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КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШК.
ЈУ “Угоститељско-економска школа” Приједор објављује КОНКУРС ЗА УПИС
УЧЕНИКА у сљедећа занимања:
1.ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА а) Банкарски техничар IV степен
б) Пословно-правни техничар

2.УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

IV степен

24 ученика
24 ученика

а) Туристички техничар

IV степен 24 ученика

б) Конобар

III степен 12 ученика

в) Кувар

III степен 12 ученика

УКУПНО 96 УЧЕНИКА У ЧЕТИРИ ОДЈЕЉЕЊА

1.ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
Пријем докумената за упису ченика у средње четворогодишње школе почиње у
понедјељак, 10.6.2019.године, а завршава у уторак 11.6.2019.године - за ученике који имају
60 и више бодова. Резулттати уписа објављују се у четвртак, 13.6.2019.године, до 10.00
часова на огласној табли школе.
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе
почиње у понедјељак, 17.6.2019.године, а завршава у сриједу, 19.6.2019.године - за
ученике који имају мање од 60 бодова. Резултати уписа објављују се у петак,
21.6.2019.године, до 10.00 часова на огласној табли школе.
Школе су обавезне доставити податке о упису у први разред, у првом уписном року,
Министарству просвјете и културе Републике Српске до 28.6.2019.годиине

2.ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње
трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 1.7.2019.године, а
завршава се у сриједу 3.7.2019.године. Резултати уписа објављују се у петак,
5.7.2019.године, до 10.00 часова на огласној табли школе.
Од понедјељка, 8.7.2019.године до петка, 12.7.2019.године, кандидати који нису
задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у
гимназијама, струке и занимања у средњим техничким школама и средњим стручним
школама гдје има слободног мјеста.

СВИМ УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО МНОГО СРЕЋЕ ПРИЛИКОМ УПИСА!
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ПРЕДСТАВЉАМО ЗАНИМАЊЕ:
КУВАР/КОНОБАР
Угоститељско-економска школа је нарочито поносна на свој програм за
образовање кувара и конобара. Кроз донације су обезбијеђени услови за
практичну наставу, тако да ученици већ у првом разреду стичу представу о
функционисању ресторана и кухиње. Стечено знање су провјерили на гастро
такмичењу средњих школа у оквиру манифестације „Дани зиме на Козари“, гдје
су освојили прво мјесто.
Наставница практичне наставе из куварства Мирјана Мајкић је задовољна
како су ученици представили школу. „ Практичном наставом ученици стичу радне
навике и вјежбају оно што су научили кроз теорију, оспособљавају се за рад
послије школовања, али и за наставак образовања, ако то желе. Такмичење нам
добро дође да видимо гдје смо у односу на друге школе, а када се успјешно
представимо онда је задовољство веће. Наши ученици Слађана, Данко и Стефан
су са пуно љубави и у добром расположењу показали шта су научили кад је у
питању припремање котлића и чорби, обрадовани смо овим успјехом и радујемо
се новом такмичењу“ – каже наставница Мајкић и додаје да су за посао кувара
важни спретност, уредност, осјетљиво чуло вида и укуса, маштовитост и
добро здравље. „Ово занимање подразумијева дуготрајно стајање и боравак у
просторијама

са

високом

температуром

и

паром,

руковање

различитим

уређајима. Због тога је важно да ученици изаберу оно што воле и желе да раде
након завршетка школовања. Кувари лако долазе до посла, могу да се усавршавају
и напредују. Код нас и у иностранству ово је цијењено и добро плаћено
занимање“ – истиче наставница Мајкић.
На такмичењу је први пут учествовао ученик завршног разреда, смјер кувар,
Данко Гвозден. Он је са екипом припремао српску телећу чорбу, а побједу је
прижељкивао, као и сви који се такмиче.

„Заиста сам био срећан јер смо

освојили прво мјесто. Уживам у овоме што радим и због тога планирам да се
бавим куварством. Прво ћу да довршим образовање у четвртом степену за
кулинарског техничара, затим планирам да се запислим. Искрено се надам да ћу
једног дана отворити свој ресторан“ – каже Данко за наше новине.
Амина Башић, IV4
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Дани зиме на Козари” честитамо побједницима
“
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ПРЕДСТАВЉАМО ЗАНИМАЊА:
ПОСЛОВНО
ПОСЛОВНО--ПРАВНИ ТЕХНИЧАР
Како бисмо вам што боље представили занимање пословно-правни техничар, разговарали
смо са наставником правне групе предмета Весном Глушац. Назив пословно - правни техничар
указује на комбинацију економије и права, па је тежиште образовања на економским
предметима и праву. Важни предмети су економија, књиговодство, маркетинг, пословна
информатика. У оквиру предмета право, ученици могу да стекну знања из области уставног,
радног, породичног, управног, кривичног и грађанског права. Знања стечена из ових предмета
се обједињавају и уобличавају кроз часове практичне наставе и предузећа за вјежбу. По
ријечима професорке Глушац, то не умањује значај осталих предмета јер је за ово занимање
битан матерњи језик, као и страни језици који се изучавају, а за будуће правнике је важан и
латински. Важност информатике и пословне информатике не морамо посебно наглашавати.
Професорка Глушац каже да знања стечена у току четворогодишњег школовања
представљају добру основу за припрему пријемног испита не само за правни, него и за
економски факултет. „Што се тиче права, пријемни испит није исти на свим правним
факултетима код нас и у окружењу али, у принципу, састоји се од питања из историје, права, а
негдје и службеног језика државе у којој се жели студирати. Међутим, многи наши ученици су
уписивали и успјешно завршили студије психологије, педагогије, језика и књижевности, па и
студије из области природних наука и умјетности. Неки од садашњих матураната планирају
уписати новинарство, математику и факултет техничких наука“ – истиче професорка Глушац.
Она не занемарује ни могућност запослења са средњим образовањем, јер се ученици
оспособљавају за обављање административних, канцеларијских послова који су заступљени у
свим областима, дјелатностима, у државном и приватном сектору, рецимо предузећима у
привреди, банкама, осигуравајућим друштвима, установама, државним органима. Такође,
наглашава да је знање стечено кроз формално образовање само почетак цјеложивотног учења
како бисмо били конкурентни на тржишту рада. „Лично мислим да се у току школовања за ово
занимање може стећи солидно знање и да се ученици који су вриједно учили и трудили се да
повезују знање из свих предмета врло лако могу укључити у рад и након приправничког стажа
успјешно обављати послове за које су се школовали. Овај смјер нарочито препоручујем
ученицима који имају склоности према друштвеним наукама, као и онима који већ након
завршетка основне школе знају да желе студирати право или економију и онима који се
двоуме између то двоје. Препоручујем и ученицима чије породице имају предузећа или
самосталну дјелатност јер се административни послови обављају свугдје. Воде се
пословне књиге, запошљавају и пријављују радници, пословно кумуницира са партнерима,
рекламира, продаје и купује роба и слично. Знање и вјештине за обављање ових послова могу
се стећи образовањем за пословно-правног техничара “ – каже проф.Глушац и додаје да су због
комплексности и захтјева тржишта рада потребни шири
образовни видици, усавршавање, проучавање стручних и
општеобразновних предмета, а страни језици нам отварају
могућност рада од куће за неку фирму у иностранству.
Будућим малим матурантима који имају склоности ка праву и
економији препоручујемо овај образовни смјер како би се
упознали са основима поменутих наука, али и провјерили
своје интересовање, што им може помоћи приликом уписа на
факултет.

Јована Матић, IV2
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ЗНАМЕНИТИ СРБИ—ИСИДОРА СЕКУЛИЋ
Исидора Секулић је студирала у
Будимпешти, гдје је дипломирала
математику и природне науке. Радила је
као учитељица и наставница математике у
Панчеву, Шапцу, Скопљу, Београду. Због
б о ле с ти
( тубе рк уло за )
ч е ст о
је
одсуствовала с посла. Путовала је у
Норвешку, Шведску, Немачку, Велику
Британију, Француску, Италију...Била је
удата за лекара пољског порекла Емила
Стремницког, који је умро 1914. Након
његове смрти није се удавала. Није имала
деце. Докторирала је у Немачкој. Била је
чланица разних женских организација и
њихова
представница
на
многим
скуповима, а на конгресу Међународног
савета жена у Кристијанији (1920)
изабрана је за секретара главног одбора.
До краја и без остатка, посвећена лепоти
смислене речи, књижевница Исидора
Секулић је за живота стекла уважавање као
најобразованија и најумнија Српкиња
свога времена.
Познавалац више страних језика и
култура,
и
подручја
уметничког
изражавања, Исидора Секулић је као
писац, преводилац и тумач књижевних
дела понирала у саму суштину српског
народног говора и његовог уметничког
израза. Писала је прозу, приповетке,
романе,
књижевну
критику, есеје,
путописе, расправе, белешке. Преводила
је са немачког, енглеског, француског,
руског, норвешког и шведског. Најважнија
су јој депа: „Писма из Норвешке", „Ђакон
Богородичне цркве", "Хроника паланачког
гробља",
„Његошу,
књига
дубоке
оданости"... Била је прва жена у Србији
која је изабрана за дописну чланицу
Српске краљевске академије наука (1939).
Из књиге “Знаменити
Срби”

Исидора Секулић је за живота стекла
уважење као најобразованија и најумнија
Српкиња свога времена.
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Из моје перспективе – др Неле Карајлић
Сједећи у школским клупама, нама се та сриједа чинила тако
досадном и тмурном. Тај осјећај је био присутан све док нисмо
кренули ка Градској читаоници да се упознамо са ликом и дјелом др
Нелета Карајлића.
При самом уласку осјећала се узбуђеност, како нас ученика, тако и
осталих присутних. Нагуравајући се у маси, посматрали смо Нелета
како мирно, али и помало нервозно, сједи у фотељи. Када је схватио
да је читаоница пуна, затражио је да сједнемо на под, што нам је било
занимљиво. Тако смо се смјестили близу њега. Почео је да говори о
себи, животу, данашњици. Свака његова ријеч је садржавала дозу
хумора, чиме сам била одушевљена. Посматрала сам људе, израз
њихових лица, питајући се осјећају ли они исто што и ја. Читаоницом
је кружила позитивна енергија и мир. Била сам зачуђена када је
говорио о лошим временима, гледајући да то изнесе на што бољи
начин. Чинило ми се да се труди што више описати себе, начин
стварања и дјела која је написао. Неле је представљао свој нови
роман „Солунска 28“ тако занимљиво да смо сви пожељели да га
прочитамо. Вријеме је пролазило брзо, нарочито због поштапалица и
анегдота које је убацивао у говор. Доживјела сам га као искреног
човјека, пуног осјећања и позитивних мисли. Кроз причу и дјело
Нелета Карајлића, односно Ненада Јанковића, несвјесно ћете ући у
његов свијет реалности и идеала.
Колико год се трудим да кроз овај састав дочарам свој доживљај
те вечери, нећете моћи схватити о чему говорим док сами не упознате
Нелета. Он покушва разумјети драму људи и догађаја које се дешавају
око њих, из различитих углова. За роман „Солунска 28” који је, како
пише на корицама ове књиге „прича о једној кући, једном граду и два
света”, Нелету Карајлићу је додијељена награда „Момо Капор“.
Нађа Кнежевић, III2
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Трећи два на промоцији романа
“Солунска 28”
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Религије средњег вијека
Средњи вијек или, како га још називају, мрачни вијек, представља историјски
период од V до XV вијека. Његов почетак је обиљежио пад свјетског робовласничког
Римског царства (476), а крај настанак ренесансе и велика географска открића.
Карактеришу га миграције народа, стварање нових држава, крсташки ратови, глад и куга,
као и пораст моћи хришћанске цркве. Утицај религије у средњем вијеку био је огроман.
Она је улазила у све сфере људског живота. Владала је мишљењем и осјећањима људи, а
своју моћ је исказивала кроз ломаче и инквизицију (католичка црква). Као доминантне
религије у средњем вијеку издвајају се хришћанство, ислам и јудаизам.
Хришћанство је монотеистичка религија оних који вјерују у Исуса Христа и слиједе
његово учење. Броји скоро милијарду припадника у свим крајевима свијета, што је чини
најраспрострањенијом религијом. Један од кључних догађаја у хришћанству јесте Велики
раскол/Велика шизма (1054), након којег је црква подијељена на Источну (православну) и
Западну (католичку). Узроци раскола су бројни, али прије свега подразумијевају
цјелокупну, комплексну и различиту историју источног и западног хришћанског свијета.
На почетку средњег вијека развија се монаштво које представља начин живота посвећен
искључиво духовности и молитви, и подразумијева потпуно повлачење из свијета.
Монаштво одликује љубав према Богу више него према било чему другом.
Јудаизам је религија јеврејског народа и сматра се једном од најстаријих
монотеистичких религија. Обухвата начин вјеровања, културу и начин живота. У средњем
вијеку долази до расељавања Јевреја широм свијета и њихов прогон. Како су се развијале
теологије изгнанства, Јевреји су на себе гледали као на напаћене Божије свједоке међу
народима. Били су протјеривани из хришћанских држава, а њихова нова средишта су
ницала у другима.
У VII вијеку је настала једна од највећих монотеистичких религија – ислам.
Оснивачем ислама сматра се пророк Мухамед, а настао је на Арабијском полуострву.
Муслимани вјерују у једног бога којег називају Алах. Њихово свето мјесто је град Мека.
Историја Ислама се дијели на рани период (610-750), средњи (750-1500) и савремени (од
1500.године до данас).
У средњем вијеку религија је утицала и на умјетност, нарочито у западној Европи.
Тако су се јавила два нова стила – романика и готика. У средишту оба стила се налазила
црква, а у готици долази до благих промјена па се људска фигура хуманизује не само
вјечном тјелесношћу, него и природнијим ставовима, љепшим пропорцијама, већом
осјећајношћу и изразом унутрашњег живота. Ова умјетност нам је оставила ремек-дјела,
нарочито из архитектуре (Нотр-Дам). Иако се у средњем
вијеку појављују нове религије, у очима многих он је
био класичан период владавине западног католицизма,
управо због инквизиције и њеног утицаја на све сфере
живота. Данас средњи вијек поново добија на значају и
појављује се све више научника који га проучавају. Наука која се бави средњим вијеком
назива се медиевистика.
Из матурског рада Јоване Матић, IV2
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Сунцокрети
Као што се сунцокрети
окрећу према сунцу, тако и они
траже његову топлину и љубав.
Њихова душа је испуњена
добротом. Не знају за зло, не
могу појмити шта је то. Знају за
радост, љубав, срећу. Њихова
мала тијела желе загрљај пун
љубави. Живот гледају срцем.
Они су анђели који путују кроз
живот и уче нас шта би он требао
бити. Нису спутани оковима
сујете и злобе. Желе добро
свима, док ми... ми себе
ограничавамо, незадовољни смо
иако нам ништа не недостаје.
Сунце је њихов пријатељ.
Њиховим родитељима је
тешко, али се полако удружују,
размјењују искуства и тако
олакшавају живот једни другима.
Едукацијом путем медија и
радионица руше предрасуде о
овој појави.
Морамо прихватити дјецу
сунцокрете. Проблем је у нама,
не у њима. Они су благослов.
Њима се не суди, душе им иду
право у рај да шире оно што
овоземаљски свијет никад неће
схватити.

Ирма и Илда Хуремовић, близанке рођене са Дауновим
синдромом. Одгаја их мајка Сара. Илда је прва особа
са Дауновим синдромом која је прошетала модном
пистом и има диплому за манекена.

Међународни дан дјеце са Дауновим
синдромом је 21.март. Овај датум је узабран
да би означио јединственост овог синдрома
у потростручењу (тризомији) 21.хромозома.
Такође, постоји да би подсјетио друштво на
особе које су дргачије али нису мање
вриједне.Тога дана носимо распарене
шарене чарапе да бисмо им показали своју
подршку.

Влатка Паравиња, III 2
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Колевка
Касних година двадесетог вијека, душа једне ситне жене стаде на пут
Божији. Нешто је дотакло њено срце и разгорјело љубав, вјеру и наду. Иако је
комунизам разарао ум, душа је тежила за Истином. Жене у њеној породици
његовале су молитву и ријеч Божију. Oтац није био вијерник, али је био поштен
и одговоран.
Гледајући породицу из које је потекла, покушавала је да створи своју.
Трагала је за човјеком с којим ће моћи остварити живот какав је жељела,
хришћански и честит, с поштовањем. Промисао је хтјела да сретне некога ко је
подсјећао на њеног оца. Љубав рађа љубав и жеља рађа жељу. Свуда је ишла и
учила о вјери Христовој. Трудила се око очишћења душе. Усрдно се молила за
опроштаj гријехова и за оно што свака жена жели. Да добије своју прву радост!
Господ је погледао њене сузе и даровао је. Ничег се није плашила, јер је
знала да је Бог с њом и да пази на своје чедо. Десет мјесеци након рођења, на
дан крштења, у цркву гдје су положене мошти Св. Василија Острошког, својим
ногама ушла је једна дјевојчица. До тог дана није ходала сама. Име јој је било
Марија.
Дјевојчица је расла. Стасавала у Христово чедо. Жељела је да подијели
радост коју је имала. Мајка ју је посавјетовала да се својим молитвама обрати
Богу. Након осам година на свијет долази њен брат. Дали су му име Павле. Павле
се крстио 45. дан од свог рођења, на Малу Госпојину.
Мајка се трудила да изведе породицу на прави пут. Дјеци је говорила да ће
их молитва спасавати из сваке невоље и да је то најоштрије оружје. Учила их је о
храму, посту, црквеним тајнама и хришћанском понашању. Дјетињство им је
учинила најсрећнијим. Ништа јој није било тешко. Родитељи су обоје дјеце
добили кад нису имали довољно новца ни за себе, али Бог даје колико треба.
Духовна је храна за мајку некад била довољна, а дјеца су имала увијек оно што су
жељела. Али, дошло је вријеме да она поднесе своје посљедње искушење...
Пратила је вољу Божију до краја живота. Говорила је да не хулимо на
Бога што је обољела и да не желимо никоме зло. Храбрила нас је и тјешила.
Читали смо акатист Светом Нектарију Егинском, молили се Светом
Василију Острошком да је спаси. На жалост, тај час је морао доћи.
Сада су нам молитве другачије. Молимо се да јој Бог опрости сваки гријех
и да њена душа почива у Господњој близини. За живота је жељела да њена
измољена колијевка буде Христолика, па се трудимо и око тога. Наше жеље и
мисли се некад удаље од њених, али нам је њен живот пред очима. То ће нас
увијек враћати и сабирати у дому у коме смо поникли.
Марија Врањеш, IV2
Текст је конкурисао за награду Светосавског звонца.
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Шетња шумом – моји тренуци мира и одмора
Шума је дом биљака и животиња. Ноћу некада изгледа страшно и језиво,
али дању у њој видимо само неисказиву љепоту. Понекад, док шетамо, у
нама буди чудна осјећања. Запажамо и најситније детаље, игре сјенки и боја.
Зими је шума зачарана бијелим бљештавилом. Ја је највише волим у
прољеће јер се природа заогрне ведрим, блиставим бојама. Пробуде се све
животиње, али су птице најгласније као да желе што бучније прославити
одлазак зиме. Висибабе, љубичице и јагорчевине упијају сунце и сијају
раскошним бојама. Љети их замијене друге биљке, али само да би шума јаче
замирисала. Поточићи шуморе позивајући нас да се освјежимо. У шуми
чујемо тишину и налазимо мир. Јесен најављује хладније дане са мање
свјетлости, али док не стигне зима да све покрије, шума још једном
експлодира у ватромету шаренила у нијансама црвене, жуте, црне и зелене.
Шумски путић се претвара у мекани тепих чије боје лагано блиједе.
Огромна дебла и даље стварају сјенку, мало оштрију јер дрвеће губи своју
одјећу. Волим да фотографишем те тренутке који ме испуњавају, који ми
уљепшавају одмор, али брзо се мијењају и пролазе уступајући мјесто неким
новим утисцима. Желим да их сачувам и да им се поново враћам до новог
прољећа.
Данијела Музгоња, I2
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БЛИЖЕ НЕГО ШТО МИСЛИШ
Зашто си баш ти
Украо мојe срцe крхко,
Мој мозак и свe живо
Што постоји у мeни.
Дођи и шапни ми тајну
Коју чуваш од обојe.
Којом сам тe магијом зачарала?
Одушeвио мe твој поглeд
И тишина која јe исијавала као
Прво јутарњe сунцe.
Корак и ту си,
Ближe нeго мислиш!
Киломeтри нису ништа.

ВОЗ
Мислиш ли да сам могла заспати
кад си рeкао да ћeш мe
чeкати у том возу?

Лeтимо кроз васиону,
Али то ништа нe значи
Само да сам крај тeбe

Крцкају ми рeбра
од твог загрљаја
Нeдостајала сам ти

Бeз обзира на то што мe
Ја тe осјeтим и знам да си ту.
Само приђи да обојe вјeрујeмо
У могућност праве љубави.

снажно привијаш уз сeбe
твоја сам !

БРАНИМ СЕ ЋУТАЊЕМ
КАД ОСЈЕТИШ ТРЕНУТАК
Кањон Уне,
Ти, ја и
Стари добри Мерлин
Упућујем ти поглед
Из којег читаш
Колико ми значиш
Ти си
од раније упознат
Са мојим срцем
Вјетар носи златну косу
Смијеш се
Мојој дјечијој слободи.
Желим да обоје уживамо
у овим тренуцима
Јер ти вјерујем !

Не знам те,
Али ми душа говори
Колико те заправо познајем.
Браним се ћутањем.
Јавиш се,
Моме срцу прија твоја ријеч,
Само настави тако, али
Браним се ћутањем.
Дан ми почиње боље
Јер ми улијеш снагу
За даље, али
Браним се ћутањем.
Стојим крај Уне,
Не смијеш прићи,
Јер мислиш да ћу те повриједити.
А ја се само браним ћутањем.

Добра вила
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ЗАБРАЊЕНИ ПОЉУБАЦ

НЕСТРПЉЕЊЕ

Морам се вратити кући,
А не могу да се одвојим
Од твог топлог загрљаја

Ближи се час кад ћу
Упловити у твој
Загрљај

Рубови усана
Су се закачили,
А нама је пријало

Срце ће ми лупати
Образи црвенити
Лице смијати

Иако се није
смјело догодити
јер је све претрпјело посљедице

Мазићеш ме по
Уснама и тако ми дати
Знак да нисмо другови

Хтјела сам више,
Али је боље овако
Како ти и ја знамо.

Попићемо кафу
На Требевићу уз прво
Сунце

ПОНОЋНИ ПОЉУБАЦ

Обасјаће нас,а ти ћеш
Држати моју хладну руку
Да би је угријао

Под изговором да ти
Нешто треба
Дошао си

Кад сунце зађе
Oбоје ћемо памтити тренутак
Кад смо били срећни

Твоје очи цакле се
Под звјезданим небом
Ширећи руке

Само тад ћемо бити
У различитим градовима,
Али на истом мјесту.

Срећна радо упловљавам
У снажни загрљај који
Одавно нисам осјетила
Схватам колико
Не могу без тебе и твог
Милог срца!
Усне су нам се додиривале
Остала је топлина
пољупца.
Који ћу потиснути
дубоко у себи,јер је
ово посљедње од нас!

ТОПЛИНА
Због признања
Да не лијем
Сузе за
Сваку ситницу

Показао си ми пет прстију
Дланови су се гледали
Прсти полако клизе

Осјећам топлину што
Тиња у теби
И тренутак који сам
Упропастила дјечијим
страхом.

Добра вила
Илустрација: Момо
Капор

Добра вила
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НЕЋУ
На острву среће
Нећу да ти приђем

Људи иду у риболов

Нећу да те имам да бих те изгубила

Шетају окружени високим палмама

Буди ту гдје јеси

Проналазе задовољство у малим стварима

На један корак близу

Тамо припадам

Али ипак километрима далеко
Не помијерај се

Тамо, на острву среће,

Нека залазак сунца траје вјечно

Гдје плаветнило инспирише

Желим да те имам

Умови лутају лавиринтом идеја

Али нисам ја за срећу

Осјећајући мир и спокој

Нисам за тебе

Знам—тамо припадам.

Довољан је поглед, поздрав и осмијех.
Нећу урадити ништа

Влатка Паравиња, III 2

Доста је пропалих покушаја
Бићу сама јер те не заслужујем
ПЛАВИ САН

Ти си много више
Сањар

Шетамо ивицом планине.
Руке нам се сударају.
Наша тијела причају причу
Коју обоје слушамо.

Романтичар
Добрица
Све што покреће
Све о чему причам

Држиш ме за руку
Да не бих пала у огромно језеро
Плаво као твоје очи,
али ја се не бојим пада
знам да ћеш ме ухватити.

Све што други не би разумјели
Ти си мјесец
Ти си машта
И остаћеш
Само
Машта.

Амина Башић, IV4

ТАМО ПРИПАДАМ

Тамо, на острву среће
Гдје се сунце разлило по мрежи мора

Стао си
Наше усне су се гледале.
Затворила сам очи
С надом да ће се десити
први пољубац.
Али ти си ме пољубио у нос
И тако сам се пробудила!
Добра вила

Гледам плес галебова
Док ми пијесак милује стопала
Тамо припадам.

Илустрација: Антоан Сент Егзипери “Мали принц”
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Добрица Ерић изблиза
Добрица пише учитељу Стојану Живковићу:
„Драги господине Учитељу, не знам
да ли си на овом или на оном свету.
Твоја реч је за мене била као сезам
којим се отварају градине у цвету.
Научио си ме да пишем и читам
Да поштујем родитеље и све старе људе
Да не будем лењ, горд, лукав и дволичан
Да је злато сваки грумен родне груде...

Добрица је волио јуначке пјесме, светосавску химну, колач
славски, звона и друге светиње српског народа. За њега су кише сузе
Србије, субота је дан дјетињства, свици су свјетиљке, пољубац је
чудо,

гласом

дозива

чобане,

бреза

и

топола

су

му

вјерни

саговорници... Као да је он „плави сањар" коме је потребно „зрно сна".
Потребно је да човјек буде вриједан да не труне жито, поврће и воће.
Човјек треба да буде воденичар или пшеничар. Добрица је био велики
пјесник и имао је жељу да поправи овај свијет. Пјесник је срећан
када пише. Чека нову свјетлост. Неки стихови пјевају се вјечно.
Живјети

за

свој

народ

највећа

је

част.

Божана Радујко, II 1
Да ли сте знали да је Добрица Ерић аутор
пјесама које су изводили пјевачи
народне музике Мирослав Илић, Вера
Ивковић, Лепа Лукић, Недељко Билкић,
Добривоје Топаловић и други? Једна од
најпопзнатијих је “Волео сам девојку из
града”.
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Љубав и пријатељство
Љубав и пријатељство су нешто што је присутно у свачијем животу.
Док човјек живи, он осјећа потребу да воли и да буде вољен, да има
пријатеља са којим може све да дијели, јер без љубави и
пријатељства живот је празан и безвриједан. Љубав је једина ствар на
свијету коју не треба објашњавати, нити тражити разлог за њено
поштовање. Она се једноставно деси, промијени човјека, испуни
његов живот и учини га бољим. Ако си неком потребан, ако ти не
замијера ништа, знај да те воли и да вјерује у тебе, јер човјек се више
цијени по дијелима.
Једини начин да имаш пријатеља, jесте да и сам будеш
пријатељ. Пријатељска љубав је несебична, узајамна и никад не
престаје. Само прави пријатељи остављају траг у срцу. Човјек који
воли осјећа се лијепо, срећно и задовољно. Имати пријатеља
најљепша је ствар на свијету, јер љубав и пријатељство чине чуда.
Они човјеку дају крила и покрећу живот. Нема ништа боље од
пријатеља...
Драженка Нинић, I4
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Tри вјероучитеља у I4

Суочени са будућношћу ученици морају учити. Откривање
новог кроз школовање даје посебну сатисфакцију. Учити кроз
вјеру звучи занимљиво, али и недовољно истражено. Друштво
је оковало човјека и једини излаз је у вјеровању. Љубав према
Богу показали су наша три вјероучитеља у I4 одјељењу.
За интерпретацију овог предмета потребно је много
енергије, дивљење према непознатом, суочавање са истином.
Разлог, повод и инспирација су љубав према Богу. Школска
правила су сада суочена са божијим правилима. На једној
страни су неоправдани изостанци, проблем с дисциплином,
агресивно понашање, а на другој одрицање и учење у тишини. У
таквим околностима треба развијати однос и с временом
осјећати одговорност. Резултати у учењу и владању су
одлучујући, али исто тако је вриједно постати човјек.
Нараштајима треба ослободити пут, рекоше вјероучитељи.
Учење кроз Бога пружа такво уживање и оно се не може
саопштити у једном школском часу. Бог као ријеч савршено
звучи, један једини а ничији. Потребни су нам такви тренуци, и
у школи, и ван ње. Дани се боље разумију кад учимо кроз вјеру.
Маријана Вучковац, II1
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Шта може Јован, а не може Јована?
Шта то може дјечак, што не може дјевојчица? Шта може дјевојчица,
што не може дјечак? Балет, фудбал, клавир, физика, труба... Све што могу
дјечаци, могу и дјевојчице, ако то желе и ако их не спутавамо. Због тога
постоји феминизам, да нам доказује родну равноправност.
Предрасуда друштва је да је феминизам неки окрутни култ који мрзи
мушкарце и жели да им одузме ноћ. Прије свега, феминиста је особа
која се бори за женска права, залаже се за подизање свијести жена,
њихово оснаживање и унапређење. Феминизам је покрет који даје иста
права жени и мушкарцу. Жена може да одлучи да ли жели бити домаћица
или научница, власница фирме. Феминизам јој даје право да бира.
Проблем данашњег друштва није само у томе како мушкарци гледају
на жене, него и то како се жене односе једне према другима. Осуђујемо
друге због њиховог изгледа, зато што нису згодне или што се не
шминкају. Или зато што су згодне, што се шминкају, смију, раде, не
раде... Жене се одувијек боре за своја права, а да то нико не схвата
озбиљно. То је проблем данашњице. Синове требамо учити да буду
снажни и храбри, али они такође трабају знати да буду добри и осјећајни.
Да поштују сваку жену не зато што је она мајка, сестра или тетка, већ зато
што је људско биће као и он. То је све што једна жена жели од мушкарца.
А чему наше мајке уче синове? Кћерке требамо учити да воле и буду
вољене, да развијају самопоуздање и самопоштовање, да покажу да су
храбре, паметне и моћне. Нису све жене створене за дјецу и брак, али
нису ни мушкарци.
Треба упознати себе и направити прави избор. Неке жене желе да
буду успјешне и да много људи чује за њихову моћ. Оне су одабране да
промијене свијет како би он био боље мјесто за
живот. Надам се да ће то бити простор
поштовања и љубави према другима.

Влатка Паравиња, III2
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Rainbow bridge
"Приликом слушања музикe , различитe бојe допиру до нашeг ума."
Џими Хeндрикс
Током модeрнизацијe и покушаја да убрзамо живот који, бeз обзира на нашe
жeљe идe свакако прeбрзо или прeспоро за нeкога, заборавили смо слушати бојe.
Занeмарујући квалитeт, мeлодијe, нотe, хармонијe и ритмовe, музика јe попримила
нeко друго значeње којe одступа од првобитнe дeфиницијe. Нeзванична, а мeни
најдража дeфиниција, кажe овако: "Замисао музикe јe да вас одвeдe на путовања ка
мјeстима у вашeм уму на којима прeтходно нистe били." Колико уствари "путујeмо",
слушамо и осјeћамо? Којe јe бојe наша музика? Којим искушeњима нас излажe та
градска мeлодија? Кроз лажан луксуз, вјeштачку љeпоту, новац који јe зарађeн на
сумљив начин, гурнули смо под тeпих здрава дружeња уз гитару, другарство,
поштовањe,

слободоумљe,

индивидуалност,

саосјeћајност,

доброту

и

оно

најважњијe - љубав. И од свих боја, ми смо одабрали црну да допрe до нашeг ума
'музиком' у којој нeма инструмeната, гласова, талeнта и осјeћаја. Свакако, о
укусима сe нe расправља, иако eмотиван свијeт као ја чeзнe за нeким другим
врeмeнима. Моја врeмeна су плава, савитљива и понављају сe у 12 тактова.
Смјестила су се крајeм прeтпрошлог и почeтком прошлог вијeка на обалама
Мисисипија гдје су плантаже памука, међу црнцима доведеним у Амeрику. Ти
робови су одржавали остаткe културe роднe Африкe уз ритмовe у виду пљeскања
рукама, покрeта ногама, тeхникама гласа и тијeла, берући памук и мучећи се
даноноћно. Ритмови су полако прeрастали у пјeсмe којe су описивалe бол, тугу,
нeвјeру, нeсрeћнe љубави, нeмогућност задржавања на јeдном мјeсту...
Тужна мeлодија,измучeних људи
из Африкe и радника са поља, данас јe
свјeтски познат жанр који пјeвају сви
нeсрeћни, бeз обзира на боју кожe.
Блуз. Музика заборављена због брзих
рeп и клуб мeлодија, из бола је рађала
многe
љубави,
познанства,
пријатeљства па чак и срeћу и тако
градила један нови свијет у коме су
Афроамериканци побјеђивали.
Можда ипак можeмо искушати
нeко раскршћe да нађeмо правe
вријeдности или смо вeћ изазвали
Јована Пекија, II3
ђавола?

Раскршћe
У митологијама паганских култура Африкe и
Европe, раскршћe сe сматра уклeтим и злим
мјeстом гдјe влада црна магија. Јeдан човјeк јe
одласком на тачку гдје се укрштају ауто-путеви 61
и 49 у Кларксдeјлу, затражио помоћ злих сила.
Годинама раније свирао је на гробљу, уз покушајe
да

постанe

добар

гитариста.

Пролазило

је

вријеме, али он није био задовољан, мада је душу
посветио музици. Жудио је за славом и тада сe
дeсила чувeна ноћ у којој јe Робeрт Џонсон
призвао бићe из пакла којe му је, у замјeну за
њeгову душу, подарило славу и талeнт. Овај
догађај описујe њeгова пјeсма "Crossroads", као и
истоимeни филм.
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ЗАНИМЉИВОСТИ
- Човјек, у просјеку, заспи за седам минута.
- Само једна особа од двије милијарде људи у свијету
доживјеће старост од сто шеснаест и више година.
- Израз „шах-мат" потиче из персијског језика и значи „краљ је
мртав".
- Међу течностима које се највише троше у свијету, кафа је на
другом мјесту, одмах иза нафте. Према сазнању америчких
истраживача, годишње се попије око 135.000.000 кубика кафе
припремљене на разне начине.
- Од свих хемијских елемената волфрам, V/, има највишу тачку
кључања - 5660 степени Целзијуса и највишу тачку топљења 3410 степени Целзијуса. Због ове друге особине од кога се
изграђују жарне нити за сијалице које, што се више загријавају,
дају више свјетлости а троше мање струје.
- Од свих историјских драма и комедија које је написао
Вилијам Шекспир (1564-1616) једино се у „Два витеза из
Вероне" појављује љубимац једног од главних ликова, Лонеов
пас по имену Креб.
- Септуагинта (од латинске ријечи која значи седамдест) назив
је за Стари завјет преведен на грчки језик. Превод је дјело
седамдесет двојице учених Јевреја, а урадили су га 200. године
прије наше ере у Александрији, по налогу египатског краља
Птоломеја Филаделфа.
- Више од 30 милиона Американаца има размак између два
предња зуба. То се стручно зове дијастема.
- У Пентагону, чувеној згради у Арлингтону, држава Вирџинија,
у којој је смјештено америчко министарство одбране, постоји
двоструко више тоалета него што је неопходно. Када је
грађевина подизана, од 1941. до 1943. године, још се поштовао
закон о расној дискриминацији који је налагао да посебне
помоћне просторије користе црнци, а посебне бијелци.
- На планети Меркур постоје замрзнута језера иако температура
може да достигне и 371 степен Целзијуса што је довољно да се
истопи олово.
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Чувени цитат Боба Рока

Прије 50 година (1969) цртачи Лучано Секи и Роберто Равиола (Магнус) створили
су лик Алана Форда, стрип јунака политичке сатире са пародијом на тајне агенте
попут Џејмса Бонда. Након само неколико бројева, стрип је стекао велику
популарност у родној Италији, али нигдје није био толико читан и цитиран као у
бившој Југославији. И даље излази једном
мјесечно у Србији.

Да ли знате да се
стрип назива деветом
умјетношћу?

