УМЈЕТНОСТ
РИЈЕЧИ
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Уводна ријеч уредника
Лист излази полугодишње. Одговорни уредник је мр сц. Драгиша
Јојић.
Умјетност ријечи је име листа за које одговорни уредник мисли да
му најбоље одговара. Много штошта је написано захваљујући
ријечима као средству изражавања. Како друге умјетности, као
нпр. ликовна, музичка или филмска, имају свој израз, тако и
књижевност има свој. Ријеч је та којом се ствара умјетничка слика
стварности, дочарава љепота карактера ликова, осликава портрет
јунака или колорит пејсажа.
О умјетничкој снази ријечи најбоље нам говори Франц Кафка када
каже: „Књига је ледена сјекира која пробија хладну душу човјека."
Значи, ријеч је та која чини човјека човјеком, која га чини кремен човјеком, надахњује га и храбри, мотивише, развија особине
понашања које човјеку дају љепоту карактера, тако да то постаје
начело по коме се сви управљају, па и млади. И зато је име
листа - УМЈЕТНОСТ РИЈЕЧИ.
Сљедећи број ће изаћи крајем другог полугодишта ове школске
године.
Драгиша Јојић,
проф. српског језика и књижевности

Млади новинари: Бранка Јефтенић, Марко Кос, Божана Радујко,
Маријана Вучковац, Маја Фуштар, Јована Пекија, Светислав
Кнежевић, Анастасија Зорић, Милица Слијепац, Миа
Веселиновић, Слађана Кусоњић.
Графички дизајн: Жељко Кнежевић, Ивана Шурлан, Николина
Рељић.
Сарадници: Бранка Ковачевић—библиотекар, Жељко Кнежевић проф. економске групе предмета

Приједор, јануар 2019.

Етимолошко - семантички иреглед личних имена
(етимони и семантеми)
Српска имена словенског поријекла - мушка, из Омарске
Име
Бојан
Борислав
Бранимир
Бранко
Велимир
Вид
Војислав
Војин
Владимир
Влајко
Вук
Вукашин
Гојко
Горан
Горчин

Поријекло

Значење

од глагола бојовати и бојати се, од борац, ратник, борбен, бојован
имена Богдан
од глагола борити и придјева
борити се, борба, слава неустрашивост
славан
од глагола брани и именице мир
брани мир, бранитељ
од глагола бранити
бранитељ, непоколебиви борац
од придјева велики и именице мир чувен по ријечима и дјелима
онаj који види свиjет, који зна свијет,
који зна све на свијету, онај који
од словенског божанства Вид
познаје, зна, види све, свјетлост, који
је видовит
од именице војник и придјева
предузимљив и славан у борби
славан
од Вој, у локативу воји,односно
од именице војин, воин (војник) војник или муж
или придјева војно
од глагола владати и именице мир онај који у миру впада, познати принц
који влада достојанствено
од старословенског имена
строг, груб
Владимир
звијер, симбол брзине, спретности,
од волк
храбрости, дерикожа, опасан у борби,
растрже
од Вук
син од Вука
од основе гој или имена Гојимир задовољан
Гојислав
од Горислав
рођен, настањен у шуми

Голуб

од голуб

Данило
Дарко
Дамир

од дан

да га мимоиђе горка или зла судбина
птица, симбол мира, њежне љубави,
вјерности
живот који се рађа, траје, напредује

од имена Дарио

несебичан у доброчинству, даривању

од глагола дати и именице мир
од старословенске ријечи дејати
од Десимир
од придјева драг
од придјева драг

онај који даје мир
дјелати, чинити, радити, стварати
десити се
човjeк који je драг
онај који je драг срцу

Дејан
Драгутин
Драган

од придјева горак

У 6.вијеку појављује се име Словени. Срби Словени су у прастаро вријеме
давали имена од словенских придјева, по божанствима,по именима животиња и
биљака. И данас постоје та имена.
мр сц. Драгиша Јојић
Дио магистарског рада “Из ономастике Омарске”.
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СРПСКИ ЈЕЗИК И ЋИРИЛИЦА НА
ВЈЕТРОМЕТИНИ
БАЊАЛУКА - Професор српског
језика и опште лиигвистике на
Филолошком факултету у Београду
и на Филозофском факултету у
Палама Милош Ковачевнћ,
упозорава на то да је ћирилица
потиснута пред латиницом и
такозваним англосрпским, чија је
једина суштинска одлика стихијска
употреба туђица.
Ковачевић оцјењује да данас до
српске културе не држе ни они
којима је то у "опису посла", односно
надлежне институције, које морају
пронаћи начин да свако ко је
формално образован - буде и
суштински (бар елементарно)
образован.
Нужно је да у Српској на сваком
факултету буде обавезан српски језик
и језичка култура, јер само тако може
почети оздрављење обољеле језичке
културе код Срба, и то у оном
њиховом дијелу који себе сматра
"писменим" и "образованим" поручује Ковачевић.

Оздрављење: Нужно је да у Српској на сваком факултету
буде обавезан српски језик и језичка култура, јер само тако
може почети оздрављење обољеле језичке културе код
Срба, истиче професор Милош Ковачевић

Својатање писма

Он напомиње да је ћирилица
Он истиче да је посљедњи час за
најсавршеније писмо на свијету,
доношење закона о ћирилици, али да јер у њој сваком књижевном гласу
то ништа не значи уколико не буде
српскога језика одговара посебно
донесен и закон о обавезном
слово, што је Србима подарио Вук
изучавању српског језика на свим
Стефановић Караџић.
факултетима у Српској, јер се идеје о
Тајни план
оживљавању српске ћирилице и
Директор Института за српски
српске језичке културе могу једино
језик САНУ Срето Танасић
спровести кроз образовни систем.
Ћирилицу данас својатају и Хрвати, сматра да је статус српског језика
у Србији и на другим подручјима
истина под именом "хрватска
ћирилица", и Бошњаци који говоре о неприхватљиво лош, да се мало
изучава у основној и средњој
"босанчици", па је сигурно и њима
школи, са бројем часова који је
стало да знају ћирилицу - подсјећа
мањи или много мањи него што је
Ковачевић. Будући да су писмо и
у већини европских држава
језик идентитетски критеријуми
национални језик заступљен.
једног народа, одустајање од тих
Потискивање ћирилице, тврди
критеријума зарад незамјерања
Танасић, дио је пројекта чији је
Бошњацима или Хрватима значило
циљ брисање српског идентитета,
би, како наглашава Ковачевић,
а који чак више није ни под
"одустајање од себе јучерашњег, од
себе као баштиника српске културе, ознаком "тајна".
од себе као Србина и на крају и од
српског идентитета у БиХ".

На ћирилици су написани наши
споменици који припадају ризници
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свјетске баштине - Мирослављево и
друга јеванђеља, Кулинова повеља,
Душанов законик, па биографије
свјетских српских краљева Немањића,
Слово љубве Деспота Стефана и тако
редом, напомиње Танасић. И
Ковачевић и Танасић упозоравају на то
да статус ћирилице у Хватској није
добар, то је несхватљиво за једну
државу чланицу ЕУ, јер право на језик
и писмо иду у ред темељних људских
права.
Хрватима је, а то је у историји
записано, готово иманентна црта да
"гусаре" по српској историјској и
куптурној прошлости.
Зато није ни чудо да они неће данас
ћирилицу, на примјер у Вуковару, али
хоће српске ћириличне споменике Мирослављево јеванђеље, Српски
дубровачки молитвеник, Повељу
Кулина бана итд. - указује Ковачевић.

Из Информера, 31. јул 2018.

ПРИЈЕДОР
ПРИЈЕДОР--ТРЕНТО
У склопу програма размјене образовних институција између
Приједора и Трента, а на идеју Агенције локалне демократије из
Приједора и Удружења „Пројекат Приједор", у априлу прошле године
били су нам у посјети ученици школе „Роса Бианка" из Предаца, у
близини Трента, Наши ученици су им били веома добри домаћини.
Једни су понудили смјештај за госте, док су се остали потрудили да
им бораваку Приједору остане у најљепшем сјећању. Ученици
Италијани, са својим професорима, обишли су нашу школу и
знаменитости града. Поред тога, упознали смо их са радом
„Приједорчанке", познатог произвођача сокова, воћних дестилата и
ракија. Ученици су слободно вријеме провели дружећи се и
размјењујући мишљења и искуства.
Размјена је подразумијевала и узвратну посјету Предацу и школи
„Роса Бианка", која је реализована у октобру прошле године.
Двадесет ученика четвртог разреда, уз пратњу два професора,
посјетило је споменуту школу, у малом туристичком градићу на
сјеверу Италије, у покрајини Трентино. Били смо смјештени код
ученика домаћина и за два дана боравка у овом градићу имали смо
прилику да упознамо њихове обичаје и начин живота. Обишли смо
главни град Покрајине Трентино - Тренто, те и саме врхове околних
планина. Наш долазак обиљежен је пријемом у школи, на којем су
професори и директор школе „Роса Бианка" изразили задовољство
због реализоване размјене, као и жељу да се оваква сарадња настави”
Слободно вријеме ученици су проводили обилазећи знаменитости са
пријатељима домаћинима, дружећи се са њиховим породицама које
су показале неизмјерну добронамјерност и гостопримство.
Наши ученици су завршили посјету са веома позитивним
утисцима, допуњеним знањем из струке и најљепшим успоменама.
.
Дајана Вулин,
проф.српског језика и књижевности
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ИЗ УГОСТИТЕЉСКО - ЕКОНОМСКЕ
ШКОЛЕ
Угоститељско-економска школа била је домаћин такмичења у
припремању најбоље кафе и коктела у завршној фази „Школа бар феста",
манифестације која се три дана одржавала у Приједору.
Занимање бармен и бариста постало је веома актуелно на тржишту рада,
самим тим су се и школе заинтересовале за овакав вид обуке. „Школа бар
фест“ је у едукацији обухватила ученике и професоре угоститељских школа из
Републике Српске, а у Приједору су је подржали Агенција за економски развој
Приједора и Републичка агенција за развој МСП РАРС. Због тога поново
можемо говорити о оспособљавању ученика за самостално обављање задатака
након завршетка формалног образовања, што је један од заједничких циљева
локалне заједнице, привредних субјеката и образовних установа.
Бармен је мајстор за справљање коктела, што је велики изазов у
угоститељству. На овом такмичењу најбољи коктел је направио Милош
Шукало из Бањалуке, а ту су и Ведран Савић из Приједора и Немања
Костадиновић из Требиња, који су заузели друго и треће мјесто.
Бариста је особа која се бави припремањем и послуживањем кафе на
врхунском нивоу. Сви знамо шта је кафа, али бариста од послуживања кафе
прави умјетност, па она више није само црни напитак са млијеком или без
њега. Многима је незамисливо да започну дан без кафе, зато смо сигурни да ће
ученици који су се добро показали на такмичењу осигурати своју будућност у
угоститељству.
Побједници у категорији бариста су Давид Дејановић из Приједора,
Зорана Николић из Дервенте и Давид Ловрић из Бањалуке. Честитамо свима!
Редакција новинарске секције
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Хвала! Thаnk you! Merci! Dankе! Koszi! Gracias! Kiitos! Takk!
Спасибо!
Значај вишејезичности је непроцјењив у било којем друштву.
Познавање језика значи и познавање оног другог, другачијег од
себе. У Европи постоји више од 200 аутохтоних језика.
Језик отвара нове комуникације међу људима, а информације се
најбрже преносе преко учења о језику. Култура почива на језику,
а каже се да колико језика говоримо толико и вриједимо.
Европске интеграције промовишу културу читања. Оне упознају
јавност о томе који су то аутохтони језици, који народи користе
латиницу, а који ћирилицу, који су живи, а који мртви језици и
слично. Више се не поставља питање ди ли неко учи језик, него
који учи. Потребно је добро познавати свој језик, да би се
успјешно савладао страни. То је порука ђацима и одраслима, у
школи и ван ње. Што више језика говориш, то си богатији. Дјецу
треба увијек мотивисати за учење матерњег језика кроз читање
квалитетних дјела.
Ернест Хемингвеј је рекао: „Писање је крвави посао. Писци то
одлично знају.“
Само преко радова, часописа и књига написаних на матерњем
језику можемо остварити међукултуролошко разумијевање. Ову
активност треба да прате установе, јер језик се учи без обзира на
године.
Колико ти језика знаш?
Светислав Кнежевић II-з
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ЗНАМЕНИТИ СРБИ

ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ
Из сељачке породице,
тешко се школовао и после
шестог разреда гимназије
се уписао (1874) у Војну
академију. Као питомац,
учествовао је у два
ослободилачка рата против
Турске 1876. и 1878.године.
Командовао је батаљоном и
стекао прва ратна искуства.
Поред четворогодишње
Артиљеријске школе
завршио је аустроугарску
школу гађања и
двогодишњу припрему за
генералштабну струку у
српској војсци.
У српско-бугарском рату
(1885) командује пуком, а
затим предаје стратегију на
Војној академији.Због
оптужби да је близак
Обреновићима,
пензионисан је након
Мајског преврата, али је
реактивиран након
Анексионе кризе (1909) на
лични захтев начелника
Врховне команде генерала
Радомира Путника, који га
је узео за помоћника. На
том положају био је и у
време балканских ратова
после којих је други пут
пензионисан.

ЖИВОЈИН
МИШИЋ

Рођен је 19. јула 1855. у
Струганику код Мионице, а
умро је 20. јануара
1921 .године у Београду.

"Храбрим и способним командовањем
извојевао је победу у Колубарској бици
која је била једна од највећих битака у
српској историји".
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Враћен је у војску пред само
избијање Првог светског рата,
на чијем почетку му је, током
Колубарске битке, предата
команда над Првом армијом.
Храбрим и способним
командовањем извојевао је
победу. Ово је била једна од
највећих битака у српској
историји и Мишић је
унапређен у чин војводе.
Након новог здруженог напада
на Србију 1915, када се српска
војска повукла на Косово,
Мишић је предложио да се
изврши контранапад. Овај
предлог су одбили остали
заповедници армија на
састанку у Пећи, и следило је
повлачење српске војске преко
Црне Горе и Албаније. На
Солунском фронту 1916.
Мишић је командовао Првом
армијом која је зауставила и
натерала на повлачење
бугарску војску у бици код
Горничева.
Пред крај рата у јуну 1918.
Мишић је постављен за
начелника Врховне команде и
командовао је српском војском
приликом пробоја Солунског
фронта у септембру 1918.
Написао је дело "Моје
успомене" које је први пут
објављено 1969. године.
Сахрањен је у Београду.
Из књиге “Знаменити Срби”

КОЛУБАРСКА БИТКА
Господње љето 1914. Колубарска битка. На
једној страни Оскар фон
Поћорек, командант
аустроугарске војске, а
на другој Живојин
Мишић, командант Прве
армије војске
Краљевине Србије.
Главни удар на Србију
иде преко Дрине и Саве
на Београд. Непријатељ
предвиђа потпуни слом
српске војске и заузимање Београда. Почиње
хладно вријеме, киша,
несташица медицинских
средстава, хране,
бјежање јединица. У
такав хаос долази
генерал Мишић који
мијења рањеног
генерала Бојовића.
Генерал Мишић је био
одлучан да смањи фронт
и да пређе у
контраофанзиву.
Војска пјева: „Ој,
Србијо, мила мати", „Еј,
трубачу с бујне Дрине",
„Срби, устајте, своје не
дајте"...

1914.

Брани се част и образ
отаџбине, свог народа.
Срби су исцрпљени
ратовима против Турака,
Балканским ратовима.
Слободу су одбранили
сељаци који су живјели
за своје породице, благо,
њиве, воћњаке. Ово је
вријеме свједочанства о
храбрима. To су они који
су били ближи смрти
него животу.
Међу палим борцима за
отаџбину је син комедиографа Бранислава
Нушића.
„Не кажем да ми није
жао што сам погинуо.
Осјећао сам, штавише,
да бих могао будућој

Србији корисно да
послужим.
Твој син, Бан."
Појава ђака, жена и
младе интелигенције на
фронту својствена је
српском корпусу. Диви
им се цијела Европа.
Њемачке новине су
написале: „ Србија је
још једном ускрсла из
гроба Косова поља и из
колубарског врела
црпиће током читавог
једног вијека горду
храброст за највеће
битке”. Мишић туче
Аустроугаре на
Колубари. Живјела
Србија!
Бранка Јефтенић I-1
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СВЈЕТСКИ ДАН УЧИТЕЉА
Срећан вам ваш дан, Дан учитеља.
Учитељи преносе знање и тако зидају живу задужбину у култури
свог народа. Циљ је подучавати младе, пренијети на њих људскост,
марљивост и поштење.
Младима је потребно образовање из граматике, правописа,
изражавања, као и опште знање о свему што их окружује. Зато много
полажемо на школовање. Истина је у Андрићу, Селимовићу,
Црњанском, Декарту, Достојевском...
Народна је мудрост да ко не плати на мосту, платиће на ћуприји. Знање
увијек вриједи, а све што не научимо чека нас на некој ћуприји гдје
плаћамо данак незнању.
Рад учитеља је лијеп, забаван, али и одговоран. Многи се сјећају првих
слова, ријечи, бројева, учитеља. То школско доба прође у радости,
несташлуцима, игри.
Поруке школараца својим учитељима остају вјечно у њиховим срцима.
То су били часови из духовне радионице.
„Душа оздрави кад је с дјецом", рекао је Достојевски. Приказати рад
учитеља није једноставно. Многи писци, професори, учитељи,
музичари, филмски радници су посветили живот образовању других.
Зато их не смијемо заборавити.
То су наши учитељи живота.
Ово је њихов дан, Дан учитеља.
Маја Фуштар II-з
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ДИГИТАЛНО ДОБА
ИЛИ ЧЕТВРТА
ИНДУСТРИЈСКА
РЕВОЛУЦИЈА
Дигитална технологија је све више присутна у образовању. То
је мноштво материјала које ученици свакодневно користе у
настави и ван ње. Међутим, потребно је правилно савладати
нове изазове путем сарадње и учења. Потребно је да се
дигитално описменимо. У случају да се то не деси, ми се
излажемо ризику 21. вијека, а то је дигитално насиље које не зна
за границе.
Рад на Интернету подразумјева анонимност, доступност,
уштеду времена, информације које се шире великом брзином,
као и електронски траг који се не може избрисати. Зато морамо
знати како да се понашамо на Интернету, усвојити културу
понашања која се не разликује од културе коју доносимо из куће
и школе. Нарочито морамо бити свјесни опасности на
друштвеним мрежама на којима нове генерације уче на
другачији начин.
Требамо научити да препознамо узнемиравање, спонзорисане
садржаје, неизвјесну куповину производа, вирусе, опасност од
крађе идентитета, лажно представљање, сајбер прогањање,
хакерисање... Постоје различите мултимедијалне алатке за
измјену текста, фотографије, видеа и слично, што погодује
прављењу лажних вијести. Лажне вијести се производе како би
се манипулисало јавношћу.
Један од начина да се инфомационо и дигитално описменимо
јесте да о томе читамо на Интернету, јер је он извор мноштва
стручних радова на ову тему.
Божана Радујко II1
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НА КОЗАРИ
Човјек увијек тражи дан мира,
без мржње и похлепе, свијет
скројен по његовој мјери.
Такав дан се десио на Козари,
22.09.2018. године, као поетски час
српског народа и промоција српске
књижевности.
Пјесници својим присуством
чувају успомену на Козару и
пјесника Скендера Куленовића.
Иако „заборављени у кругу
сопствених схватања“, пјесници
највише окупљају дјецу и
различите таленте српског језика.
Акценат се ставља на квалитет
књижевног стваралаштва. To је
нека врста сарадње између
професора, ученика и књижевника.
Њих спаја идеја светосавља,
пјесничка дружења, текстови на
српском језику, лијепа ријеч, љубав
према књигама и дар за слушање
народних умотворина.
Најбоље је то описао Љубивоје
Ршумовић који је рекао да пише за
себе, односно за дјецу у људима и
људе у дјеци.

За успостављање књижевних
вриједности заслужни су пјесници:
Драган Колунџија, Матија
Бећковић, Љубивоје Ршумовић,
Моша Одаловић, Ђорђе Нежић,
Вуле Журић и Здравко Миовчић,
овогодишњи добитник награде
„Скендер Куленовић“ .
Миовчић је у тренутку емоције
рекао: „То је нешто велико." Он
мисли на то као неки књижевни
договор, будућност.
За писање је потребна
истинитост, духовитост и
занимљиви моменти у животу.
То је порука и за младе да своју
захвалност искажу писањем. Када
буду читала нека нова покољења,
рећи ћемо да је то све поезија.
Онда ћемо бити у праву.
Представљање српске културе је
брзо прошло уз говорење стихова,
приче, рецитал и пјесму, Ова
манифестација на симболичан
начин чува наш српски језик и
нашу културу од заборава.

Марко Кос I1
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Слобода
Слобода је појам који је тешко дефинисати. Некада, када неко каже
да је слободан, то је значило да није роб, да није потчињен некоме
или нечему. Филозофи су размишљали о слободи, али се сви понекад
запитамо шта је она и ко је заиста слободан.
За мене је слобода оно најљепше – када човјек може да буде човјек.
Стоици кажу да она представља најчистију ствар у моралности. То
нас доводи до питања шта је моралност... и тако, мучимо се да нешто
дефинишемо, а како тек онда да живимо?
Данас имамо различите слободе у многим сферама живота, оне су се
мијењале кроз историју и добијале на свом значају. То су слобода
говора, опредјељења, слобода воље и многе друге. Ипак, суштинско
значење ријечи слобода означава стање човјека када мисли, говори и
дјелује онако како он то жели или осјећа.
Наша представа слободе можда није као код других људи. У многим
случајевима слобода доприноси позитивном исходу али се понекад и
то злоупотријеби. Навешћемо примјер родитеља који не дозвољава
да његово дијете одлучује и дјелује јер није довољно зрело за одлуке
и може да се повриједи или чак да упропасти свој живот. Ипак, ако се
таква пракса настави и кроз даљи живот, можемо рећи да су
родитељи ти који су на добром путу да буду највећа препрека развоју
дјетета у једну зрелу и слободну личност.
Слобода значи одговорност. То је особина карактера да знамо шта
можемо, шта је добро, а шта није. Слобода је и прихватити
одговорност када угрожавате туђу слободу или права, дефинисана и
контролисана од државе на коју преносимо једну велику обавезу, а
то је да она реагује умјесто нас када је наше право повријеђено или
када смо ми повриједили нечије.
На крају, мислим да је ово цитат који би најбоље описао моје
схватање слободе, а написао га је Џо Намат: „Вјерујем у то да свако
има право да живи како год жели, све док не угрожава друге“.

Божана Радујко II1
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Нисам ти рекла
Одавно те нисам спомињала, а хтјела сам.

Не штитиш ме од великих мишева
и ја заборављам како твоја зимница мирише.
Не кријемо се када грми, иако се заиста не
Нисам поменула како си ти безгранично
бојимо.
мој,
Не учиш ме да куцам на писаћој машини јер ја
онако како нико други никада неће бити.
већ умијем;
Како си моје дјетињство.
Како је Сунце увијек било ближе крај тебе. забога, научио си ме када сам била мала.
Како смо обишли цио свијет у твојој црвеној Не правиш макете авиона,
не читаш ми енциклопедије и не гледаш ме
застави.
топло.
Како сам научила стране свијета,
Већ умијем да пишем, да читам и да правим своје
радозналим очима посматрајући твоју
велику шаку.
авионе,
Како и сада, кад склопим очи,
могу прстима прећи линије твог широког
Драго, нисам поменула а хтјела сам.
длана
и прстена који је значио завјет дјевојчици,
Горјела сам да кажем како си ме ти научио свему.
дјевојци, жени.
Нисам ти написала пјесму, јер си пјесма мог
Нисам им рекла, а требала сам.
Требала сам рећи да је свијет постао
страшан откад тебе нема.
И да се плашим суочавања с њим, без тебе.
Да дрхтим када уочим криве Дрине,
посустајем да их исправљам,
иако си читаво моје дјетињство ти био тај
који је парао ријеке, кривине и неправде.

дјетињства.
Моје топло јутро.
Скровиште од олује,
малог миша и великог свијета који је пријетио да
ме дохвати.
Био си моја ријека, мирно језеро
и хљеб који клизи из малог длана.
Био си мајсторија која није требала да изгледа
тако криво.
Круг на вртуљку.
Одлазак на брод.

Нисам се усудила, а требала сам.
Драго, био си више од драгости.
Био си срчаност, пркос, њежност;
Да наставим као да си ту.
Да ми срце бије као онда кад те очекујем да Љубав која гори и пламти кроз ноћ.
се појавиш.
Да се смијем као што сам се смијала твојим Нисам поменула, а хтјела сам.
топлим шалама.
Нисам се усудила да те сањам,
Ти, драги дједе.
јер сам се плашила твог одласка када зора
Ниси био.
промили испод завјеса.
Већ јеси.
А ти си се извукао из свакодневнице.
Све то. И много више.
Више те не виђам на ћошку.
Више ниси у кухињи и не спремаш ми
шпагете.
Више ме не зовеш у крило.
Сташа Шобот IV2
Више ме не избављаш од недаћа.
Нити ме грдиш кад претјерам.
Не налазимо се у твојој гаражи.
Не бацамо камење и не гунђамо на
скемлијицама.
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Ана
Када би велики књижевници знали о поезији у твојим њедрима
Сви би зачетак њежности
Смјештали крај твојих усана
Када би великани
Умјели да ратују ријечима
Оде би спјевали свим облицима твог постојања
Када би владари смјели подизати царства
На мјестима љепшим од Владивостока и Босфора
Она би ницала
У отисцима твојих стопала
О, Ана
Када би свијет застао на трен
Када би стала испред њега
Ана
Земља би задрхтала
Вода заиграла
Небо би се спустило
А вјетар утишао
На трептај, на трен
На трен да те живе
Да ти се диве.
Сташа Шобот IV2

Кријем те у поезији
Кријем те у поезији -

Када би застао,

тебе страног,

одахнуо,

далеког,
а тако милог.

шаком замахнуо.
Знао би,
ко те крије,

Када би кише са југа могле да поквасе
твоје лице,

ко ти животе ријечима вије.

сперу стрепњу и страх,
охолост и зао дах.

Сташа Шобот IV2
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ПРАВОСЛАВНИ ПОЗДРАВ

Христос васкрсе! Тако ми
је лијепо када ово кажем.
Васкрс је највећи празник у
хришћанству. То је моја вјера
у којој сам цијелим бићем.
Кажу да будућност
припада онима који вјерују у
Бога, али отворена срца.
Чекајући Васкрс ми у
кући шарамо јаја, правимо
перетке, спремамо здравицу
да дочекамо даровима
васкрслог Христа.
Према његовом учењу
човјек има најмање снаге када
мисли да је има највише. Зато
од нас тражи да се ослонимо
на њега. Ако славимо Исусов
повратак у живот - васкрсење,
ни он нас неће заборавити.
Христос је оличење борбе
добра против зла, рада против
нерада, мира против рата.
Побјеђује онај који вјерује
у Бога, без обзира на исход
битке.

Вјерујемо да ће болестан
оздравити, сунце ће да побиједи
мрак у души, добро ће се
вратити у живот.
Због тога: Христос ваистину
васкрсе!
Милица Вујчић III2
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Дјечија љубав
Била је Цвјетна недеља. У манастиру сам видјела једно непознато лијепо лице. Ја
сам тад била дјевојчица из основне школе, а он велики момак. Сљедећи пут кад сам
га срела знала сам све битне ствари о њему. Хобије, пријатеље, музику коју слуша...
Нисам се само на томe зауставила. Мојој дјечијој лудости није било краја. Почела
сам му писати, а он је то морао прихватити. Јављала сам му се сваки мјесец. Био је
свјестан шта се дешава у мени. Није желио да ме игнорише јер је знао да би ме то
повриједило.
Једино мјесто на којем сам га могла виђати је био манастир у којем сам га први пут
срела. Плакала сам кад нисам могла ићи. Такве недеље нисам вољела. Било је и
недеља кад он није био ту. Било их све више јер је отишао на факултет. Сваки пут
кад би се отворила манастирска врата пожељела бих да је ту.
Он је завршавао школовање, а ја сам расла. Ишла сам путем истине у најгорем
периоду сазријевања. Некад сам била заљубљена дјевојчица којој је био битан његов
поглед.
Колико год да је времена прошло од нашег задњег виђења, кад се поново сретнемо
на истом мјесту, устрептим. Неколико пута ме је погледао својим крупним смеђим
очима. Данас, када сам одрасла дјевојка, још се виђамо неком недјељом и још мање
причамо, али...
Деси се и понеки учтиви поздрав. Као у давна времена кад су младићи љубили руке
дјевојкама у знак поштовања. Коначно сам дочекала и такву малу пажњу. Кад год га
сретнем сјетићу се како је стрпљиво подносио љубав једне дјевојчице. Сјетићу се и
својих зажарених образа и поново ће ми се вратити стид и заљубљеност.
Добра вила

Звијeздe у тајнама

Још као дијeтe вољeла сам да сe заглeдам у љeтно нeбо и посматрам звијeздe.
Питала сам сe шта онe значe, чeму служe осим што красe свод изнад нас. Дуго су за
мeнe осталe мистeрија, свe до данас, када сам уистину схватила њихову сврху. Онe
жeлe да нам покажу колико смо ми различити а једнаки. Цијeли свeмир јe јeдна
планeта, а свака звијeзда у њeму по јeдан човјeк. Ако сe заглeдамо мало бољe,
схватићeмо да су потпуно јeдинствeнe, а тако јe и са људима. Скоро исти споља, али
оно што јe у нама јe јeдна вeлика тајна. То су и тe срeбрнe тачкицe изнад нас. Нeкe
од њих могу бити јeдна галаксија, јeдан сасвим нови свијeт, а ми то нe знамо, као
што нe знамо ни шта људи крију у својим душама. Када бисмо пришли барeм јeдној
звијeзди, остали бисмо заслијeпљeни, а када завиримо у туђи свијeт настајe
помутња. Уђeмо у нeчији живот и видимо шта он носи и кријe.
Да ли мислимо да смо битни или смо само јeдна тачка на црној позадини? Сви смо
ми важни сeби, сви носимо и бол и срeћу као што и звијездe крију свијeт иза свога
сјаја. У томe и јeстe љeпота блиставог пространства. Чар јe у тајни, и што јe дужe
држимо у сeби она јачe сија. Тако сви у сeби носимо по јeдну звијeзду, то јe оно што
заправо чувамо у срцу.
И ја жeлим бити звијeзда, остати чаробна и посeбна загонeтка за свe. Да нико никада
нe сазна моју тајну, нeго да само видe како сија, јако, нeпоновљиво.
Амина Башић IV4
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Љубав! Постоји ли чаробнији, љепши осјећај у свијету?
Вољети је племенито, поштено, а уједно и неизбјежно. Без
љубави не бисмо ни постојали. Љубав нас чини потпунима,
наше душе ситима. Она је лијек и мелем наших рана. Једина
ријеч која ослобађа наш живот је љубав. Љубав не гледа очима
већ душом.
Многи дефинишу љубав као обостран доживљај, осјећања
која узајамно дијелимо. Понекад волимо људе који нас не воле,
оне који су љубазни са нама, помажу нам. Морамо бити свјесни
да то није права, истинита љубав. Љубав значи давати без
очекивања.
Права се љубав заузима за другу особу, жели је усрећити.
Она гори од жеље да учини нешто добро, да некога развесели,
ублажи му бол. Она је та која са осмијехом чини добро, као што
цвијет пружа мирис и онима који га кидају.
Љубав ме подсјећа на Ромеа и Јулију. Они су били
незаборавни, потпуни и несебични љубавници. Љубав није игра,
љубав је када волиш срцем, душом, а не само очима. Постоје и
стихови који ме надахњују када ми је најтеже, када осјећам да
помало губим вјеру у неисцрпну љубав. Ти стихови ме сваког
пута изнова пробуде, помогну ми да се вратим нормалном и
испуњеном животу. Охрабре ме за нови дан. Зато волим поезију.
Требамо бити спремни испружити своје руке и дочекати
топлину љубави, јер вољети значи живјети.

Аделиса Јакуповић I1
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Дјетињство

Срећни дани

Мислим да је најљепше доба у
животу дјетињство. То је вријеме у
коме ништа није битно, сем игре.
Тражиш нешто, а ни сам не знаш шта
тачно. Дивно је то доба, желиш да
постанеш вјетар, сунце, цвијет... Да
будеш... да додирнеш слободу... да не
мораш цио дан размишљати, а ипак
размишљаш и то најљепше и
најчистије...
За слободу се бориш још док си
мали, јер лијепо је живјети слободно.
Радост је владала у дјетињству, брига
је мало. Не могу рећи да је моје
дјетињство било савршено, али чије
јесте. Једноставно, било је лијепо.
Међутим, нека дјеца немају срећно
дјетињство, јер без обзира на године,
неке живот приморава да одрасту
прије времена и не дозвољава им да
доживе чари живота. Живот никог не
чека, нити се он може вратити.
Човјек је заправо једно велико дијете
и тако пролази кроз времеплов. Дјеца
су мудра. Она на љубав одговарају
љубављу, а на мржњу мржњом. Зато
морамо више вољети једни друге, а
нарочито дјецу.

Срећа је за мене благослов, рекла сам
себи. Имала сам вјеру у себе и да могу
сама да се изборим са проблемима
који ми нису дали мира. Надала сам се
неким срећним данима, оним
насмијаним, ведрим и пуним љубави
и пажње.
У школи сам често знала бити
повријеђена од других, а ни сама не
знам због чега. Постоје различите
судбине дјеце. Нека имају родитељски
дом, пажњу, док друга морају да раде
и да брину о себи. He мора свако да
има нови телефон, патике, маркирану
одјећу или нови сат. Не смијемо да
стварима омаловажавамо људе око
себе. Сама сам у животу научила шта
је добро, а шта није. Борим се. Никада
нећу плакати због ријечи „глупа си",
„ружна си", „немаш ти среће". Ипак
се понекад запитам зашто морамо
испаштати због других.
Хвала Богу за живот. Не морамо
тражити много. Требамо се радовати
животу самом, то је смисао. Сваки пут
кад паднемо морамо устати јачи.
Главу горе, срећа долази онда када се
најмање надамо. Свјесно или
несвјесно живот нам је тежак, али
свако има шансу, божији благослов је
Звончица у човјеку. То је наша реалност.
Милица Слијепац I2
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Послије толико
Исти парк, исте клупе. Исто и дрво, испод којег се налази она клупа гдје су некад
једно другом гријали ручице у блудним јесењим данима. Сада сједе двоје стараца,
мушкарац и жена. Сјећају се старих дана, љубави, среће и своје глупости. Она је сада
бака али и даље носи сјај у очима, онај у који се он заљубио. Он! Недостаје му мало
косе и килограма, али и даље има исти осмијех који је њу очарао прије много година.
„Сјећаш ли се када смо били срећни?" упитао је.
„Не", тихо је узвратила, лажући. Сјећала се свега, сваког тренутка, сваке непроспаване
ноћи.
„Ох... како је лоше лагала“, помислио је. Могла је она да све заборави када је пошла,
али прву искрену љубав, којој је дала све, не може... Јер љубав је када остариш, а не
заборавиш, она остаје да се памти, да се жали. Није показивала емоције, иако је
горјела.
„Ова дјеца могла су бити наша унучад, али су само моја и само твоја .Не знам чија је
то грешка ", рекао је он.
„Ничија", рече она.
„Човјек опрашта да би кренуо даље, живио. А опет, осјећам да сам прокоцкао тебе,
живот, срећу", рекао је он.
„Морао си", хладно је одговорила. Зашто га је бранила? Правдала у жељи да прошлост
оставе тамо гдје и јесте, по страни.
„Умрли су обоје, твој муж, моја жена. Дуго ми је требао да схватим да је не волим",
рекао је у нади да ће сада бити другачије. Ha трен су се насмијали, обоје. Одлучио је
да јој покаже супругину слику на чијој позадини је писало: „Ово је осмијех којег си
убио, ово су очи које сада болно плачу." Није рекла ништа.
Пребољела га је, пронашла утјеху у музичару који јој је сваку ноћ пјевао не знајућу да
су јој те пјесме драге због другог. То су пјесме њене прве љубави.
Вјетар је помјерио њен шал и открио привјесак-сидро, његов поклон. Сидро је симбол
наде, његовог поновног доласка.
„Зар га имаш и сад?"
„Имала сам увијек неку наду."
„Боже, Емили!" Тако се зове његова унука, по њој. Некад је желио да са њом има
кћерку. Неке жеље попут Титаника заувијек остају потопљене у води.
Дјед је своју унуку одвео на сладолед.
„Ко је она бака" упитала је.
„Она ... она је све", срце је одговорило. Но, једног дана он ће јој објаснити. Кад бира
између бољег живота и љубави, теба да изабере љубав јер живот без ње не може бити
бољи

Амина Башић IV-4
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Добро јутро, комшија!
Овај филм симболично почиње

Нико не треба да живи брже од

са јутарњим поздравом „ Добро

живота. Човјек се роди и по

јутро!" У народу јутро значи
почетак радова у пољу, у воћњаку,

рођењу игра картама које су му
додијељене.

у воденици, у фабрици. Ипак,

Нова Топола је мјесто гдје постоје
такви домаћини, добре комшије.
Љубав на сеоски начин је омиљена
тема нашег народа. Коло или „оро" је
назив за народни фолклорни плес,
карактеристичан за јужнословенске
народе. Кретање зависи од корака, а
тако је и у животу. У народу кажу
„окреће се коло среће". Тако је са
кољена на кољено. Стари одлазе,
млади долазе. Тако играју Чедомир,
Миле, Милка, Јелка, Мрва,
Видосава, Даница и остале комшије.

најљепше је код куће.
Радња филма говори о
пријатељству обичног човјека на
селу. На селу мачке ходају
слободно, убиреш плодове,
зелени трава, расте цвијеће, дјеца
пишу домаћи. Да ли је могуће
остати без тога? Суровост
живљења на овим просторима
тражи јаког човјека, вриједног.
Човјек не може да бира гдје ће се
родити, о томе има много у филму.

Упркос свим недаћама село опстаје,
јер оно је увијек најјаче.
епизоде наших живота чини овај
Комуникација која изазива смијех код
простор духовнијим, дуготрајнибило којег добронамјерног човјека.
јим. Дан на селу је дуг и напоран.
Динар који је тешко стечен, а лако
Најтеже је направити пут до села,
потрошен, изазива смијех. За срећу је
то је будућност. Будућност је
потребно мало, а ипак нам то мало
нешто ново, мјешавина, микс
недостаје, и у срцу и у души. Зато
свега по мало, оно на шта нисмо
будите срећни и са мање да вриједите
навикли. Шале на рачун изгледа, рада, више, реците „Добро јутро!"
понашања у различитим
Хумор који пролази кроз

животним ситуацијама су

Јована Пекија II3
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19

НЕШТО ИЗ СПОРТСКОГ ПЕРА
Џудо у школи
Џудо је борилачка вјештина и олимпијски спорт, настао као скуп
одабраних техника из џију-џицуа. Џију-џицу је тада подразумијевао све
борилачке вјештине.
Оснивач џудоа, Јигиро Кано из Јапана, који је савладао неколико стилова
џију-џицуа, одлучио је узети оно најбоље од сваког стила, одбацити
непотребно и успоставити нову вјештину.
Тако сам и ја одлучио да се посветим џудоу, да одбацим лоше навике и
тренирам нешто корисно. Овај спорт се показао као прави избор.
Појавиле су се многе препреке и задаци, али и бенефиције које собом
носи спортски живот. То су одржавање здравља, нормалан раст, развој
психомоторних способности. Све се спознаје кроз игру. Етика овог спорта
налаже поштовање противника и лично достојанство.
Због тога ми је била част да се борим на такмичењима у Републици
Српској, а радо се сјећам сусрета са борцима из Јапана, колијевке џудоа.
Најтеже се остварује агатсу - побједа над самим собом.
Ђорђе Драгојевић II-4

Српска одбојка у Јапану
Дан 21.10.2018. године. Вијести из свијета! Репрезентација Србије у
одбојци - прваци свијета. Тијана Бошковић из Билеће проглашена за
најбољу одбојкашицу у Јапану.
Има ли љепших вијести за нас у Републици Српској? Спортски дух,
позитивна енергија и огроман труд. Треба и мало среће. Све екипе су
импресивне и са огромном надом у побједу. Нека побиједи најбољи!
Године тренирања су се исплатиле, игра се рутински, али планирано,
разумно. Ипак, неизвјесност је велика као и жеља за побједом.
Учествовати је предивно, али још бољи је укус побједе. Тешко се постаје
шампион свијета.
„Пресрећна сам, ово је наш заједнички успјех, ово није крај", каже Тијана.
Између сна и јаве роди се чудан осјећај, вјерујеш у себе, на крају је све
добро. Ура! Тишина!
Ура! Срећа!
Играјте, јер само тако можете побиједити!
Милана Торбица II-1
20

ПРАВОСЛАВНИ МОЛИТВЕНИК
Молитва прије учења
Свеблаги Господе, пошаљи нам благодат Твог Светог Духа
да оснажи наше духовне силе, да би пазећи на учење које
нам се предаје порасли Теби, нашем Творцу на славу,
родитељима нашим на радост, а Цркви и отаџбини нашој на
корист.

Молитва послије учења
Благодаримо Ти, Творче, што си нас удостојио Твоје
благодати, те смо примили учење. Благослови наше
старјешине, родитеље и учитеље који нас воде познавању
добра, и дај нам силу и моћ да продужимо ово учење.

Молитва у свако доба
Христе Боже, коме се у свако вријеме и сваког часа клањају
и кога славе на небу и на земљи, дуготрпељиви,
многомилостиви, многосажаљиви, који праведнике љубиш,
а грешнике милујеш и све зовеш спасењу обећањем
будућих добара. Ти Господе, прими и наше у овај час
молитве и управи живот наш заповијестима Твојим, душе
наше освети, тијела очисти, расуђивања исправи, мисли
разбистри и избави нас од сваке жалости, зла и бола; огради
нас светим Твојим анђелима, да њиховим мноштвом чувани
и вођени стигнемо до јединства вјере и познања
неприступне Твоје славе, јер си благословен у вијекове
вијекова. Амин.
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ЗАНИМЉИВОСТИ
- Двоје од петоро људи ступа у брак са својом првом љубави.
- Више људи користи плаве него црвене четкице за зубе.
- Исти број калорија сагори људски организам током осам
сати спавања, као и током два сата ходања или 52 минута
трчања.
- Пужу који би ишао дан и ноћ требало би 14 дана да превали
један километар.
- Неки научници тврде да су жене током сна три пута
осјетљивије на буку од мушкараца.
- Кап људске крви садржи око сто милиона црвених крвних
зрнаца.
- Молекули ваздуха могу да се крећу у простору брзином од
око 500 метара у секунди или 1 800 километара на сат.
- Одрастао мужјак лава за само један оброк може да поједе
око 400 килограма меса па да послије гладује неколико дана.
- У Музеју историје науке у Фиренци чува се средњи прст
десне руке Галилеа Галилеја (1564-1642). Овај познати
италијански физичар, астроном и филозоф, који је заступао
мишљење да се планете не окрећу око Земље већ око Сунца,
морао је пред судом инквизиције да порекне своје тврдње.
- Жирафе спавају само неколико минута у току дана.
- Према средњовјековним правилима, нека земља могла је
постати краљевина само ако је призна римски папа или цар.
- Ријеч „google" данас се често користи у свакодневном
говору. Занимљиво је да тај појам доскора није постојао у
енглеском језику, већ је био искварена верзија математичког
“гугол‘.
- Румунија није имала никакве везе с Румелијом. Румелија
(турски Румули) била је европски дио Турске, а назив је
добила од европског ар Рум, односно, Рим, Римљанин и
турског ил - покрајина.
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