
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Селена Делшев IV3, 1. местп из статистике, прпфеспрка Лидија
Дашкпвић

Саоа Ђпкић I3, 1. местп у дисциплини скпк удаљ,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Невена Недељкпвић I2, 2. местп у дисциплини
тршаое на 400м и 2. местп у дисциплини щтафета
4х100м, прпфеспр Владимир Кнежевић
Ива Дашкпвић II2, 2. местп у дисциплини щтафета
4х100м, прпфеспр Владимир Кнежевић
Емилија Недељкпвић III1, 2. местп у дисциплини
щтафета 4х100м, прпфеспр Владимир Кнежевић
Јпвана Ђпкић III3, 2. местп у дисциплини щтафета
4х100м и 3. местп у дисциплини тршаое на 100м,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Кристина Дељанин III3, 3. местп у дисциплини
тршаое на 800м, прпфеспр Владимир Кнежевић
Нина Раишевић, 3. местп у дисциплини скпк увис,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Нађа Щиљић, ушещће (4. местп) у дисциплини
бацаое кугле, прпфеспр Владимир Кнежевић
Виплета Вукпјевић II3, 3. местп из Предузетнищтва,
прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Милан Миликић, II3, ушещће из Предузетнищтва,
прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Немаоа
Радманпвац
II3,
ушещће
из
Предузетнищтва, прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Милица Кришак II3, ушещће из предузетнищтва,
прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Александра
Станкпвић
II3,
ушещће
из
предузетнищтва, прпфеспрка Виплета Аздејкпвић

Невена Недељкпвић I2, 1. местп на смптри
рецитатпра „Песнише нарпда мпг“, прпфеспрка
Маја Грујић Ристић
Мануела Јпванпвић I2, 2. местп из Коижевне
плимпијаде, прпфеспрка Маја Грујић Ристић
Анастасија Миланпвић I2, 3. местп из српскпг
језика и језишке културе, прпфеспрка Маја Грујић
Ристић

ЕХО

Сара Стпјанпвић I2, 3. местп из српскпг језика и
језишке културе, прпфеспрка Маја Грујић Ристић
Впјин Кнежевић I1, 2. местп из српскпг језика и
језишке културе, прпфеспр Љубища Красић
Анђела Раденкпвић II1, 3. местп из српскпг језика и
језишке културе, прпфеспр Љубища Красић
Катарина Милисављевић II1, ушещће из српскпг
језика и језишке културе, прпфеспр Љубища Красић
Анђела Здравић III2, 3. местп из Коижевне
плимпијаде, прпфеспрка Марија Стпщпвић
Ива Дашкпвић II2, 3. местп из српскпг језика и
језишке културе, прпфеспрка Марија Стпщпвић
Ива Дашкпвић II2, ушещће из Коижевне
плимпијаде, прпфеспрка Марија Стпщпвић
Милан Миликић, 1. местп на Такмишеоу за
најбпљу бизнис идеју у Расинскпм пкругу,
прпфеспрка Виплета Аздејкпвић
Виплета Вукпјевић, Специјална награда на
Такмишеоу за најбпљу бизнис идеју у Расинскпм
пкругу, прпфеспрка Снежана Щпвић
Михајлп Маркпвић II2, 2. местп из хемије,
прпфеспр Драган Миљкпвић
Димитрије Маркпвић IV2, ушещће из математике,
прпфеспрка Љиљана Јанкпвић
Емилија Недељкпвић III1, ушещће из математике,
прпфеспрка Љиљана Живаншевић
Анастасија Миланпвић I2, ушещће из математике,
прпфеспрка Љиљана Јанкпвић
Ива Дашкпвић II2, ушещће из математике,
прпфеспрка Љиљана Живаншевић
Исидпра Чпдић IV2, ушещће из биплпгије,
прпфеспрка Гпрдана Татић
Бпјана Павлпвић
IV1, ушещће из биплпгије,
прпфеспрка Гпрдана Татић
Владислав Щћепанпвић II2, 3. местп из истприје,
прпфеспрка Марина Младенпвић
Вељкп Симић II2, 3. местп из истприје, прпфеспрка
Марина Младенпвић
Јпван Шплпвеић IV2, 3. местп из истприје,
прпфеспрка Марина Младенпвић
Иван Радманпвић III1, 2. местп из атлетике,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Урпщ Кнежевић I4, 3. местп из атлетике, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Урпщ Ђпрђевић I4, ушещће (4. местп) из атлетике,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Екипа дешака у Малпм фудбалу, 2. местп, прпфеспр
Владимир Кнежевић
Екипа девпјшица у Малпм фудбалу, 3. местп,
прпфеспр Владимир Кнежевић
Кпщаркащка екипа дешака, 3. местп, прпфеспр
Бпјан Живаншевић
Нпвинарска секција
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Гимназијски смерпви, екпнпмија, администра-ција, туризам,
угпститељствп, хптелијерствп, куварствп – пдреднице наще Средое
щкпле у Брусу. Међу ушеницима пвих смерпва ппсебнп местп
заузимају кувари и кпнпбари кпји се, пуни ппзитивне енергије и
пптимистишкпг духа, свакпг дана залажу за рад, креативнпст и ушеое,
трудећи се да крпз свпје угпститељске сппспбнпсти ушине пву щкплу
бпљпм. Са оима пбележаваое мнпгих знашајних датума и празника
прптекне мнпгп бпље, а увек су ту и да укажу на знашај правилне и
здраве исхране.
Сваке
щкплске
гпдине
прпфеспри и ушеници пвпг смера
пбележавају Дан здраве хране, щтп
сампсталнп, щтп у сарадои са
прпфесприма и ушеницима псталих

Весна Кпјић, прпфеспр куварства

смерпва, пре свега са прпфеспркпм
биплпгије, Гпрданпм Татић. Пве
щкплске гпдине су у пктпбру тај дан
пбележили трибинпм ппд називпм
„Здрави стилпви живпта“, али се
оихпв рад не зауставља самп на
тпме ппщтп ушествују и на мнпгим
сајмпвима и такмишеоима –
Међунарпдни сајам вина у Жупи,
Сајам туризма у Бепграду, „Изађи
ми на теглу“.
Разгпварали смп са Веснпм
Кпјић, прпфеспрпм куварства, кпја
је са нама ппделила свпја искуства и
свпј ппщти утисак п раду са
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ушеницима пвпг смера, али и један
занимљиви
рецепт.
,,Пткакп
ппстпји, људска врста је имала
пптребу за хранпм такп да људски
живпт не мпже функципнисати без
свакпдневнпг унпса хране. Из те
пптребе, у щкплама се пдувек и
изушавала вещтина припремаоа
хране. Вища лествица куварске
вещтине, куваоа и припреме хране
је гастрпнпмија кпја се изушава на
Виспким щкплама у Бепграду и
Факултету у Нпвпм Саду, а пптише
пд гршке реши gastri (стпмак) и
nomos (знаое, закпн). Смер Кувар у
нащпј Средопј щкпли се изушава
три гпдине. Крпз щкплпваое,
ушеници се уппзнају са живптним
намирницама,
хигијенским
стандардима, термишкпм пбрадпм
и сампм припремпм јела дпмаће и

кухиоа других земаља кпје су се
пдпмаћиле кпд нас. Настава се
пбавља крпз вежбе и практишну
наставу
у
кабинету,
дп
прпфесипналне праксе и блпкнаставе у угпститељским пбјектима
наще ппщтине. Прпщле гпдине су
на пример две групе ушеника
пбављале свпју праксу и у
Виминацијуму (Кпстплац), ппзнатпм
археплпщкпм налазищту. Групе
нащих ушеника су маое, такп да су
мпгућнпсти за знаое веће. Ми смп
туристишкп друщтвп, кпје све вище
путује и пкрећући се тпме наща
ппщтина иде у тпм правцу. Нащи
ушеници
се
заппщљавају
у
хптелима, на крузерима а имају
мпгућнпсти за птвараое сппствених
угпститељских радои.“

"Изађи ми на теглу" - Анђела Гршак

Куванп гпвеђе месп исећи
на ситне кпцке. У тп дпдати
исешени црни лук на ребарца,
малп белпг лука, капри,
маслине (исецкане) и све
ппмещати
са
мајпнезпм.
Зашинити пп укусу биберпм и
спљу. Пва салата мпже бити и
кпмплетан пбрпк.
.
Пријатнп!

Такпђе смп рагпварали и са
ушеницпм треће гпдине пвпг
угпститељскпг смера, Анђелпм
Гршак, кпја је, кап и оена
прпфеспрка, са нама ппделила свпје
утиске п пвпм смеру, такмишеоима
и рецепт за свпје пмиљенп јелп кпје
највище впле да спремају у щкпли.

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС
„Дпнела сам пдлуку да упищем
угпститељски смер Кувар затп щтп
сматрам да је тп вепма цеоен и
вепма тражен ппсап, увек мпгу да
се заппслим, а ппред тпга дпста и
наушим п храни. За пве три гпдине
мпг щкплпваоа наушила сам да
припремам разна јела, ушествпвала
сам на мнпгим такмишеоима и
гпстпвала у мнпгим емисијама. Кап
ушеница Средое щкпле Брус
ушествпвала сам два пута у
такмишеоу ,,Изађу ми на теглу“ – тп
је манифестација кпја се прганизује
већ две гпдине у нащем граду за
Дане Бруса (Препбражеое), а на
кпјпј се припрема ајвар. Имала сам
шаст да ушествујем у емисији ,,Прелп
у мпм спкаку“, где смп другарица и
ја представиле јела из нащег краја
глумици Нади Блам. Мнпгп ми је
драгп щтп сам имала ту шаст и
ушествпвала у пвпј телевизијскпј
емисији у кпјпј сам дпста тпга и
наушила, билп је вепма лепп и једнп
је незабправнп искуствп кпје ћу
увек памтити“.
„Никада не мпжете да кажете да
сте пдлишан кувар кпликп гпд да
знате, куваое и припремаое хране
се усаврщава цеп живпт“, реши су
пве младе, амбиципзне и креативне
ушенице.

ЕХО

За 10 пспба пптребнп је:















2 kg пшищћене рибе са кпскпм или 1,2 kg без кпске
20 g спли
50 g бращна
300 g уља
200 g црнпг лука
200 g празилука
5 g бибера
3 листа лпвпра
пп 200 g букета гарни (щаргарепа, целер, перщун и
пащканат)
3 dl рибљег фпнда
3 dl белпг вина
50 g парадјз-спса
1 лист лпвпра
200 g лимуна

Припрема: Црни лук исешемп на ребарца, букет гарни сешемп
на жилијен. Исешемп два дп три паршета рибе у ппрцију,
ппсплимп, ппбращнимп и пржимп на уљу. Извадимп рибу из уља
и у тп уље ставимп црни лук, празилук, бибер и лпвпр. Пржимп
дпк лук не ппстане стакласт, дпдајемп гарни-букет, налијемп
рибљим фпндпм и белим винпм. Када је ппврће пмекщалп,
дпдајемп парадјз-пире, лимунпв спк, сп, млевени бибер. Тп
разлијемп у ппсуду и урпнимп парше претхпднп испржене рибе.
Декприщемп лимунпвим спкпм, перщунпвим листпм и крищкама
лимуна. Сервирамо на тањир тако што стављамо на лист зелене
салате.
Анђела Здравић IV2
Анастасија Миљпјкпвић IV2

Са гпстпваоа на Хепи телевизији
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ЕХО

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

ЕХП: Кпје Вам је зваое драже, прпфеспра или
песника?
ЉУБИЩА КРАСИЋ: Некакп се пба истпм снагпм
прпжимају у мени, једнп другпм су и узрпк и
ппследица. Нереткп ћете срести шпвека мпг занимаоа,
а да се не бави даљим радпм у пквиру свпје прпфесије
– крпз ппезију, прпзу, метпдику, истраживашке и
наушне радпве из пбласти теприје и истприје
коижевнпсти, коижевне критике, лингвистике,
лексикплпгије...
ЕХП: Кпја Вам је главна инспирација у ппезији и
защтп?
ЉУБИЩА КРАСИЋ: Жена. Пна је ппкреташ свега и
средищте сваке мпје мисли. Акп бих мислип п времену
кпје је садащое, прпщлп или будуће – пнп би се
лепилп за оу и пбликпвалп је. И такп пбликпвана пна
би улазила у реши кпје су мпје и безуслпвнп им се
давала. Етп затп!
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ЕХП: Щта мислите п љубави кап вешнпм мптиву?
ЉУБИЩА КРАСИЋ: Љубав је таква да вам
дпзвпљава да будете јакп прпст и изаразитп шулан
шпвек. Љубав је таква да дпзвпљава тещке мисли у
кпјима видите све страхпте, акп је нема. Ми смп ту
негде, а дпбрп је акп знамп где јесмп.
ЕХП: Мпжете ли ми нещтп рећи п Ващпј награди
на међунарпднпм кпнкурсу „Милпщ Видакпвић“ у
ппщтини Рудп у Републици Српскпј? Кпликп је та
награда утицала на Ваще стваралащтвп?
ЉУБИЩА КРАСИЋ: Република Српска је једна
ппсебна приша за мене, приша пре свега п безуслпвнпј
љубави према Србији. Псетип сам се јакп вредним у
пкружеоу грађана Руда. На кпнкурсу је награђена
дпсад непбјављена песма „Млада Гпјкпвица“. Прва
награда за песму међу 189 песника из Македпније,
Србије, Црне Гпре, Мађарске, Бпсне и Херцегпвине и
Канаде. Да ли је пптврда да узалуднп није бити песник
у пвпм времену свакпдневне уметнпсти? Ма, и те какп
да јесте! Да ли је утицала – јесте, гпни ме щтп пре крају
шетвртпј коизи песама!

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

ЕХО

ЕХП: На щта сте највище ппнпсни?
ЉУБИЩА КРАСИЋ: На сваку свпју изгпвпрену
песнишку реш, на сваку духпвиту ппаску свпјих ушеника,
на мпје IV2 кпје је ущлп у академски свет и мпје I2 кпје
свакпдневицу даљине Прпкупља и Бруса шини такп
лакп ппднпщљивпм.
ЕХП: Мпжете ли ми нещтп рећи п драмскпм
студију „Театар 15. Нпвембар“?
ЉУБИЩА КРАСИЋ: Е, п оима, на прави нашин,
мпжемп разгпварати у некпм ппсебнпм интервјуу. И
тада ћу вам рећи и защтп ме нервирају, и защтп ме
слущају, и защтп има леппте у оихпвпм гпвпру и када
се љуте и када се смеју, и защтп нема дарпвитијих пд
оих, и защтп их ппщтујем, и защтп впле свпј театар... и
јпщ, какп би се реклп, хиљаду защтп!
Саша Ђидић III2
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ЕХО

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

З

бпг тренутне ситуације у целпм свету, па и у
нащпј земљи, а узрпкпванпм вируспм кпрпна,
щкпле наставу пдржавају електрпнским путем
а све щкплске и ванщкплске активнпсти су или
пдлпжене или се неће ни пдржати.

Такп је наща Средоа щкпла у Брусу требалп да
пбележи Дан щкпле 29. марта пве гпдине, пднпснп,
педесет и седам гпдина свпг ппстпјаоа. Збпг
наведенпг разлпга, тај знашајан дан није пбележен па
ћемп се присетити какп је тај дан пбележен прпщле
гпдине. Уз пригпдан прпграм кпји су прпфеспри и
ушеници припремили, дпделу ппхвалница и награда
ушеницима и прпфесприма кпји су псвпјили пдређена
места на такмишеоима, пбраћаое председника
ппщтине и директпрке, филм п нащпј щкпли кпји су
припремили нащи ушеници, рецитације, некпликп
песама щкплскпг бенда „Мит“ и химну наще земље уз
извпђеое нащег хпра, пвај дан је прптекап вепма
лепп. Не забправљамп ни присуствп наще
ппбратимске щкпле из Македпније, „Ацп Рускпвски“
из Берпва, прпфеспра и ушеника кпји гпстују у нащпј
щкпли и граду при свакпм пбележаваоу пвпг битнпг
дана.

Премијера представе „Ујеж“ Драмскпг студија
наще щкпле изведена је 29. марта ппвпдпм Дана
щкпле 2019.
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Мпжемп се ппхвалити великпм ппсећенпщћу.
Ппдсетићемп вас да је први шин представе
претпремијернп приказан 19. марта 2019. и бип је деп
акције Ушенишкпг парламента наще щкпле – Буди
хуман ппкажи срце за Анастасију Гаврилпвић. Ппред
дпбре ппсећенпсти, први шин је пставип изузетнп јак
утисак на бруску публику щтп је уједнп и најавилп
дпбру ппсећенпст предстпјећпј премијери. Тпкпм
месеца априла прпщле гпдине, пвпм представпм
Драмски студип је гпстпвап у Прпкупљу, кап и у
Александрпвцу. У тпку месеца, Драмски студип је у
Брусу приказап и прву репризу представе, и тп 20.
маја. И прпщле гпдине Драмски студип бип је деп
такмишарскпг фестивала Расинскпг пкруга ФЕДРАРП –
наступип је 23. маја, у 20.30 сати, на ппзприщнпј сцени
у селу Жабаре. Представу је режирап прпфеспр
српскпг језика и коижевнпсти, Љубища Красић,
адаптацију текста на дијалекту урадила је наставница
српскпг језика и коижевнпсти у Пснпвнпј щкпли „Први
мај“ у Влајкпвцима, Јелена Вукадинпвић, а сама
представа је пдрађена на јужоашки нашин пп
истпименпј кпмедији Бранислава Нущића.

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

ЕХО

Кап и сваке гпдине, такп је и пве наща щкпла
пбележила щкплску славу – Свети Сава. У Цркви Светпг
Препбражеоа у Брусу, кплашари наще щкпле,
Братислав и Весна Кпјић, су у присуству великпг брпја
ушеника, радника наще щкпле и псталих грађана
пресекли кплаш. Кплаш за следећу гпдину пд оих је
преузеп Предраг Татић са свпјпм ппрпдицпм.
Пбележаваое щкплске славе билп је прппраћенп и
пригпдним прпгрампм.

Придруживаое наще щкпле Светскпј кампаои „16
дана активизма“ не престаје пбележаваоем
Међунарпднпг дана пспба са инвалидитетпм.
Матуранти наще щкпле су са прпфеспркпм
спциплпгије, Снежанпм Миладинпвић, а ппвпдпм
пбележаваоа „16 дана активизма“ и нпвпгпдищоих и
бпжићних празника, ппсетили Друщтвп МНРЛ
„Пшелица“ и заједнп са оима псликавали
нпвпгпдищое украсе. Циљ радипнице је дружеое,
пружаое ппдрщке пспбама са сметоама у развпју и
пбележаваое Међунарпднпг дана људских права кпји
се щирпм света пбележава 10. децембра. Украси и
пстали предмети кпји су при пвпј радипници псликани,
излпжени су у хплу наще щкпле.

Захваљујући Друщтву МНРЛ „Пшелица“ Брус и
прпфеспрки спциплпгије Снежани Миладинпвић,
пбележен је у нащпј щкпли Међунарпдни дан пспба са
инвалидитетпм кпји се сваке гпдине щирпм света
пбележава 3. децембра. У прпграму су ушествпвали и
ушеници наще щкпле и припадници „Пшелице“, кпји су
уживали щтп у прпграму, щтп у ппсети и дружеоу са
ушеницима наще щкпле. Друщтвп МНРЛ „Пшелица“ је
ппсетилп нащу щкплу на пвај знашајан дан, а у
сарадои и са УЖ „Калиппа“, какп би се на пвај нашин
придружили Светскпј кампаои „16 дана активизма“.

Ппвпдпм пбележаваоа Наципналнпг дана коиге
28. фебруара, наща щкплска библиптека се пдазвала
ппзиву „Друщтва щкплских библиптекара Србије“ и
пбележила пвај дан.

Кап и претхпдне гпдине, у пет дп дванаест пкупили
су се ушеници пдељеоа I2 наще щкпле у щкплскпј
библиптеци да гласнп шитају пнп щтп су заједнп са
библиптекарпм Александрпм Радивпјевићем и
прпфеспрпм српскпг језика и коижевнпсти Љубищпм
Красићем пдабрали. Симбплишнп, „у 5 дп 12“ је
заппшетп са гласним шитаоем, кап јединственим и
крајоим временпм да се щтп бпље и щтп вище ради
на култури гпвпра, шитаоа и пбразпваоа. Ушеници су
уппредп са шитаоем разгпварали са библиптекарпм и
прпфеспрпм п прпшитанпм и слпжили се заједнп да
никада није каснп за шитаое.
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ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Псмпмартпвска прпдајна излпжба цвећа и псталих
предмета пдржана је у петак, 6. марта 2020. гпдине.
Прпфеспрка секције Предузетнищтвп, Виплета
Аздејкпвић, и прпфеспрка Ликпвне секције, Саоа
Црнпглавац Јпванпвић, у хплу наще щкпле су са свпјим
ушеницима припремиле пву прпдајну излпжбу.

У сппртскпј хали наще щкпле за щкплску славу, 27.
јануара, пдржан је Светпсавски турнир у малпм
фудбалу за дешаке. Играли су ппдељени пп гпдинама,
а првп местп су псвпјили ушеници треће гпдине свих
смерпва наще щкпле. За прганизпваое турнира били
су задужени прпфеспри физишкпг васпитаоа, Бпјан
Живаншевић и Владимир Кнежевић.

„Међунарпдни дан писменпсти“ пбележава се
щирпм света 8. септембра. Збпг ппшетка щкплске
гпдине нисмп мпгли пвај знашајан датум пбележити
тпг дана, већ 16. 9. 2019. гпдине у виду јавнпг шаса у
хплу щкпле, а накпн тпга у Нарпднпј бибиптеци у Брусу
19. 9. 2019. гпдине. У тпм пбележаваоу су ушествпвали
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ушеници пдељеоа II1, II2, III2 и IV4, заједнп са свпјим
прпфеспркама српскпг језика и коижевнпсти, Мајпм
Грујић Ристић и Маријпм Стпщпвић.

Неппхпднп је наппменути да је пбележаваое пвпг
дана пстваренп кап прпјектна настава кпја је све вище
заступљена у щкплама. Низ активнпсти је спрпведенп
какп би се пбележип пвај дан – ушеници пдељеоа IV4
имали су шас у библиптеци пдржаним у кпрелацији са
щкплским
библиптекарпм
Александрпм
Радивпјевићем, а један шас у пвпм пдељеоу пдржан је
и у прирпди, где је задатак бип да ушеници ппищу щта
виде пкп себе, трудећи се да се щтп правилније
изражавају. У пдељеоу II2 такпђе је пдржан шас у
библиптеци
у
кпрелацији
са
щкплским
библиптекарпм. Тема је била: писменпст, знашај
писменпсти и негпваое језишке културе (усменпг и
писанпг гпвпра).

Тпкпм спрпвпђеоа пвих наведених активнпсти
изврщена је кпрелација унутар предмета (ппвезиваое
коижевнпсти, језика и језишке културе), кпрелација са
истпријпм, са грађанским васпитаоем и избпрним
пакетпм: језик, култура и медији.

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

У тпку прпграма, ушеници су и кпмуницирали са
присутнпм публикпм ппстављајући им пдређена
питаоа. На пснпву кпмуникације са публикпм кпју су
шинили прпфеспри, ушеници, оихпви рпдитељи и
пстали присутни грађани закљушенп је следеће: да је
писменпст вещтина. Једна пд активнпсти је била и
прављеое панпа пд стране ушеника пдељеоа II1, II2 и
IV4. Такпђе су пбављене мнпге анкете (писменпст у
Србији, писменпст у нащем граду, утицај интернета на
писменпст, мищљеое грађана п писменпсти, утицај
дигитализације на писменпст) и пдрађени извещтаји
накпн пбрађених резултата анкетираоа, кап и три
презентације. Ушеници су припремили и литерарне
радпве, драмски приказ (Дијалекти и правилан
изгпвпр), казиваое стихпва ппзнатих српских песника,
али и драмски приказ есеја „П култури“ Исидпре
Секулић. На крају смп шули пришу п Ћирилу и
Метпдију, а све је билп прппраћенп и музишкпм
пратопм щкплскпг бенда „Мит“.

Средоа щкпла у Брусу заппшела је пбележаваое
Месеца коиге и Међунарпднпг дана щкплских
библиптекара већ срединпм пктпбра месеца. Пдржан
је угледни шас из српскпг језика и коижевнпсти у виду
прпјектне наставе 25. 11. 2019. гпдине кап круна
активнпсти кпје су спрпведене у хплу наще щкпле.
Неке пд тих активнпсти кпје су спрпведене су
радипнице кпје су пдржале прпфеспрке српскпг језика
и коижевнпсти Маја Грујић Ристић и Марија
Стпщпвић, реализатпри прпјектне наставе. Маја Грујић
Ристић је са ушеницима другпг разреда гимназије,
пдељеое II2, реализпвала радипницу (двпшас) у
Дешјем пдељеоу Нарпдне библиптеке у Брусу.
Ушеници су били ппдељени у шетири групе и свака
група је имала задатак да на щтп бпљи нашин
представи, и у ствари, преппруши псталима пп једну
коигу. Прпнађени су и преппрушени интересантни
сајтпви кпји су тематски базирани на коизи,
коижевнпсти, коижевнпј критици, песнищтву и
слишнп.

ЕХО

Марија Стпщпвић је пдржала шас у щкплскпј
библиптеци у сарадои са щкплским библиптекарпм
Александрпм Радивпјевићем, и тп са ушеницима
пдељеоа IV2. Какп коижевнп делп не ппстпји и не
мпже да живи без шитапца, п разлишитим врстама
шитаоа је и разгпваранп са ушеницима. Ппщтп су тп
ушеници
матуранти,
у
виду
прпфесипналне
пријентације исказивали су свпја интереспваоа за
пдређене пбласти, а кпја су била у вези са оихпвим
ппредељеоима за упис жељенпг факултета.
Библиптекар щкпле Александар Радивпјевић је са
ушеницима разгпварап п настанку библиптека и
нивпима кпје свака библиптека садржи, где су
ушеници били усмерени на литературу кпја их је
занимала.

Накпн пдржаних радипница у библиптекама,
истраживашких радпва, прављеоа презентација и
панпа пбележили смп пвај дан крпз презентацију у
хплу наще Средое щкпле. Пвпга пута Месец коиге је
пбележен крпз српску мпдерну, такп да су присутни
мпгли бпље “да се уппзнају” са оеним
представницима, кап и са најзнашајнијим српским
критишарима тпг перипда – Исидпрпм Секулић и
Јпванпм Скерлићем. Мпжемп слпбпднп рећи да су
пвај свет и сам шпвек тпликп слпжени да ће увек имати
нещтп нпвп да се пткрије и сазна. И пва генерација
мпже да пплемени себе и свет у кпјем живи нпвим
сазнаоима. Ппщтп је тп пптпунп извеснп, једина
ппрука кпја би била дпстпјна да се искаже на празнику
коиге гласи: Шитајмп!
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И пве гпдине наща щкпла је прганизпвала Щкплу
скијаоа на Кппапнику за све заинтереспване ушенике
наще щкпле. Уз прпфеспре физишкпг васпитаоа, Бпјана
Живаншевића и Владимира Кнежевића, ушеници су
мпгли да науше да скијају, уживају у лепптама наще
планине и дружеоу и да развијају такмишарски дух.

Прганизација Рајкп је изведеница пд акрпнима
RYCO, тј. Regional Youth Cooperation Office, или на
српскпм језику Регипнална канцеларија за сарадоу
младих. Тп је међунарпдна прганизација пснпвана
2016. гпдине са седищтем у Бепграду, Скппљу,
Прищтини,
Тирани,
Сарајеву
и
Ппдгприци.
Прганизација RYCO је прганизпвала кпнсултативне
састанке са младима у регипну са циљем да шује глас
младих. RYCO жели да шује какп млади виде
дпсадащоу ппдрщку RYCO-а крпз птвпрене ппзиве за
прпјекте, али пре свега да пд младих дпбије кпнкретне
предлпге какп би у нареднпм перипду ппзиви за
предлпге прпјеката мпгли да изгледају. Ушеници наще
щкпле Анастасија Миљпјкпвић, Саща Павлишевић и
Алекса Павлишевић су имали прилике да ушествују у
RYCO кпнсултацијама кпје су биле пдржане 18.
фебруара 2020. гпдине у Нпвпм Пазару. Нащи ушеници
су узели ушещће са врлп кприсним саветима и
кпментарима, дппринели ствараоу јасније слике п
тпме какп RYCO треба да креира свпје ппзиве за
прпјекте и какп да RYCO буде ближи и видљивији
младима. RYCO је прганизација кпја ппвезује младе
људе из разлишитих средина са истим циљевима и на
тај нашин их уппзнаје са разлишитим кулурама,
пбишајима, традицијпм, станпвнищтвпм. Придружите
се.

Нпвинарска секција
18

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

ЕХО

Гпрдана Татић

Гпрдана Татић (разредни старещина) За свпје ушенике бих мпгла рећи да су духпвити и распплпжени за
сарадоу. У прптеклпм перипду је билп лепих и пних маое лепих треутака, али смп ипак прпблеме рещавали
заједнп, разгпвпрпм, указиваоем на грещке. Истакла бих великп ушещће ушеника у ваннаставним
.
активнпстима,
раду щкпле, припремаоу щкплских приредби и представа, раду секција и ппсебнп ушещће на
такмишеоима. Највище ми је драгп щтп су пдрасли у дпбре другпве кпји су спремни да ппмпгу једни другима.
19
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Виплета Аздејкпвић

Виплета Аздејкпвић (разредни старещина) Дпста мпјих садащоих ушеника није желелп да упище
екпнпмију али временпм су је прихватили и свидела им се. Ту се види оихпвп сазреваое да
прихвате судбину и пптруде се да на крају извуку најбпље из себе. Иакп вепма мали брпј оих жели
.
да настави са пвпм щкплпм, желим им свима успеха у живпту. Пдељеое ћу памтити пп једнпм
духпвитпм и интересантнпм ушенику – Никпли Смиљкпвићу.

Маја Грујић Ристић

Маја Грујић Ристић (разредни старещина) Кап разредни старещина пдељеоа IV4, шији је
пбразпвни прпфил Туристишки технишар, и кпје сада брпји 24 ушеника, мпгу најпре да изразим
задпвпљствп щтп је пшигледнп да су ти ушеници израсли у младе људе кпји ппказују један врлп
сплидан нивп зрелпсти. Наравнп да је нещтп такп и сасвим пшекивана ппјава када су у питаоу
матуранти. Међутим, нереткп се дещава и тп да се у оихпвпм узрасту мпже срести и једнп
непдгпвпрнп и незрелп ппнащаое кап наставак нешега щтп пбишнп заппшиое у виду „адплесцентскпг
бунтпвнищтва“. Нарпшитп ми је драгп када се сетим тпг пдељеоа из перипда пд пре три и пп гпдине
и уппредим тп свпје сећаое са оима пнаквима какви су данас. И пни су, наравнп, свесни прпмене
кпја се дпгпдила у оима, али сам ја кап оихпв разредни старещина, мпжда и вище негп други, у
мпгућнпсти да сагледам праве размере те прпмене кпја се дпгпдила. Некада су тп била деца, а сада
су сви пни, мпгу тп слпбпднп да кажем – зрели људи. Ја сам била сведпк тпг оихпвпг сазреваоа и
оихпвпг прпласка крпз некпликп свпјих фаза тпкпм кпјих је заиста билп пптребнп великп стрпљеое.
Међутим, све тп крпз щта смп заједнп прпщли данас шини самп једну скупину лепих усппмена. Тп су
данас зрели и пдгпвпрни млади људи, али не мпже се рећи да клице тих пспбина пни нису нпсили у
себи и пре некпликп гпдина јер, мислим да треба тп истаћи, пдељеое IV4 је једнп пд ретких у щкпли
кпје нема ниједнпг ушеника кпји је претхпдне три щкплске гпдине заврщип са недпвпљним успехпм.
Има пунп разлпга за претппставку да ће и пву щкплску гпдину заврщити у складу са тпм традицијпм.
Крај щкплске гпдине је све ближи и сваки пд тих ушеника ће кренути свпјим живптним путем. Оих
тек шекају прави живптни изазпви, али и све пнп лепп щтп прати живпте младих људи. Неминпвнп је
мпралп дпћи дп зближаваоа између оих и мене у прптекле три и пп гпдине, кап и дп једнпг
пријатељства кпје је услпвила вищегпдищоа сарадоа. У тпм смислу, не самп кап разредни
старещина, већ и кап пријатељ, свима им у живпту желим мнпгп успеха на свим живптним ппљима и
у свакпм ппслу кпг се прихвате.
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Гпран Гащић

ЕХО

Гпран Гащић (разредни старещина) Биле су разне фазе
пдрастаоа, ппшели смп кап дешурлија, а пдрасли су у мнпгп
дпбре људе. Билп је ту прпблема, али мнпгп маое прпблема
кпликп дпбрих ситуација. У будућнпсти их видим у пвпм за
щта су се щкплпвали, кап дпбре кпнпбаре и куваре на
виспким ппзицијама у нащим крајевима. Тп је дефицитарни
кадар, такп да их видим кап дпбре угпститеље. Памтићу их пп
вепма дпбрпм распплпжеоу и са минималним прпблемима.

Ана Арсић IV2
Катарина Радманпвац IV2
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У Нарпднпј библиптеци у
Брусу je 26. и 27. децембра
2019. гпдине пдржана
радипница са темпм
„Дигитализација
коижевне грађе“.
Представник
Нарпдне
библиптеке Србије, Мирпљуб
Стпјанпвић,
пдржап
је
презентацију п едукацији у
дигитализацији
и
представип
Виртуелну библиптеку Србије –
COBISS у сарадои са прпфеспркама
српскпг језика и коижевнпсти
Мајпм Грујић Ристић и Марјпм
Стпщпвић.



Ушеници пдељеоа II1, II2, III1 и
IV1 Средое щкпле у Брусу били су
активни и ушествпвали су у
радипници, наушили су какп се
врщи дигитализација коижевне
грађе, скенираое текстпва и
кпристи COBISS. Дигитализпвали су
щкплски шасппис „Ехп“ и пстале
изабране текстпве, ушествпвали су у
скенираоу дигиталне грађе и
уппзнали се са врстама скенираоа,
типпвима и врстама скенера:
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Flatbed – равни скенери,
Book scanner – коижни
скенери,
Document
scanner
–
дпкумент скенери,
Једнпставни скенери –
скенира страну пп страну,

Прптпшни – вище страна
аутпматски узима странице.

Ушеници су такпђе прпщли и
пбуку Opstical character recognition
(OCR) – Пптишкп преппзнаваое
карактера. Пвај прпграм служи за
преппзнаваое и издвајаое текста
из слике – скенираое дпкумената.
Пви прпграми имају функцију да
„шитају“
скенирани
дпкумент
(слику), преппзнају карактере на
слици и креирају нпви текстуални
дпкумент кпји се мпже шитати или
пбрађивати.

Дигитализација
је
прпцес
пшуваоа знаоа и духпвнпсти једне
нације за будућа ппкпљеоа.
Прпцес
дигитализације
је
претвараое аналпгнпг пбјекта,
билп да је пн састављен пд слпва,
брпјева,
симбпла,
графишкпг,
звушнпг или видеп-записа у
дигитални
дпкумент/пбјекат.
Изврщен је прпцес превпђеоа у
мащински
шитљив
кпд
–
претвараое аналпгнпг сигнала у

дигитални сигнал. Изврщени су
стратещки
принципи
дигитализације културнпг наслеђа.
Дигитализпванп
је
културнп
наслеђе – јавнп дпбрп кпје треба да
буде дпступнп најщирем кругу
заинтереспваних, у мери кпја не
нарущава
правила
защтите
интелектуалне
свпјине
и
приватнпсти. Ппсебнп треба впдити
рашуна
п
дпступнпсти
дигитализпване
грађе
свим
заинтереспваним, без пбзира на
узраст,
физишка
пгранишеоа,
ппзнаваое језика и технишку
пбушенпст.
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защтита пбјеката културнпг
наслеђа,
ствараое нпве и дппуна
ппстпјеће грађе,
прпмпција, представљаое и
дпступнпст културнпг наслеђа и
щиреое кприснишке
пппулације.

Дигитални дпкумент је скуп
ппдатака састављен пд битпва
кпји
представљају
слпва,
брпјеве, симбпле, графишке,
звушне и видеп-записе.
Пснпвне врсте дигиталних
дпкумената су: текст, слика,
звушни запис и видеп-запис.
Врсту
пдређује
садржај
дигиталнпг дпкумента.
Дигитални пбјекат се састпји пд
дигиталнпг
дпкумента
и
пдгпварајућих метаппдатака за
тај дпкумент.
Дигитална збирка је скуп
дигиталних
пбјеката
прганизпваних пп пдређенпм
принципу
са
станпвищта
садржаја и фпрмата.
Дигитална библиптека је скуп
дигиталних збирки са алатима и
метпдама
за
приступ,
прпналажеое,
избпр,
прганизацију и пдржаваое
збирки.

библиптека има пбавезу да
кпнтинуиранп
ради
на
дигитализацији библиптешкпинфпрмаципне грађе и извпра
кап дела културнпг наслеђа
Србије;
нарпдна библиптека спрпвпди
и кппрдинира ппслпве на
дигитализацији библиптешкпинфпрмаципне грађе и извпра у
РС;
ближе услпве за дигитализацију
библиптешкп-инфпрмаципне

грађе и извпра прпписује
министар надлежан за културу.








При
креираоу
дигиталних
дпкумената
мпрају
се
ппщтпвати аутпрска и српдна
права у складу са ппзитивним
правним прпписима.
Библиптешкп-инфпрмаципна
грађа и извпри кпји су у јавнпм
дпкументу (над кпјима су
истекла аутпрска права) мпгу се
дигитализпвати без дпзвпле
аутпра.
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преглед
дугпваоа
и
пгранишеоа;
пријем
електрпнских
пбавещтеоа;
претражваое
и
преглед
инфпрмација п библиптекама;
приказ лпкације библиптеке на
карти и смернице за пут дп
изабране библиптеке;
шуваое пмиљених коига на
Мпјпј пплици;
синхрпнизација
кприснишкпг
прпфила мCOBISS и COBISS+;
пшитваое ISBN и ISSN баркпдпва.

Метаппдаци су структуирани
ппдаци п пбјектима културнпг
наслеђа
кпји
пмпгућавају
идентификацију, ппис, управљаое,
приступ, кприщћеое и шуваое
дигиталнпг ресурса у дигиталним
реппзитпријумима.
Врсте
метаппдатака: пписни, структурни,
технишки,
административни,
метаппдаци п интелектуалним
правима, метаппдаци п защтити.
Щта
нуди
Виртуелна
библиптека Србије на мпбилним
уређајима:





претраживаое грађе;
преглед ппзајмљене грађе и
прпдужеое рпка ппзајмице;
резервација грађе, преглед и
птказиваое резеравција;
ретрпспектива
ппзајмљене
грађе;

Нпвинарска секција
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ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Центар за афирмацију
младих уметника (ЦАМУ)
је дпбрпвпљнп, невладинп,
непплитишкп, непрпфитнп
удружеое пснпванп 2018.
гпдине са седищтем у
Брусу ради ппстизаоа
циљева у пбласти
уметнпсти, културе,
пбразпваоа и екплпгије.
Удружеое се бави уметнишким,
пбразпвним,
друщтвеним,
културним, екплпщким и другим
интересима,
истпвременп
прпмпвищући
уметнике
у
пбластима ликпвне уметнпсти,
музике, филма и анимације. Центар
за афирмацију младих уметника
(ЦАМУ) је ппсвећен ппстизаоу
слпбпднпг,
демпкратскпг,
мпдернпг, тплерантнпг, ненасилнпг
и културнп псвещћенпг друщтва.

Удружеое се такпђе бави
умрежаваоем и сарадопм са
другим прганизацијама у Србији и
инпстранству и дп сада је
прганизпвалп 46 манифестација
разлишитих
пбима
и
тема,
сампсталнп или у сарадои са
другим прганизацијама, пд кпјих су
два
уметнишка
фестивала
прганизпвана у Брусу.
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Брусјанка, бивща ушеница наще
щкпле и студент Филплпщкпг
факултета у Бепграду, Катарина
Вукпвић, представник је пвпг
удружеоа кпји кап разлпг тпме щтп
се пвај фестивал већ другу гпдину
заредпм пдржава у Брусу, навпди
јпщ увек недпвпљнп развијену
културу, не-ппстпјећу уметнишку
сцену, ангажпваое младих и ппкретаое лпкалне заједнице ка
прпменама. У
нпвембру
2019.
гпдине, некпликп ушеника наще
щкпле је ушествпвалп у пвпм
фестивалу кпји је укљушивап
излпжбе
радпва
студената
сликарства, креативне радипнице
за децу, шищћеое градских
паркпва, прпјекцију филма на
птвпренпм и израду мурала у
центру града, кап и журку
прпслављаоа на крају успещнпг
дана.
ЕХП: Какп сте дпщли дп идеје
да прганизујете пву акцију у нащем
граду?
КАТАРИНА: Прпјекат 360⁰ је
заппшет кап идеја удруживаоа,
дељеоа, бпрбе и превазилажеоа
препрека.

Ја се инаше
бавим
евентманачментпм
гпдинама, такп
да сам између
псталпг радила
и
фестивале.
Катарина Вукпвић
Пнп щтп је свим
фестивалима заједнишкп је да су сви настали из
неке
заједнишке
жеље
за
прпменпм, најшещће у пквиру групе
младих пријатеља. Када је мпја
прганизација дпбила пдређене
субвенције пве гпдине у виду
материјала, требалп их је некакп
искпристити, а на мени је билп да
пдлушим где ћу их у Србији
спрпвести у делп. Иакп је спрпвести
билп щта у Брусу прилишнп
кпмпликпванп, пдлушила сам се да
цеп прпјекат преселим бащ ту.
Дпвпљнп дпбрп ппзнајем тржищте
и знам да Брус са свпјим
неискприщћеним ресурсима има за
будућнпст щтпщта да ппнуди.

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС
ЕХП: Защтп сте изабрали бащ
Брус?
КАТАРИНА: Затп щтп када сам ја
тамп пдрастала, није билп икаквих
мпгућнпсти за разлишитпст. Шак си
тада и мпгап да имащ неке избпре,
а временпм ми се шини да се пни
све
вище
губе
у
мпру
неутентишнпсти. Јакп је битнп да
будемп искрени сами са спбпм и
људима пкп себе, да истражујемп,
грещимп и уппзнајемп себе, да се
бпримп и вплимп. А некакп ми се
шини да у тпме највище успевају
креативни људи. Пдбијаое да се
уклппе у безлишнпст. Младима
треба прпстпра и прилика и
мпгућнпсти и тп је пнп щтп сам ја
увек желела у Брусу да прпнађем.
Треба људима дати платфпрму на
кпјпј мпгу да ппкажу себе и свпје
радпве.
ЕХП: Да ли бисте се вратили
пвде када бисте имали прилику и
щта бисте ппсаветпвали младима:
да пстану или да пду?
КАТАРИНА: Ја лишнп имам
прилику свакпг дана да се вратим и
у Брус и у Србију. Мпји рпдитељи
живе у Брусу и дпста пријатеља ми
је у Србији и даље. Али ја сам
пдабрала пдгпвпр НЕ. Наравнп, тп
је мпј избпр и свакп би требалп да
прави свпје. Тп щтп се ја у Брус
никада нећу вратити, не знаши да
саветујем људима да пду. Идите
тамп где се псећате пријатнп,
признатп, ппщтпванп и најважније

пд свега, тамп где мпжете да
пстварите свпје снпве. Где гпд тп на
свету билп.
ЕХП: Пд свих дещаваоа на
фестивалу кпје се вама највище
дппалп?
КАТАРИНА: Искренп, највище
ми се дппала израда мурала јер се
највище људи пдазвалп. Деп
прпјекта у кпји је мпгап да се
укљуши апсплутнп свакп кп је имап
жељу, а тп је пнп щтп је и била
идеја. Заједнишка акција.

ЕХО

идеја за фестивал у Брусу,
ппкущавамп да развијемп щтп је
темељније
мпгуће.
Некакп
примећујем да је највећа препрека
на тпм путу прпстп искпмуницирати
са људима щта ви заправп желите
да урадите, щтп и јесте кљушна
ствар. Накпн гпдина и гпдина
искуства у прганизацији слишних
дпгађаја, у Србији и свету, са
сигурнпщћу мпгу рећи да прпцес
такве прганизације не мпже бити
нищта лакще, укпликп се сви
заједнп и самп малп пптрудимп.

ЕХП: Кпји су Ващи даљи
планпви везани за пвакве акције,
акп их имате?
КАТАРИНА: Наравнп да их
имам. Ма где била на свету, сваке
гпдине ћу дплазити у Брус да
направим нещтп. И увек ћу се
трудити да сваке наредне гпдине,
прпјекти буду све већи. Акп ни збпг
шега другпг, затп щтп бих вплела да
је некп тп урадип дпк сам ја јпщ
увек живета тамп. За пву гпдину
радимп на прганизацији већ
увеликп и мпгу да кажем самп да
имамп већ три партнера на
прпјекту, пд кпјих је један Coca-Cola
HBC, а јакп бисмп вплели укпликп
би се и наща лпкална сампуправа
укљушила у цеп прпјекат. Ппсебну
енергију улажемп пве гпдине какп
бисмп успели да прганизујемп и
јавне трибине и дискусије на
разлишите теме. Благпвременп
ћемп пбјавити и ппзив за
вплпнтере, кап и пглас за пне кпји
желе ушествпвати у прганизацији, а
касније
ћемп
радити и на
пкупљаоу
креативних људи
кпји би свпј рад
желели
да
ппделе
са
другима. Битнп
је да се зна да
ми желимп да
пвај
фестивал
расте, здравп и
напреднп,
заједнп са свима
нама. Пнп щтп је

Катарина Милисављевић III1
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Јпщ пд 1999. гпдине щирпм света се 21. фебруара пбележава
Међунарпдни дан матероег језика, па смп пдлушили да се једним
текстпм прпфеспрке спциплпгије, Снежане Миладинпвић,
ппсветимп једнпј слпженпј теми каква је пшуваое матероег
језика.

Замислите да је нащ шувени Вук
Карачић сада међу нама. Да ли
мислите да би Вук разумеп када би шуп
некпг нащег птменпг пплитишара када
каже: „Изврщићемп експрппријацију
земљищта“, или адплесцента кпји
каже: „Ма пкеј, све је у фулу, лајкпваћу
ти статус, не хејтуј ме“.
Пвај језик глпбализације је, какп би
се реклп, данащои „тренд“. Супшени с
ппплавпм непптребних туђица
и
елементарнпм
неписменпщћу
мнпгих
ппзнатих јавних лишнпсти,
лингвисти су се тихп ппвукли
на пплпжаје пдбране. Али без
ппмпћи и ппдрщке јаснп је да
су пни сами немпћни да щтите
леппту и бпгатствп српскпг
језика. Сведпци смп да су
мнпге стране реши, кпје су
маое или вище невпљнп
прихваћене
кап
дублети,
временпм истисле дпмаће изразе,
незаменљиве дп пре самп неку
деценију.
Управп,
нащи
дишни
пплитишари свпје еврппејствп не
дпказују делима и манирима, већ
„птменим решима“. Сматрам да људи у
Србији, а пвп би мпглп да се пднпси
управп на пплитишаре, нпвинаре, па и
на адплесценте, збпг леопсти енглеску
реш и не превпде већ је „узимају
гптпву“. Телевизија и нпвине су
„ппплављени“ решима кпје нам дплазе
из енглескпг језика. Мпжда пве
Стеријине
„ппкпндирене
тикве“
упптребљавају стране реши затп щтп
мисле да ће такп дпбити на важнпсти
или уклпнити неке кпмплексе, а самим
тим ппстати „мпдернији“ и дпћи дп
„вищих пплпжаја“. Да ли је тп
кпмплекс „малпг нарпда“ или пак
кпмплекс „ппкпндирене тикве“?
Немпјте ме ппгрещнп разумети.
Наравнп, слажем се да није мпгуће
функципнисати без ппзајмљеница у
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свету где нпве технплпгије нишу
брзинпм светлпсти. Па узалуднп би
билп тражити српске изразе за реши
кап щтп су: лаптпп, интернет, ди ви ди,
щпу-бизнис итд. Међутим, нащ главни
ппсап није да прпгпнимп англицизме,
већ да пазимп да се српски језик не
забправи. Претппстављам да свакп пд
нас упптреби дневнп вище пд
двадесетак енглеских реши. Сваки језик
је прганска и прпменљива ствар. Језик
је дрвп кпје непрестанп меоа пблик и

развија нпве гране и плпдпве. Јединп
щтп мислим да смп сада птищли
предалекп, да смп врата енглеским
решима птвприли превище и плакп.
Мпје мищљеое је да се англицизми и
туђице кпристе без претхпднпг
размищљаоа п тпме да ли се та иста
реш мпже заменити некпм српскпм.
Данас је мерилп пбразпвнпг нивпа
енглески језик, тп јест енглеске фразе
кпје се упптребљавају какп би ушиниле
некпга паметнијим, оегпв аргумент
бпљим, или оегпву ппјаву вище
кпсмппплитскпм. Па нищта нас не
спрешава да будемп светски људи,
гпвпрећи српски језик! Мислим да је
ствар у мери. У здравпм разуму.
Кпристите српски језик са пажопм.
Нащ језик је једина ствар кпју мпжемп
да сматрамп заиста нащпм. Све щтп се
преузима, треба да се преузима и
прилагпђава са мерпм и знаоем.
Шиоеница је да су англицизми свуда
пкп нас и да су пптребни, али оихпва
упптреба се мпра дпвести у склад са

српским језикпм, какп се неке српске
реши не би забправиле.
Спрешимп језишкп сампубиствп.
Свакпме треба да буде јаснп да је језик
једна пд најбитнијих ствари у
ппстпјаоу једнпг нарпда и мпра бити
јединствен и прилагпђен щирпкпј
маси. Без језика нема ни нарпда! Збпг
претеране упптребе бирпкратизама,
англицизама,
варваризама,
нащ
сппствени језик се губи. Губљеоем
језика губи се истприја и култура кпју
су стварали нащи преци и векпвима
негпвали. Управп затп је пдгпвпрнпст
младих генерација велика када је п
српскпм језику реш. Пни треба да
сашувају цивилизацијске и културне
текпвине предака и да их пренпсе
пптпмству да бисмп ппстали кап нарпд.
Данас смп дпщли у ситуацију да се
угрпжени српски језик мпра
бранити и да се ппет мпра
ппвести лингвистишки рат за
оегпв ппстанак. Унищтавају га
млади, стари, телевизија,
нпвине,
разни
назпвиуметници. Сви га унищтавају а
никп да га брани. Све
активнија глпбализација шини
свпје. Нищта није пставила
нетакнутп, па ни језик.
Забриоавајућа пкплнпст је
и тп щтп ппједини струшоаци за језик
не виде пвп кап прпблем, већ му се и
прилагпђавају. Щта нам све тп
гпвпри и какп тп пнда утише на
напредак у рещаваоу пвпг питаоа? Да
ли је разлпг тпме недпвпљнп
ппщтпваое и стид пд сппствене
културе, идентитета и језика, затп щтп
смп малп цеоени у свету?
Акп пвп дпзвплимп и наставимп
пвим тпкпм, тек тада ћемп ппстати
безнашајна нација без сппственпг
језика и идентитета. Уместп тпга,
треба да се трудимп да пшувамп свпј
језик и да ппрадимп на пвпм
прпблему.

Снежана Миладинпвић, прпфеспр
спциплпгије

У име двадесет гпдина ппстпјаоа
средопщкплскпг
„ЕХП“,
ШАСППИС
СРЕДОЕ ЩКПЛЕшаспписа
БРУС
ЕХО ред
је да се свпјим ехпвцима пбрати и пн сам, нащ „ЕХП“. Прпшитајмп щта има
да нам каже.

„Здравп, драги мпји ехпвци! Нпвинарска секција
Средое щкпле у Брус ппстпји већ гпдинама, и у пквиру ое
већ евп двадесет гпдина ппстпјим и ја – щкплски шасппис
„ЕХП“. Збпг жеље да све щтп се у щкпли збива пдјекне на
све шетири стране света, какп је у једнпм интервјуу истакла
прпфеспрка францускпг језика Зприца Видпјевић, свпју
жељу је и испунила дајући ми назив „ЕХП“. Заједнп са
свпјим ушеницима ме је пснпвала, па је такп мпје излажеое
заппшетп 1997. гпдине. У ппшетку сам излазип шетири пута
гпдищое – за ппшетак щкплске гпдине, за Нпву гпдину, за
Светпг Саву и за крај щкплске гпдине. Ппследоих некпликп
гпдина излазим два пута гпдищое – за Светпг Саву и за Дан
щкпле, 29. марта, и закљушнп са мартпм пве гпдине имам 49
брпјева. Прпфеспрка Зприца Видпјевић је била мпј први
уредник, а накпн ое уреднищтвп припада прпфеспрки
енглескпг језика Ради Панић, пптпм прпфеспру српскпг
језика и коижевнпсти Љубищи Красићу, затим
прпфеспркама српскпг језика и коижевнпсти Јелени Прщић,
Маји Грујић Ристић, Таои Тпдпсијевић и већ другу гпдину
заредпм Марији Стпщпвић.
Неки пд ушеника кпји су били мпји уредници су
Александра Щулпвић, Татјана Шукуранпвић, Александар
Вукајлпвић, Сибина Гверп, Милена Миланпвић, Марија
Мијајлпвић, Марија Дељанин, Јелена Петрпвић, Катарина
Вукпвић, Јпвана Арсић и Љубица Станкпвић. Ушеници кпји су
били заменици уредника су Јелена Дељанин, Ана Кнежевић,
Јпвана Арсић, Јпвана Павлпвић, Марија Милисављевић,
Јпвана Ђпкић, Данилп Лекић и већ другу гпдину заредпм
Нина Раишевић. У свакпм нпвпм брпју сам дпнпсип нпве
текстпве, али су гпдинама трајале редакција за културу,
инфпрмативна, сппртска и забавна редакција. Настајале су
нпве рубрике: Щкпла, Култура и едукација, Интервјуи и
анкете, Сппрт, Преппруке, Прпфеспри сарадници, Здравље,
Рекли су п..., Бисери са шаспва, Ушеници пищу, Питајмп
прваке, Ехпва разгледница, Ехпв уметнишки кутак и друге.
Сваки пд нпвих уредника се држап пдређене фпрме, али је
унпсип и неке нпвине кпје су дппринеле да се развијам
набпље, какп пбимпм такп и садржинпм, али и технишкпм
пбрадпм за кпју је већ дуже време задужен прпфеспр
инфпрматике и рашунарства Перица Стеванпвић.
Ушеници кпји су данас шланпви Нпвинарске секције су
Ана Арсић, Филип Вукпјишић, Саща Ђидић, Анђела Здравић,

Милпщ Кнежевић, Ана Лукић, Анђела Миљкпвић,
Анастасија Миљпјкпвић, Лазар Ппппвић, Катарина
Радманпвац, Иван Радманпвић, Нина Раишевић, Петар
Рилак, Натаща Савић, Невена Симић, Љубица Станкпвић,
Нађа Щиљић, Ана Щпвић. Сви пви ушеници вреднп раде на
тпме да будем щтп бпљи у свакпм ппгледу, марљиви су,
креативни, прате жеље псталих ушеника, али и псталих људи
при избпру текстпва, прате актуелнпсти и занимљивпсти,
кап и културу, пбразпваое, традицију, истприју кпд нас и у
свету и щтп је вепма битнп сами дају предлпге кпји би
текстпви мпгли да буду деп мене. Битнп је наппменути да
Нпвинарска секција сарађује и са псталим секцијама у
щкпли, циљ јпј је да ппред ушеника и прпфеспри пищу
текстпве за мене, прати сва дещаваоа у щкпли али и граду,
сакупља ушенишке радпве (какп литерарне такп и ликпвне),
прати знашајне гпдищоице и јубилеје кпји имају везе са
нащпм истпријпм и културпм, пбавља интервјуе, настпји да
забележи успехе нащих ушеника и щкпле уппщте.
За мене су мнпги прпфеспри Средое щкпле у Брусу,
јавне лишнпсти Бруса и ппзнате лишнпсти наще земље
гпвприли, неке пд оих су на пример Љиљана Благпјевић,
глумица (1998), Дпбрица Ерић, песник (2006), Раденкп
Стпјанпвић, Вуду Пппај (2007), Зпран Кпстић Цане,
Партибрејкерс (2008), Александар Саоа Илић, Саоа Илић и
Балканика (2009), Маркп Миливпјевић, Круг, ЕКВ (2010),
Антпније Пущић, Рамбп Амадеус (2011), Бранислав Лешић,
глумац, (2019), Милан Лане Гутпвић, глумац (2019), Петар
Стругар, глумац (2019), Таоа Бпщкпвић, глумица (2020) и
мнпги други.
Желим да мпја и наща Нпвинарска секција и убудуће
има дпста шланпва, да вреднп ради, буде креативна, пбави
щтп вище интервјуа и да се ја щтп вище шитам. На сајту
Средое щкпле Брус, http://srednjaskolabrus.edu.rs/, мпгу се
прпшитати али и преузети неки мпји брпјеви и заједнп са
мпјим нпвинарима се надам да ће вам се нащи текстпви
дппасти.
У ЕХПВПЈ РАЗГЛЕДНИЦИ мпжете да видите некпликп
мпјих фптпграфија из претхпдних гпдина, а у ФПТП-АЛБУМУ
мпје данащое текстпписце и уређиваше.
Нпвинарска секција
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Ана Арсић IV2

Мануела Јпванпвић II2

Катарина Милисављевић III1

Филип Вукпјишић IV1

Aнђела Здравић IV2

Aнђела Миљкпвић III2

Саща Ђидић III2

Ана Лукић IV1

Анастасија Миљпјкпвић IV2

Катарина Радманпвац IV2
Лазар Ппппвић III2
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Иван Радманпвић IV1

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

ЕХО

Петар Рилак IV2
Нина Раишевић IV1

Даница Рилак IV1

Натаща Савић IV1

Невена Симић IV1

Нађа Щиљић IV1
Ана Щпвић III1

Љубица Станкпвић IV2

Марија Стпщпвић, главни и
пдгпвпрни уредник
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Јануар, 2007.
Март, 2009.
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Март, 2013.

Новембар, 2012.
Март, 2012.

Јануар, 2015..
Јануар, 2016.

Март, 2018.

Јануар, 2019.

Март, 2016.

Март, 2019.
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Јануар, 2020.

У
31

ЕХО

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Лаза Костић


Ова 2020. година је између осталог
значајна и због тога што је година многих
годишњица рођења и смрти наших
књижевника. Владислав Петковић Дис,
Војислав Илић, Драгослав Михаиловић, Меша
Селимовић, Лаза Костић, Стеван Сремац, Иво
Андрић, Данило Киш, Борислав Пекић и
многи други су несумњиво оставили трага у
нашој и светској књижевности, култури,
историји, а ми смо решили да посветимо
пажњу Меши Селимовићу, Данилу Кишу,
Бориславу Пекићу и Лази Костићу.


Meша Селимовић
Мехмед Меща Селимпвић
бип је српски писац кпји је
стварап у другпј пплпвини
двадесетпг века. Рпђен је 26.
априла 1910. гпдине у Тузли.
Убрпјен
је
међу
100
најзнаменитијих Срба, бип је
редпван шлан Српске академије
наука и уметнпсти. Написап је
дела
пппут
збирки
приппведака „Прва шета“ и
„Туђа земља“, рпмана „Тищина“. Ипак, оегпвп најппзнатије
делп јесте рпман „Дервищ и смрт“. Тп је делп снажне
мисапне кпнцентрације, писанп у исппведнпм тпну са
изванредним уметнишким надахнућем. Ппсветип га је
супрузи Дарки. Оегпве кплеге писци из Бпсне и
Херцегпвине предлпжиле су да се Меща Селимпвић пвим
делпм кандидује за Нпбелпву награду за коижевнпст. Псим
пвпг рпмана, написап је и рпман „Тврђава“, пптпм „Пстрвп“,
„Круг“, „Дјевпјка црвене кпсе“. Умрп је у Бепграду 1982.
гпдине. Пве гпдине се пбележава 110 гпдина пд оегпвпг
рпђеоа. Данас су изузетнп ппзнати и шестп цитирани
Мещини цитати.
„Живи щтп лепще, али такп да те није стид. И радије
пристани да те Бпг пита: защтп ниси тп ушинип?“
„Не меоај свпју прирпду. Неки јуре за срећпм, други је
стварају. Када ти живпт ствпри хиљаду разлпга за плакаое,
ппкажи му да имащ хиљаду разлпга за смех“.
„Сан је пнп щтп се жели, а живпт је буђеое“.
„Пдувијек је билп да љубав не зна дубине свпје дпк не
дпђе шас растанка“.
„Акп је љубав злпшин, ушини пд мене жртву“.
Невена Симић IV1
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Лазар Лаза Кпстић (12.
фебруар
1841
–
26.
нпвембар 1910) је бип
српски коижевник, песник,
дпктпр правних наука,
адвпкат,
пплиглпта,
нпвинар, драмски писац и
естетишар. Рпђен је у
Кпвиљу
у
Башкпј,
у
впјнишкпј ппрпдици. Птац
му се звап Петар Кпстић, а
мајка Христина Јпванпвић.
Имап је и старијег брата
Андрију, али оега и мајку није упамтип јер су пни
преминули дпк је јпщ бип беба. Пснпвну щкплу је ушип у
месту рпђеоа, где му је ушитељ бип Глигприје Глища
Кићански. Гимназију је заврщип у Нпвпм Саду, Паншеву и
Будиму, а права и дпктпрат права 1866. на Пещтанскпм
универзитету. Службпваое је ппшеп кап гимназијски
наставник у Нпвпм Саду, затим ппстаје адвпкат, велики
бележник и председник суда. Све је тп трајалп пкп псам
гпдина, а пптпм се, све дп смрти, искљушивп бавип
коижевнпщћу, нпвинарствпм, пплитикпм и јавним
наципналним ппслпвима. Двапут се нащап у затвпру у
Пещти. Први пут збпг лажне дпставе да је ушествпвап у
убиству кнеза Михаила и други пут збпг бпрбенпг и
антиаустријскпг гпвпра у Бепграду на свешанпсти приликпм
прпглащеоа пунплетства кнеза Милана. Када је пслпбпђен,
у знак признаоа, бип је изабран за ппсланика Угарскпг
сабпра. Касније, живеп је у Бепграду и уређивап је „Српску
независнпст“, али ппд притискпм реакципнарне владе
мпрап је да напусти Србију. На ппзив кнеза Никпле, птищап
је у Црну Гпру и ту пстап пкп пет гпдина, кап уредник
званишних црнпгпрских нпвина и кнежев пплитишки
сарадник. Ту је, такпђе, дпщлп дп сукпба, па се вратип у
Башку.
У Пещти се 1892. гпдине сусреп са Никплпм Теслпм
кпме је 1895. преппрушип за женидбу Ленку Дунђерски, у
кпју је и сам бип пптајнп заљубљен. Умрп је у Бешу, а
сахраоен је на Великпм правпславнпм грпбљу у Спмбпру.
Пстаће упамћен кап један пд најзнашајних коижевника
српскпг рпмантизма. „Santa Maria della Salute“ црква је у
Венецији, кпјпј је шувени песник ппсветип назив и стихпве у
свпм најппзнатијем, истпименпм делу. Песма „Santa Maria
della Salute“ једна је пд најлепщих и пп мищљеоу
коижевних тепретишара, највреднијих песама српске
коижевнпсти. Ппсвећена је Ленки Дунђерски, девпјци у кпју
је Кпстић бип заљубљен иакп је бип гптпвп 30 гпдина
старији пд ое. Лаза Кпстић је бип пријатељ Ленкинпг пца, па
су се такп и уппзнали. Ленка је била несвакидащоа девпјка
– била је пбразпвана, гпвприла је некпликп страних језика,
свирала је клавир и мнпгп путпвала. Убрзп је псвпјила срце
славнпг песника, кпји је бип свестан оихпве разлике у
гпдинама прекп шега, збпг свпје шасти, није мпгап да пређе.
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Ленка се такпђе заљубила у Кпстића, првенственп кап у
песника, а пнда, накпн щтп га је уппзнала, и у шпвека. Лаза
Кпстић је ппкущап да се излеши пд те љубави на два нашина.
Првп је предлпжип Никпли Тесли да пжени Ленку, а пнда,
накпн щтп су и Тесла и Ленка пдбили тај предлпг, пристап је
да пжени Јулијану Паланашки, кпју му је за жену преппрушип
Ленкин птац. Убрзп накпн Кпстићеве женидбе, Ленка је
умрла. Билп је тп 1895. гпдине, ташнп на оен 25. рпђендан.
Иакп ппстпје пдређене сумое, службена верзија каже да је
Ленка умрла пд тифусне грпзнице. Песник је ту трагишну
вест шуп дпк је бип у Венецији на брашнпм путпваоу. Вест га
је пптпунп скрхала, па је пдмах птищап у венецијску цркву
Гпспе пд Спаса или Santa Maria della Salute да прпнађе утеху.
Приша каже да је Кпстић ппшеп неутещнп да плаше, а пнда и
да пище стихпве. Песма је пбјављена 1909. гпдине, кап
оегпва најбпља и ппследоа песма.
Пп мпм мищљеоу, пва песма је ризница разних
псећаоа кпја су преплавила Лазу Кпстића када је шуп да је
девпјка кпју заиста впли умрла. Пвп је песма љубави, пшаја,
кривице и мплбе за ппрпст,а на крају и наде да ће љубав
кпја није мпгла да се пствари у пвпм живпту, прпнаћи свпје
пствареое у рају.
Ана Лукић IV1

Данило Киш
Данилп Кищ је рпђен у
Субптици 22. фебруара
1935. гпдине, пд пца
Едуарда Кища, мађарскпг
Јеврејина и мајке Милице
Драгићевић,
Црнпгпрке.
Презиме оегпвпг пца је у
мпменту када се рпдип
билп Кпн али је птац
мађаризпвап свпје презиме
тј. прпменип га у Кищ. Дп 1942. гпдине је живеп са
рпдитељима у Нпвпм Саду, где је ппхађап први разред
пснпвне щкпле, а затим је прещап у Мађарску, у пшев рпдни
крај, где је заврщип пснпвну щкплу и два разреда гимназије.
Накпн пдвпђеоа оегпвпг пца у Аущвиц 1944. гпдине, са
пстаткпм ппрпдице је репатриран на Цетиое ппсредствпм
Црвенпг крста. Тамп је Кищ живеп дп краја свпг щкплпваоа.
Кап студент, пбјављивап је песме, есеје, приппветке и
превпде са мађарскпг, рускпг и францускпг језика, највище у
„Видицима“ у шијем је уреднищтву бип пд пктпбра 1957.
гпдине дп априла 1960. гпдине. Оегпв први рпман, „Псалм
44“, настап је 1955. гпдине, а пптпм и „Мансарда“, 1960.
гпдине. Оегпва прва пбјављена коига садржи у једнпм
тпму рпмане „Псалм 44“ и „Мансарда“. Рпман „Бащта“,
„пепеп“ је првп знашајније прпзнп делп Данила Кища,
пбјављенп 1965. гпдине у Бепграду. Насталп је за време
оегпвпг бправка у Стразбуру, где је радип кап лектпр за
српскпхрватски језик пд 1962. гпдине дп 1964. гпдине. У тп
време настали су и оегпви превпди Лптреампна, Верлена,
Кенппве „Стилске вежбе“ и песме Ендре Адија. Коига приша
„Рани јади“, пбјављена је 1970. гпдине у Бепграду и
представља зашетну коигу „Ппрпдишнпг циклуса“. На

ЕХО

Филпзпфски факултет у Бепграду Кищ се уписап 1954.
гпдине, а у септембру 1958. гпдине је кап први студент
диплпмирап на Катедри за ппщту коижевнпст. Кищ је бип
веншан Мирјанпм Мипшинпвић пд 1962. дп 1981; накпн
развпда брака живеп је са Паскал Делпещ све дп свпје
смрти. Преминуп је 15. пктпбра 1989. у Паризу, где се једнп
време и лешип. Сахраоен је у Бепграду у Алеји заслужних
грађана на Нпвпм грпбљу. Щест месеци пре смрти снимип је
серију „Гпли Живпт“ у Израелу у сарадои са Александрпм
Мандићем. Серија је емитпвана щест месеци ппсле оегпве
смрти.
Мануела Јпванпвић II2

Борислав В.
Пекић
Рпђен је у Ппдгприци
1930. Оегпв птац, Впјислав
Д. Пекић, у Краљевини
Југпславији бип је виспки
државни шинпвник, такп да
су пд Бприславпвпг рпђеоа
дп 1941. живели у Старпм и
Нпвпм Бешеју, Мркпоић Граду, Книну и Цетиоу. Ппшеткпм
Другпг светскпг рата, италијанске пкупаципне власти су их
прптерале из Цетиоа за Србију. Оегпва ппрпдица се
настанила у Баванищту (јужни Банат), а 1945. се пдселила у
Бепград. Пп пресељеоу у Бепград 1945, пбразпваое је
наставип у Трећпј мущкпј гимназији, где је матурирап 1948.
Убрзп ппсле тпга је бип ухапщен. Бприслав Пекић бип је
један пд најзнашајнијих српских коижевника 20. века,
рпмансијер, драмски писац, филмски сценариста, академик
и један пд тринаест интелектуалаца кпји су пбнпвили рад
Демпкратске странке. Дпбитник је НИН-пве награде за
рпман „Хпдпшащће Арсенија Оегпвана“ из 1970. гпдине и
низа других признаоа: Награда Стеријинпг ппзпрја (1972);
Награда удружеоа издаваша (1977); Награда Радип Загреба
(1982); Гпдищоа награда Удружеоа коижевника Србије за
сабрана дела (1985); Оегпщева награда (1987); Награда
Задужбине Јакпва Игоатпвића (1991); Прден заслуга за
нарпд са сребрнпм звездпм за дппринпс у културнпм
стваралащтву. Оегпва најппзнатија дела су „Златнп рунп“,
„Беснилп“, „Пдбрана и ппследои дани“, „Какп уппкпјити
вампира“, „Атлантида“ и „Време шуда“. Пд 12. децембра
1985. бип је дпписни шлан Српске академије наука и
уметнпсти. Активан, какп кап аутпр такп и кап јавна лишнпст,
дп ппследоег дана, Пекић је умрп пд рака плућа у свпм
дпму у Лпндпну, 2. јула 1992. гпдине у 63. гпдини живпта.
Кремиран је у Лпндпну, а оегпва урна се налази у Алеји
заслужних грађана на Нпвпм грпбљу у Бепграду.

Мануела Јпванпвић II2
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ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

„Мпје главнп делп је заврщенп. Пнп щтп јпщ имам да живим за
мене је самп шист ппклпн и сада је заправп свеједнп щта ћу и да ли ћу
уппщте радити“, реши су Јпхана Вплфганга Гетеа накпн кпнашнпг
заврщетка и пбликпваоа свпг дела где ппказује дпзу унутращоег
задпвпљства, јер је иза оега заврщен један грандипзан ппсап, а
уједнп и оегпвп најдубље делп, кпје је ппсталп незапбилазнп у
истприји светске коижевне бащтине.

Ппсебнп делп, пгрпман парадпкс и
велика синтеза. Спајаое средоег века
са хеленизмпм уз ствараое прпстпра
за нпве еппхе. Прпжимаое кпсмишкпг
и земаљскпг, људскпг и метафизишкпг.
Судараое ппезије и филпзпфије. Сппј
младалашке амбиције и тежое за
мисапнпм зрелпщћу. Пптрага за
сппзнајама и људска пгранишенпст.
Гете је у свпје делп унеп све щтп се у
истприји и свету мпглп наћи и мащтпм
дпмащтати, сппјивщи Бпга и анђеле,
ђавпле и вещтице, паганску културу и
хрищћанска верпваоа, пбишне људе и
гпрпстасни ум, духпвнп шисте и
немпралне жене, живи и мртви свет
бавећи се шпвекпм и шпвешанствпм.
Међутим, щта је пнп щтп је заједнишкп
за Фауста и шпвека данащоице?
Делимп ли исте сппзнаје са шпвекпм
средоег века? Има ли напретка у
тежои да се дпспе дп сущтине
небеских
закпна
и
свеппщте
ппвезанпсти живпта? Защтп су закпни
васипне тајна? Да ли су тајна? Кплика
је мпћ људскпг ума? Кпја је сущтина и
щта се дещава на месту где се спајају
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сущтина и праматерија? Све су тп нека
питаоа кпјима се шпвек бави јпщ пд
антишке
филпзпфије,
све
дп
савременпг шпвека, дпк нам Фауст
представља
симбпл
шпвекпве
неутпљиве жеље за псвајаоем
непсвпјивпг, за знаоем и мпћи кпје
шпвеку пмпгућавају дпбрп и срећу.
Билп да се тек уппзнајете са Закпнпм
привлашеоа или сте већ дубпкп
уппзнати са принципима гледајући
филм „Тајна“ или мпжда шитајући
коигу, верпватнп дп сада нисте шули
за ЕФЕКАТ МУЛТИПЛИКАЦИЈЕ или
пдгпвпре на питаоа:






„Защтп такав закпн уппщте
ппстпји?“
„Да ли је засебан или ппстпји јпщ
закпна?“
„Кпји су тп закпни?“
„Какп делују на нас?“
„Какп шпвек мпже да упптреби те
закпне
ради
ппбпљщаоа
властитпг живпта?“

Када су људи сазнали за Закпн
привлашеоа, светпм је ппшеп да се
щири пгрпман вал везан за сам ппјам
креиран филмпм „Тајна“, а заслуге се
приписују мнпгим другим аутприма
кпји пищу на пву тему, мнпгим New
Age ушитељима, ушитељима нпве
духпвнпсти. Међутим, један пд оих,
пп имену Нил Дпналд Вплщ, кпји сам
ушествује у филму, истраживап је дугп
и уверип се да је дпста битних ствари
везанп за сам ппјам ЗП прећутанп,
једнпставнп
није
ппдељенп
са
публикпм. Приметип је да је филм
непптпун на вище нашина, јер већина
људи накпн гледаоа филма ппкущава
кпристити принципе и пткрили су да
не функципнище бащ какп су се
надали и желели. Узрпк тпг дещаваоа,
пп мищљеоу Нил Дпналда Вплща шије
име
представља
синпним
за

духпвнпст, недпвпљнп је пбјащоеое
ппјма ЗП. Гпвпри се п мпћи
самппствареоа.
Лишна
креација.
Фраза, кпја се сада пппуларнп кпристи,
кпја
се
пднпси
на
духпвни,
спиритуални принцип живпта. Таква
мпћ, мпћ самппствареоа се заснива на
мпћи живпта кпји креира вище
живпта. Једнпставнп је реш п мпћи.
Мпћи да меоате, ппбпљщавате свпј
живпт. Међутим, у мнпгим легендама
и записима кпд шпвека се пгледа
такпзвана „ђавплска прирпда“ зависнп
пд намере кпјпм се пплази и кпристи
знаое и мпћ, јер знаое зарад знаоа,
зарад манипулације и манипулације
над прирпдпм, такву прирпду и
пптврђује. Дпк, са друге стране, знаое
зарад разумеваоа прирпде и оених
прпцеса представља сврху саме
пптребе кпја је у бити шпвека. Склад са
Живптпм. Склад са Прирпдпм.
Пптреба, кпја представља целп
шпвешантсвп. Пптребе и сппзнаје да
највећа радпст и смисап лежи у раду
за бпље шпвешанствп, јер кап щтп је
рекап Чпн Дпн: „Ниједан шпвек није
пстрвп, сам пп себи целина; сваки је
шпвек деп кпнтинента, деп Земље; акп
грудву Земље пднесе мпре, Еврппе је
маое, кап да је пднелп неки Рт, кап да
је пднелп ппсед твпјих пријатеља или
твпј; смрт ма кпг шпвека смаоује мене,
јер ја сам пбухваћен шпвешанствпм.
Стпга никад не питај за ким звпнп
звпни – пнп звпни за тпбпм“.

Нина Раичевић IV1
Наташа Савић IV1

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС
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Ппбратимствп наще Средое щкпле у Брусу и
средое щкпле „Ацп Рускпвски“ у Берпву траје дуги низ
гпдина, па смп пдлушили да се у пвпм брпју малп
ппдсетимп, али и нещтп нпвп сазнамп п нащем
ппбратимскпм щкплскпм граду.

Црква ппсвећена Светпм Арханђелу (из 1818)
налазила се „у гпроем делу села“ и била је (1897) у
дпбрпм стаоу – ппкривена цреппм, дп прпзпра
укппана у земљу, па је склаоаоем земље „пткппана“,
а пкп ое се ппказалп старп грпбље.

Град Берпвп је смещтен у истпшнпм делу Северне
Македпније, близу границе са Бугарскпм, и средищте
је
истпријске
пбласти
Малещевп,
ппзнате
пп стпшарству и дрвпдељству.
Налази
се
у
тзв. Берпвскпј кптлини, на приближнп 850 метара
надмпрске висине, јужнп и истпшнп пд града издижу
се Малещевске планине, а севернп се пружа ппље.
Ппред Берпва налази се извпр реке Брегалнице,
кпји се у пвпм крају назива Рамна река, а крпз сам
град прптише Берпвска река, оена прва притпка. На
удаљенпсти 7 km пд Берпва према бугарскпј граници,
у Малещевскпј планини, на пвпј решици изграђена је
земљана брана и такп дпбијенп вещташкп Берпвскп
језерп. Пнп служи за псигураое питке впде за
пближоа насеља – Берпвп, Пехшевп и Рпвищте.
Први пут се селп Берпвп ппмиое у Турскпм царству
(1621–1622), кап насеље са свега педесетак кућа, кпје
је билп ппзнатп кап Јеврејскп насеље. Ппшеткпм 19.
века ппмиое се кап селп са вище пд 200 кућа и једнпм
малпм трпщнпм црквпм. Тада су мещтани пдлушили да
саграде нпву цркву (1815–1818) – Цркву Свете
Бпгпрпдице кпја касније ппстаје женски манастир
(1848).

У селу Разлпвцима ппред Берпва избип је 1876.
гпдине Разлпвашки устанак слпвенскпг живља прптив
Псманскпг царства. На шелу устаника бип је Димитар
Берпвски из Берпва.
Пп статистици секретара Бугарске егзархије, 1905.
гпдине у Берпву је живелп 1840 Слпвена, верника
Бугарске егзархије, и 1184 Срба, верника Цариградске
патријарщије, а ппред оих и 600 муслимана. У тпм
птпманскпм раздпбљу, у Берпву су радиле две српске
и једна бугарска щкпла. Берпвп је вепма брзп ппшелп
да се развија, и сада има прекп 7000 станпвника, самп
щтп је ситуација са Србима мнпгп другашија, има их
свега некпликп десетина.
Већ ппменутп Берпвскп језерп је највећа атракција,
налази се на 1000 метара надмпрске висине, пкруженп
је дрвећем и вепма лепп сређеним щеталищтима.
Хптел „Аурпра” је надпмак дп оега, лепп је сређен и
из оегпве бащте се пружа ппглед на прелепа брда а
шист ваздух и шистпћа прирпде су на завиднпм нивпу.
Тп привлаши туристе, па је Берпвскп језерп једнп пд
најатрактивнијих места тпг дела Македпније. Берпвп
вепма шува свпју традицију, такп да ппстпје разни
рестпрани са традиципналнпм хранпм на шији укус
никп нема замерки.
Ана Арсић IV2
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Ппзприщна представа „Матишар“ у кпјпј играју Феђа Стпјанпвић, Љиљана
Драгутинпвић и Раде Миљанић била је изведена у Центру за културу Брус 17. децембра
2019. гпдине у 20.00 шаспва. Кпмишна приша п двпје људи касних средоих гпдина кпји се
срећу у заједнишкпм, силпм прилика неппхпднпм прпстпру (у једнпм забправљенпм
сепцету у Западнпј Србији), у кпм шекајући матишара, заппшиоу теме кпје их зближавају и
оихпве мале живпте ппнпвп шине смисленим и вредним.
ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Биса, неудата и пбасута брпјним живптним
недаћама, и Милија, птпущтени правник и пдскпра
Бепграђанин, у рпднпм селу присећају се свпјих
живптних прилика. Међуспбну склпнпст, али и
ппвремене сукпбе, пд дугпг шекаоа заврщавају
исппвестима, искренпщћу и истинпм уз мпгућнпст да
се зближе и „ппстану једнп“. И Матишар се, накпн
заврщених приватних ппслпва, вратип са свеже
ищтаманим дпкументима, а да ли су им и даље
пптребни и да ли их је затекап – мпглп се сазнати у
представи.
ЕХП: Щта замерате садащопј ппзприщнпј сцени ?
ФЕЂА
СТПЈАНПВИЋ:
Замерам
недпстатак
храбрпсти и креативнпсти. Мислим да су се неки људи
устплишили на ппзицијама и гпдинама се ппнављају и
не нуде нищта нпвп. Псим шасних изузетака, Србија
нема на пример једнпг Пливера Фрљића.
ЕХП: Има ли уппщте на телевизији и филму
дпвпљнп улпга за Ващу генерацију, да ли неке
пдбијате?
ФЕЂА СТПЈАНПВИЋ: Псим на ппшетку каријере,
касније сам увек имап дпвпљнп ппнуда и ппсла такп
да нисам имап прпблема. Пдбијап сам ппнуде кпје
сам дпживљавап кап ппнижеое.
ЕХП: Накпн 64 телевизијске и филмске улпге, щта је
изазпв?
ФЕЂА СТПЈАНПВИЋ: Највећи изазпв је ппстати
непщтећен у пвпј чунгли.
ЕХП: Щта бисте преппрушили младима кпји желе
да се баве глумпм ?
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ФЕЂА СТПЈАНПВИЋ: У пвпј земљи је све маое
прилика, али за глуму је пре свега пптребан таленат,
пнда пгрпман рад, вера у себе и незапбилазна срећа.
Нису дпвпљни самп таленат и рад, мпрате имате срећу
да уђете у праве прпјекте, да сарађујете са правим
људима, да тп буде успещнп и да изградите свпју
каријеру.
ЕХП: Кпликп је битнп да глумци прпбуде у себи пнп
щтп им је шак и неппзнатп какп би на сцени изнели
свпју улпгу какп треба ?
ФЕЂА СТПЈАНПВИЋ: Ми смп глумци и мпрамп да
прпникнемп у ликпве кпје тумашимп. Тп нема никакве
везе са нащим живптима. Сваки шпвек у себи има
хиљаду тајни кпје не преппзнаје, а и ми глумци имамп
неку привилегију да тумашећи неке ликпве прпнађемп
себе. Тп нам је прпфесија. Акп радим неке ликпве кпји
су ван мпг искуства, мпрам да прпшитам нещтп вище п
оима.
ЕХП: Кпје улпге су на Вас пставиле најснажнији
утисак?
ФЕЂА СТПЈАНПВИЋ: Играп сам заиста мнпгп у
ппзприщту, дпк сам на филму мпжда пдиграп 15 улпга,
нисам никада брпјап, али не умем уппщте да издвпјим
нещтп. Сваку улпгу, шак и пне мале кпје сам играп на
ппшетку свпје каријере, а пнда и пне велике – вплим на
свпј нашин. Тп је кап када имате вище деце, па не
мпжете да издвпјите кпје дете вище вплите. Неке
улпге су захтевале мнпгп већи труд негп неке друге,
али све су ми пстале у сећаоу. Имам пгрпмне
дпкументације щта сам све играп, али мислим да све
тп треба да бацим и спалим и да тп у ствари не треба
никпме, јер је важнп да је тп псталп у мени.
Саша Ђидић III2
Лазар Ппппвић III2
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си шлан партије или ја теби, ти
мени. Тп је јакп стращнп за
кинематпграфију. Знате, уметнпст
је јакп скупа. Уметнпщћу се баве
самп ретки, привилегпвани кпји
имају талента. Мпћ је тамп где је
лпва. Дакле, мрка капа, зла
прилика за пне кпји дплазе.
ЕХП: Да ли вплите свпј ппсап?
ТАОА
БПЩКПВИЋ:
Дущп,
шетрдесет пет гпдина ми гинемп,
щта мислищ да ли вплимп? Ја сам
птищла у пензију пре псам гпдина,
да ли вплим, играм двадесет две
представе месешнп. Да ли вплим?
Тп се вище не пита, стварнп...
РАДЕ МАРЈАНПВИЋ: Тп нам је щтп
нам је, али дпбрп нам је.

ЕХП: Мпжете ли нам пписати
данащоу филмску сцену и пну када
сте Ви ппшиоали?
ТАОА БПЩКПВИЋ: Тещкп да
уппщте мпже да се уппреди, знате.
Кап првп била је мнпгп већа земља,
и мнпгп се вище тада снималп,
мнпгп се паметније снималп, са
мпје ташке гледищта. Кап студент
треће гпдине глуме сам снимила
свпј први филм. Замислите, ја сам
имала партнере Бекима Фехмијуа и
Бату Живпјинпвића. Имала сам и
кплеге кпји су се заиста бринули п
тпме щта и какп. Другп, прпфеспри
глуме су бринули п тпме щта ми
треба, щта мпжемп да радимп, а
щта не мпжемп. Знаши дп
заврщетка факултета ми смп
мпрали да питамп за дпзвплу.
Ппсле сам се заппслила у
ппзприщту, такпђе сам мпрала да
питам да ли мпгу да снимам.
Данас, ппгледајте, деца заврщавају
пдлишне факултете, а п оима никп
не впди рашуна. Пущтају их у
рекламе, пущтају их у ријалити
прпграме, пущтају их у кпјекакве
глупе садржаје. Знате, у пвпм ппслу
трајати је пзбиљна и јакп тещка
ствар. Нажалпст, ми вище немамп
Муција Дращкића, Бпјана Ступицу,
Миру Траилпвић, Златана Дпрића
кпји су бринули п младим
глумцима. Данас не, данас је, или

ЕХО

фантастишнп пбразпвани, тп је
пснпва свега! Знаши, и музика... и
све уметнпсти. И да знају да никад
неће имати пара, да ће увек патити
затп щтп их кпд куће шека нека
нејаш, а пни тамп не мпгу бити, затп
щтп су на снимаоу, на прпби, на
представи. Ја не знам да ли сам пет
пута успавала свпју децу. Ја сам цеп
живпт пдлазила пре негп щтп пни
заспе и била пшајна. Ја сам за време
бпмбардпваоа птищла да играм
представу, тп је лудилп. Ја сам
пставила
свпју
децу
у
бпмбардпванпм Бепграду и птищла
за Лпндпн, да тамп некпме кпме је
дп тпга сталп дам нещтп језика,
дпбрпте, звука пвпг пвде. Тп је
мисија, затп нам Бпг и да дар, да га
ми са људима делимп. Језик, језик
је пресудан, не страни језици.
Децп, наушите да дпбрп гпвприте
свпј језик. Све је маое српскпг
језика, дпбрпг језика кпји се мпже
шути. Данас сви гпвпре енглески и
решенице
лише
на
енглеске
кпнструкције, а пд тпга ми се гади.
Шувајте пвп саврщенствп!

ТАОА БПЩКПВИЋ: Знате, тп је
лудашка страст, тај дар вас распиое.
РАДЕ МАРЈАНПВИЋ: Једна пд
лепих страна пвпг тещкпг и
мукптрпнпг ппсла је управп та щтп
се впли. Шпвек прпведе живпт
радећи пнп щтп впли и без шега не
мпже. Тп је најбитније!
ТАОА БПЩКПВИЋ: Знате, ми смп
здрави захваљујући пвпм ппслу. Ми
немамп правп да имамп кијавицу,
прехладу,
бплпваое.
Знаши,
птпутујем за Канаду и играм
представу кап да је тп један, два, и
такп шетрдесет пет гпдина. Тп је
зависнпст у ствари. Тещка бплест
зависнпсти.

Саша Ђидић III2
Лазар Ппппвић III2

ЕХП: Щта бисте преппрушили
младима кпји би хтели да се баве
пвим ппслпм?
ТАОА БПЩКПВИЋ: Да шитају шим
науше слпва, да деле са људима, да
гледају у
живпт, да
буду
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сатима да брбљаш и да се церекаш с
најбољим/ом другом/другарицом. Ти си
заигран/а дечко/девојка, који/а још не
жели да се замара проблемима одраслог
света. Зато често људима око себе
делујеш доста млађе него што заправо
јеси.

Катарина Радманпвац IV2

Щах је сппртска игра на табли за два играша. Не ппстпје ппуздани
ппдаци п оегпвпм ппстанку. Најверпватније је да се ппјавип пре вище пд
2000 гпдина. Приликпм археплпщких искппаваоа у Узбекистану
прпнађене су две фигурице пд слпнпваше кпје припадају перипду
владавине цара Хувищке. Струшоаци сматрају да су тп щахпвске
фигурице. У V веку настала је у Индији ппсебна врста впјне игре на
дрвенпј плпши – „шатуранга“, щтп знаши шетверпдепни. Шатуранга је кап
далеки предак данащоег щаха била игра кпја је пдражавала састав и
ппредак тадащое индијске впјске, кпју су сашиоавала шетири рпда:
пещадија, кпоица, слпнпви и бпрна кпла, а у средини су се налазили
рача (краљ) и оегпв саветник мантрин (данащоа краљица или дама).
Кретаое фигура пдређивалп се бацаоем кпцке.
Велемајстпр је титула најуспещнијег щахпвскпг мајстпра. Дпдељује
се щахистима на пснпву успеха
ппстугнутим
на
међунарпдним
такмишеоима пдлукпм Фиде (Међунарпдна щахпвска федерација).

прпблеме, па је Каспарпв пдлушип да
му ппнуди реми.

*Вилхелм
Щтајниц
бип
је
аустријски щахиста јеврејскпг ппрекла
и први званишни светски првак у щаху
(1886 - 1894).

најбпљи играш ван Спвјетскпг Савеза.
Између 1950. и 1982. гпдине је 15 пута
бип југпслпвенски представник на
плимпијади, псвајајући 12 медаља
(једну златну, щест сребрних и пет
брпнзаних). Дванаест пута је псвпјип
првп местп на првенству Југпславије.
Евп неких занимљивпсти п щаху
кпје мпжда нисте знали:
 Израз
„щах-мат“
пптише
из
персијскпг „Shah Mat“, щтп знаши
„краљ је мртав“.
 Најдугпвешнији власник титуле
светскпг щахпвскпг првака је Немац
Емануел Ласкер – 26 гпдина и 377
дана прпвеп је на трпну.
 Тепријски најдужа партија щаха
била би пкпншана накпн 5949
пптеза, дпк је најдужа партија икад
пдиграна у Бепграду 1989. гпдине у
дуелу Ивана Никплића и Гпрана
Арспвића, заврщен ремијем накпн
269 пптеза.
 Најкраћи нашин за матираое
прптивника састпји се из свега два
пптеза (црни матира).
 Мнпги неурплпзи тврде да се
играоем щаха (или слишних
мисапних игара), три пута маое
излажемп ризику пд деменције или
Алцхајмерпве бплести.

*Магнус Карлсен (30. нпвембар
1990)
нпрвещки
је
щахпвски
велемајстпр и тренутни светски првак у
щаху. Карлсен је стекап титулу
велемајстпра 26. априла 2004. када је
имап 13 гпдина и 148 дана, па је пп
тпме трећи најмлађи велемајстпр у
истприји щаха. Са самп 13 гпдина
пдиграп је меш са шувенин Гаријем
Каспарпвим и задап му пзбиљне
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*Светпзар Глигпрић Глига (Бепград, 2.
фебруар 1923–Бепград, 14. август 2012)
бип је један пд најппзнатијих српских
щахпвских
велемајстпра.
Титулу
велемајстпра дпбип је 1951. и пдлушип
да се у пптпунпсти преда щаху.
Следећих 20 гпдина бип је међу
најбпљим светским щахистима и
кандидат за првака света. Један је пд
најактивнијих щахиста у истприји.
Југпславија је, захваљујући оему,
сматрана другпм велесилпм у свету,
иза СССР-а, щтп је уједнп перипд
највећег успеха југпслпвенскпг щаха.
Педесетих и щездесетих гпдина
Глигпрић је бип сталан ушесник на
светским првенствима и уважаван кап

 Пву игру зна играти 5605 милипна
људи щирпм света.
 Брпј мпгућих уникатних игара у
щаху мнпгп је већи пд брпја
електрпна у свемиру.
 За одигравање самп прва четири
потеза
у
шаху
постоји
318.979.564.000
могућих комбинација, а према
израчунавању „American foundation
of chess“, постоји отприлике
169.518.829.100.544.000.000.000.000.000
комбинација првих десет потеза.

Иван Радманпвић IV1
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Ушеник шетвртпг разреда
ппщтег гимназијскпг смера
Средое щкпле у Брусу,
Вељкп
Миљкпвић
(18),
прганизатпр је Светскпг дана
згибпва (World pull-up day) у
Брусу већ две гпдине
заредпм. Оегпви другпви и
пн су дпказ да се дпста
младих људи бави сппртпм,
храни здравп и загпвара
здрав стил живпта. Вељкп
најављује да ће се и пве
гпдине у септембру пдржати
пвп такмишеое и ппзива щтп
већи
брпј
ушесника,
представљајући такп један
пд улишних тренига кпји је
заступљен међу младима
али и свима пнима кпји желе
да
се
баве
једним
занимљивим сппртпм.

ЕХО: Како си дошао на идеју
да организујеш овакво такмичење у
Брусу?
ВЕЉКО: Прво сам почео да се
бавим Street Workout-ом (улични
тренинг), тиме се бавим већ пет
година. Као велики заљубљеник у
овај спорт, гледавши младе
спортисте у нашим већим и у
страним градовима како сваке
године 22. септембра раде згибове
имајући за циљ да у року од једног

сата ураде што већи број истих,
тако сам и ја дошао на идеју да то
организујем овде код нас.

ЕХО

ВЕЉКО: Да, тако је. Такмичање
смо организовали и прошле
године, када смо урадили 5596
згибова.
ЕХО: Да ли имаш у плану да
такмичање одржиш и ове године,
имајући у виду да си матурант и да
ускоро крећеш на факултет?
ВЕЉКО: Да, имам у плану да
и ове године одржим такмичење,
тако и сваке наредне са планом да
сваке године буде што већи број
учесника и згибова.

ЕХО: Како је то све почело?
ВЕЉКО: Почело је са пар
мојих другова из одељења, касније
целе школе и осталих спортиста у
Брусу.
ЕХО: Када си први
организовао такмичење?

пут

ВЕЉКО:
Наше
минитакмичање је по први пут
организовано 22. 9. 2018. године,
тада смо урадили 4496 згибова и то
је за нас био велики успех.
ЕХО:
Где
такмичење?

се

одржава

ВЕЉКО:
Такмичење
се
одржава у оквиру школског
дворишта Средње школе.
ЕХО: На почетку си поменуо
да си организатор већ две године
заредом, како је прошло такмичење
прошле године?

ЕХО: Да ли имаш нешто да
додаш?
ВЕЉКО: Само желим да овим
путем позовем све младе људе да
учествују ове године у што већем
броју.
ЕХО: Да ли имаш неку поруку?
ВЕЉКО: Бавите се спортом,
тренирајте било шта и крените ка
једној здравој причи.
Ана Арсић IV2
Анастасија Миљпјкпвић IV2
Катарина Радманпвац IV2
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Коиге мпгу бити ппасне. На
најбпље треба ставити уппзпреое:
„Мпже прпменити Ващ живпт“.
Хелен Ексли

•Нил Дпналд Вплщ, аутпр бестселера
„Разгпвпри
са
Бпгпм“,
нуди
нам
ревплуципнарнп рещеое за растући прпблем
људске птуђенпсти. Ппзива нас да
преиспитамп свпје пснпвне претппставке п
себи, другима, Бпгу, живпту и нашину на кпји
функципнище, и да пптпм редефинищемп
сам ппјам шпвешанства. Пва коига пред
свакпга ппставља изазпв да дпнесе смелу
пдлуку – да ппгледа кп смп и какп мпжемп да
бирамп щта ћемп бити, на нпв нашин кпји
меоа шитаву планету.

1. „Пут
сущтине“ – Нил
Дпналд Вплщ

•Коига гпвпри п спремнпсти да наушимп нещтп
нпвп, п прилици да зауставимп ужаснп траћеое
енергије, емпција, здравља, п путу кпјим се
мпже ппстићи да стварнп вплимп једни друге, да
будемп сппкпјни, пптпунп прпжети љубављу.
Свака страница, сваки пасус навпди на дубпкп
размищљаое. Пснпвна максима коиге – „Живпт
је пнп щтп нам се дещава дпк смп пбузети
другим планпвима“ – јакп је ташна и
птрежоујућа инфпрмација. Свака прпмена
дплази најпре изнутра. Наща срећа је у нама и не
зависи пд других људи или сппљащоег света.
Коига гпвпри да су негативна псећаоа
искљушивп у нама и да смп искљушивп ми
пдпгпвпрни за оихпвп ппстпјаое, а не други
људи и сппљащои свет. Кап щтп и НЛП каже,
цела ппента је наща реакција на сппљащои свет,
на кпју и те какп мпжемп да утишемп.

2. „Буђеое“ –
Антпни де Мелп

•И ппред кпмерципналнпг назива, пва коига пуна приша, афпризама
врхунских сппртиста, директпра великих кпмпанија, славних и
успещних, али и сасвим пбишних људи – наушиће Вас, једнпставнп
решенп, какп да будете срећни и испуоени. Билп да желите да
зарадите милипн евра, изгубите кпји килпграм или ппстанете најбпља
дпмаћица у крају, пвп је коига за вас. Птвприће вам пши и ппказати
вам какп да стекнете сампппуздаое, прихватите се изазпва, пставите
страх за спбпм и живите са стращћу. Сигурнпм рукпм впдиће вас крпз
најбитнији кпрак – ващу унутращоу трансфпрмацију.

3. „Успех, щтп да не“
– Чек Кенфилд
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•Впдиш за духпвнп прпсветљеое управп је пва
коига. Коига је замищљена кап впдиш за
свакпдневнп живљеое и наглащава важнпст
живљеоа
у
садащоем
тренутку
и
превазилажеое мисли п прпщлпсти или
будућнпсти. Пбјављена крајем деведесетих,
коигу је преппрушила Ппра Винфри и преведена
је на 33 језика. Мпћ садащоег тренутка је за
краткп време ппстала призната за једну пд
највећих духпвних коига написаних ппследоих
гпдина. Пна ппседује мпћ дубљу пд реши и впди
нас на мнпгп мирније местп иза нащих мисли, на
местп где нащи прпблеми нестају а ми
пткривамп знашеое пствареоа слпбпднпг
живпта. Крпз целу Мпћ садащоег тренутка
наилазимп на пдређене вежбе и упутства кпја
нам ппказују какп да пткријемп „леппту,
сппкпјствп и лакпћу“ кпји дплазе када прпстп
стищамп свпје мисли и гледамп свет пред спбпм
у садащоем тренутку. Мпћ садащоег тренутка у
пракси садржи прегледнп прганизпване вежбе и
упутства из Мпћи садащоег тренутка.

4. „Мпћ садащоег
тренутка“ – Екарт
Тпле
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•У пвпј фасцинантнпј коизи Естер и Чери Хикс
представљају ушеое нефизишкпг ентитета Абрахама,
кпје ће Вам ппмпћи да наушите какп да
манифестујете свпје жеље и живите радпсним и
испуоеним живптпм. Уз ппмпћ Абрахама,
схватићете какп на Ваще здравље, пднпсе са
људима, финансијскп стаое и сва пстала ппдрушја
живпта, утишу закпни Универзума кпји управљају
Ващпм прпстпрнп-временскпм стварнпщћу, и
пткрићете мпћне прпцесе кпји ће Вам пмпгућити да
се ускладите са ппзитивним тпкпм свпг живпта, јер
сте рпђеоем стекли правп на све пнп щтп је дпбрп.
Дпбрпбит је темељ пвпг Универзума. Дпбрпбит је
темељ свега щтп ппстпји. Пна теше према вама и
крпз вас. Пптребнп је самп да јпј дпзвплите. Пппут
ваздуха кпји удищете, све щтп је пптребнп јесте да
се птвприте, ппустите и ппвушете је у свпје биће.
Пва коига гпвпри п свеснпм дппущтаоу да се
прирпднп ппвежете с бујицпм дпбрпбити. Оена
сврха је да се присетите кп сте заправп, какп бисте
мпгли да наставите да креирате свпје живптнп
искуствп на нашин на кпји сте намеравали пре нп
щтп сте дпспели у пвп физишкп телп и у пвп
велишанственп искуствп у кпјем сте намеравали да у
пптпунпсти изразите свпју слпбпду на бескрајне,
радпсне, стваралашке нашине.

5. „Тражи и дпбићещ“
– Естер и Чери Хикс,
Абрахампвп ушеое

Нина Раичевић IV1

41

ЕХО

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

„Све живптне
загпнетке су рещене
у филмпвима.“
Стив Мартин

„The age of Adaline“ Безвременска Аделајн, кпја је ппд
неразјащоеним пкплнпстима ппсле сапбраћајне несреће ппстала
бесмртна. Радоа прати дещаваоа у оенпм живпту и оене
ппкущаје да тп сакрије пд других служећи се разним нашинима,
све дпк се једне вешери не ппјави згпдни младић кпји ће заувек
прпменити оен већ упбишајени живпт...
„Inferno“ је америшки детективски филм кпји је испуоен
превратима тпкпм целе радое, а сама радоа се углавнпм пдвија
на улицама Италије. Прпфеспр са универзитета Харвард, кпга
тумаши Тпм Хенкс, буди се у бплнишкпј спби без свести и ппшиое
да размищља п тпме щта се дещавалп претхпдних некпликп дана,
али мушен визијама. Изненада, ппд неразјащоеним пкплнпстима,
управп je оему припала улпга спащаваоа света.

„SHUTTER ISLAND“ Психплпщки филм, кпји се базира на снази
шпвекпвпг ума и тп кпликп заправп шпвек мпже да влада свпјим
мислима. Пд ппшетка треба пажљивп пратити сваки детаљ да би
крај бип щтп јаснији.

„The mountain between us“ Филм кпји је мнпге пставип без даха.
Гпвпри п изненаднпј авипнскпј несрећи кпја је псудила двпје
људи на преживљаваое ппд екстремним услпвима и без икаквих
средстава. Неизвеснпст дп сампг краја.

„2:22“ Наушнп-фантастишни, рпмантишни филм занимљивпг
назива и јпщ занимљивије радое у кпме се пбишнпм раднику
пдједнпм живпт меоа збпг сумое у слушајнпсти. Пдгпвпре на
питаоа да ли се све у живпту дещава са разлпгпм и да ли нам је
већ исписана судбина, пткрива нам управп пвај филм.

Даница Рилак IV1
Наташа Савић IV1
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Гимназијскп пдељеое II2 нам за пвај брпј
шаспписа преппрушује музику са нащих прпстпра, па
се такп мпжете ппустити уз песме ппп, фплк и рпк
музике, кап и класике југпслпвенске сцене кпји се и
дан-данас слущају међу млађим генерацијама.
Затп се ппустите и уживајте!

•Саща Матић,
„Самп пву нпћ“
•Дејан Матић,
„Дпзвпла за
љубав“
•Ацп Пејпвић,
„Да си ту“
„Сети ме се“
•Аца Лукас,
„Лишна карта“
„Беле руже“
„Мирис
тамјана“
„Лещће“
•Чеј, „Усппри
малп, судбинп
сестрп“
•Недељкп Бајић
Баја, „Нпн-стпп“

• Валентинп,
„Пка твпја два“
„Вплим те јпщ“
• Нпви фпсили,
„Какп је дпбрп
видјети те ппет“
• Вајта, „Ниткп те
никад неће
впљет кп ја“
• Ален Славица,
„Дап сам ти
дущу“
• Ђпрђе
Балащевић,
„Рингищпил“

Дпмаћи рпк

•Тпще Прпески, „Вежи ме
за себе“ „Вплим псмех
твпј“ „Јпщ и данас
замирище трещоа“
•Ченан Лпншаревић,
„Цвете бели“ „Никпме
ни реш“ „Лаку нпћ“
•Натаща Беквалац,
„Никптин“ „Мали
сигнали“
•Саща Кпвашевић,
„Пантера“
•Здравкп Шплић,
„Мјеркам те, мјеркам“
„Нпћ ми те дугује“
•Динп Мерлин, „Десет
млађа“ „Све ти дадпх“
„Срединпм“ „Кад си
рекла да ме вплищ“
•Жељкп Јпксимпвић,
„Милиметар“
•Тпни Цетински, „Ппет си
ппбједила“
•Жељкп Самарчић, „Ниси
ти за мале ствари“
„Пдлишнп“
•Фламингпси, „Све нас
цуре шекају“ „Пбала“
„Љубав“
•Марија Щерифпвић, „11“
•Амадеус бенд, „Купи ме“
„Лажу те“
•Лексингтпн бенд, „Дпђи
пве нпћи“ „Летое кище“

Фплк

еx-Yu класици

Ппп

„Музика изражава
све пнп щтп се не
мпже изразити
решима, а не сме
пстати неизрешенп.“
Виктпр Игп

• Галија,
„Дпдирни
ме“
„Кптпр“
• Бијелп
дугме,
„Ружица си
била“
• Ван Гпг, Некп
те има нпћас
• Бајага и
Бикпвић,
„Дарја“
• Тпни
Мпнтана,
„Десет
гпдина“

Одељеое II2
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Пстриге мпгу
прелазити из
мущкпг у женски
ппл и пбратнп.

Песме грбавих
китпва мпгу се
драматишнп
меоати из гпдине
у гпдину, али
сваки кит у пкеану
увек пева исту
песму кап и
пстали.

Вище инсеката
живи на самп
једнпм
квадратнпм
килпметру
плпднпг тла, негп
људи на целпј
планети.

У ппследоих 4000
гпдина, ниједна
нпва врста
живптиоа није
припитпмљена.

Змије немају ущи
и кпристе језик за
каналисаое
звушних таласа.

Прап је дпвпљнп
снажан да убије
младпг јелена и
пдлети са оим.

Мрав мпже да
ппдигне терет 50
пута већи пд
сппствене
тежине.

Нпкат на
средоем прсту
расте брже негп
пстали.

Дужина нащих
крвних судпва је
импресивна. Када
би се крвни судпви
ппређали један
ппред другпг,
дпбила би се
путаоа дугашка 96
000 килпметара кпд
деце и 170 000
килпметара кпд
пдраслих људи.

Женама срце куца
брже негп
мущкарцима.

Људска јетра
врщи вище пд 500
функција.

Немпгуће је
кинути птвпрених
пшију.

Рецептпри за укус
нису самп на
језику. Са
унутращое
стране пбраза се
налази 10%
рецептпра за
укус.

Прпсешна жена
несвеснп ппједе
прекп 2,7
килпграма
кармина тпкпм
живпта.

Пуж мпже да
спава три дп
шетири гпдине
тпкпм кпјих му
није пптребна
храна да би
преживеп.

Жирафа мпже
живети без впде
дуже негп щтп тп
мпже камила.

Слпн је једини
сисар кпји не
мпже скпшити.

Мпзак је
активнији дпк
спавамп, ппсебнп
у РЕМ фази.

Киселина у
људскпм желуцу
мпже растппити
метал.
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Прпсешна пдрасла
пспба има 2,7
килпграма кпже.
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Пкп 70 пдстп
принпса щљиве,
пднпснп пкп 424
300 тпна гпдищое
пдлази у
прпизвпдоу
наципналнпг пића
земље –
щљивпвице.

Један пд
најстаријих
српских
фудбалских
клубпва је ФК
Јавпр из Иваоице,
пснпван 1912.
гпдине.

У ппследоих
некпликп гпдина,
Србија је највећи
извпзник малина
на свету.

ЕХО

Град Бепград
пснпвали су Келти
у трећем веку пре
нпве ере. Реш
Сингидунум
датира јпщ из
старпг келтскпг
језика и знаши
„Спкп-град“.

Статистишки, Срби
су прпглащени
најгпстубљивијим
нарпдпм на целпм
свету.

Индустрија
прављеоа сатпва
развила се бащ у
Србији. Србија
ппседује сат кпји је
настап 600 гпдина
раније негп у
шувенпј „Земљи
сатпва“, пднпснп у
Щвајцарскпј.

Гпдине 2014.
америшки магазин
„Mental Floss“
навеп је Ћеле-кулу
кап највећу
грађевину
направљену пд
људских кпстију.

Храм Светпг Саве у
Бепграду је
највећи српски
правпславни храм
и једна пд
највећих
правпславних
цркава на свету.

Шак 17 римских
царева рпђенп је
на тлу данащое
Србије између 3. и
4. века.

Први сателитски пренпс
видеп-сигнала 1962.
гпдине између Еврппе и
Северне Америке
садржап је слику фреске
са називпм „Бели анђеп“
из манастира Милещеве.
Исти тај сигнал је касније
бип ппслат у свемир
према мпгућим пблицима
ванземаљскпг живпта.

У Лпс Анђелесу
има вище
аутпмпбила негп
станпвника.
Паркинзи
заузимају 14%
ппврщине града.

Венера је једина
планета у
Суншевпм систему
кпја се рптира
супрптнп пд свих
других.

Кинески зид је
најдужа грађевина
кпју је шпвек икада
саградип, укупне
дужине пд 21 196
килпметара.

Златп је пкп псам
пута теже пд билп
кпг другпг метала.

Виспке пптпетице
су првпбитнп
дизајниране за
мущкарце.

Акп загрејете
магнет, пн ће
изгубити
мпгућнпст
магнетизма.

Вампир је
најппзнатија
српска реш кпја је
прихваћена и кпја
се кпристи у свету.

Вирус грипа изван
тела мпже
преживети пкп 48
сати али на
папирнпј
нпвшаници мпже
живети и вище пд
десет дана.

У турскпм сепцету
Халфети у летоем
перипду расту
црне руже.

Најстарији храм
на свету има шак
12.000 гпдина и
налази се у
Гпбекли Тепеу,
археплпщкпм
налазищту у
Турскпј

Ана Лукић IV1
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+ У оној која је усклаћена са комбинацијом
мог/моје друга/другарице.
/ Тренерци.
~ Фармеркама.
7. Где највише излазиш?
Делујеш старије него што јеси? Понашаш ли се
превише зрело за своје године или си још увек
дечак/девојчица у души? Наши симболи ће ти
открити колико људи мисле да имаш година.

/ Дискотека.
~ Кафић.
- Биоскоп.
+ Не излазим.
8. Шта би најрадије радила за викенд?
/
~
+

Коју боју најрадије носиш?
+
/
~

Црну.
Пастелне боје.
Белу.
Љубичасту.

9. Посао из снова?

1. Коју ћеш одевну комбинацију највише носити
овог лета?
~
/
+
-

Мајицу на бретеле и кратке панталоне.
Шортс и патике.
Дугу удобну хаљину.
Фармерке и мајицу.

/ Козметику.
- Мајицу.
+ Патике.
~ Књигу.
Instagram.
Snapchat.
WhatsApp.
You Tube.

4. Твој хоби је?

Серије.
Филмове.
Анимиране филмове.
Ријалити програме.

6. У којој комбинацији се осећаш најудобније?
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Кад одећа одговара
располођењу.

Прочитај решење за симбол који се најчешће
појављује уз твоје одговоре!

(Највише /) Господин/госпођица равнотежа
Честитамо! Ти си тотално уравнотежен/а. Осећаш се и
понашаш баш онако како се очекује од дечка/девојке твојих
година. Хтео/ла би да испробаш нове ствари и тестираш
како је бити у свету одраслих, али након тога ипак волиш да
се вратиш у свој свет. Супер: све у свему, на тебе људи могу
да се ослоне.

Гледање серије.
Цртање.
Певање.
Бављење спортом.

5. Најрадије гледаш?
/
+
~
-

Програмирање.
Доктор/докторка.
Естрадна звезда.
Спортиста/спортисткиња.

(Највише ~) Озбиљан/а дечко/дама
Врло си зрео/ла за своје године. Било да се ради о
преузимању одговорности, заузимању за друге, неговању
веза или преживљавању конфликата – у многим ситуацијама
реагујеш као одрасла особа. Покушај мало да се опустиш и
пустиш нека се ствари догоде саме од себе. Треба још мало
да се забавиш, имаш цео живот да одрастеш...

3. Твоја омиљена апликација?

/
~
+

/
+
~
-

(Највише +) Дечко/девојка за забаву
Изгледом делујеш бар три године старије: волиш да се
средиш и испробаваш ствари. Желиш да будеш примећен/а.
Али дубоко у себи још ниси спреман/а за све ово... Озбиљна
веза? Можда једном! Одговорност? Напорно! Опустити се и
само се дружити са пријатељима? Права ствар за тебе.

2. Шта си купио/ла у последње време?

+
/
~

Изашао/ла са пријатељима.
Остао/ла код куће.
Отишао/ла негде са породицом.
Био/ла са дечком/девојком.

мом

тренутном

(Највише -) Заиграно детенце
Заправо, већ би могао/ла да полажеш возачки. Али ни то
ти, као ни журке ни све остало, није занимљиво. Обожаваш
сатима да брбљаш и да се церекаш с најбољим/ом
другом/другарицом. Ти си заигран/а дечко/девојка, који/а
још не жели да се замара проблемима одраслог света. Зато
често људима око себе делујеш доста млађе него што
заправо јеси.

Катарина Радманпвац IV2
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сирпмащнији. Банкари ће пптврдити власт над
државама и оихпвим грађанима крпз дужнишкп
рппствп.

Леоин је једнпм рекап: ,,Ппстпје деценије у
кпјима се нищта не дещава, и ппстпје недеље у
кпјима се дещавају деценије“. Мнпги су мпгли да
се увере у истинитпст пвпг цитата у ппследоих
пар месеци. Щта се тп дещава са светпм?
Не мпрате бити експерт, наушник или
тепретишар завере какп бисте приметили шудна
дещаваоа у свету у 2020. гпдини. Где гпд да се
пкренемп и где гпд да ппгледамп видећемп да је
самп једна ствар актуелна – кпрпна вирус. Защтп
се пдједнпм такп нпрмалнпј ствари у људскпј
истприји и евплуцији даје на знашају? Пд ппшетка
пве гпдине пд алкпхпла је умрлп вище пд 700 000
људи, пд рака вище пд два милипна, сампубилп
се вище пд 300 000 људи дпк је глад узрпшник
смрти вище пд три милипна људи щирпм света.
Защтп се п тпме не приша кпликп и п једнпм
вирусу кпји је пднеп нещтп вище пд 100 000
живпта? Ваља наппменути да пд сезпнскпг грипа
умре скпрп милипн људи гпдищое. Прпсешна
старпст људи кпји су свпј живпт заврщили
бплпваоем пд актуелнпг Кпвида-19 је вище пд 65
гпдина, са тим да је вище пд 90 прпцената ималп
неку хрпнишну или другу врсту бплести. Цеп свет
стрепи пд једнпг вируса, свима су видици сужени
на самп једну ствар какп не би пбраћали пажоу
на пнп щтп се дпгађа иза кулиса. Рпкфелер је
једнпм изјавип: ,,Све щтп нам треба је једна права
и велика светска криза и нарпди ће сами
прихватити нпви светски ппредак“. Вратимп се
сада на пппуларни надимак пвпг вируса – кпрпна.
Када га преведемп, дпбијемп име предмета кпје
представља нещтп узвищенп, апсплутистишки,
нещтп щтп диктира свему исппд себе и
представља нпви ппредак – круна. Бпгати ће
ппстати
јпщ
бпгатији,
сирпмащни
јпщ

Велике силе су свесне да нпрмалан
цивилизпван нарпд не жели да ратује па су
ствприле нпви нашин ратпваоа – биплпщки рат.
Немпгуће је да сваки наушник једнпставнп
пдбацује сваку шиоеницу да је вирус вещташки
ствпрен. Акп већ не ппстпје дпкази да је вещташки,
пнда је перфектнп направљен. Свет је стап, щтп је
и бип првпбитни циљ. Владе су дпбиле разлпг
кпји ће пласирати нарпду защтп ће нам бити лпще
наредних 20 гпдина. Акп је Шернпбил најавип крај
кпмунизма, кпрпна вирус пзнашава крај
капитализма и либерализма и улазак у некп нпвп,
неппзнатп дпба.
Иакп сматрам да је цела пва ситуација
медијска (ппд пвим мислим на пне кпјима оима
управљају) сплетка, мпгу закљушити да се људи,
макар у некпј мери, враћају правим вреднпстима
– ппрпдици, љубави, вери и да се наппкпн
зближавамп. Надам се да ће се наппкпн разумети
неке ствари кпје су неппхпдне какп бисмп ппстали
кап друщтвп. Где су сада пни музишари, сппртисти,
глумци и сви пстали забављаши кпјима дајемп
тпликп пажое кап да су изнад нас у неким
критеријумима кпјима смп сами себи наметнули
какп бисмп били бпљи (гпри?)? Пред Бпгпм смп
сви исти. Када је кплпсалнп Римскп царствп
запалп у кризу нарпд је тп псетип. Щта су владари
урадили? Прганизпвали су игре какп би се нарпду
скренула пажоа и сузили видици, какп би их
видели кап спасипце и славили их. И сами знамп
какп се тп заврщилп. Крајое је време да устанемп
из зимскпг сна кпји нам је наметнут и кренемп
путем правих вреднпсти, кап слпбпдни грађани
кпји знају кпликп вреде јер самп уједиоени
мпжемп напредпвати кап друщтвп.
Али щта мпгу ја да прпменим у великпј игри
светских мпћника, у кпјпј нису битне жртве, какп
људске, такп ни материјалне, екпнпмске или билп
кпје друге врсте, псим да се бприм за свпје
ппстајаое и ппстајаое свпјих најмилијих, јер, щта
смп ми заправп у пвпм свету?
Вељкп Симић III2
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Ппщте стаое вам прпстп наметне, свеснп
или несвеснп, нека питаоа кпја се не смете
запитати на глас, а кампли некпга питати. „Ппаснп
је кад се шпвјек нађе сам, пкружен тищинпм туђег
неприсуства, вище је страхпва и шуднијих
разгпвпра са спбпм“, рекап је, у свпм делу „Магла
и мјесешина“, Меща Селимпвић.
Јуше, данас, сутра? Тп су реши без знашеоа
акп узмемп у пбзир да је време прпменљива
категприја кпја је везана за прпстпр. Акп стпјимп у
месту, стпји и привреда, стпји и развпј, стпји и
држава. Тп није прпблем. Неће „Свет“ прппасти
акп стане једна држава. Али изгледа да се некп
прещап у рашуници. Нащу прирпдну глуппст ће
истребити вещташка интелигенција, иакп је
шиоеница да нас је наушна фантастика на тп
уппзправала деценијама.
Щта ће бити сутра? Куда нас тп пвај „Свет“
впди? Предлажем вам да не размищљате мнпгп п
тпме. Турпбне слутое ће бити актуелније пд
ппзитивних, рекап бих. Преппрушујем вам и да
угасите прпграм на кпјем се, диплпматски, гпвпри
п билп каквпм „тренутнпм“ стаоу. Тп нималп не
мпже умирити нити једнпг ппщтенпг паранпика, а
лакп испаранпище и пне кпји нису склпни тпме
инаше.
Билп је тп некпг јутра, некпг тамп месеца.
Небп је билп прљавп, кап и савест мнпгих. Сунце
је каснилп, није се ппјављивалп кп зна кпликп
дугп. За неке се вище неће ни ппјавити. „Свет“ се
пкренуп прптив нас или се бар такп шини.
Наглп, у тренутку рекап бих, ппјавиле су се
рещетке, не видљиве, већ псетне. Рекли су нам да
збпг нпвпнастале ситуације, иакп је трајала већ
дпбрп време, увпде ванредне мере. Защтп вам
уппщте тп ппмиоем, знате све. Знате данащое
рестрикције и границе. А нама, нарпду, пстављенп
је да преживимп унутар зидпва. Пставићу пп
страни сналажеое за пптрепщтине. Људи су
фасцинантна бића. Пнда када им је најтеже,
ппказују се кап најиздржљивији и најуппрнији да
ппстану какп би сутрадан мпгли да испришају свпју
пришу. Мислим да је психишки притисак
прпблематишнији негп билп щта другп изазванп
пвим, назпвимп га кап и медији, вируспм кпрпне.
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Медицина је вещтина кпја се примеоује у
ищшекиваоу да буде пткривена, а дпк се не ппјави
лек кап херпј кпји ће срущити рещетке, мпжемп
размислити п впдећпј страни света. Бар времена
има на претек. Пскар Вајлд је једнпм рекап:
„Истинска тајна света јесте пнп видљивп, а не
невидљивп“. Дакле, истина је пред нащим пшима,
шестп је стварнпст баналнија пд фантазије.
Владислав Шћепанпвић III2

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Куда нас тп впди пвај свет? Дп пре месец
дана, рекли бисмп, стращнп брзим, гптпвп
незаустављивим кпракпм напред. Напред и тп ка
нешему щтп ни сами нисмп знали щта је, наслућивали смп... Некп нпвп време, нека нпва и нешија
правила, неки другашији, ппмалп безпсећајни
људи, маса кпја те гура, а не разуме и ми, млади,
кпји саврщенп прихватамп тп нпвп и ппшиоемп да
„пливамп“ у свему. И билп нам је супер, или да
напищем „cool“.

И таман кад ппмислищ да си „уљуљкап“, да
си прихватип сваки нпви дан и оегпва правила,
деси се великиии бум! Нещтп непшекиванп,
непредвиђенп (или предвиђенп, а прећутанп),
али у свакпм слушају нещтп за щта су нащи стари
мислили да је пдавнп превазиђенп. Ми нисмп ни
свесни, дпбрп јесмп шитали, али буквалнп
прелетали страницама учбеника и нпвина на
кпјима је исписанп да су људи некада маспвнп
умирали ппкпщени ппаким бплестима кпјима није
билп лека. И питамп се, наглас се питамп, да ли је
мпгуће да данас не мпжемп да се избпримп са
пним щтп нам је дпнеп неки тамп, смещни
кинески, безазлени вирус?
Да ли је мпгуће да исти тај вирус пплакп
пуни наще највеће хале и бплнице кпје сада
језивп изгледају? Маслинасте унифпрме и
маскирни прекриваши, бели кревети и пп кпји
расклиматани прмарић леде крв у жилама.
Снимци изнемпглих лекара кпји се кпнцима и
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кпнппцима бпре за живпте најугрпженијих
пплакп, али сигурнп, меоају нащу свест п
оихпвпм ппзиву и уливају страхпппщтпваое.
Љутоу и бес изазивају пни кпји пве тренутке
кпристе за свпје лишне прпмпције не бирајући
средства, али пплакп... Млади смп, али схватамп.
Неке кпнце ћемп ипак ми држати у рукама. Свет
нас впди у једнпм правцу и ми га мпрамп
прихватити. Ухватите се у кпщтац са данащоицпм
за наще бпље сутра.

Мпжда је пвп самп пппмена, знак да смп
били превище ппущтени, сампживи, да нисмп
марили за туђе бриге и прпблеме, а сада схватили
и прпбудили у нама пнп искпнскп, нащу људскпст,
сапсећаое, бригу. Мпжда бисмп на темељима
пвих псећаоа мпгли да функципнищемп и кад све
пвп прпђе?
Ленка Вукајлпвић III2

49

ЕХО

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

Када се приша п људскпј истприји и свему
щтп је прпщлп, реткп кад се мпгу шути реши: мир,
благпстаое, љубав, шпвешнпст... Најшещће, у
пришама п ппвести дпминирају: рат, смрт, злпшин,
сирпмащтвп, бплест.

Мнпги људи су сматрали да ће у данащоем
свету, свету технплпщке експанзије кпја се пдвија
на дневнпм нивпу, свету глпбализације и
слпбпднпг кретаоа пп гптпвп свим крајевима
истпг, свету неверпватних дпстигнућа медицине, и
ппред свих пвих, назпвимп их благпдети, и даље
бити ратпва, биће свакакп и смрти, биће разних
несрећа,
али сигурнп
неће бити
епидемија
заразних
бплести
кпје су у
стаоу
да
ппкпре
шитаве
државе
и
шитаву
планету.
Сматрали су
да је епидемијама местп далекп у прпщлпсти, у
тамп некпм средоем веку или у временима неких
давних стращних људских сукпба. Сматрали су да
заправп, и епидемиплпщка струка треба да се
угаси, да треба укинути и институције јавнпг
здравља, прганизпвати системе без дпмпва
здравља и примарне здравствене защтите какву
ппзнајемп, јер, Бпже мпј, тп је све велики трпщак,
50

тп су све нпвци кпји би мпгли мнпгп паметније да
се утрпще. За прпизвпдоу савременпг пружја, на
пример, или
финансираое невладиних
прганизација, щтп да не? Сматрали су људи, и
преварили се кап и пбишнп. Неки сићущни
микрппрганизам, дпспеп међу људе на кп зна
кпји нашин, кп зна кпјим путем, зауставип је свет
за пар месеци. Заправп, за пар дана. Некп време
је „ратпвап“ у свпјпј ппстпјбини, а шим је изащап
из ое, ппшеп је да се щири планетпм пппут рпја
инсеката кпји заппседа све пкп себе. Пдједнпм су
сва светска превираоа и сви сукпби, сви дпгађаји
и сви мпћници, пали у други план или бивали
пптпунп забправљени. Самп је једна тема била
релевантна и самп је једна реш људе занимала –
кпрпна. Људи су се питали и даље се питају щта је
тп, је ли тп прирпда ппслала ппследоу пппмену
шпвешанству збпг оегпве бахатпсти, или се некп
заиграп
приликпм
лабпратпријских
експеримената и намернп, или слушајнп,
“испустип“ вирус у пппулацију. Нещтп пптпунп
нпвп је ущеталп међу људе, брзинпм светлпсти је
летелп с шпвека на шпвека, убијалп без милпсти
пне најстарије и најпсетљивије, а све пстале
стращилп,
унпсилп
немир,
щирилп
страх
и
несппкпј
брже
пд
саме
инфекције.
У
првим
тренуцима
су и највећи
светски
медицински
струшоаци и најјаши државници, једнп-ставнп
занемели. Мнпге државе су драстишнп закасниле
са мерама за защтиту свпг станпвнищтва пд
ппщасти, дпк су неке, ипак, а нереткп ппушене
примерима првих, реагпвале жустрп, пщтрим
мерама, кризним щтабпвима, забранама кретаоа,
затвараоем свега.

ШАСППИС СРЕДОЕ ЩКПЛЕ БРУС

ЕХО

сигурнп нећемп мпћи да рашунамп.Такп је тп,
несреће и ппщасти извуку из људи пнп најбпље и
пнп најгпре. Ппказалп се, пвпм приликпм, такпђе
да ни Срби нису бащ пнакви каквима нас мнпги
смтрају, да умемп да будемп и дисциплинпвани,
и сплидарни, и прганизпвани. У пвпм рату,
патриптизам се не исказује нпщеоем пущке и
живптпм у рпву, већ праоем руку, нпщеоем
маске, држаоем дистанце и пстанкпм у кући.

Ппставља се пправданп питаое где је у свпм
тпм хапсу, узбуни, тпм рату шпвешанства са
невидљивим непријатељем, местп пбишнпг, малпг
и бесппмпћнпг шпвека – а тп смп гптпвп сви ми, и
сви пни кпје свакпдневнп срећемп на улици, у
прпдавници, у щкпли, у бплници, на свим
упбишајеним местима? Да ли пн мпра да трпи и
буде затвпрен у кући? Да му буде пгранишавана
слпбпда кретаоа? Да му буде забраоенп да грли
и љуби себи ближое? Да за викенд иде на излет
дп дневне спбе,евентуалнп терасе, кп је има? Да
слуща, да буде ппкпран грађанин, ван свих тпкпва
и прпцеса пдлушиваоа? Пдгпвпр је: Да. Тп је
најбпље и највище щтп мпже да уради за себе,
свпју ппрпдицу, свпј град и свпју државу. Када је
земља у рату, зна се кп кпмандује и кп је за щта
пдгпвпран, на шелу са државним врхпм и впјним
кпмандантима. Ситуација је у пвпј пандемији
иста, самп щтп генерале и адмирале замеоују
епидемиплпзи, инфектплпзи, пулмплпзи... а пва
наща мала, али жилава земља, има ту срећу да,
бар кад је медицина у питаоу, има пзбиљне
струшоаке и храбре и ппжртвпване људе, тп бар
не мпрамп да увпзимп. Истп такп, када је рат и
када људи страдају и када неки сате, дане и
недеље прпвпде на „првпј линији фрпнта“, пне
кпји на свакпм кпраку ппдмећу клиппве ппд
тпшкпве, кпји исмевају бпрбу нарпда и државе и
директнп или индиректнп ппмажу прптивника,
пбишнп називамп издајицама и стављамп их на
стуб срама. И данас имамп тих издајица, и у пвакп
непбишнпј ситуацији ппет имамп кплабпранте
пвпг јпщ непбишнијег прптивника, људе кпјима
кап да је жеља да буде щтп вище мртвих и да
систем кплабира. Нп, бар ћемп знати на кпга
сутрадан, акп не дај бпже дпђе дп правпг рата,

Шпвешанствп је претурилп прекп главе и
пставилп за спбпм мнпге ратпве, страдаоа,
бплести и несреће, кпје су меоале свет. И пва ће
свакакп бити ппбеђена и превазиђена, а пстаје
нам да видмп да ли ће свет ппсле кпрпне бити
бпљи, шистији, зеленији, безбеднији и да ли ће
људи ппшети вище да цене пнп щтп имају, ситнице
пд кпјих је оихпв живпт саткан, да ли ће вище да
цене једни друге и тп време кпје прпвпде заједнп
щетајући, испијајући кафу и разгпварајући п
неким наизглед баналним стварима кпје везе с
кпрпнпм немају, да ли ће наппслетку схватити
щта знаши здравље и вратити се вреднпстима кап
щтп су марљивпст, храбрпст, скрпмнпст и љубав
према дпмпвини?
Петар Рилак IV2
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Кп сам ја? Да ли сам ја пспба кпја има правп
да сама пдлушује п свпм живпту, или ипак не? Да
ли је такпзвани COVID-19 крај шпвешанства или нпв
ппшетак живпта за шитаву планету? Щта је тп щтп
нам свима ппмаже да дпшекамп јутра у светлу,
насупрпт пнпме щтп се дещава?
У тренутнпј ситуацији кпја хара шитавим
светпм најпре мпрамп прпнаћи себе. Мпрамп
бити свесни да нас ппнекад и највећи губици
уппзнају са највећим дпбицима. Сада, вище негп
икад, важнп је щирити љубав. Знам да бити
друщтвенп изплпван, дистанциран и пдсешен пд
пних кпји шине да се псећамп ппвезаним на пвпм
свету мпже бити изузетнп тещкп. Али мислим да
је истп тпликп важнп негпвати пне кпји су успели
да унесу лепе ствари у нащ свет. Ми заиста
видимп оихпву вреднпст тренутнп. Ппнпвп се
ппвезујемп са уметнпщћу, ппвезујемп се са
вреднпщћу коиге, песме кпја нам груди шини
псећаоем. Ппнпвп се ппвезујемп са вреднпщћу
емпатије, дпбрпте, јединства. Ппвезујемп се са
стварима збпг кпјих се псећамп маое сами, са
метпдама брига кпје нас враћају кући, себи. И
треба да разгпварамп са тим. Дакле ппстављамп
себи питаоа – Кп су људи у нащим живптима кпји
нас навпде да верујемп у дпбрпту? На кпга се
пслаоамп, кпме дпнпсимп сву свпју затамоену
наду, знајући да мпгу ппнпвп да ти саставе
слпмљене кпмаде? Кп ствара музику кпја нас
ппвезује? Кп ствара уметнпст кпја ти испуоава ум
нпвпм верзијпм? Тп су сви пни људи кпји су на
нпгама дпк смп ми кпд куће. Сви пни кпји бране
свет пд јпщ већег зла. У ппследое време мнпгп
размищљам п тпме кпме треба да будем захвална
и кпме треба да дам ппдстицаое захвалнпсти у
живпту, и светлпсти и мрашним стварима, кпје се
дещавају унутар планете. Ушим себе да видим
лекције у свим губицима и снагу у свим
пжиљцима, щтп ми је ппмпглп да прпнађем
дпбрпту где је ппнекада нисам видела раније. Па,
на шему смп сада најзахвалнији у живпту? Тп
мпже бити нещтп такп једнпставнп кап щтп је
наща јутароа щпља кафе. Или, тп мпже бити
нещтп щтп је дубпкп пдраслп у мраку. Щта гпд да
је, великп или малп, наще је. Имам правп да
будем захвална људима кпји спащавају живпте
недужних, кпји се бпре, да пдам захвалнпст
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нащим дпктприма, нащпј медицини, нащпј
власти. Мпје је правп ппщтпваое прпписаних
мера прптив пве ппаке бплести. Пвај губитак кпји
псећамп мпже бити гласан, марљив и пгрпман.
Прпмене мпгу брзп да се десе, тп су празнине кпје
стварају квантификабилне смене у нащим
живптима. Највећа ствар кпју сам наушила у пвим
тещким тренуцима је да је дубпк раст, прпщиреое
дуще, шестп тихп, скпрп да живи на реси тищине.
Ппнекад ппмислимп да нисмп далекп дпгурали,
мислимп да се нисмп дпвпљнп препбразили,
нисмп мнпгп ппстигли. Заправп, не схватамп
кпликп смп ппрасли у мраку, нисмп свесни ствари
кпје смп псвпјили, не сећамп се свих нашина за
кпје смп се бприли да будемп пвде, какп смп се
бприли да ппстанемп. Затп је наще правп да се
ппдсетимп нашина на кпје смп били храбри да
ппмпгнемп другима, на нашине на кпји се живпт
прпменип за нас. За мене заправп тп изгледа
разумнп и јаснп. Леппта дплази у схватаоу да је
све пвп напредак, ппбеда, а мпје правп је – да се
не ппредим са другима, да не будем везана за
путпваоа кпја тек предстпје, или кпја су иза мене.
Време је да прпславимп нашине на кпје смп
изабрали да се заузмемп за пнп щтп ппстајемп.
Важнп је дићи свест и птвприти пши за сав пвај
ппправак и пву кризу.
Хвала Вам щтп сте пвде. Пребрпдићемп пвп.

Заједнп!
Љубица Станкпвић IV2
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Мнпги би рекли да је свет у кпме тренутнп
живимп у ппщтем хапсу, најпре збпг глпбалне
пандемије. Ја се не слажем, щпкантнп, зар не? Свет у
кпме тренутнп живимп је пптпунп исти, непрпмеоен у
пднпсу на прпщлу гпдину и на све гпдине пре ое.
Мнпги би рекли да сам луд, глуп, шак и слеп, али ја са
ппуздаоем тврдим да се нищта није прпменилп.

Да ли се сећате
какп су нас јпщ пд
првпг разреда пснпвне щкпле ушили да
све у прирпди тежи
некпм равнптежнпм
стаоу? Да, пришам п
првпм и најважнијем
закпну
прирпде,
закпну п равнптежи
или
балансу.
Из
физике су нас ушили
какп сва тела у
прирпди
теже
равнптежнпм стаоу,
из хемије какп сви елементи теже да буду стабилни, а
из гепграфије и биплпгије какп сва материја, жива и
нежива, кружи у прирпди и тиме пдржава неки
баланс. Некакп је ирпнишнп да људи, шија се шитава
филпзпфија и наука базира на пвпм закпну, бащ пвај
закпн не примеоују на себи. Људи већ гпдинама
узимају све пд прирпде, птимају угаљ, земни гас,
нафту, кппају руде, секу щуме, истребљују на хиљаде
врста живптиоа и биљака, а нищта не дају заузврат.
Напрптив, не самп щтп нищта не дају заузврат, негп и
ппгпрщавају ситуацију. Пслпбађају щтетне гаспве,
мещају птрпвне хемикалије и стварају нпве елементе и
супстанце кпје не би требалп уппщте да ппстпје.
Загађују реке, мпра, пкеане, ваздух, земљищте и шитав
свет.
Сигурнп сте, из истпшних култура, шули за Јин и
Јанг. Пни представљају кпмплементарнпст наизглед
супрптних снага, међуспбнп ппвезаних и међуспбнп
зависних у прирпднпм свету. Пни су делпви јединства
кпје се такпђе ппвезује са кпнцептпм „дап“ и у тпм
смислу се ппсматрају кап кпмплементарне, а не
супрпстављене снаге кпје ступају у интеракцију какп би
фпрмирале динамишан систем у кпме је целина
важнија пд пкупљених делпва. Све има и Јин и Јанг
аспекте, а један пд оих мпже се манифестпвати вище
или маое у пдређенпм пбјекту, шак и када делује да је
исппљен самп један аспект, пн не мпже да ппстпји без
другпг – на пример, сенка не мпже да ппстпји без
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светла. Сада хпћу да замислите симбпл кпји
представља Јин и Јанг. Да ли сте се икада запитали
защтп су пни увек представљени у кругу, а не у некпм
квадрату или правпугапнику? Пдгпвпр на тп питаое је
затп щтп пни кпнстантнп круже један пкп другпг и када
један препвлада, други га пдмах „пдгура“ и узме
оегпвп местп и тим кружним кретаоем пдржавају

баланс.
Међутим,
људи су свпјпм
прекпмернпм пптрпщопм прирпдних ресурса ппреметили скалу и
један елемент је
дуже време надвладап другим.
Сматрам да вирус
кпрпне представља ппкущај планете Земље да
прирпду врати у баланс, јер, иакп људи у пвпм вирусу
виде самп ппаснпст и смрт, прирпда види пптпуну
супрптнпст. Збпг пгрпмнпг утицаја на путпваоа и
индустрију, вирус кпрпне је индиректнп смаоип
испущтаое птрпвних и щтетних гаспва за шетвртину, а
тиме и загађенпст ваздуха у скпрп свим регијама света
и такп дппринеп смаоеоу глпбалнпг загреваоа. У
припбалним насељима, квалитет впде у рекама,
језерима и мприма се пгрпмнп ппбпљщап, такп да је
впда дпста бистрија и рибе и друге живптиое кпје су
некада живеле на тим прпстприма су се вратиле. Збпг
свега пвпга тврдим да се свет није прпменип, већ да је
пстап исти, да све у оему кпнстантнп кружи и да се све
изједнашава и да је пва избалансирана верзија света
управп свет у кпме желим да живим.

Вирус кпрпне ће сигурнп пстати забележен у
људскпј истприји, али щтп је јпщ важније, надам се да
ће људи дпста тпга наушити пд оега и да ће прпменити
свпје нашине живпта и увереоа, јер акп тп не ушине,
планета Земља ће нас ппнпвп у блискпј будућнпсти
ппдсетити да смп ми самп оени гпсти, а не оени
гпсппдари и да пна мпже да ппстане без нас, а ми без
ое не.
Василије Шљивић IV1
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Хпдащ уз пбалу
малпг језера у твпјпј
близини, тужан си,
угледащ какп неки
тип лежи у близини и
дпрушкује, увидеп си
да је тп нека врста
меса,
твпја
претппставка да је у
питаоу
гпведина.
Какп впда жубпри, ти
се
приближаващ
некпј клупици. Седищ
и
убацујещ
каменшиће у впду.
Ппкущаващ
да
урадищ „жабицу”. Тп
ти враћа псмех на
лице. Такп уживащ и
мнпгп
размищљащ
али те некп щущкаое
избацује из такта.
Пкрећещ
се
ппгледавщи да ли је
ппаснпст у питаоу.
Гледате се у пши. Пн
ти прпдире у дущу. Ти
видищ оегпв страх.
Пн размищља хпћещ
ли га убити пре негп
ти
приђе.
Ти
размищљащ защтп је
дпщап кпд тебе а не
кпд пнпг типа пд
малппре. Пн зна да ти
ниси
бащ
на
најбпљем
месту
тренутнп, ти знащ да
ни
оему
није
најпријатније. Пн ти
прилази. Ти, кпји си
забправип на све щтп
те мушилп тпг дана, на
клупици
налазищ
застарелу кпру пд
хлеба и писмп. На
писму не бащ шитким
слпвима пище: „Акп
видите
пвп,
нахраните
мпг
Срлета, не знам да ли
ћу га сутра ппсетити а
наљутиће се на мене
акп пстане гладан.”
На сампм дну писма
записанп је: „Шика
Прле, 3. 5. 2020.“
Данас је 6. 5. 2020.
Схватащ дпнекле щта
се дещава, јелен пп
имену Срле је тик дп
тебе,
пп
твпјпј
прпцени има између
щест дп псам гпдина
збпг седе
длаке.
Имап је пплпмљене
рпгпве, щтп ти гпвпри
да је некада у свпм
живпту
бип
у

54

ппаснпсти, пнп щтп тада ниси знап је да
јеленима рпгпви расту изнпва сваке
гпдине, такп да си делимишнп бип у
праву. Самп је мрдап ущима, већ је
ппстап тужан затп щтп ти ниси шика
Прле, али се трудип да те не ппвреди
свпјим назпвирпгпвима, щтп знаши да
те не криви за изненадни нестанак
оегпвпг најбпљег пријатеља. Знап си
да би за оега била увреда да му дащ
пвај већ убуђали хлеб, али си срећпм
имап кпд себе неки сендвиш са
салампм, слпбпдније решенп зидарски
сендвиш. Извадип си саламу и на
оегпву страну клупе пставип крајику
хлеба. Малп се нећкап, шак си
приметип да му на једнп пкп иде суза.

“Мнпгп инфпрмација пдједнпм, зар
не? Све тп смп прпшитали у пар
решеница и сада нам је настала бујна
слика у глави. Бар мени јесте. Да
сумирамп утиске за сада. Нащ
прптагпниста је бип тужан, щтп гпвпри
да му се нещтп десилп или није десилп.
У ранцу је имап самп један зидарски
сендвиш, щтп гпвпри да нема мнпгп
пара.
Сазнајемп
заједнп
са
прптагпнистпм да се на пвпј лпкацији
пдвијалп
некп
пријатељствп
из
фантазије, укрпћени и неукрпћени,
пставићу на вама да прпцените кп је кп.
Да ли је све у реду? Заиста ми није
битнп, свакакп настављамп даље са
пришпм.”

Ппкущаващ да га не узнемирищ, јер
ипак је тп дивља живптиоа тещка пкп
400 кила. Тп је скпрп па щест пута вище
пд тебе. Дпк такп седите, узимащ да
ппједещ пнп малп саламе али Срле у
мпменту меоа ппглед са свпје ужине
на тебе, пнакп лицемернп. Схватащ щта
тп знаши и пстављащ саламу. Срле је
ппјеп свпју ужину и дпк си трепнуп
нестап је са лица места. Дпк си стигап
да се пкренещ, пн је већ бип на брду, и
ппследои пут тпг дана сте ущли у
двпбпј ппгледа. Псећащ се кап да си
прпщап неку врсту теста, а пн ти тп
пптврђује. Ипак ти је улепщап дан. Какп
пдлазищ са језера, распитујещ се п тпм
шика Прлету. Пнај тип кпји је лежап ти
каже да је шика Прле пре пар дана
преминуп у свпјпј кућици и ппказује
прстпм севернп. Какп тамп упирещ
ппглед, угледащ дрвену кплибу, налик
на утппију пд свега. Јпщ малп се
распитащ п тпм Прлету и сазнајещ да
сте истпг презимена.
Твпг деду су звали Прле. Склапащ
кпцкице у глави. Није мпгуће, зар не?
Да, није мпгуће, твпј деда је увеликп у
твпм селу, и ужива у живпту. Ипак је
лепп
ппнекад
дпживети
неку
кпинциденцију у живпту. Пдлазищ са
тим ликпм дп кплибе. Зпве се Стефан.
Унутращопст кплибе је управп пнакп
какп си замищљап. На средини
прпстприје се налазила велика пећ са
трашкпм шађи, са стране пзидана
каменпм. Левп пд улаза се налазип
грампфпн и пар плпша. Вплищ старију
музику па те интереспвалп щта је пвај
тајанствени гпсппдин слущап. Плпше су
црне са некпм етикетпм на средини,
али ппщтп је грампфпн бип на некпј
врсти стпшића, исппд оега се налазила
три пмпта. У питаоу су били Чими
Хендрикс (Jimi Hendrix Experience,
Electric Ladyland), Пинк Флпјд (Pink
Floyd, Wish you were here) и Дафт Пунк
(Daft Punk, Discovery). Прле је имап
укуса. Са десне стране је бип брашни
кревет и ппред је била сталажа на кпјпј
је бип један пд пних Zippo упаљаша и
табакера тпмпуса са исцепаним
пмптпм, где је фалип самп један.
Претппстављап си да је тп пставип за
сам крај. На зидпвима су биле разне
пплице са неким старим коигама,
наравнп нищта пвп не би знашилп да
нема легендарнпг ппстера са хипи
знакпм за мир на кпм пище: „Make
love,not war“. Прле је бип класишан
хипи. Желищ да сазнащ вище али
немащ времена, већ пада мрак а ти се
буспм враћащ кући. Пвде си дпщап
самп малп да се пхладищ али си упап у
један ванљудски пднпс између шпвека
и живптиое. Дпк седищ у бусу, пд
дпсаде брпјищ седищта ппщтп си јуше
пплпмип телефпн. Мпжда је тп бип
разлпг твпје туге. Избрпјап си 35
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седищта, релативнп мали бус. Пд тих 35
седищта, изузевщи впзаша, била су
заузета свега щест. Нека млада је села
ппред тебе, иакп је ималп 30 псталих
места, тп ти даје неку наду. Нека
гпсппђа је села напред и запиткује
впзаша неке теби небитне ствари. А
верпватнп и впзашу.

Два мущкарца су села у ппследои
ред и пију из исте флаще. Пп оихпвпм
изразу лица накпн щтп узму гутљај,
заклушип си да је тп нещтп жестпкп. А
касније и псетип тај мирис алкпхпла.
Свакп ужива на свпј нашин. Бар си такп
мислип. Неки тип у белпм мантилу је
седеп негде на средини, тп јест три
реда испред тебе и уппрнп гледап у
девпјку кпја је села дп тебе. Тп је
правилп све непријатним. Девпјка се
трудила да се не пбазире на тп, кап да
га ппзнаје, и да би скренула ппглед
узела је шитати коигу. Ваљда је у
питаоу била коига „Кпрени“. Небитнп.
Улазищ у неку кпнверзацију са опм.
Ппменуп си пвпг сумоивпг типа, и
схватип да не треба да гуращ нпс на
туђе местп. Пбјаснила ти је да је тп оен
дпктпр и да је малп щпкиран пд
сазнаоа кпје је дпбип данас. Ти ниси
мпгап да ућутищ па си је питап каквп
сазнаое је у питаоу. Малп је рећи да си
бип вище щпкиран пд дпктпра. Девпјка
је рекла да је ХИВ ппзитивна. Није јпј тп
палп тещкп, делпвала је храбрп али су
оене пши биле уплащене. А бпгами и
твпје су. Пстап си забезекнут. Пбјаснила
је да нема трагпве хива у свпјпј крви
щтп знаши да је пна не мпже пренети
некпме. Ппменула је и лекпве кпје пије
свакпг дана. Билп јпј је плакщавајуће да
кпнашнп призна некпме кпме тп није
била дужнпст. Ти си се заледип. Ниси
хтеп да ппвредищ оена псећаоа и да је
правищ непријатнпм вище негп щтп је
сада. Али си је ппет гледап другашије.
Пре пар тренутака гледап си је скрпз
другашије, иакп се пна нищта није
прпменила. Реалнпст је шудп. Када си
се пдрмзнуп, генералнп си бип
заинтереспван за оу. Пна је била кул.
Са главпм на земљи, а не у
пблацима. Знала је какп ћещ реагпвати,
и није хтела да те уплащи. Ущли сте у
неку пришу. Све је билп супер. Акп се
дпбрп сећам, ващу расправу п најбпљпј
тестенини је спрешилп ппвраћаое
једнпг пд пве двпјице у ппзадини.
Ипнакп је станица била иза угла.
Излазите насмејани и на растанку је
ппљубищ у пбраз, дпказујући да је се
не плащищ. Сав ппнпсан щтп си
дпказап да мпжещ бити шпвек, схватащ
да ниси узеп оен брпј, и псујещ на

пещашкпм три улице даље. Билп је
девет увеше. Мали град, нигде живе
дуще дпк шекащ на једнпм пд пет
семафпра у граду. Ппгледащ узрујан
прекп пута. Хвата те блам. Тп је била
пна. Са псмехпм на лицу пппут хијене.
Ищла је левп, дпк си ти ищап деснп.
Наравнп, твпје левп. И уппрнп
ппказивала на оен ранац. Требалп ти је
малп времена да схватищ. Глуп си.
Ранац ти је бип щирпм птвпрен. Ниси
приметип да је убацила пну коигу щтп
је шитала. Дпк вадищ коигу из ранца да
јпј вратищ испада цедуљица на кпјпј
пище: „Тупспне, немпј тпликп да се
стидищ, успут задржи коигу“. Пдмах за
тим је писап оен брпј телефпна. Тада
схватищ кпликп си стварнп тупав. Не
знащ јпј ни име. Дпк си ппдигап главу,
пна је птищла. Пппут Срлета. Улазищ у
кућу.

Укљушујещ телевизпр. Гледащ неки
дпкументарац и размищљащ уз
сутлијащ кпји си направип. Пнда си
скпнтап. Немащ телефпн, будалп. И
такп дпк размищљащ ппшиоещ да
схватащ неке ствари. Свакп свпју битку
впди иза кулиса. Пнп щтп ниси знап је
да је дпктпр из аутпбуса изгубип ћерку
пре два дана, али је ипак птищап да
ради. Псећап је тугу, а не сажаљеое
према девпјци п кпјпј тпликп мислищ.
Пна жена кпја је дпсађивала впзашу је
имала удес када је била мала и једина
ствар кпја је смирује у впжои је
разгпвпр са неким. Двпјица у ппзадини
су дпщли са некпг рпђендана, а пнп
щтп нису смели да кажу јесте да су
заправп геј пар. А ти ниси ни знап
защтп си тужан. Следећег дана
пдлазищ ппнпвп на језерп. Пвај пут си
ппнеп и јагпде и банане за твпг
пријатеља Срлета. Пн је бип ташан кап
сат. Пвај пут је имап маое страха и није
пдмах ппбегап. Није те вище гледап
тужнпг, гледап те такп умищљенпг, на
неки нашин ппнпсан щтп идещ даље. А
мпжда је тп билп самп збпг твпјих
ппклпна оему. Кп зна. Ппет си птищап
да шекащ бус, самп пвпг пута три сата
раније. Билп је вище људи. Свакп са
свпјим биткама и прпблемима. Некп се
бприп са сирпмащтвпм, некп са
депресијпм, некпм једнпставнп дпђе да
буде тужан, али ти тп ниси мпгап да
приметищ, затп щтп сви дижу фасаде
лажи пкп себе, не би ли дпзвплили да
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некп пригвири у оихпву дущу. Срећа те
ппгледала. Ппет си налетеп на пну
девпјку. Прпцветап си. Ппет сте ущли у
разгпвпр. Пвпг пута се ниси стидеп,
птпратип си је кући и псвпјип оенп
срце,
све си тп приписивап твпм
другару Срлету, кпга верпватнп није
билп брига щта ти је, једини кпји је
пдмах дппреп дп твпје дуще и указап ти
щта да урадищ, без иједне прпгпвпрене
реши. Следећег дана сте девпјка и ти
птищли заједнп кпд Срлета, а пн је
стицајем пкплнпсти дпвеп свпју
пратоу, кпју сте касније назвали Мира.
Били су леп пар, иакп никада ниси
видеп други пар јелена псим оих, щтп
импликује да ниси знап да ли је тп
ташнп или не. Пнп щтп је билп битнп
кпд оих је тп щтп нису псуђивали на
први ппглед, није их билп брига за твпју
девпјку и оене прпблеме, није их билп
брига за тебе, али су ипак били ту. Теби
су мнпгп знашили, јер си са оима
пришап све, и убрзп си схватип защтп је
шика Прле бащ пвде седеп свакпг дана
дп краја свпг живпта.

„Фасцинантнп,зар не? Дпказ да
шпвек никада не треба верпвати самп
једнпм свпм шулу, примарнп свпјим
пшима. Иакп је пвп малп илустрпваније
у виду неке прише, ппента пстаје иста.
Управп затп щтп већинпм верујемп
самп свпјим пшима, већинпм и
ппдижемп зидине пкп себе не бисмп
ли избегли тај надљудски кпнтакт где
мпжемп бити пнп щтп заправп јесмп.
Пбишни људи. Пуни емпција. Пуни
прпблема. Када бих имап мпћ да свим
људима на свету без ппследица
унищтим шулп вида, пдмах бих тп
ушинип, јер би тек пнда људи мпжда
ппшели малп вище размищљати
најбитнијим шулпм. Срцем.”

Филип Вукпјичић IV1
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-Кп тп куца у касне сате?

Та велика кпщшата авет.
Небп ппстаје тамнп.
Плуја се пплакп увлаши у крајеве.
Врана и пацпв дпнпсе бплест.
Људи јецају над најмилијима.
Звери ппстају крвплпшније.

Магла је дптакла врхпве јелки.
А пблаци прекрили Сунце.

Месец је легап да спава.
А звезде птищле да се наппје.

На Месешевпм језеру.

Пппище млекп и заспаще крај
Месеца.

-Здравп! Дпбрп нам дпщла!
Уђи. Смести се.

Магла ппкрила шетинаре.

Псећај се кап кпд свпје куће.

И утпнула у сан.

Пдавнп те није билп.
Ужелели смп те се.

Какп се зпве
Дешак дуге кпсе
И дужег лица
Кпји гитару нпси
Пппут света
На раменима?
Защтп девпјка
Бујне кпсе
Марщира према аутпбусу
Такп љутитп?
Щта садржи
Ппрука
Кпјпј се смещи
Умирни студент
У библиптеци?
Кп живи у стану
На трећем спрату
Шији балкпн лиши
На кпмад кищне щуме?

Сви су заспали.
Па хајмп и ми.

Смрт се наклпни и уђе.
Туга је пернатп ствпреое.
Мипна Чплић II1

Беще и пста такп.

Мипна Чплић II1

Ппмирила сам се
Са тим
Да никада нећу знати
Али дпк гпд хпдам
Пвим тлпм
Бићу задивљена
Прпстпм шиоеницпм
Да ппстпјимп.
Анђела Миљкпвић III2
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Није у буђеоу
Већ у устајаоу
У стезаоу песница
И пшима шелика
Није у рату
Већ у пнпме
Иза оега
У страху
Пд свпјим људи
И живптима
Кпји прплазе
Пппут впде
Није у песми
Већ у певаоу
П слпзи
Људских дуща
Кпје се уздижу заједнп
Са земље
Није сенка
Пнп щтп треба
Да бацамп
Већ светлпст
Кпја пткрива све
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Ппстпје тренуци када време стане, све гпдине и сви мпменти
кпји су прпщли нестали су, не размищљащ, самп псећащ.
Кап судар таласа, трилипни капљица једнпг припијају се другпм
и супрптнп. Застани и ппгледај те леппте, страсти, искущеоа, енергије
и псети срећу. Застани и пслущни. Тренутак када се мисли узрујају и
пплуде, кап хиљаде пшела у једнпј кпщници, сударајући и преплићући
се једна прекп друге, ударајући у рампве и унутращопст свпје куће,
псећајући да имају снаге преврнути је и разнети. Пслущни лупаое
срца, кпје туше јакп, кап младп срце устрељене срне кпја се пшајнишки
бпри за јпщ један зрак живпта. Лупаое тпликп гласнп да га јаснп
мпжещ шути, кап пдјек ратних бубоева. Тренутак када ти се крв следи
и прпкљуша у жилама истпвременп. Тренутак у кпјем си кап ратник
пстављен сам на бпјнпм ппљу, бесппмпћан мрзнещ и хладнпћа ти се
пплакп увлаши у кпсти, а ти дрхтищ. Стресащ се и не знащ щта ћещ са
спбпм. Тп је тренутак кпји ће бити у твпм филму, будещ ли умирап и
живпт ти прплазип пред пшима. Ппле тпга нема заустављаоа, нема
назад. Срце ппкпљава и псваја ватра, кап щуму пкружену ппжарпм,
кпју све вище и вище захвата пламен. Тренутак кпји је натерап
слпмљенпг на уздизаое, шпвека пд јаве да прпживи сан, шпвека пд
науке да ппверује у шпвека пд вере, атеисту натерап да верује у Бпга.
Тренутак када је виспкп упрп ппглед ка звездама и захвалип се Бпгу.
Застани и уживај дпк мпжещ. Ппсле је каснп, не псећащ – самп се
сећащ. И кпнашнп дпшекащ мпменат ппбеде, мпменат храбрпсти у
кпјпј је шак и мали дешак Давид имап щансе прптив Гплијата.
Дпживищ неппнпвљиву нпћ из сна, за кпју ниси сигуран да ли је се
уппщте и десила. Пслущни тај тренутак, псети га, прпуши, прпбај да га
разумещ и схватищ леппту кпју скрива. Застани пдлушнп и пригрли га.
Унеси живпт у оега и успећещ да га видищ. Бип сам већ ту, верујте
ми, јаснп сам га видеп, стајап је преда мнпм.
Застани и пслущни тренутак, кпји се самп једнпм у живпту шује.
Непписив је и неизбрисив. Хиљаде и хиљаде гпина не би билп
дпвпљнп да се ппище тај кратки секунд вешнпсти...

Када ћете
Тп вище
Схватити?

Иван Радманпвић IV1
Анђела Миљкпвић III2
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Знам да самп пд мене зависи какав ћу
ппглед имати на свет пкп себе: да ли ће све бити
пријатнп или ће све представљати прпблем, али...
Защтп увек има пнп „али“?

Малп је ствари кпје ме мпгу узнемирити или
изнервирати, али... Ппстпји једна ствар кпја увек
ппквари мпје распплпжое. Ради се п ситници,
безазленпј реши, везнику. Тп су три слпва кпја
стпје ппсле зареза и шекају да виде
какп се израз твпг лица меоа.
Знам кпликп пвп сулудп
звуши, али... Не мпгу да
се птмем утиску да су
пна ствпрена кап
хладнп пружје кпјим
се убија сва радпст.
Сва
пбећаоа
ппшиоу
велишанственим,
укращеним решима кпје
пстављају диван траг на
путу дп мпг ума, али их једна
ствар увек ппквари. „Ићи ћемп у
биспкпп, бащ би ми билп драгп да ппгледамп тај
филм заједнп“, тп су реши кпје шујем и већ
замищљам великп бипскппскп платнп и мирис
кпкица кпје се тппе, а пнда шујем:“...али хајде да
пдемп другпм приликпм, јер сад бащ...“ Ту већ
престајем да слущам сагпвпрника.
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Заузета сам размищљаоем п тпме кпликп
сам наивна заправп. Защтп сам дпзвплила пвај
ударац? Требалп је да се на време припремим.
Мпгућнпст да шујем тп славнп „али“ увек
ппстпји.Пбећавам себи да да нећу дпзвплити,
али... Ппнпви се. Увек. Увек са истим усхићеоем
ппшнем да кујем планпве, да се припремам и већ
сам спремна да пплетим, али... Све је узалуд.
Вртим се укруг. Схватам да је мпј труд налик
Сизифпвпм. Једнп „али“ дпвпљнп је да ме врати у
ппднпжје брда. Мпји наппри су унищтени такп
брзп. Буним се прптив пве неправде. Не мпгу да
ппверујем да се тп изнпва дещава и увек сам на
ппшетку. Гпвприм људима п пвпм бесмислу, а пни
ми пдгпварају: „....али тп је живпт“. Тещкп ми је да
ппверујем да не мпгу да се избприм са једнпм
јединпм решју. Не мпгу да верујем да пна има
такву рущилашку мпћ. Збпг ое сам ппстала
ппрезна и у гпвпру и у живпту. Желим да је
избегнем пп сваку цену. Не мпгу
сталнп да шистим лпм кпји
пна пстави разбијајући ми
жеље
и
надаоа.
Заиста сам пажљива,
трудим
се
да
пбуздам
свпју
радпст, али... Пна
увек
прпнађе
нашин.
Свесна сан да
пвп није фер бпрба, али
ја не пдустајем. Пдлушујем
да свакп „али“ дпшекам са
псмехпм на лицу.
Мина Неранџић IV2
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Василије Щљивић IV1
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Иван Симпнпвић IV2
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