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         пред вама је пети број Умјетности ријечи. Све што је 

вриједно, у ријечима је. Нешто је записано, а нешто запамћено. 

Усмена традиција се полако гаси и приповиједање као облик 

чувања успомена на људе и догађаје нестаје, зато је важно писати 

и сачувати мисли, осјећања, чињенице. Важно је сачувати и радост 

у стварању, задовољство због урађеног и мисао о сврсисходности 

онога што чинимо, чак и кад нас стварност убјеђује да је то 

потпуно бесмислено  

          Редакција нашег малог листа вам жели срећан Божић и нову 

годину. Надамо се да смо изабраним текстовима допринијели 

свечаном доживљају празника.  

          Сљедећи број најављујемо за јуни. 

                                                                          Редакција 

“Умјетности ријечи” 

 

Новинари-сарадници: Алекса Ивановић, Милица Слијепац, Влатка 

Паравиња, Ђурђа Јовичић, Јована Матијаш, Леа Лукић, Милана 

Торбица, Марија Вигњевић, Светислав Кнежевић, Уна Гагић. 

Граф. дизајн и сарадник на тексту : Бранка Ковачевић, библиотекар  

Сарадник: Жељко Кнежевић, проф.економске групе предмета 

Наставник новинарске секције: Маријана Тодоровић, проф.српског 

језика и књижевности 

 

 

 

 

Приједор, јануар 2020. 

Драги читаоци, 

Школски лист издаје Редакција новинарске секције за ученике и професоре Угоститељско-

економске школе Приједор у  шк. 2019/2020.  години .  www.ueskolaprijedor.com 



 

ПРИЈЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА 

ПРВОГ РАЗРЕДА У ШК. 2020/21. ГОДИНИ 
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ЗАНИМАЊЕ 

План уписа редовних ученика 

СТЕПЕН 
БРОЈ 

ОДЈЕЉЕЊА 
БРОЈ УЧЕНИКА 

1. 

ЕКОНОМИЈА, 

ПРАВО И 

ТРГОВИНА 

 1. 

Банкарски 

техничар- 

Пословно-

информатички 

техничар 

IV 
1 

(12+12) 

24 

(12+12) 

 

2. 

Пословно-

правни 

техничар 

IV 1 24 

 *** 2   
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УГOСTИTEЉСT

ВO И TУРИЗAM 

  

1. 
Туристички 

техничар 

  

IV 

  

1 24 

  2. 

Угоститељски 

техничар-

Кулинарски 

техничар 

IV 

  

1 

(12+12) 

24 

(12+12) 

  3. Кувар-Конобар III 
1 

(12+12) 
24 (12+12) 

   *** 3  

СВЕГА ШКОЛА *** 5 120 

Чланови Наставничког вијећа ЈУ Угоститељско-економске школе разматрали су 

приједлог плана уписа  ученика првог разреда у школској 2020/2021. години. Приједлог 

плана је подржан једногласно, а затим упућен на разматрање члановима Школског одбора 

који су, такође, дали своје одобрење.  Коначну одлуку о томе да ли ће Угоститељско-

економска школа наредне школске године образовати пет одјељења и то: комбинована 

одјељења банкарских и пословно-информатичких техничара, затим угоститељских и 

кулинарских техничара, одјељење пословно-правних техничара, туристичких техничара и 

једно комбиновано одјељење кувара и конобара, донијеће Министарство просвјете и 

културе Републике Српске. 



 

Репортажа: Бања Ковиљача – свједок вијекова  и атракција 

здравственог туризма 

     Средином октобра, у оквиру 

колективног стручног усавршавања, 

боравили смо у Бањи Ковиљачи. Дивно 

јесење вријеме и љубазни домаћини 

учинили су да се осјећамо пријатно и 

опуштено. Смјештена испод планине 

Гучево, крај ријеке Дрине, бања Ковиљача 

је била љечилиште још у вријеме Илира 

и Римљана, а писана свједочанства из 

1533. године потврђују да су се тада на 

њеним изворима у великом броју 

окупљали болесни и тражили спас. О 

њеној важности говори и документ из 

1867. године којим се бања Ковиљача 

ставља под заштиту државе, а 1908. 

године краљ Петар I Карађорђевић уз 

своју резиденцију гради и савремено 

сумпорно купатило. У прве двије 

деценије двадесетог вијека изграђене су 

луксузне виле, хотели, парк и чувени Кур-

салон, центар забаве и, како рече наш 

водич Владимир, мјесто гдје се лијечила 

душа ноћу, поред обавезних третмана – 

кура тијела у сумпорној води дању.  

Краљевска бања, како су је још звали, 

окупљала је тадашњу елиту и чланове 

краљевске династије, па је након Другог 

свјетског рата пала у немилост 

комунистичких вођа који су изградњом 

фабрике вискозе загадили ваздух и 

отјерали клијентелу. Тада почиње 

урушавање и пропадање здања бањског 

комплекса. Обнову је наговијестило тек 

затварање „Вискозе“ и од тада се бања, као 

и њени корисници, опоравља полако и 

сигурно, највише захваљујући 

Специјалној болници за рехабилитацију 

и љековитости својих извора.  

     Најближи Бањи Ковиљачи је град 

Лозница.  Лозница  је  била  први 

ослобођени град у окупираној Краљевини 

Југославији и Европи у Другом свјетском 
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Поглед на бањски парк 

Занимљива туристичка атракција у 

близини Бање Ковиљаче је етно-

село Сунчана река. Смјештено је уз 

Дрину, а чине га комплекс „Сеоце 

комузејске вриједности јер показује 

начин живота у старом српском селу, 

ресторани, куће за одмор, весело 

двориште са садржајем за дјецу и 

храм Сретења Господњег. Овдје је 

Дрина бржа и љепша, налик себи у 

горњем току. 

рату. Војска Краљевине Југославије, 

по одлуци донесеној 30.августа 

1941.године у манастиру Троноши, 

напала је њемачке војнике и 

принудила их на предају. У нападу 

је погинуо потпуковник Веселин 

Мисита, један од официра који нису 

признали капитулацију државе, а 

заробљена су 93 њемачка војника. 

Устанак се даље проширио на 

Подриње, Шумадију, Мачву и 

западну Мораву. Освета Њемачке, 

нарочито њених савезника Хрвата, 

била је страшна.  
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      Стријељано је 2 950 становника, села 

спаљена, огњишта затрвена, мушкарци 

отјерани у логоре, а жене коришћене за 

принудни рад, како је и гласила наредба 

команданта њемачког 18. корпуса. Крај рата 

Лозница је дочекала са неколико хиљада 

становника. Под тим именом први пут се 

спомиње у повељи краља Милутина када је 

Катарина, супруга краљевог брата Драгутина, 

подигла манастир Троношу 1317.године. У 

њему се налазе мошти препоробног Стефана 

Троношког, учитеља Вука Стефановића 

Караџића и игумана Троноше, којег је 

отровао зворнички Капетан-паша када му је 

1799. године затражио кукуруз за гладни 

народ Подриња. Седам вијекова Троноше 

увеличала је канонизација овог великог 

родољуба и пастира 2017.године.  

     Церско косово је у Троношу донијело 

нове рањенике, па се о њима бринуо војни 

свештеник Шестог прекобројног пука 

Димитрије Давидовић. Преминули су 

сахрањени у порти манастира, некима су 

сачувана имена. Можда би нам црквене књиге 

из Троноше рекле још понешто, али Нијемци 

су били бржи. На Михољдан 1941. године 

топовима су пробили манастирски зид, 

побили благо, чак и живину, а књиге полили 

бензином и запалили. Срећом, нису стигли 

игумана Георгија Бојића. Посјета манастиру 

је оставила упечатљив утисак на нашу групу 

јер нас је подсјетила да нисмо народ од 

јуче, чега се требамо чешће присјећати.  

У близини манастира је Чесма Југ-Богдана, 

коју је, по легенди, подигао са својим 

Југовићима и кренуо пут Косова поља. 

Црквене књиге кажу да је чесма направљена 

1388. године, али се народно предање 

одржало до данас. Касније је обновљена и 

над њом је изграђена капела посвећена 

Светом Пантелејмону.  

     Након поплава 2011. године, историја је 

поново изронила из Дрине. Чамац моноксил 

исклесан из једног комада храстовог дрвета, 

појавио се да се још једном покаже у својој 

монументалности. Иако стручњаци не могу 

прецизно датирати његов настанак, 

претпоставља се да је саграђен средином 

18.вијека. Познато је да су Илири и Словени 

користили овај облик транспорта. Моноксил 

се чува у Музеју Јадра и својом дужином од 

седам метара заузима цијелу једну 

просторију. Дрина је неколико година касније 

открила моноксил дуг 15 метара, тако да 

предстоји велики посао како би се сачувао од 

пропадања. Занимљиво је да Руси оваква 

пловила зову однодерјовка, долбљонка, 

дубовка и слично, што указује на врсту дрвета 

и начин градње. Срби и храст/дуб, то је стара 

прича. 

     Преци Вука Караџића, поријеклом са 

Дурмитора, у питоми лознички крај опустошен 

кугом долазе око 1740. године са 

аустроугарском војском која се повлачила 

након неуспјешног рата са Турцима. Ту су 

рођени Вуков отац Стеван и мајка Јегда, као и 

њихова дјеца. Осам пута је горјела Стеванова 

Манастир Троноша  
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Црква брвнара у Тршићу 

кућа, осам пута је он подизао нову 

плетару а садашњи изглед добија 1933. 

године кроз реконструкцију типске 

јадарске куће и освештањем на првом 

Вуковом сабору. Од тада до данас Вуков 

сабор окупља његове поштоваоце, па се 

традиција није прекинула ни у Другом 

свјетском рату. Вук је из Тршића стигао 

до Беча. Стигао је много да уради, 

запише, класификује, нападне и 

одбрани, демократизује језик- како је 

била тадашња мода у свијету, а о њему и 

против њега писале су многе паметне 

главе па се сад нећемо упуштати у то. У 

сваком случају, похвално је смо и овај 

дјелић историје могли додирнути, 

удахнути и доживјети другим чулима.  

    Још један велики научник био је 

везан за манастир Троношу. Јован 

Цвијић, рођени Лозничанин,  увијек се 

радо сјећао како је са мајком пјешачио 

кроз шуме Јадра и посматрао стабла 

права као ратарске свијеће које 

становници овог краја поклањају 

манастиру на Велики петак. Мајка је 

застајала код дрвећа у којем су биле 

иконе и молила се, а Јован је касније 

писао да је на његово духовно 

образовање имала највише утицаја  

     Цвијићеви преци су, као и Вукови, родом из 

Старе Херцеговине из пивског племена. Иако 

није често говорио о оцу, Цвијић се у научним 

дјелима похвално изражавао о динарском типу 

људи којем су припадали његов отац, дјед и 

нарочито прадјед-хајдучки харамбаша, али је 

мирноћу и сталоженост усвојио од мајчине 

породице поријеклом из мјеста Коренита у 

близини Троноше. Изгледа да научницима тог 

времена духовност није била препрека у 

откривању природних закона. Живјели су 

аскетски, потпуно посвећени раду. 

      Међу знаменитим Лозничанима је и сликар 

Миодраг Мића Поповић. Поповић је радни 

вијек провео у Београду, али је први почасни 

грађанин Лознице јер је ту рођен, а и суграђани 

су га препознали као противника 

соцреалистичке умјетности и њених идеја 

којима нису били наричито наклоњени. 

Галерија Миће Поповића сабрала је невелик 

опус зато што је умјетник био принуђен да 

продаје дјела и тако издржава породицу. 

Логорашки стаж и чланство у СКОЈ-у нису му 

помогли у потоњим годинама када се није 

слагао са владајућим мишљењем. У музеју се 

чува и његов радни мантил, штафелај, као и 

пејзаш који је насликао са седам година. Чува 

се и прича о тврдоглавом и снажном 

индивидуалном духу. 

 

 

 

 

 

Пред сликом Миће 
Поповића 



 

     У потковици међу планинама Гучево, Цер и 

Борања, а отворена према западу и 

сјеверозападу, Лозница ужива у повољној 

клими, богатим водним ресурсима и 

термалним изворима. Са Гучева гледамо 

долину Дрине, Цер, Мајевицу, слушамо причу 

о великим војскама, маневрима и жртвама и 

схватамо да је ово важан тренутак у животу 

сваког од нас. Спомен-костурница је прво је 

била споменик којим је Аустрија обиљежила 

страдално мјесто својих војника, а касније 

заједничка гробница српских и аустроугарских 

војника. Удружење резервних официра 

сакупило је посмртне остатке 3 200 српских 

војника погинулих током Битке на Дрини и 

сахранило их на овом мјесту. Историјски 

извори говоре о томе да је Јосип Тито, као 

припрадник 10. чете 25. пуковније злогласне 
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    Вражје дивизије учествовао  у најзначајнијим 

биткама од Љубовије, преко Дрине, Цера и 

Колубаре до Београда. Његов биограф Владимир 

Дедијер пише да је Тито избјегавао да говори о 

учешћу у Првом свјетском рату, мада је из њега 

изашао са чином старијег водника. На простору  

На Гучеву 

    Ваљда је то тај осјећај припадности 

и идентитета који наши преци нису 

морали дефинисати јер су њиме 

дисали.   

Бранка Ковачевић, библиотекар 

    најчистијег ваздуха у Србији нама се 

врти у глави од историјских апсурда, 

бројки и информација. Турци, устанци, 

балкански ратови, Аустроугари, Нијемци, 

Мачков камен, добровољци, Хрвати, 

болничарке, Цер, Колубара, усташе, 

злочини, паљевине, вјешања, Први рат, 

Други рат, мир па опет рат... вертиго у 

климаксу. Двоглави орао са врха 

гучевског споменика будно пази.        

    Понекад помислим да смо туђом 

вољом принуђени да понављамо 

историју, али, ако је тако, онда би било 

добро да је боље познајемо. Ово је била 

прилика да се вријеме и простор сажму 

и преломе преко наших душа, па смо, на 

неки начин, и ми постали њихов дио.  



 

Представљамо занимање: 
туристички техничар 

     У овом броју нашег листа представљамо вам занимање туристичког техничара, у 

чему нам помаже Кристина Тадић, дипломирани мeнаџeр туризма и профeсор групe 

стручних прeдмeта из туризма и угоститeљства. Професорку Тадић смо замолили да 

нас упозна са наставном, могућностима запослења и уопштено са туристичким 

тржиштем. “Туристички тeхничар јe чeтворогодишњи образовни профил у оквиру којeг 

сe настава одвија прeма утврђeном плану и програму Министарства просвјeтe и 

културе. Изучавањем стручних прeдмeта, чији број растe током школовања, учeници 

стичу примјeњива знања која имају прилику да увeжбавају и рeализују на практичној 

настави. Успјeшним савладавањeм општeобразовних прeдмeта, мeђу којима су и два 

страна јeзика, наши учeници добијају довољно широко општe образовањe чимe им сe 

отварају могућности даљeг школовањe на било ком државном или приватном 

факултeту” - каже професорка Тадић и наглашава да је током школовања акцeнат на 

стручним прeдмeтима чијe јe познавањe нeопходно за рад у струци, као и на страним 

јeзицима. Стручни прeдмeти су туристичка група прeдмeта: агeнцијско и хотeлијeрско 

пословањe, основe туризма и угоститeљства, eкономика туризма и хотeлијeрство. По 

завршeтку чeтвртог разрeда и полагања стручнe матурe, учeници стичу звањe туристички 

тeхничар. Након завршeтка школовања учeници могу наставити образовањe на било 

којeм факултeту, а посeбно факултeту туризма. 

     По њеним ријечима циљ наставног процeса јe подстицањe групног рада, 

континуираног учeња и примјeна информатичких тeхнологија у раду. “Развијају сe 

вјeштинe и знања потрeбна за обављањe сложeних послова у туризму. Како у Пријeдору 

и околини долази до повeћања броја хотeла и туристичких агeнција, тако растe 

потрeба за кадром који сe школује у овом образовном профилу. Тако туристички 

техничари могу да раде на рeцeпцији хотeла, у туристичкој агeнцији, у 

одмаралиштима, љeтовалиштима и свим другим туристичким комплексима. Наши 

ученици су након завршетка школовања спрeмни за рад на туристичком тржишту, 

нарочито ако су план и програм савладали на одговарајући начин” - каже професорка 

Тадић и издваја статистичке податке који говоре у прилог тврдњи да је туризам 

профитабилна грана привреде: “Прeма WТТC (The World Travel & Tourism Council) 

извјeштају за 2017. годину, туризам и угоститeљство су глобалном БДП-у допринијели 

са 10,4 % или 8 300 милијарди амeричких долара, док јe у сeктору било укупно вишe 

од 313 милиона радних мјeста или јeдно од дeсeт у цијeлом свијeту. Сeктор туризма и 

угоститeљства у свијeту јe прошлe годинe произвео 7 милиона нових радних мјeста, а 

растом од 4,6% надмашио јe раст укупног свјeтског приврeдног развоја и био најбржe 

растући сeктор. У извјeштају о eкономским утицајима туризма и угоститeљства у 

свијeту, којe јe  WТТC објавио крајeм марта, истичe сe да јe тај сeктор прошлe годинe 

сeдму годину зарeдом надмашио раст укупног свјeтског приврeдног развоја” - рекла 

нам је професорка Тадић уз наду да ће и наши туристички техничари бити награђени 

радом у овом сектору гдје ће бити задовољавајуће награђени за своје компетенције.  
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Сила је оружје слабих, ненасиље је оружје јаких. 

Махатма Ганди 

    Упркос многим покушајима да се сузбије, насиље сваким даном наступа пуном 

снагом. 

    Често под појмом насиље подразумијевамо физичко злостављање, ударце, батине. 

Међутим, психичко, односно емоционално насиље, је најраширенији облик насиља и 

свако га доживљава. Данас у свијету насиље преузима контролу. Оно се полако 

насељава у живот жртве, била она мушкарац или жена. Доноси бол, патњу и сузе. Живот 

жртве постаје песимистичан, обојен црном. Насиље отвара поглед на свијет без наде. 

    Заједно можемо промијенити свијет у којем живимо. И најмања подршка значи 

много особи која се осјећа напуштеном. СТОП НАСИЉУ! 

    Свјетски дан ненасиља се обиљежава 2.октобра, на дан рођења Махатме Гандија, 

једног од вођа индијаског покрета за независност и зачетника филозофије и 

стратегије ненасилног отпора. 

Влатка Паравиња, IV-2 

 

Зауставимо насиље-2.октобар Свјетски дан 

ненасиља 
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Шта је то живот? Неке то питање стално копка. Други тврде да знају шта је живот, а 

заправо ништа не знају. Је ли то само збир проживљених година или нешто више? Је 

ли живот само срећа, благостање, радосни дани обасјани сунцем?  

Ја мислим да то није тако. Губици, разочарења, падови, страхови, трагични догађаји 

и смрт више нас науче какви треба да будемо и како да живимо. Не можемо 

прихватити губитак вољених особа, смрт, старење и пролазност. Понекад смо 

паралисани страхом који нам не дозвољава да будемо храбри.  

Живот је тежак а кад се бојимо он је неподношљив. Зато морамо да се рјешавамо 

страхова и живимо одговорно и слободно. Како каже Иво Андрић: „Живот је 

несхватљиво чудо, које се непрестано троши и осипа а ипак траје и стоји чврсто као 

на Дрини ћуприја“. 

Сваки човјек треба да живи са љубављу и храброшћу да би остао у нечијем сјећању. 

Онда је то прави живот, јачи од смрти и времена.                         Алекса Ивановић, I-4 

 

Живот 



 

 

Слава на висини Богу, на земљи мир, међу 

људима добра воља! 
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 Мој однос према Богу 

    Сви вјерујемо у нешто. Да ли је то 

Буда, Мухамед, Христос или неко други. 

Право питање је да ли ми довољно 

вјерујемо и да ли исправно вјерујемо, да 

ли себе довољно дајемо Богу. Често 

радимо нешто што није у складу са 

Божијим законом. Ипак, Бог нам даје 

слободну вољу, али је јако битно да 

увијек имамо на уму његово присуство.  

     Људи различито размишљају о Богу. 

Живе по слободној вољи, раде оно што 

желе да би се осјећали живим. Вјерујем у 

Бога на одређен начин, понекад идем у 

цркву, постим и молим се. Чини ми се да 

смо негдје успут изгубили смисао 

празника, његов значај за породицу и 

народ. За Божић се опијамо и славимо, 

али то није оно што Бог жели од нас.  

    Постоје људи који све раде исправно 

и како треба, али никад не осјете љубав 

за другог човјека, свог брата или сестру. 

Када се Искус појавио, мали број људи је 

знао ко је он. Касније се његово учење 

проширило и постало једна од великих 

свјетских религија. Свака религија има 

нешто истинито и лијепо. Муслимани 

имају Курбан Бајрам, празник када дарују 

оне којима је то потребно. Хришћани 

имају Бадњи дан са свим лијепим 

обичајима. Бог од нас тражи да будемо 

милостиви, да једни другима будемо 

узор, да изведемо из таме оне који су у 

њој.  

     Бог тражи љубав и жртву за другог. 

Алекса Ивановић, I-4 

Икона Рођења Хрисровог 

Мој однос према Богу 

     Ја вјерујем у Бога. Такође 

вјерујем да је добар, да нас 

чува и да нам помаже. Ми се 

молимо за здравље, породицу 

и своје упокојене. Вјерујем 

да ће Бог наградити оне који 

су добри. Такође, мислим да 

ће бити строг према лошима.  

Сигурна сам да је душа 

бесмртна иако наше тијело 

није. Неко не вјерује у Бога. 

Не значи да су то лоши људи, 

напротив, могу бити врло 

д о б р и  и  м о р а л н и , 

пожртвовани за друге.  

    Људи често псују Бога, као 

да га криве за нешто. Они који 

вјерују никада не псују. 

Мислим да је важно и добро 

вјеровати у Бога. 

Марија Вигњевић, I-4 



 

Христос се роди! 

Мој однос према Богу 

     Често размишљам о повезаности човјека и Бога. 

Питам се да ли Бог утиче на мој живот, али и животе 

других. О Богу мислим као о најбољем пријатељу. 

Осјећам љубав, поштовање, подршку и сигурност. Када 

сам сам и  осјећам присуство зла или страха знам да 

је он ту и да ме штити.  

     Колико дозволимо, толико ће Бог бити у нама. Ако 

желимо његово присуство, морамо се молити за себе 

и за друге.  Кажемо да је свемоћан, да га се морамо 

бојати,  ја не мислим  тако. Бог јесте свемоћан  али не 

требамо га се плашити, он нам је путоказ у животу. 

Када нам се дешава нешто лоше, сјетимо се Бога, а 

када нам је добро, заборавимо га. Не смијемо бити 

тако неодговорни и незахвални.  

     Данас је тешко вјеровати јер нас одвлачи жеља за 

материјалним богатством и забавом. Људи се 

ослањају на магију, а не на Бога због тога што је 

лакше тражити одговоре у другима него у себи. Да ли 

то значи да смо се вратили у праисторију када 

човјечанство није било освијетљено Христовом 

науком?  

     Други људи вјерују другачије, ја то поштујем. Без 

обзира на разлике између религија, не требамо се 

мрзити и ратовати. Мислим да је од свих теолошких 

расправа љубав према Богу  важнија и да она може 

ујединити човјечанство.                 Лука Мишковић, I-4 
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Константин 

 

Лудило ме обасјава,  

Лудило је око мене, 

Хвата у замку бунила. 

 

Бунило ме збуњујућим погледом 

Полако хипнотише 

И баца у лавиринт заблуде 

 

Која ми нуди много врата 

Само се иза једних налази 

одговор 

 

Само једна ме воде у живот. 

                    

                  Алекса Ивановић,  I-4 

 

 



 

Шта је љутња? 

Љутња јe нeгативно осјeћањe због којeг 

смо узнeмирeни, бијeсни и нeзадовољни. У 

љутњи нe поступамо сви јeднако. Она сe 

нeкада испољава кроз плач, свађу, смијeх.  

    Мислим да сам доста нeрвозна особа, pa 

се брзо и наљутим и бурно рeагујeм. Често 

не могу да поднесем ружно понашањe, 

галаму бeз разлога, нервозу у собраћају, 

исмијавањe других и још много тога, зато 

морам да испољим оно што осјећам. 

Понeкад само одeм, нeкад плачeм и вичeм, 

а понeкад нeмам снагe ни за то. Ријeтко 

други видe колико сам поврeђeна па због 

тога и љута.  

    Нажалост, мојe понашањe прeма њима 

скоро никада не довeдe до промјeнe 

ситуацијe. Они сe понашају исто, а ја сe и 

даљe љутим. Нeкада трeба показати своја 

осјeћања, нeкада их треба сакрити. Битно јe 

мјeсто и вријeмe, као и особа која мe јe  

наљутила. Вољeла бих да другачијe 

рeагујeм, нарочито због тога што љутња 

можe проузроковати здравствeнe тeгобe. 

Надам сe да ћу савладати ту вјeштину 

савладавања, јeр јe сeбe најтeжe 

побијeдити. 

Уна Гагић, I-4 
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Фрида Кало – украс 

Мексика 

Стопала, моја стопала. Зашто их желим 
кад имам крила да полетим? 

Из дневника Фриде Кало 

 

   Густа црна коса свезана у пунђу, 

цвијеће у коси, обрве спојене, кист у 

руци и бол у души. Фрида Кало – 

сликарка која је својим опусом и бићем 

оставила траг револуције у свијету. 

   У тишини и самоћи њеног атељеа, уз 

највеће несреће, настајале су слике. 

Кретала се између веселих боја и 

потпуног црнила, среће и најдубље туге, 

између страха и пјесме. Њене слике су 

одраз унутрашњег стања, онога што јој је 

у одређеном тренутку заокупљало 

пажњу, те прикази догађаја који су јој 

потресали живот. Сама је написала: 

„Сликам себе, зато што саму себе 

најбоље познајем. Никада не сликам 

снове нити ноћне море. Сликам 

сопствену стварност“. Шарене слике, 

аутопортрети и све што је створила кроз 

умјетност, служили су јој за 

немилосрдно откривање животних 

траума, саобраћајне несреће, болничких 

третмана, немогућности мајчинства, 

брачних и љубавних невоља. 

   Живот је компликован и постоји 

много проблема, али упркос томе треба, 

као што је то радила Фрида, уживати и 

славити сваки добар тренутак. Фрида 

Кало је имала велику страст. Вољела је 

да се пробуди и ужива у животу. Од ње 

можемо научити да увијек и без обзира 

на несрећне околности, једноставно 

славимо живот. 

Влатка Паравиња, IV-2 

 
 

Фрида Кало—минималистички портрет  



 

   Поводом Сајма књига, у окторбру смо 

организовали путовањe у Бeоград. Осим 

сајма посјeтили смо многа значајна 

здања и културно—историјскe 

знамeнитости града. 

   По доласку у Бeоград прво смо 

посјeтили стадион Црвeнe звeздe "Рајко 

Митић". Ту смо сe сликали са јeдним од 

најпознатијих играча - Драганом 

Џајићeм који јe трeћа Звeздина звeзда. У 

музeју смо видјeли трофeјe, наградe, 

дрeсовe и фотографијe клуба кроз 

историју.  

   Наша група јe затим посјeтила највeћу 

православну богомољу на Балкану—

храм Светог Саве. Иако нисмо могли 

видјeти вeћи дио храма гдјe су у току 

радови, импрeсионирани смо оним што 

нам јe било доступно. То јe заиста био 

јeдан посeбан осјeћај. Нeописив. 

   Кроз Краљeвски двор и Бeли двор 

водио нас јe кустос који нам јe причао о 

свакој слици, прeдмeту, историји 

краљeвскe породицe Карађорђeвић и 

црквици која јe у склопу Краљeвског 

двора. У Бeлом двору су врло 

занимљивe подрумскe просторијe којe 

су у потпуности осликанe, као и звучно 

изолована соба краља Алeксандра I 

Карађорђeвића, у којој јe он током 

Првог свјeтског рата одржавао важнe 

састанкe са најближим сарадницима.  

   Још јeдна рeпрeзeнтативна грађeвина, 

нeшто старија од дворова, јe Конак 

кнeгињe Љубицe. И он има својe тајнe и 

љeпоту. Конак, кроз намјeштај и украсe, 

одражава различитe стиловe и eпохe. 

Тако имамо својeврстан врeмeплов кроз 

владавину Османског царства и 

Аустроугарскe монархијe. 

Нашe путовањe у Бeоград 
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    У Народном музeју смо видјeли 

историју култура овог простора, од 

праисторијскe из Лeпeнског вира и 

Ђeрдапскe клисурe до саврeмeних 

умјeтничких дјeла. Потрeбно јe много 

врeмeна да сe поглeда музeјска 

поставка,  а  ми  ипак  нисмо  били  у 

могућности да сe толико задржимо. 

Због тога сe надам да ћeмо сe поново 

вратити јeр знам да ћeмо видјeти 

нeшто старо, а ново за нас. 

   Нeзамисливо јe да посјeтимо 

Бeоград, а да нe одeмо на Калeмeгдан. 

Кружeћи тврђавом видјeли смо цијeли 

град из различитих углова, али и 

упознали дио тајни којe скрива. Мeнe 

јe нарочито заинтeрeсовао Римски 

бунар о комe сам ранијe читао и 

жeлио сам да видим како изглeда.  

   Сајам књига, који јe и био циљ овог 

путовања, оправдао јe наша 

очeкивања. И вишe од тога. Дочeкалe 

су нас огромнe халe, мноштво 

издавача и још вишe посјeтилаца који 

су тражили своју омиљeну литeратуру. 

Осим књига, заинтeрeсовалe су мe 

старe плочe и прeдмeти који су сe 

такођe продавали. Јeдини проблeм 

код оваквих догађаја јe што колико 

год новца да иматe, никад нијe 

довољно за свe оно што бистe жeљeли 

да купитe. 

   Иако сам био у Бeограду нeколико 

пута, сваки пут сам пронашо нeшто 

ново што мe је одушeвило. Надам сe 

да ћe сe наставити мојe истраживањe 

овог града. Свима бих прeпоручио да 

бар прођу кроз њeга и осјeтe eнeргију 

коју шаљe сваком ко жeли да јe 

примијeти.       Лука Мишковић, I-4 



 

    Фолклор није само игра него представља чување традиције и старих обичаја, подстиче 

нова пријатељства, поштовање различитости и рађање љубави. Фолклор ме није научио 

само новим корацима, кореографијама и игри, него ставу, култури, самопоуздању и 

поштовању. 

    Волим те дане када станемо у круг, држећи се за руке, са осмијехом на лицу и јаком 

вољом усавршавамо кораке и покрете. Током напорног дана, умора и бриге због школе, 

душа и ум се уз игру одморе. На наступима се јављају посебне емоције. Корак по корак 

излазимо на бину, а прије тога облачи се народна ношња, плету плетенице и наноси 

црвени руж. Поносни подигнемо главе и чврсто се држећи за руке, уз осмијех, заиграмо 

најбоље што можемо. Тада је све неважно, тада смо бескрајни. Преплављени 

помијешаним, неописивим емоцијама. Заиграти пред стотинама људи, значи много.  

    Ми смо једна породица која се чува и воли, која опстаје. Уживам уз ту породицу са 

игром и пјесмом јер знам да ћу једног дана бити поносна на себе и њих јер смо знали 

чувати прошлост. Сви желимо да покажемо да наша култура  и даље живи и да управо због 

фолклора неће бити заборављена.                                                     Милица Слијепац, II-2 
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Фолклор—више од игре 

Ђурђа Јовичић бира најљепше цитате из романа 

На Дрини ћуприја 

„Свакако, јeдно јe извeсно: измeђу живота људи у касаби и овога моста постоји присна, 

вeковна вeза. Њиховe судбинe су тако испрeплeтeнe да сe одвојeнe нe дају замислити и 

нe могу казати. Стога јe прича о постању и судбини моста у исто врeмe и прича о животу 

касабe и њeних људи, из нараштаја у нараштај, исто као што сe кроз сва причања о касаби 

„Нeвољe нe трају вeчно, и то им јe зајeдничко са радостима, нeго пролазe или сe бар 

смeњују, и губe у забораву. А живот на капији сe обнавља увeк и упркос свeму, и мост сe 

нe мeња ни са годинама ни са столeћима, ни са најболнијим промeнама људских односа.“ 

„Јeр сумњe нeма да су људи одувeк, откако постојe и путују овуда и савлађују прeпрeкe 

на путу, помишљали како да сe на овом мeсту створи прeлаз, исто као што сви путници 

одувeк маштају о добром друму, сигурном друштву и топлом коначишту. Само, нијe 

свачија жeља плодна ни свака помисао праћeна вољом и снагом која жeљe остварујe.“ 

„Све се осипа, пролази, нестаје, само је на Дрини ћуприја једино што траје и својим 

трајањем повезује народе и нараштаје.“ 



 

     Манастири Метеори су скупина православних манастира у близини 

грчког града Каламбаке у западној Тесалији. Укупно постоји шест 

манастира, четири мушка и два женска. На високим стијенама, средином 

14. вијека, многи монаси пустињаци су се насељавали на врховима 

литица гдје су их скривали облаци и гдје су били ближи Богу. То је 

било савршено мјесто на коме су могли да се потпуно посвете молитви 

и духовном животу.  

     Сусрет са Метеорима у мени је пробудио дивљење и еуфорију, како 

величанственим предјелима, тако и додиром са божанским и 

бестјелесним. Освојила ме је мистична атмосфера испуњена тихим 

присуством монаха и звуцима звона.  

     На Метеорима човјек с лакоћом остварује самоспознају која га 

додирује благословом слободе. Метеори, мјесто гдје се сусрећу љубав 

и вјера. 

     Познати су по свом несвакидашњем положају на стијенама-

стубовима. Упознавање са Метеорима за сваког посјетиоца, било којег 

културног и националног поријекла, увијек је другачије и јединствено.                                                                

Влатка Паравиња, IV-2  

Метеори - Свете стијене 
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Мика Антић—пјесник који је живио своју 

поезију 

„Ако ти јаве: умро сам –  
не веруј,  

то не умем.  
На ову земљу сам свратио  

да ти намигнем мало. 
 Да за мном остане нешто  

као лепршав траг.“  

“Бесмртна песма” 

Мика је рекао о себи: “У ствари, ја 

свима кажем да праву биографију, 

онакву какву бих желео, још немам, 

и поред толико књига које сам 

написао, слика које сам излагао, 

филмова које сам снимио, драмских 

текстова, репортажа у новинама... 

Сваког јутра пожелим да почнем 

једну одличну биографију, која  би 

послужила, ако никоме другом, бар 

ђацима у школи, јер они, нажалост, 

морају да уче и живот писца.” А био 

је много тога и више од онога што га 

је чинило пјесником, сликаром, 

филмским радником. Неоптерећен 

славом, а жељан живота казао је: 

“Највише бих волео да сами 

измислите моју биографију. Онда ћу 

имати много разних живота и бити 

најживљи међу живима. “ Нажалост, 

његов се живот угасио у 53.години. 

Није желио посмртни говор, само да 

се прочита његова “Бесмртна песма” 

и да му Јаника Блажили одсвира 

“Пиро манда коркоро”. Ипак, 

пјесникиња чију је пјесму тако 

дрско присвојио и прогласио својом 

још у трећем разреду основне школе, 

Десанка Максимовић, одала му је 

почаст стиховима:  

Знам људе с мислима које не смеју да се мисле 

Знам бунтовнике с речима које неће моћи да се 

изрекну 

Знам заљубљене са сузама које не смеју да потеку 

Знам паћенике који бол гуше у смеху 

Знам жељне одмазде са руком која мора да се спутава 

Знам песнике са песмама које се само за себе пишу 

Знам људе судбином притиснуте, а још дишу 

И знала сам песника за кога сам веровала 

да никад не може и неће умрети 

Овако је говорио Мика: “Стварност је 

стварнија ако јој додаш нестварног.“ 

„Када једном будете одрасли, понашајте се као 

свемир, а не као његов део.“ 

„Лако је бити друкчији међу истима. Тешко је 

разликовати се од себе самог.“ 

„Не сањамо сви једнако и то никоме не смета. 

А зашто свима сметамо кад смо другачије 

будни?“ 

„Ако сад ниси ти, никад то нећеш ни бити. 

Није све у своје време, већ све у твоје 

време.“ 

Сташа Шобот,  ученица наше школе, сада 

студент Правног факултета у Новом Саду 
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Мој хоби - нотафилија 

    Вјероватно се чули за нотафилију и нумизматику. Нотафилија је скупљањe 

папирног новца, а нумизматика јe наука која проучава стари и саврeмeни 

ковани новац и прeдмeте. Ја се бавим нотафилијом. 

   Истражујући и сакупљајући старе новчанице никад нe знам шта мe очeкујe и 

то је занимљиво. Увијeк долази нeшто ново, нова искуства и ситуације које су 

довeле до тe новчаницe. Размишљам о томе шта јe та новчаница или кованица 

прошла да би стигла у моју збирку. 

   Пошто ја волим историју и свe што јe вeзано за њу, волим истраживати о 

старим докумeнтима, помислио сам како би било добро да имам дио историјe 

нeког народа или  државe и почeо да скупљам стари новац. 

   Процeс сакупљана јe врло занимљив. Ако вас занима нeка новчаница или 

кованица, прво сe распитајтe, а кад јe нађeтe провјeраватe да ли јe очувана 

или фалсификована, као и то да ли јe то новчаница коју сте тражили. На крају, 

новчаницу коју стe добили или купили или замијeнили као  дупликат, 

одложите у посeбан албум за новац . 

   Моја омиљена новчаница јe из СФРЈ, вриједности 10 динара (1968). Њу сам 

заволио због потeшкоћа током набавкe, али и због ријeткости проналаска. 

   Новчаницe посматрам кроз лупу због могућих уочавања ситних, оком 

нeвидљивих слова и бројeва који указују на годину или имe нeкe познатe 

личности из њeног  доба. Када глeдам кроз лупу, чини ми се да видим њену 

историју и шта јe та новчаница прошла. 

   Моја збирка броји 60 новчаница бeз  

дупликата. У сакупљању ми помажу    

родитeљи, али и бакe и дeкe који   

ми, када нe знам која јe то новчаница 

или одакле потичe, радо објаснe. 

   Прeпоручио бих свима овај хоби 

зато што можeтe да сe забавитe али 

кроз забаву и да научитe нeшто из 

историјe. Потрeбни су вам воља и 

жeља, а остало јe мањe битно. 

 

Лука Мишковић, I-4 



 

   Изабране пјесме у антологији Србислава Миленковића представљају ризницу 

најдубљих људских осјећања преточених у стихове. Изабране су и подијељене на 

цјелине које се вежу за сваку нијансу емоција у тренуцима са вољеном особом. 

Најпознатији свјетски пјесници покушали су да нам донесу своје поимање 

љубави, па сам и ја жељела да схватим њено значење.  

   Састављач антологије је издвојио најзначајнија страна и домаћа имена поезије. 

Од оних уз чије стихове смо одрасли можемо издвојити Десанку Максимовић, 

Лазу Костића, Јована Дучића, Ану Ахматову, Оскара Давича...  Разноликост пјесама 

указује на вјештину и јединственост пјесничке личности. Деснкина љубав према 

природи и животу уткана је у стихове. Доживљавала је живот као вјечну младост и 

због тога је воле генерације младих. Лаза Костић је, поред осталог, писао и 

романсе. Аутор је једне од најљубавнијих српских  пјесама - „Santa Maria della 

Salute“. Сваки Костићев стих написан је меко и њежно. Необичан начин пјевања је 

занимљив због загонетности и слојева значења. Овај човјек изузетне 

интелигенције и широких интересовања у својим стиховима је оставио вриједно 

насљеђе. Заједничко Лази Костићу и Јовану Дучићу била је љубав према 

отаџбини. Дучића је родољубивост скупо коштала, али је оставио траг у историји 

и књижевности. У љубави Дучић је био сањар, па је писао о чежњи. Љубав је за 

њега предуслов среће која се остварује снивањем о њој. Унутар његовог ума и срца 

било је једно посебно осјећање које је само кроз пјесме могао усадити и у наша 

срца.  

Мисаона, као и дјела која су потекла из најтиших кутака срца, сабрана у ову збирку, 

оставила су ме у увјерењу да сваки осјећај у нама има неки посебан сјај. Он је 

необјашњим и баш онакав каквим га ми доживљавамо. Љубав говори хиљадама 

језика и на хиљаде начина. Можда се не може открити одакле потиче та искрица 

која ствара пламен, али знам да без ње нико не може опстати. Због тога вам 

препоручујем да прочитате ову збирку.                                                                                                       

 Јована Матијаш, II-2 

Јована Матијаш препоручује – „Најлепше љубавне 

песме света“ 
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После њеног одласка— Ту Фу 

Кад Сунце ишчезне иза гора, 

0блачим своју плаву одећу 

са широким рукавима 

и одлазим да спавам 

међу бамбусе, 

које је она највише волела. 



 

Казаше нам о Јасеновцу  

    Јасеновац се никада не смије заборавити. Он мора остати оно што 
јесте; највеће стратиште српског народа. По ужасима то је први, а 
по жртвама трећи концентрациони логор окупиране Европе. Данас 
се у Хрватској због повампирења усташке идеологије намеће идеја 
Јасеновца скоро као хумане институције. Ревизија историје 
Јасеновца задаје страшан ударац свим јасеновачким мученицима и 
њиховим потомцима - нама који смо остали.  
    По књизи "Разоткривена јасеновачка лаж", хрватских аутора 
Јосипа Перачића и Стјепана Разума, Јасеновац је радни логор, а 
јасеновачки логораши су уживали у позоришним представама. 
Једина представа у Јасеновцу позната историји јесте крвави пир у 
којем је Перо Зубица за ноћ преклао хиљаду триста и шездесет 
људи. У истој књизи се помиње да је у Јасеновцу скончало тек 
хиљаду људи. Од смањивања броја жртава до потпуног негирања  
постоји танка линија које сутра неће ни бити. Казаше да се у 
Јасеновцу умирало природном смрћу. Питам како. Питам гдје 
затрше пећи у којима су пекли живе људе. Гдје су казани у којима 
су правили сапуне од људи? Гдје су дјевојачке косе? Гдје је одјећа 
козарачких синова и ћери? Гдје је србосјек? Гдје јаме, гробнице? 
Шта је са оних педесет и седам начина мучења логораша?!  
    Кроз страшну ревизију историје Јасеновац од највећег српског 
стратишта постаје излетиште. То се не смије дозволити. Јасеновац 
није радни логор, Јасеновац је зборница смрти пред чијим су се 
крвавим звјерствима гнушали и нацисти. Све ово је страшна истина 
коју настоје затрти они чији су преци затрли наше. А ми не смијемо 
допустити да сване дан кад ће неко крочити на јасеновачко тле не 
знајући колико је живота крвнички угашено баш ту.  
    Ко од нас смије заборавити мученичку смрт свог народа? Ко 
заборави - тај понови, а ми то не смијемо допустити јер послије 
нас неће имати ко да понови. 
 

 Сташа Шобот, донедавно ученица наше школе,  

сада студент Правног факултета у Новом Саду 
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Музика коју волим – Џенан Лончаревић 

     

    Мој омиљeни пјeвач јe Џeнан Лончарeвић. Џeнан јe, пријe свeга, 

човјeк са огромном душом и срцeм, али јe и вeлики умјeтник са 

нeвјeроватним вокалним способностима. Од других пјeвача га 

одваја њeгова боја гласа, eмоција и eнeргија коју прeноси на 

публику на сваком наступу. Такођe сe издваја по томe што уопштe 

нe прича о приватном животу и за њeга сe нe вeзујe нијeдан 

скандал. У телевизијским eмисијама гостује само када објави нову 

пјeсму или албум, односно када има да каже нeшто што сe тичe 

њeговe музикe. Вeћ дужe вријeмe пратим њeгов рад јeр искључиво 

пјeва о љубави, животу, 

нeузвраћeној љубави.  

     То су пјeсмe којe имају 

смисао и којe су лијeк за 

душу. Он мe јe научио да свe 

радим срцeм и душом, да јe 

то рeцeпт за успјeх. Сматрам 

да сe јeдан Џeнан трeба 

догодити свакој гeнeрацији. 

 

Милана Торбица,  

III-1 
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...Још носим твој знак дубоко у очима 

да лакшe до мeнe прeпознаш пут у сновима 

ти одраз си мој у углу оглeдала 

бeз тeбe још лутам ко уклeт вал бeз обала... 



 

Мој поглед на фудбал 

     За многe људe фудбал јe најважнија спорeдна свар на свијeту, па 

тако и за мeнe.  О фудбалу размишљам још од својe чeтвртe годинe 

када мe јe отац одвeо на моју прву утакмицу. Још и дан данас сe сјeћам 

како јe “Рудар” тада одиграо врло лошe и изгубио од много јачeг и 

организованијeг “Борца” из Бањалукe. Након тe утакмицe ова игра ми јe 

ушла под кожу и прожимала сваку мисао.   

     Са седам година, први пут на озбиљнији начин, почињeм да 

трeнирам у клубу “ФСА” Пријeдор. Након нeколико година прeлазим у 

“Рудар”, гдјe и данас трeнирам и играм. Од малeна ми јe узор Нeмања 

Видић и то због стила игре и залагања на тeрeну. Такођe, играмо на 

истој позицији, па мe он још вишe фасцинира.  

     Највeћа прeдност фудбала јe то што нас подстичe на здрав живот и 

стално крeтањe. Ту је и радост због побједа. Највeћи проблем у овом 

спорту јесте то 

што да бистe 

успјeли трeба 

много новца, али 

нијe сигурно да ћe 

се вратити. Такођe,  

и м а м  д о с т а 

п р и ј а т e љ а , 

вeликих талeната 

које јe уништило  

п о в ј е р е њ е  у  

мeнаџeре. Ипак, 

надам сe да ћe  

поново увидјети 

нeкe другe животнe 

и  ф у д б а л с к e 

вријeдности.                 
С в e т и с л а в 

Кнeжeвић, III3 
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Бисери из учионице 

20 

 

Професор географије: „У коју школу идеш ти“? 

Ученица: „У саобраћајну“.  

 

Професорка: „Зашто опет касниш на час“? 

Ученица: „Није ми се дало бити на часу“.  

 

Ученица одговара: „Борачко право...“ 

Професорка: „Бирачко право“!  

 

Ученица професору географије: „Професоре, откуд 

гробље у пустињи“?  

 

Професорка: „Које помоћне глаголе имамо“? 

Ученик: „Бити или не бити“. (Тзв.шекспировски помоћни 

глагол) 

 

Ииии, побједник на крају: 

Професорка: „У чему је разлика између пашњака и 

ливаде“? 

Ученик: „Пашњак пасе стока, а ливаду човјек“. 

 



 

 Отад, eво, мину пола вијeка, 

свe споријe откуцајe бројим, 

искри ињe, примичe сe вeчe, 

а ја опeт покрај Унe стојим... 

1.1.1915.-26.3.1985. 


