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Републичко такмичење
прехрамбених школа

Пред сам крај школске го дине у Па ра -
ћину одр жано је дванаесто ре публи -

чко такми че ње пре хра мбених шко ла. У
Па раћину су на  ши другари Ми лена Стоја -
но вић – прехрамбени техничар, Ла  зар
Филиповић - ме сар, Мир јана Цветковић –
пе кар-оглед и Александра Богда новић -

про  и зво  ђач прехра мбе них прои зво да кре -
ну ли помало оптерећени успе сима које је
шко ла имала де  сетак година уна зад. Да
кон ти  нуирани рад увек уроди пло дом по -
казало се и ове го ди не. У шко лу пехар је до -
нела Алекса ндра Богдановић - ре пу блички
пр вак, а њен ме нтор и оде ље нски ста ре ши -
на Ца ја Јо ва но вић с правом се по но сила.
На про шлом такми че њу други ове године
прваци и то са 98,5 бо до ва. Александра је
друштву до не ла бомбоне из па раћинске
фа брике у којој је за бли стала у практичном
делу та кми чења, а они једногласно ис ти чу
да је Але ксандра најбољи ученик у
одељењу!

Посетили смо
и Сајам књига

Драги читаоче, прошлогодишња два броја нису објављена (иако је било ма те ри -
ја ла) из финансијских разлога. Нажалост и ове школске године објављујемо само је -
дан број. Надамо се да ћете уживати.

Редакција

На почетку школске 2010/11. го -
ди  не одржано је та к ми чење

уче ника пољопривередне струке.
Шко лу је пре дстављао Ми лош Цве -
тковић 4/4. Међу школама, од којих
многе имају дугу традицију, велике,
добро опремљене еко номије, модер-
не машине, по но во се истакла на -
ша. Освојили смо прво ме сто, Ми -
лош Цветко вић је репу бли чки пр -
вак. Разго ва рали смо са Ми ло шем и
изненадили се колико је скроман и
про сто срдачан младић. Не воли
мно го да говори, његово најбоље
ору жје и није језик, већ таленат за

готово све послове везане за по љо -
при вреду. Између теори ј с ких пред-
мета и практичне примене знања
бира праксу. Сада ш ње и бивше раз-
редне старе ши не кажу да је међу
нај вреднијим и најмудријим учени-
цима.

Каже да је његовом успеху до -
при нео рад са про  фесорима по љо -
при вредне стру ке који су му до са да
пре да вали и истиче рад са Дра га -
ном Трајковић која је била ме нтор.
Овакав успех ни мало није про ме -
нио Милоша већ га је дода тно сти -
му лисао да се бави по љо при вре дом. 

Најбољи смо, најбољи!
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Ове године, у Центру за ку лту ру
Смедерево, има ли смо прилику да

уживамо у бро јним позо ри ш ним ко -
мадима ко ји су били из во ђени по во дом
фе стивала „Ну шићеви да ни“. Два де -
сет осми „Нушићеви да ни“ одржа ни
су у периоду од 4. до 17. априла.

На репертоару биле су по зо ри -
шне представе за децу, ко ме дије,

драме, сатире за одрасле, као и де -
фи ле олдтајмера који су прошли
сме деревским улицама и музички
кабаре Зоране Па вић. 

Међу десетак представа на ш ле
су се и „Пут око света“, „По којник“,
„ПР или потпуно ра суло“, „Живот у
тесним ци пе ла ма“ и друге поред
оних ста нда рдних попут „Ожа ло ш -

ће не породице“, „Госпође мини ста -
рке“ и других. Угостили смо по зо ри -
шта из Велике Плане, Би је љине,
Би тоља, Тузле, Кру ше вца. Били су
ту и познати као што су Милорад
Мандић Ман да, Љиљана Стје па но -
вић, Го ри ца Поповић, Слободан
Нинко вић...

Свечани програм доделе на гра -
да одржан је у недељу, 17. априла.
Нушићева награда за жи вотно дело
додељна је коми ча ру Олги Ода но -
вић, а Нуши ће ва статуета позо ри -
ш ном ре ди тељу Егону Савину за
реа  ли за цију драмске класике. На
све ча ној додели било је много го сти -
ју па и Душан Ковачевић. 

Уз лепо сећање на ово го ди шње
„Нушићеве дане“ у не из вe сности
иш чекујемо још једну авантуру сле -
де ће године.

Поводом акције Очи сти мо Ср би -
ју заједно, те хничари за заш -

ти ту жи вотне средине ујединили су
се и заједничким снагама очи сти ли
реон око своје школе и око околних
зграда. 

Ове године, акцију чишћења
пре дводиле су професорка Сла ђана
Стојановић и професорка Зорица
Ви шекруна. Са својом четом вре -
дних ђака и уз пуно смеха, реа ли зо -
ва ле су успешно чишћење. 

Акција је била успешна нај ви ше
захваљујући великом бро ју ученика
који су учествовали. Кроз шалу,
смех али и критику становника
згра да који своје сме ће бацају преко

прозора, при купљена је велика ко -
ли чина отпада. Како се ученици
ста рају о очувању природе, одмах су
ПЕТ амбалаже биле издвајане и
спремане за даљу прераду. Било је
комшија који су сара ђи ва ли и оних

који су мање са ра ђи вали али то ни -
је спречило ус пе шно чишћење.

Захваљујући ТЕХНИ ЧА РИ МА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕ -
ДИ НЕ овај крај је сада чист! По тру -
димо се да увек буде тако!

Техничари за заштиту животне средине

Уједините се!

Нушићеви дани
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Од њих се очекује, с правом
дру го место. Нај бољи међу најбољима Никола Нешић 3/8 и
Мар  јановић Саша 2/8 добили су признање за из ра ду хлеба, а
Јаћимовић Марко 3/8 за кроасан. Уче ници не крију задо во -
љство. Истичу да су били веома запажени, да су се једино они
појавили као прави пекари у униформама. 

Честитке су пристизале док се екипа још на ла зи ла у „Ин -
тер континеталу“ највише од навијача из школе. Весели и по -
носни такмичари поручили су директору да за част припреми
ћевапе и пиво, а за хлеб су се они већ побринули. 

На сајму Ученичког предузетништва који је одр жан
21.4.2012. у Електротехничкој школи „Никола Те -

сла” у Београду, наше предузеће ,,Krusty Crab” које се
бавило производњом пица-бу река, освојило је 3. награду у
категорији ,,про из вод-услуга”. Нешић Никола, Перић
Ти јана, Ни ко лић Алекса, Радојевић Ненад и Мило савље -
вић Де јан са својим ментором Браниславом Милетић на -
гра ђени су за рад. Ученици 3/8 показали су да је сем пра -
ктичног и њихово теоријско знање је на ви со ком нивоу.
Можда се међу њима крије и успе шни бизнисмен.

Предузетништво

Од кад у школи имамо пекарску радионцу, школом се
шире пријатни мириси. Дово љно је само видети ки -
фле, кроасане, па ште те које праве ученици 2/8 и 3/8

и уживати. А тек кад их окусимо!
Пекари су све популарнији, а њихови про из во ди све бо -

љи. Своја знања и умења доказивали су читаве шко лске го ди -
не, а награде стижу и стижу. Поно сна разредна 3/8 Мирјана
По повић каже да су уче ници поставили нове стандарде, а ње -
ни ђаци и даље у неверици се питају да ли је могуће да је
разредна задовољна, напокон. Одговара им разредна ши ро -
ким осмехом, напокон и набраја. 

Шести пекарски дани у Алексинцу 21.10.2011. треће ме -
сто за производе које су припремали уче ни ци 2/8 са проф.
Наташом Иванчевић. Диплому је до би ла Милица Фи ли по -
вић, али сви знају да је за је дничка. Лепо искуство за ученике
које ће на ре дне школске године очекивати праве битке. 

Учешће на традиционалној манифестацији „Славски ко -
лач 2012“. До сада су професорке би ле у жирију и процениле
да ученичко умење тре ба да буде показано и ван школе. 

Ученици 3/8 показали су се и доказали и уче шћем у ма ни -
фе стацији „Смедеревско слатко-сла но умеће“ 22.3.2012, гру -
пним радом јер они су, за иста, као група најбољи. 

„Пекарски дани“ су одржани 25.4.2012. у Бео гра ду, у Хо -
те лу Интерконтинентал. Органи за то ри су фабрика Алтекс и
„Млинпек“. На ово го ди ш њим пекарским данима први пут су
учешће та кми чарском делу програма узели и ученици из ве -
ли ког броја прехрамбених школа Србије. Жири су, казу нам
такмичари и професорке пре хра мбе не групе предмета, са чи -
ња вали најважнији људи у пекарству. И... наравно, прво и



Већ седми пут (почев од 2006.)
одр жано је та кми чење „Мисли -
ша“ које ор ганизује Мате ма ти -

чко друштво „Архимедес“. Оно је на -
пра  вље но по угледу на међународно та -
кми чење „Кенгур без граница“ које код
нас организује Друштво математичара
Србије. Ова два такмичења одржавају
се у исто вре ме једном годишње (трећег
че твртка у марту), а разликују се у броју
задатака (код „Кенгу ра“ 30, код „Ми -
сли ше“ 25), из бо ру (код „Кенгура“ су
за даци за једнички за два разреда и ви -
ше су логичко-комбинаторног ти па, а
код „Мислише“ су за сва ки разред дру -
га чији и више је за да така из градива),
ра ши ре но сти („Кенгур“ се одржава у 40
зе ма ља са преко 3,5 милиона та кми ча -
ра, а „Мислиша“ само у на шој земљи),
бодовању (код „Кен гу ра“ се бодују са 0,
3, 4, или 5 по е на, за погрешно ура ђе не
за да тке се одузима 1/4 пред ви ђеног бро -
ја поена и на збир се додаје још 30
поена, а највише се може освојити 150
поена. Код „Ми сли ше“ се бодују са 0, 3,
4, или 5 поена, максималан број је 100)
и броју нивоа такмичења („Кен гур“ има
само један ниво, а „Ми сли ша“ основни
ни во у ко ме сви учесници једног разре -
да реша ва ју исте задатке и су пер фи на -
ле у којем такмичари ко ји су у ос но вном
нивоу за ра ди ли 100 по е на, на додатном
те сти рању у Бе о граду решавају но ве за -
да тке и бо ре се за четири спе цијалне на -
гра де - учешће на ле тњим „Ар хи ме де со -
вим“ шко ла  ма младих ма тематичара).
Ре шавање зада та ка код оба та кми че ња
траје по 90 минута. Нај ус пе шнији ре -
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ша  ва чи у оба такми че ња добијају на гра -
де и похва ле.

Наши мислишари и мисли ша рке,
њих 22, су ове године уче ствовали ше с -
ти пут (први пут 2007). Такмичење је
одр жа но 15. марта од 10 до 11.30. Најви -
ше бодова освојили су Карановић Да ни -
ло и Димитријевић Ђурђа, по 53. Сви
та кмичари су добили серти фи кате о уче -
шћу, а они који су први пут уче ство ва ли,
добили су чланске карте „Архи ме де са“.
По сле такмичења чекало их је по слу же -
ње. Организатори ове го дине су би ли ва -
ши професори Радосав Пантић, На та -
ша Ми ли ћевић и Марија Станко вић.

Позивамо све ученике да пра те де -
ша вања везана за „Ми сли шу“, вредно
уче математику и у што већем броју се
при јаве за на редно такмичење, али и за
ма тематичке квизове који се та кође одр -
жавају у нашој школи.

Ево примера неких задатака који су

Извештај о такмичењу
„Мислиша-2012“

МИСЛИША 2012.
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ове године решавали на ши ученици.
1.18. Сваки од четири дечака - Ан дри -

ја, Бранко, Војин и Драган или
увек говори истину, или увек ла -
жу. Чули смо овај раз го вор: Андри -
ја каже Бранку: „Ти си лажов“.
Дра ган каже Андри ји: „И сам си
ла жов.“ Војин Дра гану: „Да, они су
обојица лажови“ и размисливши
мало, додаде: „А, уосталом, ти си
та кође лажов.“ Одредите који од
дечака говори истину.

2.6. За колики се угао Земља окре не
око своје осе за 1 минут?

3.11. Сетимо се Гауса! Колико је
2+4+6+...+998+1000?

4.16. Колико има двоцифрених бро је -
ва који се умање 13 пута ако им се
прецрта последња цифра?

4.14. Обим правоуглог троугла је 14цм,
а збир квадрата дужина страница
тог троугла је 72цм2. Колика је по -
вршина тог троугла?
Проведите лепо крај шко лске го ди -

не и распуст. И мисли шарите.                                
Пантић Радосав, 

професор математике
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ОД СВЕГА ПО МАЛО

Средином априла ученици
сме   деревских средњих шко ла

имали су прилику да уче на за ни -
мљив начин. У сали ста рог био -
ско па, у који су многи од нас први
пут крочили, орга ни зован је вео -
ма занимљив сусрет уче ни ка, уме -
тника и лекара. Тема бо лести за -
ви сности увек је и по з ната и не -
позната, (не)за ни мљи ва, али...

Ученицима се најпре обра ти ла
наша популарна глумица На да

Блам говорећи, у првом ли цу, по -
тресну причу жене алко холи ча р -
ке чији је син нар ко ман. Потом је
др Јован Марић причао о тине јџе -
р ским иза зо ви ма и претњама ко -

Победа

ји ма смо изло же ни. А онда, Ви к -
то рија... Му зи ка, стихови, сузе,
ре чи, музи ка... 

Схватили смо, уживали смо...

„Србијо, Србијо, сузу сам пустио, 
стара мајко, сине, снајко, 
враћам се у наш дом.” 

Стихови ове песме прљавог инс пе кто -
ра Блаже су ме подстакли на зани -

мљи во размишљање. У мојој глави су се
преплитале мисли о времену у ко ме жи -
вим. Највише сам рамишљао о сво јој дра -
гој отаџбини Србији и њеном данашњем
стању. Питања, на која ни сам знао одго -
вор, зујала су по глави као рој пчела који
се спрема да ме ме на па дне. Говорила су
ми: Како живиш, за што живиш, шта оче -
ку јеш од себе, да ли ћеш успети да оста -
неш нормалан у овом лудом времену или
ћеш покле кну ти пред препрекама које ти
живот спре ма? То ме је стварно уплашило,
и заи ста сам почео да размишљам о свим
тим пи та њима. 

Живим у времену које је тешко за про -
сечног човека. И поред тога што у свету
влада економска криза, ја сам из свог раз -
ми шљања закључио да у свету влада и

кри за људског ума. То је, по мом миш ље -
њу, чак и већи проблем од ма те ри јалне
природе. Највећу претњу пре д ста вљају
ра з ни ТВ програми. Уз ми мо пример да -
нашњег просечног ти не ј џера у Србији. Он
воли да се за ба вља, лудује, бежи са часова
и увек воли да буде „у току” са деша ва њи -
ма око се бе. Највећу претњу по нас ти неј -
џере, по мом миш ље њу представљају раз -
ли  чи ти ријалити шоуови. Они су у после -
дње време по ста ли веома популарни код
мојих врш њака, а поготову код де војака.
Ти пичан разговор тинејџера је: „Да ли си
видела ко је избачен из Фар ме? Ма да, то
је она будала, за њега сам гласала од самог
по че тка, баш ми се не свиђа.” Људи про -
во  де сате и сате гле да јући кловнове на те -
левизији који га ђа ју једни друге фла шама,
псују једни на друге набрајајући читаву
фами ли ју... Такав говор и начин изра жа -
вања људски мозак упија као сунђер. Са -
мим тим се мозак затупљује и живот се
сво ди само на то. Зашто се љу ди тако по -

на  шају? Колико је њих по сле дњих ме сец
дана отишло у цркву на ли тургију? Па ре -
ћи ћу вам, НИКО! Нико нема све сти о жи -
воту у времену у коме живи. Живот људи
у данашњем вре ме ну је мо нотон и до са -
дан, али нико то не схва та. Зар тре ба да
дозволимо да нам дру ги људи, који су глу -
пљи, диктирају на чин живота? Не, тре ба -
ло би да уста не мо из тог мра чног понора у
коме се на  лазимо и започнемо путовање
ка све тло сти и просветљењу. Ја нећу да
доз во лим да ме тама прогута и борићу се
читавог живота против ње. Желео бих да
и моји вршњаци укапирају о чему го во -
рим. Нека ставе прст на чело и нека се
запитају: „Па шта ја то до ђавола ра дим,
ја нисам нормалан”! 

Морао сам да кажем да ми није све -
једно. Морао сам да изнесем своју за бри -
ну тост јер би се мој мозак обрушио у понор
таме. Изгубио бих своју душу на тај начин.
Ја једноставно желим да видим боље мес -
то и време за живот од овога данас. Желим
да имам здрав и нормалан живот, али пре
свега желим да будем ЧОВЕК! 

Данило Карановић 3-5

Морам да кажем



Редакцију је занимало ка -
кав је однос наших учени-
ка по љопривредне струке

према смеру који су уписали.
Изабрали смо да поразговарамо
са Але кса ндром Ранковићем,
уче ником 4-4. Але ксандар, смат-
рали смо, има до вољно искуства
и жељу да помогне онима који су
изабрали ово занимање, а и
онима који тек треба да га изабе-
ру. Он се, поред учења, ра да на
пракси доказао и освајањем тре-
ћег места на овогодишњем Ме ђу -
регионалном такмичењу по љо -
при вредних школа, одржаном у
Ба чу, где је у конкуренцији 24
уче сника заузео треће место. 
- Чиме мислиш да се бавиш

по сле завршетка школе?
- Планирам да останем на

свом имању и да се бавим пољо-
привредном производњом – во -
ћа рством и виноградарством. По -
што за вр ша вам пољопривредну
школу ми с лим да ће стечена зна -
ња бити до бра за напредовање у
раду и ка ријери. 
- Има ли не до ста така у раду

школе и који су?
- Нема. 
Александар је баш лаконски

(кратко и јасно) одговорио, нисмо
сигурни да је ово у потпуности
та чно. Али поштујемо његово
пра во на сопствено мишљење и
одговор. 
- Која је твоја порука онима

који се тек спремају да
упи шу сре дњу школу? 
- Ако говоримо о овом смеру,

пре поручио бих да га уписују она
деца која се већ баве тиме, тј, по -
ма жу родитељима. Мислим да је

то њихова велика предност у
односу на оне који немају земљу
или већ не мају искуства које су
стекли по ма жући родитељима. 

Редакција листа 

Мој пут
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МЛАДИ И ПОЉОПРИВРЕДА

Од 21. до 23. маја 2012. го ди не
одр жано је 18. репу бли чко та -

кми чење текстилних и ко жарских
шко ла Србије. Та кми чење је одр жа -
но у Техни чкој школи “Радоје Љу -
би чић” у Ужицу. Учествовале су 22
шко ле из разних градова Србије. По
речима учесника, атмосфера је била
пријатна и није било тре ме. Дома -
ћи ни су били госто љу би ви и при ре -
дили су свечано отва рање и такми -

чење је могло да почне. Победници
су били ученици из Ариља, друго
ме сто су заузели домаћини, а треће
Мла деновац. Наша најбоље пла си -
ра на ученица је Савић Кристина
ко ја је заузела 4. ме сто у изради оде -
вног пре дме та од текстилног ма те -
ри јала са 74 поена.

Следеће године, домаћин ће би -
ти Врање.

Такмичење текстилаца



НАЈБОЉИ МЕЂУ НАМА

Дамјан Симић је по завршетку ос -

новне и ниже музичке шко ле

уписао смер ветеринарски те хни -

чар. Прву годину завр ша ва са одли чним

успехом, просек 5,00. Исте го дине је, као члан

и пре дставник сво је школе, освојио 3. место на

шко лском опш ти нском такмичењу у стре -

љаштву.

Другу годину завршава са одли чним ус пе -

хом, просек 5,00, осваја на гра ду за најбољег го во рника у такми че њу у

вештини го ворништва, где је учествовао као представник наше школе.

Исте године, почиње само ста лно да води еми сију за омладину на ло ка -

лној телевизији. Го ди не 2010. пре дста вља Ре пу блику Србију на Ме -

ђуна ро дном са ми ту амба садо ра ЕУ, био је по хва љен као је дан од бољих

ре презентера омла динаца. Лета 2010. го ди не осва ја при знање за

најталентованијег ко шаркаша сво је генерације, као и мно ге друге

награде које се тичу ко шарке. 

Трећу годину завршава одличним успехом, просек 5,00. Те године

осва ја награду за најбољег говорника у вештини расправљања као

пред ста вник ТТПШ “Деспот Ђурађ”, као и друго место екипно на

истом та кми чењу. То ком 2009, 2010. и 2011. године осваја 2. место, а

2012. године 3. место на општинском такмичењу из кошарке, као и 5.

место на шко лском општинском кросу. Исте го ди не завршава СМШ

“Коста Мано јло вић”, смер виолина тј. матурира са оценом 5.

Четврту годину завршава одличним успехом, про сек 5,00. Исте го -

ди не наступа на 14. републичком такми чењу ветеринарске медицине

где у конкуренцији од два де сет и четири учесника осваја 10. место. Те

године осва ја и 3. место на школском општинском такмичењу из стре -

љаштва. Све четири године учествовао је у култу р но-уметничким

дешавањима ТТПШ “Деспот Ђурађ” Све тосавске свецаности.

Уосталом Дамјана сви знају, знају и много о њему. С обзи ром да је

о Дамјану реч, чак ни овај текст неће бити довољан, а ни досадан.

С поштовањем ученику Симић Дамјану, 
разредни старешина Гордана Трајковић
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Сналажљив, великодушан, упо ран, мар љив, ху -
ман, осе ћајан, духовит, дру штвен... Све ове осо -

би не красе Дамјана.
Он је редак пример данашњег мла ди ћа који је

упо ран и увек спре ман за сти цање нових знања и ис -
ку става. За вр ша ва упоредо две школе, тренира ко -
ша р ку и стрељаштво, три године се такмичио у ве -
штини рас  пра вљања и био је нај бољи го во рник, а
радио је и у ТВ-емисији “Сва шта по нешто”, и увек
има времена за све. Кад год и зашта год да нам је по -
тре бна његова помоћ увек казе ДА. 

Обожава животиње, а посебно свог пса Арга који
има 100кг (не пре те ру јемо), и са којим поне кад спава
у ис том кре вету. Дамјан свакодевно за сме јава људе
око себе ими тирајући не ке ликове, мада некада и не -
ма по требе за тим, јер је и сам по себи ко ми чан. Има
изу зетан дар за глуму, но ви нарство и било који
други вид ја вног наступа.

Значење имена Дамјан је укро ти тељ, побе дник,
што и он сам јесте. Ње гов шарм и све стра ност
освајају мно ге девојке.

Његове другарице (зна се које)

Дамјан Симић, 3-4



НАЈБОЉИ МЕЂУ НАМА
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Кристина Савић, 3-2
Озбиљна, тиха и вредна. Ненаметљива и постојана. Савесна,

одговорна, талентована...

Када се насмеје, обасја нас својом благошћу. Пре по зна тљива је по

тамној, дугој коси која попут водопада си ла зи низ рамена. Очи су јој

по мало тужне, никада неће рећи због чега.

Четврта је у Србији, прва у генерацији ученика трећег степена, али

она скромно каже да је могло и боље.

Још једном, поносно,
разредни старешина

Марина Мрвић

Милан Ђурђевић, 4-5 
(у 4-5 зорњачу тражим и долазим)

Деца су украс света, а 4-5, по мом скромном ми шље њу,
је украс на ше школе.

Двадесет три девојчице и седам де чака издвајају се ма -
ло, или, можда до вољно од осталих матураната: сви су за -
вр ши ли разред, имају једног ђака ге нерације, два ву ко вца,
шест одли  чних, примерно владање, најмањи број изо -
станака, из гра ђен колектив и најближи су оној изре ци
владике Ни ко ла ја: “Ду жност долази из душе кроз разум.”

Међу бољима је и најбољи - Милан Ђур ђевић, вредан,
одговоран, нена ме тљив и благородан млади човек ко јег по -
д једнако воле и другари и про фе со ри.

Између зидова наше Школе Ми лан оставља венац ис -
пле тен од пе ти ца и узорног владања, Републичког та кми -
чења из неор га нске хемије, “Стиховизије”, пројекта ђачког
преду зе тни штва, “Мислише”, чувања народне тра диције,
љу ба ви према знању и ближњима.

Свет би требало да буде наклоњенији према оваквима.
Ја јесам.

разредна 4-5, Душанка Стојић
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НАШИ РАДОВИ

Једном давно је неко рекао да је све око нас пе сма. Сва -
ки покрет, реч, шум, тон, цвркут пти ца или по ве та рац
који нам пролази кроз косу носи са собом по ру ку и

зна  че ње. Ови симбо ли не ко га подсећају на прошлост, не -
коме задају бол, а не ко га инспиришу и умирују. Ја сам имао
ту сре ћу да ме песма коју чујем у даху летњег по ве та р ца или
видим у заласку сунца над реком ве же за себе и по ве де у
свет без бола и туге. 

Музику сам заволео још од малих ногу. Вре ме ном она је
заузела посебно место у мојој души. Му зика више није само
песма. Она је мој пут и мо ја нада. Музику проналазим сву -
да око себе. Она је ди на може да ме смири и одагна бол који
ме ти шти на овом малом свету. Превише сам мало би ће да
би бол могао да ми науди. Ја волим жи вот, људе око се бе.
Во  лим да осетим жубор реке на чи јој се по вр ши ни огледа
ру  ме но сунце. И тада чујем музику у мислима. Обично по -
ми  слим на не ку ла га ну песму и побегнем из стварности. Та -
да ви дим да није све та ко сиво, и како каже једна песма, кад
имаш с ким да попијеш пиво. Људи мог времена су опсе дну -
ти но в цем и слатким ла жи ма и обе ћа њи ма. Немају вре мена
или не знају како да зађу у дубину своје ду ше и провере да
ли тамо неко ве се ло биће чека на позив да изађе и по каже

“И што погледам, све је пјесма, 
и чега год се такнем, све је бол.“ - Иво Андрић

Сви широм света људи страдају, пате због разних
неузвраћених љубави, углавном највише због то -
га и можда пара, али тога дана ја сам био на вр -

хунцу бола.
„Година прође, дан никако“. Ово је назив једне по пу -

ларне књиге која описује мој дан, не, не мој живот. „Зна -
чи“ сва сећања испаре после одређеног времена, али не
и она која деру кожу и цепају срца. Овај, шалим се, није
то толико озбиљно, али боли, бре! Ово је кратко сећање
на мо ју прву љубав. Упознали смо се на мору, сасвим слу -
ча јно ме је полила водом док сам се сунчао, и онда кад
смо се погледали, уф, па тешко је објаснити, варнице су
по че ле да искачу, температура се подигла за десет сте пе -
ни си гу рно када је почела да ми прилази. Знате тај осе -
ћај као, као Супермен, могао сам до Месеца и назад. Мо -

своју моћ. Ја сам то би ће у себи успео да осло бо дим првог да -
на када сам узео гитару у ру ке. Њени топли то но ви су ме
ми  ло ва ли и уве  ра ва ли да нема бола који не могу да по бе -
дим. Тада сам схва тио да није све око мене бол и туга. На -
про тив, ако би сва ки човек ослободио ту моћ у се би, успео би
да победи бол који га окружује у по ста ви више циљеве у
животу. Све што треба је се сти на терасу, сипати чашу цр -
ног вина, по гле да ти у топао залазак сунца и само ослуш ну -
ти. Пе сма је свуда око нас. У њој про на ла зи мо срећу, љу бав,
сећамо се неких лепих догађаја и значајних особа. Човек је
заиста мало биће да би могао у себи да држи толики бол.
Сам Бог није стварао свет из туге него из љу ба ви. Ту љубав
морамо пронаћи. Само она нас може поми ри ти, удружити и
одвести на незаборавно пу то вање које се зо ве живот. 

Настојим на нађем светлу звезду која ће ме водити кроз
жи вот и осветљавати ми пут, aли знам да нећу моћи сам.
Тре ба ми помоћ. Требају ми сапутници, а ти сапутници су
сви љу ди овога света. Јер само ако сви удружимо снаге и за -
пе ва мо исту песму, можемо да победимо сав бол и нађемо
спа сење. 

Данило Карановић, 3-5

гао сам и песму да напишем, чак! Али, увек постоји оно
„али“ она је, у ствари, дошла да покупи наруквицу која
јој је слу ча јно испала и још поврх свега наиђе неки Влада
и пољуби је. Нисам успео ни да бекнем, а она је отишла.
Е, Петре, који си „шабан“ можда је могла да то буде твоја
прва љу бав, жена, могли сте да имате дечицу. Сад те све
боли за то што ниси ништа ни покушао да урадиш, а и
сада знаш да треба. Само је требало да устанеш, дођеш
до ње први и кажеш: „Мачко, ‘ајмо у провод“ и она би си -
гурно кре ну ла за тобом, „мсм“ ти си мацан и по, а оног,
ако треба, „патоши“ да ти не стаје на пут!

Али џабе кад си млакоња и од тебе не да човек на ста -
не, зато плачи и кукај и слушај „Што ја волим тај секс“
јер не можеш боље од тога.

Петар Мрвић, 3-5
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НАШИ РАДОВИ

Једног сунчаног поподнева на тераси свирајући ги та ру, не све сно
сам почео да тонем у свет мисли. Ме ло ди ја гитаре, белина облака

на небу и топли су нчани зраци који су грејали лице, су ме подстакли
да још једном по кушам да пронађем одговоре који ле же у ме ни. По -
чео сам да свирам “Knocking on the Heаvens door” и погледао у бес -
кра јни не бе ски свод. Имао сам осе ћај да сама пе сма во ди моје мисли
кроз дубоку таму која ме је окруживала. Ми с ли су навирале као буји -
ца реке, ни сам знао шта да радим. Свуда око мене су била пи та ња која
су пробадала мозак, али нигде није би ло одговора на њих. Био сам
збуњен и упла шен. Нека чу дна бића ру ж ног лица су ме пратила и ис -
ку шавала поку ша вајући да ме заведу својим шареним ла жа ма и
одврате ме од циља. Хтели су да ме скрену са правог пу та и напуне
гла  ву не ким глупим и неважним мислима. Хте ли су да про мене и
униште и оно мало моје душе што познајем. Био сам го тов да им се по -
тпуно предам, али тада сам чуо песму која ме је још увек пратила.
Стихови “I feel! I’m knocking on the Hеavens door” су ме повукли са
со  бом и подсетили ме због чега сам ту и шта уопште покушавам да от -
кри јем. Почео сам да се борим са тим ружним ство ре њи ма баца ју ћи
их са се бе и говорећи им да никада нећу бити један од њих. Ни ка да
нећу дозволити да будем горд, зао и по ква рен као они. Никада не ћу
дозволити да ме оба ви је та ма која је и њихове душе појела. И ни ка да
нећу до зво ли ти да неки искварени ум управља мојим животом. Хо ћу
да знам зашто постојим на овом свету. Хо ћу да волим све људе овог
света ма какве они личности биле. Хо ћу да ус пем у животу, ос ну јем
по ро ди цу и живим срећно у љуба ви и хар монији све док не за слу жим
да будем у царству не бе ско ме. И тада ми је одје дном било све јасно. То
је био одговор за ко јим сам трагао. То је била та злогласна “Па ндо -
рина кутија” чије сам зло мо рао да разбијем и пре ки нем да бих дошао
до светлости и спаса. Тада сам схватио ко сам и шта же лим да будем.
Било ми је драго што сам завршио ово страшно пу то ва ње.

Човек мора много да ради на себи да би могао да откри је своју
личност и постане боља особа. Желим да изађем на прави пут пун
доброте, љубави и наде. Тај пут је постајао све сјајнији и тада сам
почео да се враћам у стварност. Сунце је већ одавно зала зи ло. Имао
сам осећај да сам спавао неколико година. Приметио сам да ми
гитара више није у рукама него лежи као бачена, на поду. Срећан и
задовољан узео сам је у руке и још једном одсвирао “Knocking on the
Hеavens door” и отишао да постанем бољи човек.

Данило Карановић 3-5

Укутку старе собе, прекривене паучином стоји чивилук, са по ло -
мљеном ножицом ослоњен на зид. На последњој куки сто ји ста ри,

отрцани капут, а нешто мало, сјајно извире из џепа. 
Лагано пружам руку и из џепа покушавам да извадим мали, зла -

тни кључ, што и успевам. Црвеним концем за кључић је при ве зана по -
ру ка “Универзални кључ. Отвара сва срца”. И таман се обрадовах, кад
у доњем десном углу папирића видех ситна, а опет тако јасна сло ва.
“Упозорење! Не испробавати на себи!”. Збуњена напустих ста ру собу у
потрази за првом “жртвом” на којој ћу испробати свој ма ги чни кључ. 

У парку срећем старицу која храни гладне птице. Кључем откљу -
ча  вам њено срце и остајем задивљена призором. Угледала сам ве ли ку
црвену пољану, испуњену децом, смехом и радошћу. Бака седи на сто -
ли ци под дрветом и све их гледа с пуно љубави. Ова жена је заи ста сре -
ћна, има све што је желела. Погледах још једном старицу, па наставих
своје путовање. 

На мосту сретох дивно обученог човека како гледа у реку и за ви -
рих у његово срце. Слика његовог срца је тужна, и црна. Видех пра зну
собу, црних зидова. Са свих страна долазио је одјек “Ради, ради! Ка -
сније ћеш се забављати”. Ово ми се не свиђа, идем одавде. Овај чо век
је тако мрачан и несрећан, а уз то и сам, па није ни чудно што му је
срце црно. 

На крају пута стајало је огледало. Мој одраз у њему био је за му ћен.
Сетих се поруке, попустих пред искушењем, и кључем отворих сво је
срце. Преда мном стара калдрма обавијена маглом. Направих ко рак и
изненада почех да пропадам у црни амбис, у непознато. Тр гох се, из -
ва дих кључ и оборих огледало. Не разумем зашто је ми је срце толико
непознато и страно, па то је ипак моје срце. Ако ми је со пстве но срце
толико непознато, да ли сам онда добро протумачила и схва тила срца
старице из парка и господина са моста. Збуњена кре нух назад у пра -
шња ву собу. 

У чуду стојим испред оног поломљеног чивилука. Загледах се у
кљу  чић, а затим скинух оно упутство. Боље је тако, чак иако неко на -
ђе златни кључић неће знати како да га употреби. Оставих мало бла го
где сам га и нашла и напустих собу. 

Иза мене оста само паучина која је испунила целу собу, и нада. На -
да да ће онај ко пронађе благо умети да га боље употреби и да ће бо ље
познавати своје срце од мене. Јер будимо искрени, још сам дете, и не
знам шта желим, и можда зато моје срце још нема своју праву слику. 

Кристина Микић 3-5

Остаће вам непознато туђе срце 
ако не откријете своје
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СПОРТ

Узбудљива завршница фу дбалског турнира ТТПШ
“Де с пот Ђурађ” навела је пу бли ку да устане и гро мо -

гла сно бо дри учеснике фи нала. У фи на лу су своје снаге
одме рили уче ници оде ље ња 2-6 и 2-5. На терену је вла да -
ла на пета атмо сфера коју је могла осе тити и пу блика, која
је др хта ла од уз бу ђења. Први гол за 2-6 постигао је Не ма -
ња Ла зо вић, да би на кон неколико ми ну та ученици 2-5 из -
је  дна чи ли резултат голом Сло бо дана Ве љовића. По но во је
завладала тензија ме ђу игра чи ма. Одлу чу ју ћи гол по сти -
гао је Петар Ди ми тријевић, и тако је 2-6 сла ви ло победу. 

Наши спортски резултати у 2011/12. години

Турнир у фудбалу

- Стони тенис (појединачно):

1. Илић Катарина, 3-5 – 2. место 
2. Карановић Данило, 3-5 – 2. место

- Стрељаштво (екипно, дечаци) – 3. место

1. Симић Дамјан, 4-3
2. Милошевић Александар, 4-3
3. Никодијевић Александар, 4-3 

- Кошаркаши (екипно, дечаци) – 3. место
На Окружном такмичењу у школској атле -

тици, одржаном у Радинцу, наши ђаци су
оства рили следећи пласман:
1. место у дисциплини бацање кугле: Поповић

Тијана, 4-4, 
1. место у дисциплини скок у даљ: Јеремић

Милош, 3-4.

На међуокружном (регионалном) такми че -
њу у Кладову, наши ђаци су остварили сле де -
ћи пласман:
1. место у дисциплини скок у даљ: Јеремић

Милош, 3-4.

Четврта година, завршна година. Сви же љно иш че ку -
јемо екскурзију, радујемо се уна пред, спремамо, ку пу -

јемо ствари, дого ва рамо, унапред планирамо шта ћемо
радити, али да вам нешто кажем, искрено, од срца: “Не
ра  дите то, јер од тре нутка када закорачите у ау то бус све се
пре пу шта случају. Једноставној лепоти непознатог. Ис ку -
ство је незаборавно. Нешто што ће се пре при чавати из
сусрета у сусрет, пре но си ти нашој де ци, унуцима. И да,
наравно златно пра вило кога се сви придржавају ОНО
ШТО СЕ ДЕСИЛО НА ЕКСКУРЗИЈИ, ОСТАЈЕ НА
ЕКС  КУР ЗИЈИ.” 

И зато драги моји и драге моје, будући ма ту ра нти и
матуранткиње не пропустите прилику, ако сте наравно у
могућности, да стекнете нова по з на нства, да будете са
друштвом ван земље Срби је, да лудујете и да се проводите
као никад у жи воту. Верујте ми, нећете се покајати.

Екскурзија
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СТИХОВИЗИЈА 2011.

Он је своју прилику
искористио, а ви?

Градска библиотека Смедерево
од новембра 2009. године ор -

га низује јединствено у Србији такми -
чење ученика средњих школа у го во -
рењу стихова на страним језицима -
Стиховизија. За сада су у овом та кми -
чењу учествовали ученици школа
Подунавског региона. Такмичење се
организује једанпут годишње и то у
две етапе: полуфинале (учествују сви
пријављени) и финале (учествује 22-
24 најуспешнијих такмичара по од лу -
ци стручног жирија).

До сада је одржано три такми че -
ња 2009, 2010. и 2011. године. Наши
ученици су учествовали сва три пута:
2009. имали смо једног фи налисту,
2010 - два, а 2011. опет једног. Све
три године финалиста је био Милан
Ђурђевић, из садаш њег 4-5.

Милан је у основној школи уче -

ство вао на такмичењима из руског је -
зика, а као ученик наше школе уче -
ствовао је и у екипи која је заузела
ше сто место на Републичком такми -
че њу из хемије школске 2009/10. го -
ди не. На такмичењу 2010. године
дру  ги финалиста био је ученик про -
шлогодишњег 4-3 Немања Стевић
(го ворио на енглеском). Он је по гла -
со вима публике (у финалу се поред
гласова жирија рачуна као један глас
прво место по гласовима публике) за -
у зео друго место.

Стиховизија се наставља у но ве -
мбру 2012. Ако сте заинтересовани да
се опробате у овом јединстеном и уз -
бу дљивом такмичењу јавите се својој
професорки страног језика, она ће
вам помоћи да покажете шта уме те и
можете. Срећно у новембру 2012!
Гордана Анић, проф. руског језика

„Свуд је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ то -
та лни је мрак, ни шта се дру -

го не види у тами“. Ово светло је
само бљесак мог му зи чког стуба ко -
ји 25 сати дневно ради. А на ра ди ју
је била љу бавна песма, моја ру ка на
тастатури мог лаптопа, тамо на феј -
су је остало срце на твом зи ду. Ви -
ше не бројим дане јер по ко зна који
пут, ноћас сам будну за те кла себе,
пратио ме је твој поглед мо дар и
љут преко оне глупе камере.

Ох, тргнула сам се тад. Одмах
сам ти се извинила што сам за дре -

ма ла, мада ево и дан данас не знам
за што сам то ура ди ла, па било је 4
ујутро и требало је да спавам. А ти
си био стра шно љут и ниси падао на
фо ре, мислио си да те зезам, па си
чак на нету остао и до зоре.

Касније тог дана позвала сам те
да се видимо. Ћаскање ти је било
укључено али ниси одговарао, мада
си ми убрзо продао причу како
имаш да учиш и радиш нешто за
шко лу иако си, знам, и тај дан про -
вео уз фејс. Али добро. После смо те
поново и по но во чули али од ви ђе -

ња ништа, још ти је и сметало то
што ја ипак излазим. Постао си љу -
бо мо ран а за право проблем је био у
теби, у твом фејсу и спејсу и другим
виртуалним световима у којима си
живео. Дај ми прилику да ти при -
чам или да ћутим поред те бе а да
ме разумеш. Иако је те би статус ве -
зе си са мном ти уства ри са својим
виртуалним дру говима и уместо да
ти ово сада лично кажем, пишем ти
у по ру ци али на зиду ће ти оста ви -
ти - КРАЈ.

Јована Манчић 3/5

Фејс и Спејс
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За емисију „Ја имам та ле нат“
смо се пријавили слу чајно. Ви -
дели смо Ива на Тасовца у Сме -

дереву па сам из шале рекла Ни коли,
мом најбољем другу, да се при ја ви мо.
После пар дана ме је позвао и рекао да
смо пријављени. Од мах смо почели да
се спремамо, сми сли ли смо корео гра -
фи ју и увежбавали је. Играли смо нас
троје, Каћа, Ни ко ла и ја. Убрзо нам је
била аудиција на Ма ши нском факу -
лте ту у Бео гра ду. Иако нису требали,
органи за то ри су нам одмах после ау -
ди ције ре кли да смо прошли даље.
Тре  нинге смо продужили и чешће се
састајали како би корео гра фи ју до ве -
ли до са вр шенства. Нај лепши део је
осми  шља вање аутфита. На крају смо
се одлу чи ли за једноставне црне тре -
не рке и розе мајице за Каћу и ме не, а
бе лу за Николу. На дан та кми чења
сам ишла у школу и не стрпљиво че ка -
ла да звони ка ко би ме тата одве зао у
Београд у Позориште на Тера зи јама.
Сво троје смо имали велику тре му али
о томе нисмо причали. По кушали смо
да уживамо. Ја сам се највише ра до ва -
ла томе што смо има ли тело хра ни те -
ља који нас је пратио где год да смо
ишли. Док смо чекали да на сту пимо
се дели смо у великој свла чи оници са
огле далима сли чним онима из холи ву -
дских фил мо ва. Самим наступом смо
сви били за до вољни. Жири нас је по -
хва лио, а нај више их је оду шевила
ене ргија ко јом смо зра чили. Само да
на  по ме нем, тре ма је престала тек када
смо си ш ли са бине. Интересантно је то
што се са бине види само сто где се ди
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жири и она три икса изнад њи хо вих
гла ва. То је до да тно повећало мо ју уз -
бу ђеност и страх. Жао ми је што се ни -
смо упознали са Милијем, Мином и
Та совцем, али смо се зато упо  зна ли са
водитељима, камер ма ни  ма, орга ни за -
то рима и нај ва ж није кореографом
Ми лицом која нам је кри шом дала не -
ко ли ко савета пре не го што смо на сту -
пи ли. Све у све му, било је ово једно

незаборавно ис ку ство и осећај који се
не може опи са ти. Када помислим да
нас је гле да ла цела Србија само могу
да се по но сим и ништа више. А да,
разми шља мо да се пријавимо опет та -
ко да ћете нас можда по но во гледати и
дивити нам се. 

Културно уметничко дру ш тво „Се -
мендриа“ је го сто ва ло у еми сији

„Жи кина шаре ни ца“. Ути с ци су до -
бри али није ни све тако сјајно. 

Када смо стигли испред згра де на
Кошутњаку све је изгле да ло ве лико,
ле по и пространо. Је два смо чекали
да уђемо у сту дио и да почне емисија.
Сви смо обукли ношњу за једну ко ре -
о  гра фију, били смо спремни и кре ну -
ли смо ка студију. Када смо ушли
уну тра, изненадили смо се, нисмо
оче ки ва ли да сту дио буде тако мали.
Ни је ни при ближно као на теле ви зи -
ји. Нас из публике су сме сти ли и би -
ли смо спремни за почетак. Тада је
Жи ка пришао и рекао: „‘Ајде молим
вас, збијте се, није вам ово ‘Пинк’!“ У
ме ђу вре ме ну, играчима су рекли да
се пре свуку, јер неће играти прву ко -
реографију коју су иза бра ли. За кљу -
чили смо да нису ор гани зо ва ни и са -
зна ли да не ма ју план рада, већ „уба -
цу ју“ у програм „како им дуне“. Док
је кадар једно време био уперен у
једног човека и он одго варао на Жи -

ки но питање, Жи ка је ше тао по оном
подијуму, при чао са сниматељима, а
по  не кад се убацио да би сви покрај
екра  на мислили да је он ту, поред са -
го ворника, а уствари није. То да су
не организовани ми у сту дију смо ви -
де ли, али гледаоци не. Је дна жена је
играчима рекла да уђу на сцену, кре -
ну ли су, очи гле дно погрешно пошто
је Жика три пута јако гурнуо играча
да би му дао знак да иде другим пу -
тем и помери се, а то није могао да ка -
же гласно јер би га гледаоци чули.
Ми слим да је ово било јако ружно,
љу ди иза камера су могли да лепо
кажу како да се уђе на сцену, али нам
се на крају Жика извинио. Иза ка ме -
ра је стајала једна жена која је стално
подизала руку како би нам дала знак
када да почнемо са аплаудирањем. 

Пошто је ово наше прво госто ва -
ње у некој емисији, схватили смо да
ни је све тако као што изгледа, да су
личности којима се дивимо маски ра -
не и да није све тако сјајно на свету
као што ми видимо.

Жикина шареница
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Сваки је човек дете свога рода.
(Сервантес)

Страх расте у сразмери са непознавањем
ствари.

(Ливије)

Ситнице праве савршенство, а савршенство
није ситница.

(Микеланђело)

Нада је добар доручак, али слаба вечера.
(Бемон)

Некористан живот је рана смрт.
(Гете)

Само пепео не може изгорети.
Што човек мање зна задовољнији је собом и

оним што зна.
(Божидар Кнежевић)

Ћути и нека твоје речи буду вредније од ћутања.
(Питагора)

Много штошта није завршено само зато што
није ни започето.

(Јован Јовановић Змај)

Нико није глув као онај који неће да чује.
(Херберт)

Ко свакога слуша, зло чини, а ко никога не
слуша још горе чини.

(народна)

Човек не може говорити, а да себе не означи.
(Емерсон)

Говори, да те видим.
(Сократ)

Ласно је бити с туђим добар.
(народна)

Благо човеку који нађе мудрост, јер је њоме
боље трговати него сребром.

(Саламун)

Професор географије:
~ Кад жваћете жваке развијате мишиће лица и

бићете к’о Телетабиси...
*

Ђорђе Станојевић (професору физике):
~ Професоре, мени није јасно!
~ Кажи брате шта ти није јасно!
~ Па братее...

*
Марија Марковић је на контролном из му -

зи чког написала:
~ Томас Едисон је био фонограф. У ствари, он је

изумео фонограф.
*

Из хемије смо учили Геј-Лисаков закон.
Кад год би професорка рекла Геј-Лисак, ми
бисмо се смејали, а професорка би рекла:
~ Ја не знам шта је вама, кад год поменем ово

Геј, ви се смејете, парада прошла, сад је
касно ако хоћете да идете!

*
Маријан Јовановић (професору географи -

је):
~ Професоре, је л’ ћете да питате?
~ ‘Оћемо!

*
Андријана Стевановић је прекинула про -

фесорку хемије док је предавала лекцију:
~ Професорка, је л’ могу да идем да попијем лек?
~ Како сад ја тебе да пустим, одкуд ја знам шта

ћеш ти тамо да радиш, ако ти се нешто деси
ја треба да одговарам...

~ Ма не професорка, попићу само један.
*

Професорка енглеског је задала задатак.
Нешто касније прозива Милицу Марковић:
~ ‘Ајде ти, Милице.
~ Не знам, нисам урадила!
~ Па нормално да не знаш кад све време гледаш

у мене!
А Прокић Алекса је рекао:

~ Па професорка, лепа вам бунда!




