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"О должном почитанију к наукам"
Возљубљени ученици,
Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства
турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу од сужањства душевнога, то
јест од незнања и од слепоте ума. Ово избављеније другојаче не може бити разве чрез
прилежну и трудољубну науку. Ви видите, дражајши ученици, колико се родитељи и старији
ваши старају не само за (х)ранити вас и одевати, него јоште штавише не жале трошка за
науку вашу. Содержавају и радо плаћају учитеље ваше, да вас сваким лепим и полезним
наукам(а) обучавају и на свако добро настављају, да будете с временом на ползу и на
похвалу љубимому отечеству и целоме народу.
Благо вами ако будете учитељем покорни и послушни и ако возљубите мудрост и
науку, зашто ово су дарови Божији најмногоценији.
Благо и целоме народу сербскому ако ви постанете и будете богољубиви,
правдољубиви и просвештени! Од вас ће се ова нација наша просветити и на свако добро
наставити, зашто ви ћете бити с временом народни поглавари, судије и управитељи и од
вас ће зависити све опште народно благополученије, чест и слава. Ако ли ви будете
(сачувај Боже!) зли, неправедни, грабитељи и мучитељи, тешко народу и с вами заједно.
Зато дражајши ученици, будите благонаравни и послушни учитељем вашим, учите
се и просвештавајте се у науками и добродетели и бићемо сви срећни и честити пред
богом и пред људ`ма које нам дарује драги Бог. Амин!
Слово Доситеја Обрадовића при отварању Велике школе у Београду
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Између два Гимназијалца
Свe више осећамо како нам јесен измиче из јутара, а полако и дани губе своју топлину. Неки
гимназијалци се још греју средњошколским летњим разменама. Препричавају догађаје из Америке,
Немачке, Пољске. Жале што није било одласка у Данску.
За матуранте ово је последња зима у Гимназији, а у Италији сад је топло. Тамо зиме нема,
рекли би они, јер у сећању матураната Италија божанствено греје. Тих дана су прошлогодишњи
матуранти у кући Ђуре Јакшића представљали са професорком Јованком Божић књигу Ваљевска села.
У библиотеци потражите последњи Просветни преглед и прочитајте шта пише о овом просветарском
подвигу. Наши трећаци су посетили Грчку. Седам античких дана засигурно су оставили бројне утиске.
Сад верују Дучићу који каже да небо и земља нигде нису онако тесно везани као у Атини. Питамо се
умемо ли да негујемо три велике основе античког духа: идеју, лепоту и тишину?
Ваљевска гимназија је била главни организатор четврте ликовне колоније "ГРАДАЦ 2011".
Учесници колоније били су академски уметници: Братислав Стевановић и Буда Славковић из Сремских
Карловаца, Александра Грипари и Јелена Игњатовић из Атине, Ана Крстић из Мионице, и Миломир
Романовић, Наталија Романовић, Немања Радојичић, Милан Хрњазовић и Жељко Виторовић из
Ваљева.Један од доказа успешности Ваљевске гимназије су свакако и резултати које њени ученици
постижу и након што изађу из школских клупа. Алексеј Дрино, доскорашњи гимназијалац, добио је
награду јер је пронашао три врсте бактерија способних да живе у нафти и да је разграђују. Слободан
Миловановић, бивши специјалац, студент Машинског факултета, захваљујући просеку 10,00 провео је
годину дана на студијама у САД-у бавећи се свемирским инжењерством. Бобу памтимо по многим
истраживачким акцијама и семинарима у Петници, али и као глумца и гитаристу.
У времену између 10. и 14. септембра у Ваљеву је оствариван пројекат „1% или херменеутика” у
организацији удружења „Уметнички комбинат”. Сам назив пројекта је можда на први поглед збуњујући,
број свршених студената који се врате у Ваљево износи управо 1%. За аналитички приступ овом
податку неопходно је служити се „уметношћу разумевања” . О томе можете читати у ревији Колубара
или потражите младе Ваљевце: Луку Трипковића, Николу Романовића и Младена Јанковића.
Још једна занимљивост окренула је очи јавности на наш крај. Тим археолога је у селу
Брезовице, надомак Ваљева, открио праисторијско насеље старо три хиљаде година. Површински
нâлази унутар самих зидина говоре да је утврђење функционисало током дужег временског периода,
тачније крајем бронзаног и почетком гвозденог доба. Утврђење је коришћено и у 4. веку и античком
периоду, а затим је, по претпоставкама, напуштено.
У просторијама школе, 19. oктобра, сви пунолетни ученици, који су испуњавали одређене
услове, показали су своју великодушност добровољним давањем крви. Њихово мало значиће некоме
много. Посета Карловачкој и Филолошкој гимназији сведоче да смо добри сарадници и да се за нашу
школу по добру чуло. Професори немачког и француског који држе курсеве професорима, потецијалним
предавачима у билингвалној школи, поручују да су полазници вредни, упорни и мотивисани. Добро би
било дасе угледамо на њих.
Гимназијалци су посетили Сајам књига, 29. октобра, а увече гледали филм „Три мускетара“. У
Гимназији увек има догађаја који греју. Греју и фотографије са екскурзије изложене у ђачком клубу у
организацији фото секције и професорке Наташе Кристић. Греју награде чланова фото секције и
многобројни спортски успеси који су видни и на школском сајту. Топлину носимо и са Џез-феста.
Сви ћемо се сложити да је јесењи распуст кратко трајао. Али и за то кратко време имали смо
прилике да се одморимо од напорног тромесечја, да пишемо за средњошколски градски конкурс, да
размислимо који семинар у Петници да планирамо, који факултет да изаберемо, коју књигу да почнемо
да читамо. Подсећамо да је 2011. година знања и књиге. Доситеј опомиње: Књиге, браћо моја, књиге!
Верујемо му и поносни смо на седам републичких награда колико су гимназијалци освојили на
конкурсима Задужбине ,,Доситеј Обрадовић“, за седам година колико конкурс постоји. Требало је
видети какве је предраге књиге добио Ђорђе Милинковић као другонаграђени на конкурсу Андрићу с
поштовањем од Музеја града Београда. Сигурни смо да ће међу ученицима бити све више
Доситејеваца, загледаних у будућност, уверних у моћ знања, спремних да шире видике и повезују се са
светом.
Бранка Џогаз и Марко Путниковић, IV4
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Тражи науку
Није му се свиђало. Никако му се није свиђало. Дан је био дуг, превише дуг. Свашта је хтео да
уради. А опет није. Иако је дан био дуг. Дуг и врео... Да ли сте и ви понекад имали таквих дана? Или
нисте?! Ако нисте, онда сигурно не знате шта је то успешан дан. Успешна година. Успешан живот. Ако
јесте, знате о чему говорим.
Има људи који не схватају колико њихов велики живот може да значи овом малом свету. А
можемо да кажемо и обрнуто. Опет, није важно. Наш живот је важан. Бесмислено је ставити га са
стране и пустити да тече без икаквог освртања или размишљања. Без уметања икаквих знакова и
спотицања на путу. Поготову сад, и данас. Ако сте млади, још више важи ово правило!
Хајде да се мало вратимо у прошлост. Време Доситеја. Деветнаести век. Млади дечак бежи од
учмалости незнања. Пред њим је цео тај велики живот и он га се зачудо, не боји. А можда, можда би
требало. Поготову његовог живота.Тако мали, тако млад, а већ је одлучио да се његов живот разликује
од других. А то је, морамо признати, одлучио у опасно време. И никако није могао да зна да ли ће
успети. А успео је! И он је најзаслужнији. Он, човек који је схватио колико је важан онај наш, најпростији
језик, за који нам само писмо фали, он који је схватио колико су наука и знање важни.
Вратимо се сада још мало у прошлост. Доба праисторије, на пример. Људи су и тада постојали,
знамо. Али нису причали. И тешко су могли да се саосећају са другим живим бићем поред њих. А
поготову не да живе онако како ми данас можемо. Али, опет, довијали су се. Неки су језик направили,
некако су се споразумевали. И знали су колико би им било лакше да могу некако, било како да причају.
Ценили су језик. Тада, вероватно и знање, ма какво било.
Вратимо се у Доситејево време. Ево језика, ево глупог и неописмењеног народа. Ево цркава, а
опет, ево необразовања. Наравно, морамо изузети игумана Теодора, који је оличење мудрости без
образовања. Био је мудар, али доста ствари није знао. И то је признавао. Мало је и данас таквих људи!
Доситеја ништа у животу није више занимало од науке. Био је полиглота, човек светског угледа и
широког знања. И није био себичан. А зато му морамо одати велику пошту. Много је знао и желео је то
знање да подели са свима. Цела Србија је ,,смрдела на незнање“, а он се тог ,,смрада“ гнушао. И на сву
срећу, знао је како треба ,,окупати“ Србију. Неки га нису ценили. Неки га ни данас не цене. Али они онда
не знају шта је светлост. И вероватно не знају да би без њега највероватније личили на оне из
праисторије. Мале и небитне.
Иако можда, у црквеном смислу није постао светац, он то јесте. Заиста јесте. Он је знао да ако
хоћеш народу да се прикажеш као светац, а унутра си све друго осим свеца и скромног човека, онда си
само мали паразит, који као црв од оне дивне, црвене јабуке прави трулу, и као црва од јабуке, после
себе или остављаш исти онај трулеж, или га само правиш већим.
Доситеј је око своје главе, како ми се чини, и док је био жив носио златни ореол. И све то што је
урадио, вероватно, за живота, није сматрао неким подвигом. Он је само радио оно за шта је
предодређен. За шта је рођен. Случајно се десило, сасвим случајно, да нама то и данас значи више
него било које благо. Онако, успут. Да, намучио се он пуно... Али после њега, сви помало ,,миришемо“. И
знамо да Доситеј сигурно није имао дуге и тешке дане. Јер, сваки пут кад би легао, знао је да је нешто
урадио. Некако, на било који начин, помогао овом сивом свету, и додао трунчицу боје и пар нота. И на
крају крајева, по мом мишљењу, на то се овај наш живот и своди. Сви смо победили самим рођењем и
сви смо ми прваци. Зашто ту победу не увећати још више, сваким даном, сваким сатом, минутом и
секундом? Јер, не заборавите, ти исти дани, сати, минуте и секунде, никад се више неће поновити.
Живот нам стално даје нове прилике, и могућности поправљања. Зашто то не искористити?
Јелисавета Новаковић, II4
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Научи ме да мислим, научи ме да учим
Живимо у земљи која је одувек била на ватреном крштењу свих протеклих догађаја, нека
граница између различитих светова. Увек некаква сметња, препрека - вишак. И као таква, Србија се
током векова и није много променила. Стрепећи од било каквих промена, било каквих новина, наш
народ је постао веома конзервативан, а онај део народа који има моћ да нешто савремено унесе у
заједницу, труди се да спречи сваку врсту напретка, свесно или несвесно. И баш тако све остаје исто,
нетакнуто, обавијено велом времена...
Србија, двадесет први век - образовање у
нашој земљи је исто већ деценијама. Добро, није
баш да професори туку децу по рукама, али
разуме се шта желим да кажем. Ми - деца
савременог доба учимо из књига које су
одобрене деведесетих, па чак и осамдесетих
година. У кратком периоду, наука напредује
брзином светлости. Пола уџбеника хемије,
географије и других предмета данас се не може
сматрати тачним. Неки би рекли да је то само
теорија, а шта је са практичним делом? Е, па тог
практичног, у нашем образовном систему - нема.
Тужно, али истинито. Жалосно, а нико се не
труди да то промени. Част изузецима који се
труде да наше знање буде применљиво не само
на проверама знања, већ и у стварном животу. Такви се труде да нас подстакну да размишљамо,
експериментишемо и градимо сопствену личност, став. Опет, такви су ретки - „врста која изумире“. Сви
остали су исти. Учење напамет, прихватање свега што неко каже и неучествовање у раду, саставни су
део наше ђачке свакодневице. Кад би нас неко ван школе питао нешто што смо учили у школи,
невезано за градиво, остали бисмо неми. Наставници и професори то потенцирају - учење,
пропитивање и тако у недоглед. Учинили су да је оцена јача од нашег знања, да оцена стоји изнад
наших глава као тамни облак који прети пљуском и ми, ето, учимо за ту оцену као да је то оно на шта се
можемо позвати у каснијем периоду наших живота. Наш образовни систем, који није мењан већ
годинама прописао је оцене од један до пет, а оцењивање субјективно, без критеријума, ето, у
зависности од тренутног расположења професора - њихове добре воље. А ми - ништа да научимо.
После ђаци криви, само зато што „немају право гласа“, што су подређени. Не кажем да смо ми дивни и
да желимо да упијамо нова знања. Наравно да нисмо, и право да кажем, немамо ни жељу, ни
мотивацију, подстицај, а најмање - подршку. У школама се чешће зна за прекор, казну, а награду,
похвалу, ретко ко спомене. Одавно се не цене праве вредности, оним мање талентованим не пружа се
помоћ, а онима који заиста себе остварују у некој области не пружа се подстицај. И тако, они паметни
напуштају овакве системе образовања и одлазе у потрагу за бољим животом. Онда, сви млади
талентовани људи траже посао у другим државама и тамо доприносе развитку образовања. А те
државе, даће им за узврат све услове за рад и живот, оно што овде никад не би добили и Србија остаје
без оних који би засигурно нешто могли да промене - набоље.
Ретке су установе које младима пружају прилику да се заинтересују за науку, ретки су људи који то
подстичу. Али има их, још нису сви нестали. Има оних који се труде да стари образовни систем промене, у корист
савремених младих људи, међутим више је оних који враћају точак напретка чим би кренуо да се окреће поново.
Доситеј Обрадовић је рекао: „Само простота и глупост задовољава се всегда при старинском остати“ , па ако неко
тако значајан за наше образовање, неко тако савремен у време када су промене биле осуђиване, унапреди
тадашње образовање и толико допринесе нашем народу, зашто му не бисмо веровали? Зашто не бисмо послушали
његове савете и покушали да остваримо данас, оно што је он учинио пре толико година и дали вредност мислима,
слободи ума и знању? Треба да схватимо праве вредности и да идемо у корак са временом које нам пружа
невероватне прилике и још боље услове да напредујемо, да мишљење нас, младих, почне да се цени, да и ми
почнемо да се осећамо као људи који нешто значе.
Ана Урошевић, II2
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,,О Десанки, пером и сликом“
У Бранковини, 5. октобра 2011. у школи у којој је учила и живела песникиња Десанка
Максимовић, отворена je нова, стална поставка Народног музеја из Ваљева посвећена цењеној српској
уметници. На поставци ,,О Десанки, пером и сликом“, посетиоци могу да осете радни простор
песникиње, да погледају личне предмете из њеног живота, као и да сазнају више о њеном животу и раду
са информативног паноа. Посетиоцу се чини да је песникиња управо изашла из простора, а
радозналцима оставила на разгледање оригиналне рукописе, песме у стварању, као и награде и
ордене које је добила, попут ордена Светог Саве, који јој је уручен 1925. године. По тродимензионалном
холограму изложба је јединствена, а многи гости истичу снажан утисак захваљујући модерном дизајну
изложбе. Народни музеј у Ваљеву изложио је меморијалну збирку предмета које су му Десанка и
чланови њене породице поклонили, као и фонд фотографија које је израдио фотограф Драгиша
Меденица који ју је пратио готово 30 година.Подсећамо да је прва поставка о Десанки Максимовић,
,,Завичај песнику“, у школи у Бранковини отворена 1985. године, за њеног живота.
Проведите бар један час српског језика и књижевности у Десанкиној школи, памтићете га увек.

Уметниково је да ствара
Ја, у ствари, никада нисам писао књиге, него рашивене и разбацане текстове, који су се
временом, с више или мање логике, повезивали у књиге – романе или збирке приповедака. И. Андрић
Поводом 50 година од доделе Нобелове
награде у Матичној библиотеци ,,Љубомир
Ненадовић''
10. новембра, представљене су
тематске збирке Андрићевих
прича у издању
,,Лагуне“ Вече је започело инсертом са доделе
Нобелове награде. Снимак су обезбедиле
директорка библиотеке Зорица Милинковић и
водитељ културног програма Виолета Милошевић
која је говорила о значају Андрићеве беседе О
причи и причању. О Андрићу је казивао Дејан
Михаиловић, уредник издавачке куће ,,Лагуна“.
Истакао је да Андрић представља елиту светске
књижевности, али постоји низ политички обојених
предрасуда о њему. Није прихватао да се нађе

ни у српској ни у хрватској хронологији, већ је
сматрао да његово дело говори у његово
име. Увек је имао другове, образоване писце,
цењене у целом свету, познавао је живот и
људе. Многе Андрићеве приче остале су у
сенци великих дела, па је издавачка кућа ,,Лагуна“ ове приче ставила у први план. Овом колекцијом
најбољих прича тематски распоређених приказала је ,,новог“ Андрића, а у ствари старог који би
привукао нову, младу публику. Дејан Михаиловић је нагласио да се овај Андрић другачије чита.
Проучава мотиве и теме које су ,,опседале“ великог писца. Хиљаде и хиљаде продатих наслова
доказује да је Андрић и даље велики мајстор и писац и да му се читаоци увек враћају. У свакој од шест
књига налазе се пишчеве до сада непознате фотографије које су тематски повезане са збирком у којој
се налазе (у ,,Београдским причама“ налази се фотографија фотографисана на дан ослобођења
Београда 20. октобра 1944. године). У збиркама се може наћи и хронологија рада нашег нобеловца која
обухвата његов целокупни рад и живот. Задужбина Иве Андрића, која се држи традиционалног Андрића,
допушта овај пројекат као и његова дела написана латиницом како би био доступан свима. Ова
колекција садржи шест тема: ,,Приче о особењацима и малим људима“; ,,Београдске приче“;
,,Сарајевске приче“; ,,Приче о мору“; ,,Приче о селу“,,Турске приче“, које се продају по приступачним
ценама. Наш једини нобеловац је писац који и дан данас може свему и свима да конкурише.
Маријана Јеремић, Невена Пантелић,
Даница Радојевић, Милица Машић, II5
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У сваком човеку постоји духовност и машта
Светлана Велмар Јанковић рођена је у Београду, где се школовала, живи и ради. Ауторка је
низа романа, есеја и збирки приповедака. Објавила је романе Ожиљак, Лагум, Бездно, Нигдина,
Востаније, збирке краћих и дужих прозних дела Дорћол, Врачар, Гласови, књиге есеја Савременици,
Уклетници и Изабраници, драме Жезло и Кнез Михаило, приче за децу под насловом Књига за Марка,
први део аутобиографске прозе Прозраци и молитве Светилник. Добитница је многобројних награда
као што су: ,,Исидора Секулић“, ,,Иво Андрић“, ,,Меша Селимовић“, ,,Ђорђе Јовановић“, ,,Бора
Станковић“, награде Народне библиотеке Србије за најчитанију књигу у 1992. години, НИН – ове
награде за роман године 1995. (за Бездно), као и ,,Невен“, награде ,,Политикиног забавника“, ,,6.
април“ за животно дело о Београду, ,,Мишићев дукат“, ,,Ramonda serbica“, ,,Стефан Митров
Љубиша“ и ,,Жак Конфино“ Њене књиге су превођене на енглески, француски, немачки, руски,
шпански, италијански, грчки, бугарски, кореански и
мађарски језик.
Књижевно вече у ваљевској градској
библиотеци посвећено Светлани Велмар Јанковић и
њеном најновијем роману,,Капија Балкана“, 22.
септембра, почело је са закашњењем од неких
четрдесетак минута, али публика је убрзо увидела да
је вредело чекати. Поуздана као историјски водич и
узбудљива као историјски роман, ,,Капија Балкана“ је
књига најдубље оданости и искрених осећања. Као
раскошна авантура знања, података, судбина, али и
поуздан путник кроз прошлост Београда, она је
незаобилазнa књига. Ово је дело за све којима је
Београд у срцу, јер је он по ко зна који пут главни
јунак у делима Светлане Велмар Јанковић. Књига је
изузетна и по садржају, и по обиму и по опреми.
Вече је веома надахнуто водио драматург
Бранко Лукић, секретар Културно – просветне
заједнице Ваљево. Списатељица је својим начином
приповедања и комуникације са публиком, причом о
мукама и лепотама дугогодишњег истраживања,
проучавања и писања овог ,,водича кроз историју
Београда“, учинила вече изузетним. Посебно је била
очарана ваљевском публиком која је водила
динамичан и занимљив разговор са њом. ,,Нарочито
волим разговоре о књигама и књижевностима овде у
Ваљеву, у Библиотеци, са публиком какве нема у
целој Србији. Посебна је то публика као саговорник у
размишљањима о култури и духовном расту који нас
чека да бисмо се одржали као нација. Мени је моја
публика најважнија на свету и најтоплије јој се
захваљујем што је дошла да са мном подели овај тренутак“, говорила је списатељица.
Слушајући Светлану Велмар Јанковић, закључили смо да није књижевник, била би добар
историчар. Од многих прича, посебно су нам се свиделе оне о занимљивим личностима наше историје,
почев од првих народа који су населили ове просторе. Веома је интересантна анегдота о Нушићу који је
хтео да уђе у Министарство на коњу, али га је у томе спречио министарски момак Јова, на шта му је
Нушић одговорио: ,,Море, пусти, Јово, није ово ни први ни последњи коњ који улази у Министарство
иностраних дела!“ ,,У сваком човеку постоји духовност и маштас“, поручила је Светлана Велмар
Јанковић на крају свог излагања.
Марија Глишић, Валентина Стевановић,
Милица Машић и Вера Крсмановић, II5
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Из разговора са Катјом Генедл

У Србију по нешто ново
У Србију сте дошли на шест месеци? Каква су била Ваша
очекивања и да ли су се она остварила?
„Слободно ми се обраћај на ти! Дошла сам у Србију да бих открила
нешто ново. И то сам у сваком случају и учинила. Очекивала сам пуно
меса у јелу, балканску музику у стилу „Гогол Болеро“ или „Сантел“,
гостопримство, хладну зиму и узбудљив посао. Једино што ми се до
сада није обистинило су музика и зима.“
Да ли је учествовање у пројекту обавезно?
„О, не, нико не мора. Услови су само да постоји жеља да помоћу медија
учимо немачки и језик на коме се можемо споразумевати, јер мој српски
није довољно добар. Енглески, немачки и француски ми ипак иду веома
добро.“
Знају ли ученици где могу да Вас нађу?
„Па надам се! За све који не знају: Моја канцеларија је преко пута
немачког кабинета у подруму.“
Којим данима и у ком временском периоду сте доступни
ученицима?
„Теоретски сам ту од понедељка до петка од 10.00 до 16.00 сати. Постоји још и време за разговоре, које
је на располагању свима, сваког уторка и четвртка од 13.00 до 15.00 часова.“
Да ли је одазив ученика био онакав каквом сте се надали, с обзиром да се комуникација
између Вас и ученика одвија на немачком и енглеском језику?
„Тренутно је много више људи! До сада имамо 30 ученика који су заинтересовани, и који су дали своју
мејл адресу, прикључиће им се још осморо. Колико њих ће стварно учествовати, тек ћемо видети.“
.Да ли су почели да се реализују Ваши планови везани за пројекат?
„Скоро сам завршила са истраживањем. Како ћемо даље наставити зависи од ученика. Ја постављам
само темељ и смернице.“
Где ће се све овај пројекат одвијати?
„Бићемо на различитим местима, можда једно време у учионици за немачки, напољу, све зависи од тога
штa направимо.“
Да ли нам можете објаснити основни значај пројекта?
„Ух. Хоћу да дам ученицима могућност да науче нешто о медијима. И наравно да науче немачки.“
Шта је циљ оваквог пројекта?
„Медији и језичка компетенција. Ви ученици треба да научите да рукујете медијима и језицима, односно
да превазиђете страх од њих. Јако амбициозно...“
На који начин су ученици упознати са циљем и значајем пројекта?
„До тога се долази постепено. До тога тек долази када кренемо са радом на пројекту.“
Који савет бисте дали свима онима који би се укључили у пројекат?
„Само без страха од грешака! На грешкама се учи, а учествовање у оваквом пројекту не боли.“
Какви су Ваши утисци о нашем граду, нашој школи, и да ли Вам је у плану да нас поново
посетите?
„Град: Ваљево је веома леп, позиција међу планинама је предивна. Али град је прилично мали. Када
човек не познаје никога ван школе, као ја, тешко је не осећати се усамљено током слободног времена.
Школа је јако велика и има толико ђака! Осећам се пријатно овде. И да, могу да замислим да поново
дођем овде. Ваљево и Градац су фантастични лети.“
Ана Алексић, IV4
Никола Тодоровић, II6
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Поштујмо разлике
Ове
године
Ваљевска
гимназија прикључена је пројекту
Британског
савета
“Connecting
classrooms”. Требало је изабрати тим
од три ученика и два професора који
ће представити школу на семинару у
Нишу. Пријавила сам се јер је
пројекат звучао занимљивио, иако
нисам потпуно схватала о чему је реч.
Ипак сам била необично срећна када
сам уз Марка, Ану, професорке
Смиљану и Тању, постала део тима.
Када смо коначно кренули пут Ниша,
осећала сам јако узбуђење. Осећала
сам се некако важно. Постојао је,
наравно, и известан страх. Страх од
непознатог. Да ли ћу се снаћи у свему
што ме чека? Но ипак, веровала сам у
себе и била сам сигурна да ми је
такав став потребан. У великом,
модерно уређеном хотелу, дочекао нас је представник British Council-a. Добили смо фасцикле са планом
активности за наредних пет дана, колико смо тамо провели. Одмах сам схватила да ћемо имати пуно
посла. И било је напорно. Сваки минут био је испланиран. Прва три дана кроз разне активности и
радионице прошли смо тренинг за „младе лидере” и упознали се са циљем пројекта. Углавном,
“Connecting classrooms” успоставља партнерства између школа широм света. Ученицима се пружа
међународна димензија образовања, побољшава се знање и разумевање о другим културама. Циљ је
постати грађанин света. Са нама, обуку су прошле још четири гимназије из Србије. Иако је било
захтевно, било је јако занимљиво и добро осмишљено. Предавачи су се заиста трудили, а како смо сви
били амбициозни и жељни нових сазнања и искустава, ништа нам није тешко падало, осим неспавања.
Ми, ђаци, желели смо да се што боље упознамо, зближимо, па су вечерња дружења мало дуже трајала..
Но, и на то смо некако навикли. Када се наш тренинг завршио, када смо се упознали са вештинама
преношења знања, функцонисањем радионица и значајем тимског рада, било је време да нам се
придружи осталих десет школа. Те гимназије су у пројекту од прошле године и већ су имале искуство у
обављању задатака које смо ми тек добили. Током њихових презентација схватила сам шта конкретно
треба да урадимо. Шта значи практично применити оно шта смо научили. Наравно, видела сам и како
не треба - досадне приче и теорије које не служе ни образовању ни забави. Кратке, али ефектне
поруке, презентације, филмови заинтересоваће младе. Даће одговор на питање “How to be a global
citizen? “
На крају дружења осмислили смо „лидерску химну“. Један стих из ње гласи: „Ми смо један тим,
ако си другачији, нема фрке с тим”. Он показује да смо научили да волимо и поштујемо разлике међу
нама. Било је ово заиста феноменално дружење. Испуњена су моја очекивања.
Милица Ракић, II4

Учен и разуман човек свагда се учи и свагда зна да и даље мало зна.
Доситеј
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Нови живот у Марибору
И тако, неко је завртео рингишпил мог пута, и бацио ме далеко од почетне позиције.. Само је,
једноставно освануло ново јутро. Али потпуно ново, без и једне заједничке тачке са оним претходним .
Нова соба, цимерке, држава, школа, језик, све је то дошло са једним возом, И све се отпаковало у истом
тренутку, стварајући помало конфузију дубоко у мени. Прошло је доста времена од тог тренутка, тако да
сада могу да сложим све утиске.
Тог 16. јуна сазнала сам да сам успела да упишем програм
Међународне матуре, што је са собом носило одлазак из
мог Ваљева у Марибор. Поносна што сам успела да будем
међу девет најбољих ученика из бивших југословенских
република. Отворила сам пут ка најбољим светским
факултетима. Нисам размишљала да ли ће бити тешко
Одлучно сам прихватила изазов. Не кајем се.
Програм Међународне матуре, подразумева наставу
и испитивања на енглеском језику, учење шест предмета,
од којих сам имала могућност да изаберем три, али и
полагање завршног матурског испита, целокупног градива
трећег и четвртог разреда из свих шест предмета. Поред
тога, као обавезна активност, или како га овде зову седми предмет, ЦАС (Creativity, Action,
Service),захтева додатне, ваншколске активности у области креативности, спорта, и друштвено корисног
рада. Начин рада, знатно се разликује од оног у Србији , као и сам систем оцењивања. Али није ми
требало много времена да се снађем. Као и увек, уложен рад се свакако исплати. Успела сам да се
пласирам у првих шест ученика који ће из Међународне матуре представљати Словенију на
математичком такмичењу у Хагу, наравно користећи се предзнањем добијеним од најбољих професора
математике у Ваљевској гимназији.
Ваљево сам заменила Марибором, кућу – ђачким домом, друштво са неким новим људима , а
Ваљевску гимназију Другом мариборском гимназијом. Иако ме понекад обузму носталгична
расположења знам зашто сам овде. Мариборска гимназија је заиста најбоља гимназија у Словенији,
школа са најсавремениијом техником и широким опсегом ваннаставних активности. Словенци су јако
пријатни, ни мало хладни како то стереотипи налажу.
Желим да пошаљем један велики поздрав из Марибора, Ваљевској гимназији, њеним
професорима, и да оним правим, гимназијалским, клупским друговима, а препознаће се сами, кажем
да имају јаку конкуренцију у Словенцима, али да се ипак зна ко има предност.
Марија Гајић

Немачки као животна лекција
Македонија по други пут, само у другом руху. Као и нова песма, на прво слушање ти се не свиди,
али после се навикнеш.
Ко је читао прошли Гимназијалац,з на да су три ученика наше школе Софија Урошевић, Ненад
Пиргић и моја маленкост добила стипендије Гете-института, а уједно и прилику да побољшају знање
немачког језика. Наиме, они су три недеље током јула боравили у различитим немачким градовима:
Франкфурту и мање познатим, тачније за ширу јавност потпуно непознатим местима, Даселу, недалеко
од Хановера и Опургу. Помислићете: ,,Сами у сред Немачке!“, но друштво су им правили ученици из
целе Србије, тачније стипендисти из Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца. Не би било занимљиво
да на летњем курсу нису, били млади из целог света: Азије, Африке, Америке, Европе. Живели смо као
једна велика породица. У почетку су можда постојале предрасуде, али онда схватиш да су сва деца, сви
људи исти. Како каже једна Бајагина песма: ,,Довољан је осмех, не треба ти кез... “ и схватиш да је
осмех тај који повезује све нас. Србе и Литванце (поред кошарке ☺), Русе и Пакистанце, сви смо
једнаки. Чак ни језик није могао да направи баријеру између учесника курса. Мало немачки, мало
енглески, а и слушали су наставу која је омогућила да побољшају ниво знања немачког. Успели су да
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добију сертификате А2 и Б1. Све то бесплатно, и плус џепарац. Нисмо ми тамо учили само немачки, већ
једну велику лекцију о животу.
А, да Македонија... Једноставно је било неизбежно не поменути Немачку јер претходно изложени
садржај представља циљ нашег одласка у госте код комшија, тачније њихову престоницу Скопље. Тамо
је одржан тродневни семинар, од 9. до 11. септембра, који је поново окупио стипендисте.
Презентацијама смо упознали једни друге са нашим боравком, а што је најважније поново смо били
заједно са нама драгим особама.
Успели смо да украдемо мало слободног времена и обиђемо Скопље. Прошли пут смо имали
водича који нам је показао културне споменике Скопља, а могли смо бити сведоци и многобројних
тренутних изградњи, које, руку на срце, нису аутентичне с обзиром да су попримиле утицај римске
културе. Сада је у центру подигнута фонтана, споменик Александру Македонском, величанствен осврт
на културну баштину ове земље и античког доба уопште. Као што на почетку рекох старо Скопље
(Македонија) у новом руху.
Пут је био исцрпљујући. Септембарске врућине напорне, професорка Катарина Мирковић
одговорна, ми неодговорни, овај неодморни имајући у виду да смо све време исцрпели за разговор са
другарима који су са нама похађали летњи курс у Немачкој. Поред професорке Мирковић, пут су водиле
Даница Вучинић и Johanna Nüsse са Гете-института. Путовање које је трајало отприлике 8 часова
улепшала је вест да је Ноле добио Федерера на US open-у, да су кошаркаши добили Турке (оно касније
што је уследило не знам шта им би).
Кад се осврнем и није било тако лоше, само што је возач неколико пута скренуо на погрешну
страну, што смо ми из Ваљева стигли у пет до шест на аутобус, што је била гужва... Македонци имају
кухињу сличну нашој. ☺
Свако ново искуство има цену свог сазнања, а успомене? Оне су осуђене на то да се стално прерађују и
да се више никада не враћају у првобитно стање јер више нису стварне.
Јелена Петровић, IV7

Упознај Европу у Пољској 2011

Пловећи паперјастим облацима сунчаног септембарског дана, преко Беча, небом изнад јасно
уочљивог Шенбруна, након два успешна лета стигли смо у Пољску. Узубуђење и трема због првог лета
авионом, али и због чињенице да ћу наредних седам дана провести са људима које видим први пут у
животу, нестали су током првог полетања и пријатне атмосфере у друштву. Наиме, група од тринаест
средњошколаца из целе Србије, захваљујући ISAC фонду и пољској амбасади, добила је прилику да
овог септембра упозна Европу и Европску унију у Пољској, али и Пољску у Европи.
Наша прва станица била је Варшава, велики, сређен
и добро организован град. Први дан боравка протекао је
углавном упознајући се са нашим вршњацима из опште
гимназије Болеслав Прус. Кроз многобројне радионице и
дискусије о култури и обичајима ове две земље тражили смо
сличности и разлика у свему па и у језицима. Кроз квизове
колико знаш о Пољској, односно Србији, сазнали смо доста о
њиховом начину живота, али смо и ми њима мало приближли
Балкан и Србију. Причајући о интернету и глобализацији,
школском образовном систему и утицају Европске уније на
њихов живот, видели смо да наши вршњаци имају много
више могућности за образовање и путовања од нас.
Схватили смо колико се Пољска труди, улаже у образовање
и инсистира на одличном познавању енглеског језика.
Пољски образовани систем организован је нешто другачије.
Њихова основна школа траје шест година, затим долази три
године ниже гимназије, после које се полаже пријемни испит
за три године више гимназије. Њихове школе су велике и
добро опремљене, са теренима и салама за физичко у
одличном стању. У настави доста користе рачунаре и smart
табле, али и класичан начин предавања помоћу креде и
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сунђера. Њихова школа има и сигурносни систем, тако да ученици улазе у школу активирањем своје
картице. Мислим да им је у школи доста опуштенија атмосфера и да су професори мање захтевни него
код нас. Девојчице слободно долазе у школу у шорцевима и мини-сукњама и сви проводе одморе
седећи по поду на ходницима док се професори провлаче поред њихових ногу.
У сећању ће ми заувек остати сати, који су изгледали као минути, проведени у неколико музеја,
великом научном центру Николај Коперник и универзитетској библиотеци. Веома модерни и добро
опремљени верно приказују и звуцима и сликама нека минула времена. Најјачи утисак на мене
оставили су Музеј Варашавског устанка и Шопенов музеј у Варшави. У сваком музеју имате опцију да
изаберете на ком језику ћете гледати и слушати презентацију или филм који вас интересује и при том се
све активира на додир.
Пољска током ових шест месеци преседава Европском унијом, а ми смо имали прилику да се
упознамо и поразговарамо са представницом одељења одговорног за управљање. Обишли смо
парламент и скупштину и након тога упутили се возом ка културном центру Пољске, у мањи и мени
доста симтатичнији град - Вроцлав. Са изузетим водичем кренули смо у упознавање овог ушушканог
града на Одри са преко 200 мостова, Кренули смо из самог срца, старог дела Вроцлава, сличног
Ватикану. Поглед са највишег торња највеће катедрале, високог 60 метара је слика коју ћу дуго памтити.
Крстарењем Одром стигли смо до Јапанске баште, изузетно сређеног, пријатног и пространог парка. У
Вроцлаву смо имали састанак са градоначеником, способним човеком који много улаже у науку и који се
труди да младим и успешним људима обезбеди добар посао у Вроцлаву.
Одлазак у Пољску је незаборавно и веома корисно искуство за мене. Склопила сам нова
пријатељства, упознала талентоване, вредне и успешне ученике, али и сјајне људе. Такође, видела сам
да се рад увек исплати и да се знање цени и вреднује. Препоручила бих свим трећацима да током
следеће године прате сајт www.isac-fund.org и пријаве се за учешће у програмима Meet Europe.

Јелена Вујић, IV1
Канзас Сити, МО
15. јул 2011.
Како је моја дужност да будем блогер дана, одлучила сам да то не урадим на уобичајен начин.
Сви пишу о својим осећањима током боравка у Америци и то постаје помало досадно. Зато ћу ја
покушати да вам представим један дан који је, по мом мишљењу најзанимљивији до сада.
Комби нас је, као и обично, покупио рано ујутру и до девет часова сви су већ били спремни за
нове авантуре. У девет смо били у просторијама универзитета Канзас Ситија и чекали да предавање
почне. Предавачи су говорили о својим искуствима када су били наших година. Било је интересантно
чути да су исти људи, који су имали проблема током одрастања, успели да промене погрешан правац
којим су кренули и да служе својој заједници на прави начин . Моћ доброг лидерства била је очигледна у
њиховом случају. Живели су на ивици, а некако су успели да направе промене на овом свету. Њихово
предавање оставило је снажан утисак на нас.
Наша следећа станица био је Харвестер – једина банка хране у том подручју. Харвестер је
складиште за скупљање и дистрибуцију хране и производа за кућу. Након ручка, искусили смо чари
правог волонтирања. Спаковали смо три стотине двадесет кутија хране за старе и инвалиде. Два и по
сата константног физичког рада, паковања, отварања кутија, ношења, бројања, проверавања, није
представљало напор за ентузијасте попут нас. Сав тај зној и врућина само су нас охрабрили да радимо
више и подсетили нас на циљ за који се боримо. Нико није одустао јер је било сјајно учинити такву ствар
за људе којима је помоћ заиста потребна. Када су све кутије биле спаковане и спремне за транспорт,
сви смо имали састанак. Планиран је излет на Пери језеро наредног дана. Одбор за ручак је направио
списак ствари које су нам потребне и сви смо отишли у Костко, у куповину.
Наш дан је био до краја испуњен и, сасвим сигурно, најбољи до сада. Добили смо шансу да
некоме заиста помогнемо. Сазнање да једном кутијом дајемо некоме храну за месец дана и да му
помажемо да преживи, изазивало је невероватан осећај.
До виђења, за сада!
Ђурђа Јевтић, IV6
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Програм за младе лидере Централне Европе,
(Youth leadership program with Central Europe)
Ове године је, уз финансијску подршку State Department-a започет нови програм размене
студената између Америке и држава Централне Европе. У програму учествује по десет ђака и два
професора из Мађарске, Словеније, Словачке и Србије. У Србији, програм је организован уз помоћ
Иницијативе младих за људска права, чији представници су бирали учеснике програма. Циљ програма
је између осталог и побољшавање лидерских способности, израдња самосталног пројекта ради
решавања актуелних локалних проблема, упознавање са новим културама и боља сарадња између
младих у региону. У Србији, у програму учествује пет градова: Ваљево, Шабац, Лозница, Прешево и
Бујановац. Програм ће бити реализован и на лето 2012. године.
Ове године, програм се одвијао
између 5. и 28. јула. Прво окупљање свих
учесника било је у Вашингтону, где смо били
пет
дана.
Након
упознавања
са
представницима центра Меридиан, који
организује размене студената између Америке
и других земаља, уследила су предавања о
америчком државном уређењу, историји и
политичким односима између Америке и
других земаља. Како смо били смештени у
собама Универзитета Џорџ Вашингтон, који је
у самом центру града, могли смо свако вече
слободно да се шетамо. У Вашингтону смо се
упознали и са групом из Ирака, са којом смо
били на предавању о иностраној политици
САД-а и међународним конфликтима који су
се јавили као последица те исте политике.
Према истраживању које је спровела Америка,
Србија се уз Ирак и Авганистан нашла у групи
од десет земаља које најмање оправдавају
америчку инострану политику. Сви учесници
су изнели свој став о узроку тога и како то може да се промени. Циљ свих семинара које смо имали у Америци је
сигурније излагање својих ставова, тако да смо поред расправе о међународној политици САД-а, водили и
расправу о стању у Баскији и нападима терористичке организације ЕТА тако да смо, подељени у групе, били
представници шпанских органа власти или Баскијаца који хоће независност.
Наредне две недеље смо били смештени у породицама у Канзасу, Бурлингтону или Ралију. Иако смо били
у различитим градовима, све три групе су имале исте семинаре. Група из Ваљева и Шапца је била у Канзасу,
највећем граду Средњег запада који је познат по одличном роштиљу и џезу. Док смо били у Канзасу, радили смо
на сопственим пројектима и правили акциони план ради прикупљања средстава за реализацију пројекта. Поред
тога, волонтирали смо у Харвестеру, где смо паковали храну за људе који не могу сами да је купе, и у , невладиним
организацијама основаним да би склонили гладну децу са улице, чији родитељи не могу да брину о њима. У
Канзасу смо посетили и: џез и бејзбол музеј, фарму Џесија Џеја, Њорлдс оф Фун где смо уживали на
ролеркостерима, музеј Харија Чрумана и историје Канзаса. Увече смо били слободни, излазили бисмо са
породицама, окупљали се у центру са остатком групе па ишли у биоскоп или шопинг или бисмо се нашли на базену
некога од нас па ту провели вече.
Поновно окупљање групе је било у Чикагу. Ту смо такође били смештени у центру града тако да смо увече
могли слободно да шетамо градом или идемо у шопинг пошто смо били одмах до авеније Мишиген. Ту смо се
упознали са Кевином Лампеом који је држао часове беседништва Бараку Обами при његовој кандидатури за
председника. Један дан смо провели возећи се реком и разгледајући Чикаго, па смо вечерали у ресторану Буба
Гамп посвећеном филму Форест Гамп. У Чикагу смо такође имали предавање о утицају социјалних мрежа и како
што боље да их искористимо за промоцију својих пројеката.
Јединствен начин да побољшате своје лидерске способности, научите како да промените ствари у својој
средини и прикупите средства за реализацију својих пројеката, стекнете нова пријатељства и проведете месец
дана у Америци. О томе ће вам сведочити професорка Анита Новосел и Ђурђа Јевтић, ученица IV6 . Са њима сам
боравила у Америци.
Све информације о условима за пријављивање можете наћи на сајту: http://rs.yihr.org/rs/article/612/, радо ћу
помоћи свим заинтересованима око апликације.
Тихана Лескур, III6
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Један језик, многе културе
Ове године је од 23. до 30. октобра трајао 56. Међународни
београдски сајам књига. Сајам је отворен у недељу увече, и први пут ове
године трајао је дан дуже него ранијих година. Српски писац Светислав
Басара и писац из Мозамбика, Мија Кото, у име осталих земаља које
учествују на сајму, и почасног госта сајма – португалског језика, отворили су
овогодишњи сајам. За најбољег издавача проглашена је издавачка кућа
„Фабрика књига“ из Београда.
Ученици Ваљевске гимназије 29. октобра, раздељени у групице запловили
су сајмом. „Књиге спајају људе.“ – слоган овогодишњег сајма потпуно је
оправдан. Спојени са светом ходасмо претрпаним улицама књига.
Дом књига нас је очарао: од приручника за јогу, кување, здрав живот, па
све до светски познатих романа и бестселера нашег доба: „Сумрак“,
„Господар прстенова“, „Хари Потер“. Књиге су извирале одасвуд, сваки кутак
одисао је мешавином мириса старих и нових књига. Могли смо видети
Шекспира, Вајлда, Молијера, Гетеа, Сократа, Тацита, Вергилија, Овидија и
друге како испреплетани чекају их загрле руке читалаца,
чији се број непрекидно повећавао. Питали смо се да ли је
то само због књига или и због изложбе фотографија
Драгољуба Замурловића, „Путовање кроз Португалију,
зелену земљу“, која се налазила на отвореном. Изложба је
приказивала пејзаже португалске природе: обала, камењара,
насеља, људи...
„Када се путник пробудио и отворио прозор собе, свет
беше створен“, писао је Жозе Сармаго. Ми смо упознавали
свет књига света само пет сати. Знајући то и раније, и
обдарени љубављу ка књигама, нисмо се вратили празних
загрљаја.
У месецу премијера присуствовали смо пројекцији
новопристиглог филма „Три мускетара“ из пера Александра
Диме. Једра биоскопа, режија Пола В. С. Андерсона,
шарм наше прослављене глумице Миле Јововић, допринели
су свеопштем усхићењу ђака. Акција, завера, преокрети,
љубав и смрт делићи су онога што крије филм, а о чему
говоре утисци ученика, који су потпомогнути 3D технологијом
посматрали свет другим очима.
Под окриљем ноћи и градских светиљки кренули смо.
Магла нас је убрзо стигла, те је пут био магичан. Топлина
аутобуса и жагор разговора некима су отворили ризницу
сна, а некима поклонили још тема за разговор.
Останимо стога у духу књиге, јер она нас оплемењује
и освежава. Послушајмо Цицерона: „Соба без књига је
слична телу без душе.“
Никола Тодоровић, II6

Што год видимо да просвећени људи творе на општу корист, творимо и ми колико
можемо
Доситеј
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Читајући...
Читајући могу да дотакнем звезде. Читањем оплемењујем своју душу, будим машту, живим нови
живот. За мене је читање чаролија!
Федерико Моћа је један од највећих чаробњака на свету. Ставио је своју чаробну капу, узео
штапић и пар чаробних састојака: одличну тему, предиван мотив, ликове јаког карактера, своје мисли и
идеје... И „Ћири бу, ћири ба“, настало је „ Три метра изнад неба“, књига чије ме је читање заиста
одвело, три метра изнад неба.Читам и осећам како ми срце игра, а душа трепери. Ишчекујем следећи
догађај... Читам и не желим да престанем... Не желим да одем, не желим да напустим своје пријатеље
из маште... Он је грубијан који никада раније није волео и при првом сусрету са њеним осмехом, санта
леда око његовог срца ће почети да се топи. А она мирна девојка, чији ће савршени свет окренути
наопачке он, његове очи, његова љубав...
Желим да знам шта ће се са њима десити, желим да уђем у њихов свет, да им помогнем... Да
викнем гласно: „ Не! Не ради то. Погрешно је, повредићеш је! А она само тебе воли“, када је потребно.
Нећу да их напустим јер они имају само мене, а ја тренутно само њих желим да имам. Само њима да се
посветим. Јер са њима се осећам спокојно, опуштено... Они су моји пријатељи из маште и нико ми их не
може одузети. У њиховом свету ме нико не може повредити, ништа ми се не може догодити. Ту су, и
неће отићи. Не желе да оду. Желе да ми се посвете колико и ја њима, да ми кажу своја осећања, своје
тајне... А ја желим да саслушам, да помогнем.
Воле се! Неизмерно, неизрециво, необуздано, највише... Воле се и желе да буду вољени. Ја их
волим. Пружају ми ужитке маштања, шетања кроз нестварне светове. Са њима никада није досадно...
Лепо је, занимљиво, опуштено, лагодно... Просто савршено. Нема бриге, нема туге, нема проблема.
Само свет који желим да видим. Допуштају ми да верујем у љубав: лепу, нежну, духовиту, велику, малу,
болну, урнебесну, необуздану, незаустављиву... У љубав према породици, животињама, природи,
музици, храни, уметности, према особи чије ми плаве очи не дају мира, према читању.
Књиге су за мене ослонац. Поред њих сам храбра и не бојим се новог корака. Не бојим се
ничега. Не бојим се љубави. Јер тамо где се волимо, никада није мрак!
Соња Ђујић, I4

*****
Добро дошли у мали свет Јапанских прича XX века. У Јапану су одвајкада постојале разне
врсте кратког прозног састава, Писци ове егзотичне, каткад лирске прозе спадају у врхунске прозне
ствараоце. Међу њима је добитник Нобелове награде за књижевност 1969. Јасунари Кавабата, као и
два бивша кандидата Ђун'ићирoи Танизаки и Јукио Машима. Oни су проповедали о декадентној
преокупацији естетским идеалима, али су говорили и о старим јапанским вредностима, о уживање у
животу. Међутим, свих петнаест писаца ове књиге другачије описују своју животну мисију , другачије
посматрају живот око око себе. Док читате њихове реченице, схватате колико се разликују од европских
писаца , али и колико су им слични. Неки читаоци кажу да им је јако напорно да читају било каква дела
јапанских аутора јер превише одуговлаче. Битно је упознати се са њиховим стварањем како би се
отиснули у далеки свет јапанског духа и књижевног кретања.
Јована Ђорђевић, IV6
Крадљивица књига нема розе корице, ни лепу слику на насловној страни. Ову књигу пише
смрт, Јевреји, нацистичка Немачка. Смрт никада није имала толико посла, а опет имамо утисак као да
смо у бајци. Све је око јунака у распадању, читав свет губи смисао, све је сурово, ружно, мрачно, а они
ипак у себи носе човечност. Пркосе лудилу рата и показују нам колико је једноставно, лако, али и тешко
бити човек! Шта још рећи о последњим тренуцима улице Химел, о Хансу који мења своје цигаре за
Лизину књигу, о Рози која спава залепљена за хармонику... О смрти? Смрт започиње своју верзију приче
и све се окреће наглавачке, а с друге стране, када се смрт умори радећи свој посао, нешто је врло
погрешно у свету.
Дуња Новаковић, IV4
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Мислим – дакле постојим
Четврти писмени задатак Марије Плавшић, I7
Шта уопште представља постојање? То што смо рођени, што неколико секунди
шетамо овом планетом. Што одемо у заборав – одакле смо и дошли. Да ли?
Шетамо кроз живот као муве, бринући о милион малих, нама важних ствари, а да се
никада не запитамо зашто смо ту. Зашто баш ја, а не неко други? Зашто се зовем Марија? Да
ли пуком случајношћу, или руком судбине? И онда, да ли сам ја овде? Можда сам још негде, а
нисам ни свесна тога. Како човек може бити толико арогантан да помисли да је једини?
Једино живо биће у универзуму.
Рене Декарт је направио разлику између човека који себе сматра центром универзума,
тј. између средњовековног доба и револуције. Да ли је он хтео да укаже на човекову
безначајност, или његов значај? То су питања на која нема одговора.
Да ли ја уопште постојим? Наравно да постојим. Не треба ми никакав научник да ми
то потврди. Ја знам да волим своју породицу, пријатеље. Знам и да они воле мене.
Љубав – кључна реч. Вечита мистерија, најстарије питање и најсветлији одговор. Више ништа
није потребно.
Оцена: брло добар (4) Коментар професора: „Интересантно размишљање! Прегледно, јасно казивање.
Настави да размишљаш о тајнама света. Добар почетак!“
Предметни наставник: Милена Петровић
Анализа рада:
У уводу се скрива поента задатка. Међутим, због набрајања података губи се његова вредност:
„То што смо рођени, што неколико секунди шетамо овом планетом. Што одемо у заборав...“
Речцом „да ли“ баца сумњу на своје мисли, претходно наведене.
У централном делу задатка Марија се осврће на различите људе који чине свет: „Шетамо кроз
живот као муве...“, и на многобројне обавезе које прихватамо : „бринући о милион малих, нама
важних ствари...“ Дакле, открива нам смисао постојања који се скрива у ситницама.
У хаосу мисли и осећања о постојању уводи нас реторским питањем: „Зашто баш ја, а не неко
други? Зашто се зовем Марија? Да ли пуком случајношћу, или руком судбине?“ У реченицама: „И
онда, да ли сам ја овде? Можда сам још негде, а нисам ни свесна тога.“, осликана је лепршавост
њене маште и онога што крије у себи – она машта. Јасно је дочарала став човека као зависне јединке:
„Како човек може бити толико арогантан да помисли да је једини? Једино живо биће у
универзуму.“ Такође је присутно и њено лично опредељење прожето разумевањем за друге.
„Рене Декарт је направио разлику између човека који себе сматра центром универзума, тј.
између средњовековног доба и револуције.“ Ово образложење не можемо у потпуности прихватити
јер, подстакнути историјским изворима, знамо да је човек средњег века био под јаким утицајем цркве
која је своје седиште сматрала центром света, као и сва подручја где је ширила своје учење.
Потом
следе реченице: „Да ли је он хтео да укаже на човекову безначајност, или његов значај? То су
питања на која нема одговора.“ Оваквим начином излагања стиче се утисак несигурности онога о
чему нас аутор извештава.
До наглог преокрета долази у наредним реченицама: „Да ли ја уопште постојим? Наравно да
постојим.“ На тај начин несигурност је нестала, истичући чврсту веру у своје постојање. Наредне
реченице: „Не треба ми никакав научник да ми то потврди. Ја знам да волим своју породицу,
пријатеље. Знам и да они воле“, откривају зрелу особу која постоји и живи независно од теорија и
теорема појединих научника, то је разумна особа са осећањима: љубави, привржености...
У закључку нам даје одгонетку уводног питања: „Шта уопште представља постојање?“ Љубав је
„Кључна реч. Вечита мистерија, најстарије питање и најсветлији одговор.“
„Више ништа није потребно.“ , јер љубав је покретач.
Никола Тодоровић, II6
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ОВТСНАЧОРОРП
Те ноћи падала је киша, тиха шуштава киша. Чуло се добовање капљица по прозорском окну,
уједначено и ритмично. Јак налет ветра померио је олук за воду из лежишта и он је наставио да се
клати производећи шкрипутав звук. У старинској дневној соби која је заударала на устајалост и прашину,
горело је неколико зидних шпиритусних лампи, али оне нису биле довољне да осветле пространу
одају... по ћошковима је и даље било мрачно и заударали су на влагу .
„Енсак“- промрмља жена заваљена у црвену фотељу са високим наслоном. Прстима је
нестрпљиво тапкала по столу у складу са лупкањем кише на прозору.
„Доћи ће, морају“ - одговорио је глас са другог краја собе. Човек је седео на столици и листао
новине, ни једног тренутка не обративши пажњу на оно што је у њима писало. Грицкао је нокте и
изгледало је да му је јако непријатно и као да би радије био било где, само не ту.
Сат изнад камина одавно је престао да куца и једини звук у просторији, поред звука шуштања
страница,
било
је
неуједначено
зврндање помоћне пећи која само што
није престала да ради.
У том тренутку женини прсти
застали су на пола пута ка дрвеном
столу, благо је спустила руку и
усправила се. На другом крају
просторије човек је задржао дах,
одложио
новине
и
напрегнуто
ослушкивао. Зачуло се тихо куцање на
вратима дневне собе.
„Етинсак“, узвикну жена и убрзо
након тога врата се уз шкрипу
отворише. У собу уђоше два мушкарца
намрштених
лица
и
уштогљених
покрета. Први је био виши и крупнији, а
други нижи и кошчат. Видело се да
први представља ауторитет, из сваке
његове поре избијала је неприкосновена моћ и самоувереност.
Неколико тренутака владала је напета тишина, а онда се женино лице озари и она полете у
загрљај вишем мушкарцу. Његово лице омекша, упути јој широк осмех и очи му зацаклише.
„Алилсим мас ад адакин етећен ићод“, промрмља жена у његов врат. Глас јој је подрхтавао, али је
успела да се сабере, ухватила је мушкарца под руку и повела га за сто.
„Евс ећ итиб у удер, гаД, ово омс илакеч олец ечев“, обрати се она човеку за столом. Даг
нервозно намести наочаре на носу и промешкољи се на столици.
„Елкад“, уздахну жена ,„Евкак ус итсев?“„Вести су добре“, одговори високи мушкарац осврћући се
по просторији. „Добре су“- понови он још једном, као да се трудио да је увери у истинитост својих речи.
„Aд ил от ичанз...“, поче жена, али се заустави. Изгледала је збуњено. „Атш от оварпаз ичанз?“
Високи мушкарац баци поглед на свог сапутника који је остао да стоји поред врата. Овај задржа
безизражајно лице и само неприметно климну главом.
''Још увек има наде. Мислили смо да је крај, али није“, одједном му се појави нека чудна ватра у
очима, на неки начин и превише сурова, „не може бити.“
„Ап ад ил от ичанз ад еј автрм? Ад ил еј ацичјовед автрм?“- погледала га је жена упитно. У
потпуности се сконцентрисала на човеково лице, на коме се појави дубока бора.
„ Не, девојчица није мртва!“ Израз жениног лица у почетку је био збуњен, али је полако прелазио у
бесан и љутит.„Олиничу им ес ад ис оакер ад ус итсев ербод“, рече она бесно устајући и отргнувши
столицу. Старији човек је и даље седео у фотељи покушавајући да изгледа максимално смирено, али је
из минута у минут био све нестрпљивији. И најзад, проговори...
„ Да ли ти уопште схваташ шта то значи?“ Глас му је био храпав и сув, као да није проговорио
данима. „ Да ли ти знаш шта ће се десити ако дете остане у животу. Она је предодређена за велике
ствари. Нажалост, на погрешној је страни.“
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„ Управо о томе и говоримо. Вести уопште нису толико лоше“, рече нижи човек и дугачким
кораком се упути преко просторије... „ Као што си рекао, то је дете. Могли бисмо лако да је преведемо
на нашу страну. Могла би учинити многе велике ствари...“
„Ад ил ис атсиаз окилот навиан? Алилсим мас ад шами раб олам агзом. Окавс иб оитавхс ад
царатс от ећен итиловзод“ - одговори жена бесно.
„Али са девојчицом на нашој страни бисмо могли да учинимо све што хоћемо! Знате ли ви уопште
ко је њена мајка? Њена мајка је Ајви! Да, добро сте чули, Ајви!“ Сви у просторији се збуњено
погледаше... „ Ајви је била најмоћнија жена на Планети! Најмоћнија, али на погрешној страни. Родила је
Аиду. Аида је девојчица која је предодређена да спасе свет. Према пророчанству, њена мајка умире на
порођају, као што се и догодило. Ајви је мртва. Због тога је настала толика узбуна. Дете је одмах
однесено код старца. У Долини је!“
Женине очи засветлуцаше. Као да се у тренутку у њој родила нека бриљантна идеја. Као да види
решење...Изненада, гром који је ударио у оближње дрво прекину их у размишљањима. Сви устадоше са
својих столица и упутише се напоље. Изашли су на кишу, али као да је нису осећали. Дугим корацима
упутише се ка мрачним, од кише каљавим путељцима... Свако је имао неку чудну ватру у очима. Било је
то чисто ЗЛО!
Изненада, нађоше се пред једном високом челичном капијом. Деловала је мрачно и злокобно. Све
четворо се погледаше у очи.„ Да ли сви знамо шта треба да радимо?“- упитао је високи човек. Трудио се
да звучи опуштено, али се осећао неки чудан призвук у гласу.
„А атш ит шилсим ад омс илидар евс емерв? Омамен ебаџ тсонбосопс ад индеј амигурд оматич
илсим“ - одговори жена саркастично. Тензија се осећала у ваздуху. У следећем тренутку су се нашли
испред огромних врата. Застали су на тренутак и неко би помислио да су пожелели да куцају. Али, то би
било сулудо. Нико их није очекивао и боље би било да тако и остане. А њих то и онако није занимало.
Навикли су да играју на прљаво.Само једна ствар је била битна - да остваре свој циљ!
„Добро је, нико и не слути да сам то ја“, задовољно помисли Аида, „спасићу ја свет од оваквих
наказа...“ и повика: „Омедјах, ицмом, адас еј ан енем дер!“

Сам себи странац

Нађа Јовановић, II3

Живимо у добу у коме технологија све више напредује. Са њеним напретком мења се и начин
живота. За мене, то је природно. За неке друге људе, не баш. То је такође природно. Какав би ово свет
био када бисмо сви били истомишљеници. После свих ових неслагања на глобалном нивоу, разних
ратова, тешко је замислити такво место. Ко зна, можда би то и био бољи свет од овог садашњег.
Међутим, то је прича за неку другу тему.
За ову тему је битно то да је напредак технологије донео, нама, људима, нешто несвакидашње,
наизглед једноставно, али приликом подробне анализе крајње комплексно. Ствар о којој можемо да
утрошимо све време овог света расправљајући, а да опет не дођемо ни до каквих конкретних
закључака. Интернет.
Неко би се запитао шта је то толико специјално у вези са интернетом, зашто га сада толико
дижем у небеса као да ми од њега живот зависи. Интересантно је то што можда и зависи. Један живот.
Живот странца који обитава у мојој кући у тренутку док ово пишем, чека ме да се вратим кући, да
седнем за компјутер. Ја сам за њега такође странац. Он мене не познаје, али ипак, он зависи од мене. И
ја од њега.
Да, зависим од странца. Не знам ништа о њему, само да нестрпљиво чека мој долазак кући. Не
могу му побећи. Немам ни где. Пошто се већ налазим у безизлазној ситуацији, покушавам да сазнам
што више о њему. Али све је безуспешно. Као да имам рупу у памћењу везану тачно за њега.
Покушавам да преварим сопствене мисли и да их усмерим ка том необјашњивом ентитету од кога
зависим. Али, мисли ми у тренутку постају магловите, блокада се диже и не попушта. Приморан сам на
повлачење. По ко зна који пут. Не знам да ли се странац на исти начин занима за мене. Да ли истражује,
да ли га занимам, да ли се интересује за свет у коме живим, универзум у коме живим. Можда се, ипак,
интересује. Он такође зависи од мене. Једино је природно да покуша да сазна што више о ствари од
које зависи. Али никад не могу бити сигуран. Све је магловито.
Мада, копајући по сећањима, успевам да ухватим један тренутак када се све рашчисти. Тренутак
краћи од блица на фото-апарату, али ипак трачак наде за мене да дођем до неке, било какве
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информације. То је тренутак када странац постаје ја, или ја постајем странац, више ни сам не знам.
Рекох већ да зависимо један од другог, мислим да обојица схватамо важност наше повезаности и
обојица се трудимо да са оним другим буде све у реду. Савршена симбиоза.
Такав један тренутак десиће се вечерас. Потрудићу се да будем спреман, иако унапред знам да
нећу сазнати ништа ново. Сазнао сам само да он живи у том интернету, том паралелном универзуму
мени необјашњивом. Та информација мени ништа не значи, очајнички жудим за још нечим, било чим,
желим да добијем било какву звезду водиљу. Али знам да је то немогуће. На снази су неке натприродне
силе универзума које ми неће дозволити да сазнам више. Није ми ни намењено да сазнам више.
Универзум сам ствара своје изабранике, који вероватно поседују то знање. Али ја нисам један од њих.
Ја не смем да сазнам више. Баланс између универзума мора остати очуван.
Тврдоглаво одбијам да прихватим све ово, радозналост ипак избија на површину. Желим да
знам зашто зависим од тог странца, зашто баш ја. Да ли универзум ипак има неку улогу за мене. Желим
то забрањено знање. Остаје ми да се надам да ћу вечерас успети да пробијем древне баријере
универзума и да сазнам. Сазнам све. Али ипак, клица сумње у мени све више и више расте, као и увек.
Баш како је универзум и планирао. Понекад се запитам да ли се он то само поиграва са мном. Да ли ме
неки натприродни ентитети управо посматрају и смеју се мојој немоћи. Да ли они уопште знају за смех,
за шалу, љутњу, бес? Ко су они, како изгледају, колико дуго су ту, да ли уопште постоје? Толико питања
без одговора.
Чекам да вечерас дођем кући, поново будем сведок овој древној аномалији. Аномалији, која
траје краће од блица на фото-апарату.Могу само да претпоставим да је то уствари прелаз између два
универзума. У том тренутку се губе сви тренуци. Све и постаје и нестаје у једној величанственој
какофонији. Остаје ми да се надам. Да посматрам. Желим да сазнам.
Никола Цокић, IV2

Апсурди времена у коме живимо
Тако близу а тако далеко. Никад ближе а никад даље једни од других. Никад богатији а ни сиромашнији.
Све ове теже описују савремено друштво, садашњи облик модерног друштва. Све ове тврдње су болно истините,
једино се разликује угао из кога посматрамо стварност.
Сви људи које познајемо удаљени су од нас један клик компјутерског миша, а у мислима су светлосним
годинама далеко. Некада се са другарицама на кафу ишло да би се ’испричало’, а данас се седи у кафићима и
комуницира преко социјалних мрежа. У том свету ’имамо’ хиљаде и хиљаде пријатеља, а у стварности имамо
једино рачунар или мобилни телефон. Сто већи број ’сајбер’ пријатеља - отуђенија особа. Иронија...
Главне одлике времена у коме живимо су капитализам и материјализам. Главни циљ је зарадити што више
новца, стећи што већи капитал, а на путу до тог циља људи често губе све оно истински вредно у себи. Губи се
људскост, осећајност, саосећајност, а добија се новац. Губи се оно што се новцем не може купити, а добија се
новац. Апсурд...На путу до новца неретко се губе и пријатељи и породица, али се добија материјално богатство
којим се не може купити нови живот! Живот је само један, и ако га утрошимо на скупљање новца- нема назад. Шта
вреди некоме најскупља камера ако неће имати са ким да подели њом забележене успомене?
Готово сваког дана гледамо како се у нашој околини секу шуме и на њиховом месту ничу зграде или
фабрике којима је поново циљ да некоме донесу профит. Питање је тренутка када ће читава природа бити коначно
уништена зарад нечијег профита. Да ли ће тада људи схватити да новац не може да се једе?
Никада није било више ’здраве хране’ по продавницама, а људи никада нису били лошијег здравља.
Нажалост, многи не схватају да им ни тоне свега ’здравог’ не могу вратити здравље нарушено стресом или
нездравом околином.Свако трага за својом срећом. Али се ни срећа не купује новцем. Неки мисле да ће срећу
пронаћи у новцу, али када схвате да су се преварили- више нема назад. ’Није срећа пара пуна врећа, то знају они
што је имају’ кажу стихови једне песме. ’Када немате новца, прва мисао вам је да до њега дођете, а када дођете до
њега схватите да не вреди ништа’ … кажу!
Нигде није боље него овде и никада неће бити боље него што јесте! Јуче је прошло а сутра можда никада
неће доћи, зато треба живети сваког тренутка, а не ’када будем имао пара’. Људи могу купити највећу кућу, али не и
дом, могу стећи славу, али не и поштовање, могу имати моћ, али не и углед... Све апсурд до апсурда!
Да је Ками мало млађи, какви би то романи били!...

Наталија Лазаревић, IV2
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Уби ме прејака реч
„Удахни дубоко. Осети мирис ових проклетих зидина. Урежи своје име у њих док још можеш.
Сагледај њихово сивило огледано у твојој души. Ова киша, то је њен плач. Погледај кроз туђе очи
самога себе и схвати какав си заиста. Какав би и могао бити када се овде налазиш сада, после свега.“
Заклео сам се на оданост своме Богу, користио сам све како бих му удовољио. Мој челик је био
пакао и чистилиште за све оне који су ми се нашли на путу. Мој штит је био непробојан, јачи и од зидова
најјачих тврђава.
Ум ми је био чврст, ја сам био спреман. Моја жеља да се борим у светом рату и тако заслужим
место на још светијем месту била је непоколебљива.
Моја круна је била застава натопљена крвљу невиних. Зашто? Тада ме није било брига. Имао
сам других ствари на уму. Разлоге туђе смрти и патње нисам желео да знам, а сада је касно.
Сећам се једног сунчаног дана у градићу на песковитој обали мора. До сумрака је био окупан у
ватри и крви људи које сам ја лишио живота јер сам ја веровао, а они нису. Бар не у оно у шта сам ја
веровао. Мислио сам да је то једини начин да донесем веру и спас овим измученим душама. Све зарад
вишег циља. Све зарад вечности и славе. „Ad infinitum.“
„Ти не можеш даље. Незналице. Како си могао да будеш тако глуп? За тебе нема спаса, а ни
искупљења. Ти си овде и сада мој, без икакве могућности да се извучеш. Моја је и твоја грешна и бедна
душа која ће из дана у дан слушати крике палих под твојим мачем и бити дављена у њиховој патњи. Ја
сам твој суд, као што си ти њима био. Само што ће твој суд трајати вечно. Трајаће и дуже, веруј ми. „Ad
infinitum et ultra.““
Никола Милев, IV3

Благоразумевање тражим
Тражим разумевање за све оне који мрзе. За оне којима је свеједно да ли ће се пробудити ујутру или
никад. За све оне који немају никога, који су сами, за оне који немају за ишта да живе.
За оне који не живе, већ убијају време; за оне који не мисле и не говоре.
За оне који се не смеју и не воле смех других. За оне који не воле.
Тражим разумевање за емотивно сакате и убоге, јер је то једино за шта они знају.
Разумевања за љубоморне, огорчене, разочаране и напуштене;
Разумевања за отупеле и понекад злобне. За све оне које није брига да ли неко плаче или пати.
За оне које није брига.
Разумевање за наказе! За покварене!
За гадне и гнусобне! За чудовишта! За монструме!
За недобре и недовољне!
Тражим разумевања за неразумне!
Разумевања за неразумне!
За неразумне!
Тражим помиловање за вас!
Вања Ђорђевић, IV4
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Широм затворених очију
Иако сам се пробудила пре један сат, још увек дремам. У ствари, користим још неки тренутак опуштања
пре него што стигнем до болнице у којој радим. Одавно сам себи приуштила ,,аутоматског возача“ последње
генерације, коме неограничено верујем. Као да је било јуче, сећам се унезверених погледа, обично старијих
присталица личне вожње који, док се мимоилазимо схватају да седим окренута и гледам на исту страну као и они.
Старомодни возачи су ми веома брзо потрошили мог првог аутоматског пилота. Сензори, даљинометри, механизми
звучних и визуелних упозорења су се, због силне употребе, брзо похабали. Сада се сви аутомобили ,,одлично
разумеју“. Ретко кад осетим силу инерције пре скретања на паркинг своје клинике. Тада сам већ потпуно будна.
Наредних десетак сати радићу грозничаво, са пуном концентрацијом, посао који волим.

Последње четири године, од априла 2020. на јужним падинама Космаја, први у свету, започели
смо експерименталну методу уговореног лечења. Лечимо двадесетак врста канцера,
најраспрострањенијих у овом делу света. Систем је веома једноставан. Пацијенти из целог света шаљу
своју документацију. Наша дијагностичка припрема у року од пет до десет дана упућује прелиминарну
процену; то је наше сагледавање могућности у односу на које се пацијент опредељује. Следећа фаза је
физички пријем на нашу дијагностику. Десетак дана касније, пред пацијента, односно његове
медицинске и финансијске саветнике, стављамо уговор. Он садржи начин лечења, трајање истог и оно
најважније, комплетно физичко и психичко стање пацијента по завршетку лечења.
У последњих неколико година, посебно на развијеном Далеком истоку, али и у земљама у
развоју, попут Америке и Швајцарске, са некада врхунском медицином, следе наш пример. Са 0.5
процената жалби на извршење уговора, односно свега два промила до уговореног нивоа или надокнаде
штете, резултати су недостижни за остатак света. Стотине најбољих студената медицине и младих
амбициозних лекара са свих страна, долазе на нашу клинику да уче, раде и остварују своје снове.
Најбољи од њих,скоро по правилу, желе да наставе своје каријере овде, код нас...
Могла бих сада да ударим главом у нешто и пробудим се, али нећу још мало.

Моје баште сљезове боје

Сања Јовановић, II7

Човек је само хрпа шаблона, бројчаника и регистара. Често смо убеђени да их знамо читати, а
онда, након неког времена, схватимо да су сви шифровани и да све што смо веровали да је истина,
била је само једна велика лаж.
Наиђу тако дани када мислиш да су ти једини прави пријатељи особе које тек треба да упознаш,
ваљда зато што си разочаран добрим делом оних које имаш (или си имао), онима које си сматрао
оданима, а који су уствари обични бедни лицемери који ти забоду нож у леђа сваки пут када их окренеш,
онима који те оговарају чим ниси у близини, који су препуни гнева, мржње, зависти, изблефираних
осмеха. Друштво слама свакога. А оне које није у могућности да сломи, њих убија. Друштво ће нас све
прождрати, пре или касније. То му је сврха. Тако је свугде у универзуму. Већа живуљка једе мању,
снажнији убијају оне слабије... Маса против јединца. Зашто би ми били изузетак? Да би им се одупро
потребно је да имаш много животне радости и велико срце. Потребно је много сунца! Неопходна је
љубав, љубав према онима бољим од њих, онима који знају ту љубав да цене. Потребна је вера у
успех! Вера у себе! Потребно је удаљити такве од себе и бити изнад њих. То их убија! А једини начин да
човек буде такав јесте да бежи у неку своју „башту сљезове боје“, неко своје скровиште где се осећа
лепо, где може да воли и машта.
Моја башта сљезове боје су звезде. Често ухватим себе да ходам по звезданој прашини. Када
сам тамо, време успорава. Никад не знам који је дан, не знам да ли је прошла секунда, минут, сат... то
није ни битно, јер тамо никада не старим. Преда мном се отварају разноразни путеви. Животни путеви
за које увек треба водити рачуна које изабрати. мноштво њих води у гомилу проданих душа, а само
један у доброту и ванземаљско. Када се нађеш на таквој раскрсници, треба да будеш миран и да слушаш своје
срце. А кад чујеш његов глас, крени путем којим те оно води. Једино тако ћеш знати да ниси погрешио. Тај пут је
лавиринт препун стаза, то је живот. У њему постоје ћорсокаци, али ако имамо вере врата ће се увек отварати пред
нама. Ходајући путем нашараним звездане прашине тада купим све најбоље од живота. Осећам да сам сјајнија од
ноћи, снажнија од ветра, паметнија од дана... И нико ми ништа не може.
Људи су ту. Они ће увек причати, спутавати, желети да те оборе са клацкалице, али докле год је моја
башта на небу, осећам се сигурном и великом.
Ивана Јаковљевић, IV5

20 Гимназијалац 88

2011. новембар

„Срце је диван, неисцрпан извор.
Оно може бити пусто острво“
(Драган Јовановић Данилов)
1

Прво писмо: „Ако не отворите своје срце, остаће вам затворена и срца других.“
1. 4.1837.
„Не знам шта да Вам поклоним, драга дамо. Сва блага овог света неће Вас задовољити и приволети к
мени. Непремостив је јаз међу нама. Мириси парфема на Вашој бледој кожи, хаљине које облачите само из досаде,
шешири који Вас красе, све то сте Ви, драга моја дамо, док ја сам само поглед који уз уздахе прати Ваш ход, и нада
Вам се.
Трагају за Вама, желе да Вас дотакну и обешчасте епикурејци нових доба.2 Једино Вас волим ја. Сваки трен
мога живота приносим Вам. Стаклене су очи моје за друге постале, једино Ви појавом својом живост у мени будите.
Служби Вама одан сам. Служба ме је и Вама, Вама привила. Име моје никад знати нећете, аколит јер Ваш сам
добри ја. Не, не упоређујте с добрим и чедним бићима, анђелима, мене. Достојан честитог таквог звања нисам. Ал`
шта год Вам гласови шаптали неки саботажни, речима мојим веру поклоните, јер чувању Вашем препустио обавезе
сам своје.“
П. С. „Сања Вас и воли аколит.“
Друго писмо: „Љубав је већ сама лудост.“3 11. 9.1837.
„Драга моја дамо, поклањам Вам поздраве свих језика љубави, и љубим слику Вашу из дана у дан. Ваши су
Вам старатељи, чујем, на крхко тело просце наметнули баналне, што у сржи животној деца још су. Статус их Ваш
једино привлачи и новчана потпора. На лепоту Вашу од Венере на дар дану не обазираху се! Ал` ја весник сам
пролећа Ваш у ово јесење тужно доба растанака љубавних. Пре но што тајну Вам откријем знајте да волим и ја Вас.
Знам да сте узбуђени, и да срећа ниче у Вама. Стога знајте, да просци које родитељи Вам изабраше више ни снове
Вам кошмарне посећивати неће, јер за животе њихове побринуо сам се.
Нека Вас не плаши обрачун мој са њима. Ал` знајте да зло се на тај начин уништит само може. Кајање је горко
обузело душу моју, уверени будите, због нестанка душа људских са људскога света. Ал` праведна је промисао моја
била, те молим усне Ваше да неколебљиво молитви пречасном Исусу приступе, и матери његовој Марији
нераздевиченој.“
П. С. „Љуби Вас и нада Вам се аколит.“
Треће писмо: „Човек је краљ животиња, јер његова суровост превазилази суровост животиња.“4 28. 2.1838.
„Зар таквом ми љубављу на врата куцате – мржњом и страхом!? Зар у Вашим очима луд сам јер штитих од грубих
Вас лезилебовића за златом Вашим што трче? Ах, драга моја, ах драга моја дамо, постадосте недраги срцу моме!
На мене стигму5 сте нанели – нема опроста Вам мојега за доба сва ова света. Хладан сам и кобан за молбе које
упутићете ми, стога, плашите се: светлости дана – заслепиће Вас, те пут пред ногама што је, видети нећете, тамне
и хладне ноћи – уплашиће вас тама, а ноћ хладна ће Вас волети тад. Мом имену наде не полажите.“
П.С. „До кобнога дана, збогом. И, иксану лажни, чувај се!“
6
Четврто писмо: „Ко се у љубави излечи први, најбоље се излечи.“ 1. 4.1838.
„Лепа моја љубо. Тебе, у сновима мојим што си се вила, одбацио сам јер зачаурила дух мој си, те умртвљен к`
теби гледах ја. Ал` сад нема вида, болесне јер очи су моје људске. Век животни, кратки посветих теби, уздах сваки
чарима твојим опијен би тада. Волео сам, љубио сам, убио сам... због тебе. Заслепљен сам твојим ликом невиним
био. Сад не волим, не љубим, ал` убио сам мисао чистоте сваку. Због тебе препустио сам се пустари и маргини
овога друштва се поклањам. Ах, како те само презирем, заводнице, тебе, која мучким сплеткама очарала си ме, и
одбила ме лажним страхом.
Кажу: „Она није знала, она није крива, на њеним рукама нема крви...“ Е, има, тврдим! Кажу: „Није знала да је
воли, није знала да је аколит њен страшни у море што јој долази, није знала ништа!“
7
Пола живота ми је прошло док дознадох шта је он. Због тебе курво, вештице, грешна весталко, због тебе сам
празан и пун ничега! Кажу да је аколит луд. Говоре да сам луд... Могуће је... Онда бих сигурно знао...“
П.С. „Сутра је кобни дан вечнога мира8. Мој дан“
1. Жан Жак Русо „Жаоке“ – мисли познатих и пословице о нама.
2. Епикурејско учење каже да је задовољство највише људско добро, а тражи се у изградњи духа и
неговању врлина. „Епикурејци новог доба“ задовољство траже у телесном задовољењу.
3. Хајнрих Хајне „Жаоке“ – мисли познатих и пословице о нама.
4. Леонардо да Винчи „Жаоке“ – мисли познатих и пословице о нама.
5. Клевета
6.- Латинска пословица „Жаоке“ – мисли познатих и пословице о нама.
7. Француска пословица, „Жаоке“ – мисли познатих и пословице о нама.
8. requiem aeternam – вечни мир.
Никола Тодоровић, II6
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О вери и веронауци
Човек је homo religious - биће које верује. Вера нас зближава и пружа нам сигурност.
Најзначајнији аспекти хришћанског живота су пост, молитва, литургија и причест. Пост и молитва имају
за циљ да помогну вернику да преброди све тешкоће кроз које пролази. У вери ћемо пронаћи
разумевање, не оно лажно, већ истинско и право. Веровање је веома важно јер тако учимо како да
живимо правим хришћанским животом.
Поред тога што се у школама учи доста о физичким законима, не може се заборавити да постоје
и они морални. Они нас усмеравају на пут врлина, ка смерности, а не гордости јер је, како Св.Јован
Лествичник каж, гордост - крајња беда душе која у свом помрачењу мисли да је богата. Сваки човек
треба да води рачуна да не изједначи своју душу са материјалним благом, јер шта вреди човеку ако
добије цео свет, а изгуби своју душу? А душа и мисао дар су човеку од Бога.. Вера испуњава овај
чудесни свет који је изронио из Вечности. Она нашу унутрашњу празнину испуњава неизрецивом
радошћу и светлом. Тиме нас усмерава ка Вечности и ослобађа страха од смрти. „Смрт не значи
загасити светло, него искључити светиљку када дође зора”.
Веома је значајно присуство вере у школама, у виду наставног предмета-веронауке. Веронаука
упознаје младе са Богом, са хришћанском вером, обичајима и обредима. Она младе учи о лепоти и
слободи живљења, пуноћи и сјају љубави, вере и наде, не покушавајући да се наметне као нешто
непроменљиво, већ дајући неку врсту слободе у размишљањима.
Светлана Костадиновић, Биљана Давидовић,
Јована Симић и Тамара Павловић, IV3

Ка интегралној личности

Православна теологија у школи
...Савремени човек је човек „једне димензије“. Његова настојања окренута су пре свега ка
акумулирању позитивних знања, ка овладавању чињеницама и генерализацијама које претендују на
апсолутну сигурност и потврђеност у њиховој непосредној примени. Тиме он, у грозници своје
професионалне или политичке ангажованости, у љуштури самодовољности, не само што гуши,
затупљује, паралише у себи својствено му осећање бесмртности, своје „сећање на будућност“, на
заједницу са Богом, него и губи способност да осећањем и мишљу досегне до другог људског бића,
најзад, да оствари контакт са самим собом.
...У расправама о концепцији наставе веронауке поставља се, између осталог, проблем евентуалне
ограничености методолошког приступа: полази се од претпоставке да се стицање знања у овој области
не може базирати на „индуктивно-истраживачком и критичком, него на догматско-религијском приступу“,
те да као таква она „не би доприносила или би барем успорила развој слободног и критичког мишљења
ученика“ (др Невенка Тадић). У покушају да отклонимо дилеме око могућног методичког приступа најпре
бисмо нагласили да је и веронауци, као и већини других предмета, својствен полиметодизам. Искуства
конципирања и извођења наставе веронауке у другим срединама недвосмислено показују присуство
већег броја методичких приступа (интерпретацијско-аналитички, медитацијско-стваралачки,
проблемско-стваралачки, хеуристички, демонстративни, комбиновани), који представљају само
предметну конкретизацију у општој дидактици посведочених метода: вербално-текстуалних,
илустративно-демонстративних и практичних. Веронаука, дакле, нема пресудну улогу у когнитивном
развоју ученика, нити је од ње то умесно очекивати. Њено није ни да убрзава, ни да успорава или омета
развој когнитивних функција, него да пружи простор за самореализацију интегралне личности.
Наставу веронауке, даље, морамо посматрати у јединству са остваривањем васпитнообразовног рада у другим предметима, другим дидактички транспонованим наукама и уметничким
(радним, спортским) дисциплинама. Са њима она остварује потенцијално веома широку корелацију
(појмовно-терминолошку, садржајну, методолошку), омогућујући дубљу спознају њихових садржаја
(тумачење књижевних, уметничких дела, интерпретација научних достигнућа, историјског процеса итд.),
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превладавајући предметну испарцелисаност и нудећи оквир за јединствено методолошкоинтерпретативно полазиште.
Али постојање корелативних веза не би смело угрозити системност самог предмета: било би
недопустиво било какво фаворизовање, рецимо, историјских или културних садржаја на рачун
теолошких (они су, наиме, парцијално инкорпорирани у ове потоње као главне за формирање профила
самог предмета).
У вези са концепцијом школске катихезе јавља се, разумљиво (с обзиром на дисконтинуитет у
њеној заступљености у нашем школском систему, али и велико интересовање јавности, не увек
довољно теолошки обавештене), више начелних дилема, између осталог: да ли су и колико представе
које се нуде у оквиру предмета флексибилне, одн. јесу ли оне чврсте и непомериве или „расту“ заједно
са учеником; у ком је саодносу информациона димензија наставе са њеном еклисијалном димензијом
(уцрквењивањем ученика); у којој мери веронаука прати актуелне узрасне тенденције у психичком
животу деце, саображавајући се њима, а колико их сама подстиче, и сл. Покушаћемо да их размотримо
у кратким цртама.
Када је реч о флексибилности представа које се формирају у оквиру наставе веронауке
сматрамо да је, упркос код нестручњака увреженом мишљењу да оне имају „догматски“ карактер, да се
базирају на некаквим учауреним формулацијама које се имају репродуковати дословце у свакој
прилици, мало предмета који пружају толико подстицаја за динамички развој појмовно-категоријалног
апарата којим се у настави оперише. У настави веронауке то је и неопходан услов духовног узрастања
ученика. Митрополит Антоније Блум у вези са овим примећује: „Мислим да је један од проблема који се
појављују пред дететом у томе што га нечему уче док је још мало, а затим, када постане нешто старије и
напуни десет година, одједном се
открива да оно има и питања, и сумњи,
и недоумица. Прерасло је све оно чему
су га учили у детињству, а у
међувремену га нисмо ничему научили,
зато што нам није падало на памет да
пратимо каква се питања у њему рађају
и да обраћамо пажњу на ова питања,
да се према њима односимо озбиљно, а
не да се просто чудимо: „Како то
доводиш у питање?“ (...) Често се
дешава да, када дете у пубертету почне
да нам поставља питања, ми на њих не
одговарамо. И не одговарамо, на
жалост, веома често не зато што смо
према њему непажљиви, већ зато што
немамо шта да одговоримо, сами
никада о томе нисмо размишљали“.
Одломак из текста Ка интегралној личности: православна теологија у школи (I)
проф. др Ксеније Кочаревић изабрали чланови новинарске секције у сарадњи са проф. Бранком Јевтић Стојановић

Навикавамо младеж на добро, од тога све зависи.
Блажен је и богат само онај који за добро читавог друштва ради и после себе лепо
име оставља.
Доситеј
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*****
Када затворим очи
Отплутам далеко,
У магичној ноћи
Изговорим нежно
Тиху молитву,
Као сањар,
А затим се предам сну,
Где ме сигурно чекаш ти.
Александар Даниловић, IV2

Песма је творевина људскога духа,
Мирис свежег планинског јутра,
Најфинија шара свиленог слуха
Немих везиља мустра за најлепше сутра.
Песма је чаробна нит без краја
Залазак сунца у двоје
Писмо са посветом из раја
За најлепше судбине што се кроје.
Песма је огледало сећања
Узетих из личне збирке
Дебели повеж, низ сећања
Мелодија што милује клавира дирке.

Сазнање
Мислио сам,
Дa се могу одрећи
Љубави према теби...
И кренух у сусрет другој...
Али кад приђох довољно близу
Схватих,
Да је све била варка,
Да могу волети само тебе,
Зар ишта друго и постоји...
Знам
Иако си тако недостижна
Волећу те све док будем
ишта осећао...
Драган Теофиловић, IV2
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Песма је ветар лак,
Место где се спајају сан и јава,
Први Сунца зрак
Бујица мисли и жеља лава.
Песма је небо и земљино тло,
Песма је увек добро и никад зло,
Песма је благослов и проклетство, дан и ноћ
Песма је слабост и моћ.
Јелена Марковић, I1
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Античкој љубави
„Пламен и мач мој су сан
Време нам одузима лепоту свега
Лепа си као поноћни дан...“
„Мој лик светли једина ти је стега...“
„Ал` како да одагнам очи снене
Из мисли које вичу – Не стој!“
„Баци кости своје иза себе
Почућеш праха свога пој.“
„Ништавило нам срце гута
У потопу времена се давимо
По грешним морима жуч плута
Душе мртвих смртника сада ми кравимо...“
„Мој наличје твој је лик
Тмина ми те узети неће!
Окрећем се да ти подарим стих
Од мене таме тебе однеће “
„Ах, лабуде, пролети у пару
И даруј ми језеро Хармоније
У рукама твојим сам к`о кап на жару!“
„Пролеће у цвату
Дођох цват да узмем твој
Ал` враћаћу ти нимфу мени дату
Потврду ти даје дом уклети мој.“
„Нек злато моје ходи путањама мрака
И без косе мога зрака
Твој поглед скупљен длан
Који дрхти, к`о винопиј слан.“
„Ах, Аријадна
Пожели ме и бићу твој
Мојих руку ти си жедна“
„Нек се расплине Усуд, бићеш ти мој!“
„Јер ти си моја и ја сам твој...“
Марко Путниковић, IV4
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На теби је
Зграду, целу зграду можеш да изградиш,
Да уселиш људе у њу,
Њу у људе да усадиш.
За то време за које си ... Тада
Парк, цели парк да саткаш
Од увелих душа лишћа твог немара,
Палчевима да утабаш стазе, линијама твог живота да иду.
За то време за које си ... Онда
Јабуке, све јабуке си могла уваљати у цимет,
Док је врховима ципела шарао бездан,
Саксофон знојаво јечао, стењао, грчио твоје бутине.
За то време за које си ... Синоћ
А он је само навукао своје перје,
Оставио јабуке, јесен и комбинацију за боље сутраСедам. Поглед нумерисан, а седиште празно.
За то време ... Да могла сам!
Проклет био џез!
Проклето нек је сутра!
Тијана Радовановић, I1

То је…
Крвава жудња за атрибутом живота
у нама буди промену у души. Трагати за
Лепим, а знати и Ружно, сваком ће човеку
то разум да руши,до тренутка када
у срцу не преовлада наш животињски део.
Рушиш се, бориш се, покушаваш да останеш цео,
Али не знаш да у култури је спас.
Теодор Маринковић, IV4
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Из пера некадашњих гимназијалаца
Нећу
Хоћу да нећу!
Да осећам нећу.
Да тебе нећу.
Ни овај дан нећу!
Нећу стрепњу.
Патњу нећу!
А хоћу те, хоћу.
А морам да нећу.
Не смем да хоћу.
Молим да нећу.
Дрхтим јер хоћу.
Кажем да нећу.
Сањам јер хоћу.
А хоћу да нећу!
Не, нећу да хоћу.
Нећу!
Ана Бошњаковић, IV1 1999/2000.

Тајна
Топла као крв
низ срце се слива
мала кап гори
у пламену сузе.
Са осмехом боли
грч кроз мисли
једном се зна
никад и заувек.
Сечивом на очима
признајем све киши
и нежно боли
тачка сјајна
сада остаје само тајна.
Павле Савковић, IV1 1999/2000.
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Грчка оком трећака

Атина узвишенија
Екскурзија:
за
неке је идеална да се
забаве без родитељског
надзора, док је други
гледају као прилику да
виде и науче нешто
ново. Ми, гимназијалци,
нашли
смо
златну
средину.
Дању
смо
разгледали заменитости
и лепоте Грчке, а увече
се дружили по собама.
Додуше, наши су се
професори трудили да
нас током дана довољно
уморе
па да наше
вечерње
активности
буду
сведене
на
минимум.
Манастир
Метеори је импресивно
здање – пријатно нас је
изненадило
шта
је
људска рука у стању да
направи и где све може
да доспе. Делфи – стари
приморски град, одвео
нас је у ону стару Грчку,
са уским улицама поплочаним каменом, са малим балконима и старим дућанима. Лутраки, најстарија и
најчувенија термална бања у Грчкој, Нафплио, тих и пријатан, неки су од градова гпоред мора, идеални
за сунчање, одмарање, и уживање. А тек Атина, прелепа Атина... Тај велики град, импозантне
архитектуре, лепоте која оставља без даха... Оно што је свакако оставило највећи утисак је ипак
величанствени Акропољ. Чини се као да његови стубови додирују облаке... Туристи са свих крајева
света су ту, што није нимало чудно.
Родитељи нам нису недостајали, одмарали смо се, учили и видели пејзаже које ћемо памтити
целог живота, али екскурзија је имала једну ману... Трајала је кратко...
Ксенија Давидовић, III5
„Небо је без облака, ноћи без росе, чемпреси без шумора; сви су дани пуни сунца и све ноћи пуне
звезда...
Тај грчки бог, пријатељ и брат човеков, није био законодавац и судија, као бог јеврејски и
хришћански, него само човеков заштитник и пророк.. Богови су чувари слабијег од премоћи јачег. Ово
сте видели у Илијади... Овај највећи и најхуманији народ на земљи остварио је у таквом измирењу своје
религије, све величине и проживео све среће.
... За мудраца је кривљи онај који се дао преварити него онај који га је преварио. Лукавство је у Грчкој
било божанског порекла, јер је средство за акцију, утакмицу и победу. Платон сматра новац, заслужен
часно, као једну од четири главне врлине савршеног Атињанина. И много доцније Калимакос пева: Не
може човек доћи до угледа са новцем без врлина, али ни са врлинама без новца. Исти песник,
међутим, пева на другом месту: Аполон се показује само добрим.''
Градови и химере, Јован Дучић
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О матурској путописним словом

Рим ближи
„Полазим у небеса Италије, што стишавају и љуљају варваре... Хтео сам да се стрмоглави у ваздух
где ништа више не боли.. Одлазак у Италију још увек значи чекање чуда и пут ходочашћа...Пођох у
Италију да изменим и душу и тело. Тамо куд одоше сви народи изузев словенских, одох и ја збуњено да
нађем звезду зорњачу. ''
Љубав у Тоскани, Милош Црњански
„И градови имају увек по једно доба људског живота и људских страсти; а једини је град Рим
који има сва наша доба и који даје свакој нашој страсти своје магије и своје истине. Рим није само
вешит, него и вечно друкчији. Јер и на једној стопи наше земље није дуже боравила људска мисао, ни
више оставила трага људска енергија. Никад се
хришћанство не би било оволико раширило да није
знало за путеве којим су и дотле ишли римски
освајачи света; нити би се било одржало да није себи
најпре потчинило Рим. Идеја о човечанству и идеја о
човечности постале су овде истовремено. Ниједан
други антички народ није ишао да осваја да би
ујединио, него да би покорио; само је римски народ
имао смисао о великој заједници под истим законима.
Никад Рим није лепши него ноћу и нигде ноћ није
лепша него у Риму, а где је тишина дубока као ноћно
море, где у дубоком ћутању свог трулог камења стоје
залеђене старе палате и манастири, и где нас ноћне
утваре пресрећу као непријатељске страже и прате до куће као разбојници. Овуда корачамо, а изгледа
нам да тонемо; осећамо под ногама широке плоче, а изгледа нам да смо у барци која је изгубила своја
весла. Свугде се испречиле сенке као непроходне шуме; а кад кроз мрак ударе сати с које цркве, нико
се не би усудио да их броји. Рим је вечан, а смрт је ипак на свааком кораку. Али овде падање ноћи, то је
провала светлости. Боје се претварају у ватрена влакна која се дуго исткивају и распредају, замрсују и
расплићу. Нигде историјска визија није ни моћна ни сугестивна колико у Риму. Ми се овде осећамо
савременици свих ствари овог града, која од свог детињства сви носимо у памети. Атина је узвишенија,
али нам је Рим ближи. Рим је био тло где се вечито живело за неку идеју. Наш идејни живот је везан за
грчке филозофе, наш морални смисао за јеврејске пророке, али наша идеја о грађанској величини за
римске карактере. Зато овде у Риму нико није странац. Сви смо пили на том извору, и сви смо прожети
овом светлошћу, и ове је запечаћено нешто од сопствене судбине свију нас.''
Градови и химере, Јован Дучић

Венеција
Постоји земља која није ни овај ни онај свет, а која почиње са Венецијом, Фиренцом...
..То је свет у коме је сваки пољубац имао укус сунчеве светлости...
Од те светлости и тог ваздуха Црњански је сачинио свој огромни, лирски,
Дурско- молси опус.
„Постоји само један град на планети који је предворје оног света, који лежи као људски заметак
зароњен у мутну воду, чије променљиво лице углачава свој одраз у милионима огледала - Венеција. То
је град са безброј неједнаких очију-прозора, са грађевинама трајно оболелим од неке неизлечиве кожне
болести, изазване непрестаним шумним додирима воде која запљускује зидине тамним, влажним
пољупцима. ''
Сенке, Сања Домазет
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Предавање о менталном здрављу
Ваљевска гимназија је заједно са Медицинском школом „Др Миша Пантић“ из Ваљева ове године
била домаћин предавања „365 дана за ментално здравље“ , у склопу кампање против социјалне
искључености особа са менталним тешкоћама, које је оджано седмог новембра у свечаној сали школе, у
седам часова. Предавање је везано за пружање адекватне помоћи особама са појединим психичким
проблемима, и реализовано је у сарадњи са италијанским центром за ментално здравље.
Својим присуством почаствовале су нас Ема и Антонела, медицинске сестре, и Грета, социјални
радник. Започеле су предавање. речима: „Нећемо вам рећи да се луди.“
Као главни фактор јављања менталних поремаћаја наводе: патњу, неразумевање и осуду друштва.
Објасниле су да је борба за права ментално оболелих особа у Италији била врло дуга, али и
благородна. Треба знати да је је такав правац опхођења према „лудим“ особама у Србији тек у зачетку,
те је за опстанак овог покрета потребна челична воља и велики напор.
Борба доктора у Италији за прихватање ментално оболелих људи у друштво започела је давно, још
1971. када је тадашњи директор психијатријске болнице у Трсту Франко Базаља затражио доношење
закона о прихватању ментално оболелих у друштво.
Базаљина борба била је дуга, али не и јалова. Уродила је плодом 1978. када је италијански
парламент после дуге расправе изгласао закон 180, популарно зван „Закон Базаља.“ Овај закон
захтевао је да друштво прихвати ментално оболеле људе уз потпору државних институција, које су
имале обавезу да помажу породице болесника, нудећи хитну помоћ за тешке случајеве. Надамо се да
ће се за овакав пристип ментално оболелима изборити и у Србији.
Ема, Грета и Антонела су навеле бројне примере менталних поремећаја са којима се сусрећу у
Италији, као и методе које користе у лечењу таквих особа. Али су и нагласиле да је велики број оних
који не смеју да се обрате за помоћ плашећи се друштвене осуде.

Савршено памћење

Никола Тодоровић, II6

Још од древних времена, када је човек по први пут почео да се ослања на своје мождане
способности и памћење, у циљу бољег прилагођавања животној средини, развијао је своје памћење, а
то му је давало могућност да овлада собом и да стекне поштовање других. У историји постоје
легендарни записи о посебним вештинама – вештинама памћења.
Прва и основна ствар код памћења је коришћење обе стране мозга, мождане хемисфере. Поред
учења речима, потребно је да се ослонимо и на памћење помоћу слика и повезивања.
Још су стари Грци схватили да постоје два фундаментална принципа која омогућују савршено
памћење – имагинација и асоцијација. Сасвим је једноставно – ако нешто желите да лакше запамтите,
потребно је само да то повежете са неким познатим појмом, који ће подстаћи вашу имагинацију. Да би
се лакше разумели ови силни појмови, биће објашњени помоћу примера.
Покушајте да у року од једног минута запамтите листу следећих појмова:
Чаша, столица, лишће, Хоангхо, Леонардо да Винчи, цвеће, миш, хаљина, свеска, Јужни ветар,
брод, бисквит, змај, кеса, папир, злато, судбина, киша, викендица, ваза, даљински, струја.
Немогуће је у року од једног минута научити свих 25 појмова напамет. Бар обичном човеку.
Вероватно сте запамтили појмове попут Леонардо да Винчи, Хоангхо, Змај. То је зато што су ти
необични појмови заголицали вашу имагинацију да их запамти. Управо у томе лежи тајна савршеног
памћења, као што је већ речено – у имагинацији.
Сада покушајте да запамтите листу појмова на овај начин:
Замислите да држите чашу свог омиљеног пића и седите на столици у врту, док јесење
лишће пролеће крај вас. Врт се налази на обали реке Хоангхо, која мистично протиче крај врта.
Одједном вам прилази Леонардо да Винчи, са букетом прелепог цвећа у рукама. Настаје веома
смешна ситуација – пољски миш протрчава крај Леонардових ногу и умрсио се у његове ренесансне
хаљине. Да бисте забележили такав епски моменат, узимате свеску и цртате целу ситуацију. Али,
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јужни ветар вас омета и отима вам свеску из руке, која одлеће у ваздух. Окрећете се ка реци и
видите брод који плови и преноси товар тона и тона бисквита. Један змај слеће на брод и за вас
узима кесу бисквита и доноси вам. Узимате један и ломите га, а из њега испада комадић папира са
златним рукописом на коме пише ваша судбина овога дана – ускоро ће пасти киша и нећете моћи да
проведете цео дан у идили. Враћате се у своју викендицу, стављате цвеће у вазу и узимате
даљински да видите прогнозу. Али, нажалост, сазнајете да нема струје...
Занимљива прича, зар не? Сада покушајте да поновите све појмове.
Успели сте, зар не? И то, не само што сте их све запамтили, већ сте их и поновили по тачном
поретку. Укључујући имагинацију и асоцијацију у своје памћење, без проблема сте запамтили појмове.
Овакав систем памћења познат је као ланчани систем памћења и открили су га Стари Грци.
Веома је практичан, посебно за памћење листа појмова, као на пример листâ за куповину и сл.
Римљани су открили технику за памћење далеко већег броја предмета. Замислили би собу и
пунили би је стварима које морају да запамте. Ако је потребно запамтити још додатних ствари, своју
собу би претварали у кућу, замак са безброј соба, стварајући у својој глави архитектонско чудо
памћења.
Поред ових система, у новијем веку развијен је тзв. врхунски систем памћења. Помоћу тог
система могу се памтити бројеви од 20, 40 па и више цифара. Наиме, сваки број представља слово. 0
представља с/з, 1 представља д/т, 2 је н (јер обрнут број два подсећа на слово н), 3 је м, 4 је р, 5 је л
(римска ознака за 50), 6 је ш/ж, 7 је к/г (слово к су утвари две спојене седмице), 8 је в/ф (ћирилично ф
подсећа на број 8), а 9 представља п/б.
Тим системом, број 1357923461547910, поделио би се у парове цифара, 13-57-34-61-54, а
парови цифара у речи (претварајући бројеве у дате сугласнике и градећи речи помоћу њих, убацујући
самогласнике) – тим-лек-море-вода-лира– Тим лекара делује крај мора, тестирају воду, док им досаду
разбијају звуци лире. Број је аутоматски меморисан помоћу приче, а да бисте се сетили броја, потребно
је само да сугласнике кључних речи из приче претворите у бројеве. Веома лако. А потпуно је небитно да
ли је прича логична, јер што је откаченија и нелогичнија, лакше ће вам ући у памћење.
Причу о савршеном памћењу закључили бисмо корисним саветима вежбања памћења.
Започните учење нових језика, чије учење проширује и увећава капацитет памћења.
Понекад покушајте да себе проведете уназад, испитујући своју прошлост и покушавајући
са присећањем давних и заборављених догађаја.
Користите горе наведене системе за забаву, а и за памћење. Одлична су вежба, јер
поред памћења, развијају и имагинацију.
Покушајте да цртате док учите, подвлачите белешке разним бојама, асоцирајте их у
шеме и графиконе, цртеже и сл.
Покушајте да ствари осећате са што више детаља. Тиме ћете своје памћење унапредити
и уклонити заборавност.
Само вежбањем можете одржати виталност свог памћења и спречити да оно старењем слаби.
Преузето из књиге Савршено памћење
Бранка Џогаз, Марко Путниковић, IV4

Карактер човека по беседи се познаје.
Треба слушати шта и наши непријатељи о нама говоре и где треба поправити се.
Доситеј
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Филозофски јубилеји
Деjвид Хјум (David Hume) је рођен 26. априла 1711. у Единбургу, од добре, али сиромашне
породице, тако да се сам морао бринути о својој судбини. Требало је да студира права, која је убрзо
напустио, те је почео да се бави филозофијом. Неко време се, да би се издржавао, бавио трговином.
Након тога, пребегао је у Француску. Ту је написао своје прво велико дело, Расправу о људској природи
и 1739, при повратку у Енглеску, га публиковао. Иако је дело у том периоду било незапажено, Хјум није
одустајао, те је ускоро објавио и Огледе политичко-моралног карактера. 1746, као енглески секретар
је путовао две године, те се, након повратка у Енглеску, латио прераде свог првог дела, јер је и сам
тврдио да га није у потпуности завршио. Први део дела преименовао је и објавио под називом
Истраживање о љуском разуму. То сада прерађено дело донело му је светску славу. 1752, радећи као
библиотекар у Единбургу, објавио је Историју Енглеске. 1763. поново одлази као секретар у Француску,
али је овога пута прослављен, примљен вишеструко боље, чак и у највише кругове и сталеже
француског друштва и племства. Тада је упознао и Русоа.
Срж Хјумове филозофије претежно је изложена у његовој Расправи. Хјум је у уводном делу овог
славног дела направио разлику између теоријске и практичне филозофије, где вишу вредност даје
практичној филозофији, оној којој је он био вичнији. Такође, он испитује и саме способности људског
разума и знање о трансцеденталним предметима. Критикује метафизику, а свој задатак види у теорији
сазнања. Дели представе свести на утиске и идеје.
Што се тиче Хјумове филозофије, он разликује утиске (импресије) и
идеје. Импресије су утисци који се добијају путем чула, а идеја је оно што се у
памћењу бледи по престанку дејства импресије. Идеје су, дакле, слабе копије
првобитних утисака. Такође, говори и о узрочности. Тврди да Галилејева
кугла бачена са торња у Пизи не мора нужно да падне, може да остане да
лебди у ваздуху, а може чак и да се врати Галилеју у руке. То логички није
могуће, али није ни незамисливо. У складу са том идејом, Хјум каже да
узрочност треба посматрати као и сваку другу идеју о којој треба да постоји
некакво знање. Будући да целокупно знање има порекла у искуству, и сам
појам узрочности мора имати искуствени садржај, односно порекло у
импресијама. Према њему, постоје три релације узрочности – просторновременска, временска и нужна веза. Ми чулно можемо да опазимо прве две, а нужна веза може бити
логичка (Брат је мушко, јер је то логично) и физичка (оно о чему постоји искуство). Такође је расправљао
о индукцији, као методу (не)поузданог сазнања. Причао је и о навици. Навика је, према њему, оно што
нас води кроз живот. Ми смо ти који пројектујемо нужност узрочности у реалност. Нужност се не може
сазнати, Ми можемо само да претпоставимо да ће Сунце ујутро изаћи на истоку, али смо свесни да ту
тврдњу схватамо као нужну и непобитну истину. Другим речима, нико физички не гарантује да се нешто
нужно мора десити. На такве врсте нужних претпоставки нагони нас природни инстикт. А природни
инстикт понекад уме да усмерава више према имагинацији него према разуму.
Последње године свог живота Хјум је провео у родном Единбургу, материјално богат, светски
славан, познат и задовољан собом. Умро је 25. августа 1776. у 66. години живота.
Марко Путниковић, IV4

Прокло Дијадох је рођен 411. године у Константинопољу, у веома имућној породици. Родитељи су га
послали у Александрију да се школује, али чини се да тамо није био задовољан. Већ као тинејџер
преселио се у Атину, где је студирао на Платоновој академији. Убрзо је и сам почео да предаје на
Академији, где је на крају постао директор и ту позицију задржао до краја живота. Надимак Дијадох,што
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значи наследник, дат му је у овом периоду.Његови најпознатији радови су Елементи теологије,
Коментари Платоновом Тимају, Пармениду, Држави, затим расправе о физици, астрономији и
геометрији. Веома је био привржен писању химни, које су прихваћене као општа слика његовог
филозофско-уметничког симболизма. Лични приступ у химнама, он је сматрао погрешним и већина
Проклових химна посвећена је боговима.Проклов филозофски језик веома је леп, разрађена је
терминологија, али му недостаје живост.Његов стил је равномерно узвишен, али без промена у
интонацији. Прокло је током свог живота следио став Епикура с Његов сваки радни дан изгледао је
идентично;почињао је молитвом Сунцу, у рано јутро тумачио је дела која су била на програму, затим је,
самостално радио. У подне је говорио молитву Сунцу, поподне водио филозофске разговоре са
учитељима и пријатељима, потом је у сутон држао предавања на којима се, због слабог светла нису
виделе белешке. Дан је Прокло завршавао молитвом Сунцу, на његовом заласку. Поред предавања
Прокло се бавио административним и добротворним пословима.Умро је у Атини 485. године. Прокло је
оставио снажан утицај на каснију филозофију. Арапска, јеврејска и хришћанска филозофија у доба
средњег века и ренесансе, налазе се под великим утицајем овог филозофа, а с много разлога ће
касније Фојербах Хегела назвати ,,немачким Проклом“. Остаје неспорно да је Прокло највећа личност
неоплатонизма.
,Ивана Г. Максимовић, IV4

Чиме се све баве прваци
Није било лако открити како своје слободно време користе ученице нове генерације гимназијалаца, али упорним
трагањем открисмо да су интересовања разнолика, бар на основу изјава оних који су пристали на разговор.
,,Играм фолкор већ девет година. На иницијативу родитеља уписала сам се и заволела га. Ишли смо на разне
турнеје, обишли смо скоро целу Европу и освајали доста награда.“ Оливера Стефановић, I3
,,Тренирам фудбал од малена. Такмичили смо се и освајали награде. Фудбал ме узбуђује и волео бих да постанем
познати фудбалер.“ Милош Јаковљевић I3
,, Има девет година како је плес мој избор Ишли смо на многа такмичења и често освајали награде. Играла сам и у
представи ,,Гарави сокак”, са којом смо ишли на фестивал у Лазаревац и освојили девет од могућих дванаест
награда.“ Сара Ђурђевић I3
,,Тренирам кошарку четири године и сматрам да имам талента. Успешни смо, освојили смо доста купова.“
Игор Настић I3
,,Идем на фолклор осам година. Ишли смо на турнеје, два пута смо наступали у Бугарској и освајали награде.“
Илија Матић, I3
,,Свирам клавир нешто више од годину дана због љубави према класичној музици.“ Бојан Ђорђевић, I3
,,Бавим се пливањем и плесом. За пливање сам се одлучила зато што сам још као мала волела пливање, а плес
сам почела са тренирам зато што ме то тренутно занима.“ Даринка Богдановић I3
,, Фолклор ме испуњава и ослобађа вишка енергије.“ Маја Симић I7
,,Тренирам фудбал, освојили смо друго место на ,,Светосавском турниру“ у Осечини.“ Огњен Урошевић, Iт
,,Бавим се пливањем и кошарком. Одлучио сам се за пливање првенствено да бих исправио кичму, а затим сам се
пребацио у ,,Валис”, почео да тренирам и освојио 10 медаља; кошарку сам почео да тренирам зато што је веома
занимљив спорт и имам 2 награде.“ Никола Марковић I2
,,Бавила сам се плесом, балетом, а тренутно се бавим глумом. За глуму сам се одлучила зато што је волим и
желим да упишем Факултет драмских уметности.“ Сара Бирчанин I2
,,Тренирам ватерполо десет година и освојио сам четврто место на првенству Србије.“ Милош Мијатовић, I2
„Тренирао сам кошарку и одбојку, а тренутно се бавим фотографијом - више од годину дана. Све је почело од
школе фотографије Ђ.Ђоковића где сам је заволео и планирам тиме да се бавим. Освојио сам златну медаљу на
општинском такмичењу у одбојци, 2011. године; имао сам изложбу фотографија у Луксембургу 2010. године.“ Лазар
Живковић I2
„Била сам три године у драмској секцији и на фестивалу постигла запажене резултате. Учесник сам семинара у
,,Истраживачкој станици Петница“. Била сам члан одбојкашке екипе основне школе.“ Ивана Јевтић, I1
,,Тренирам стони тенис годину дана у Борцу, био сам успешан на многим турнирима.“ Јован Тетиковић, I6
,,Шест година веома успешно тренирам пливање у Ваљеву, био сам на четири државна такмичења и освојио 40
медаља.“ Андрија Бебић, , I6

Сигурни смо да ће сви ови ученици у Гимназији потврдити и развити своје таленте и
интересовања. Чекају их бројне секције. Срећно!
Сара Ћурћевић, I3
Није доста имати лепе вредности и спосопства; ваља знати добро с њима управљати. Доситеј
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Са спортских терена
• СТОНИ ТЕНИС •
Од Актив професора физичког васпитања сазнали смо да се такмичење средњих школа у
стоном тенису одржало у септембру у Техничкој школи. Најбоље резултате су постигли Невена
Малешевић III3 (I место), Милош Радивојевић II7 (III место), Петар Јевтић I5 (IV место) у појединачној
конкуренцији. Екипно наша школа је заузела II место (девојчице: Невена Малешевић III3, Кристина
Димитрић I2; дечаци: Милош Радивојевић II7, Петар Јевтић I5, Ненад Катић I3, Јован Тетиковић I6
• ПЛИВАЊЕ •
Такмичење у пливању је одржано у септембру у СРЦ „Петница“, на коме је учествовало 6
основних и 6 средњих школа. У дисциплини краул највише су се истакли Немања Живковић II4 (III
место), Марија Николић II6 (I место), Нађа Лазић I6 (III место). Најбоље резултате у дисциплини ,,прсно“
постигли су: Стефан Зимоњић IV3 (I место), Гаврило Поповић IV2 (III место) и Марија Плавшић II7 (I
место). У дисциплини „леђно“ најуспешнији су били Лука Бебић, III4 (I место), Димитрије Јовановић III6 (II
место), Милан Марковић I2 (III место).
• ОДБОЈКА •
Градско такмичење у
одбојци за средње школе је
одржано 14.11.2011.г. у
Пољопривредној школи, где је
учествовало свих пет средњих
школа. Игран је куп систем и
постигнути су следећи резултати:
Мушку екипу је водио
професор Драган Ђурђевић, а
сачињавали су је: Никола
Обреновић - капитен
IV5, Димитрије Илић III7, Јевтић
Владимир II3, Шијаковић Милан
II3, Бранкато Марио IV7, Марковић
Немања III3, Јаковљевић Стефан
IV7, Чуровић Митар IV6, Станковић
Александар II3, Станковић Оливер
IV3, Арсенић Богдан II6, Прлић
Растко II1. Екипа је освојила I
место.
За женску екипу су играле:
Анђела Бранковић IV7 - капитен,
Тамара Расулић III7, Ивана Новокмет III2, Кристина Ранковић III6, Емилија Ђорђевић II2, Катарина
Милутиновић II2, Јована Вукићевић II3, Катарина Челић II6, Мина Унковић II6, Александра Радовановић I4
и Оливера Молеровић I5. Ове талентоване девојке је тренирала професорка физичког васпитања
Снежана Ђурђевић. Прву утакмицу Гимназија је одиграла против Пољопривредне школе, другу против
Техничке, а трећу против Медицинске школе. Екипа Гимназије је у све три утакмице остварила резултат
у сетовима 2:0, и освојила јe I место.
Не реци ништа чега се можеш застидети, не учини ништа због чега се можеш покајати.
Доситеј
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2011. новембар
• РУКОМЕТ •
Градско првенство у рукомету за ученике-це средњих школа је одржано 18. и 19. октобра 2011.
године у Хали спортова. У мушкој конкуренцији је учествовало 5 екипа, одигране су 4 утакмице по куп
систему такмичења, док је у женској конкуренцији учествовало 3 екипе и одигране су 2 утакмице. Обе
екипе Ваљевске гимназије су освојиле II место. Екипе су водили професори физичког васпитања
Снежана Ђурђевић и Александар Севић.
Нађа Милисављевић, I4
Невена Пантелић, II5
Ана Расулић,,IV2

Из старих албума:

Кошаркашка екипа Ваљевске гимназије 1974. године

Читаоца,

који први одгонетне имена некадашњих гимназијских кошаркаша, чека награда у
редакцији Гимназијалца. Срећно!
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Занимљивости
•

Библија садржи око три милиона слова, распоређених у више од хиљаду поглавља.

•

Да бисмо прочитали Стари завет, треба отприлике 38 сати, а за Нови завет 11 сати. Када бисмо
читали гласно, уобичајеном брзином говора, требало би 70 сати и 40 минута за читање целе
Библије.

•

Неро-Бурнинг ром програм за снимање података на ЦД и ДВД ,тј. за резање, добио је име по Луцију
Деметрију Нерону римском цару који је спалио Рим 64. године и зато оптужио хришћане

•
•

Тамјан "расте" у Индији и Јужној Арабији, а смирна у Сомалији и Етиопији. Наиме тамјан се добије
сушењем бледожуте смоле из дрваета врло танке коре које расте у Индији и Јужној Арабији, а смирна
(мира) се прави од смоле грма који расте у Сомалији и Етиопији.
У Бразилу са 2,5 милиона деце и младих ради 492 370 вероучитеља

•

Библија је до сада преведена на око 2 350 светских језика, а на свету постоји око 6500 језика.

Чуло се ...
професор: ,,Вас тројица буквално спавате на мом часу .“'
ученик : ,,Па пишемо .“'
*****
професор : ,,Морам вам купити оне јастучиће у Италији . .“
*****
професор: ,,Зашто је непотпун ?! .“
ученик : ,,Зато што није потпун. .“
*****
ученик : ,,Да ли ће они плусеви бити уписани у дневник или је то мождана способност? .“
*****
ученик : ,,Ја ћу да одговарам под једним условом... .“
професор: ,,Ја сам тај који поставља услове, излази пред таблу да ти ја поставим једно питање! .“
ученик : ,,Па ви мени једно питање, ја један услов. .“
*****
ученик : то је била термонуклеарна реакција... .“
професор,,: ,,Добићеш ти термонуклеарну јединицу . .“
***,,**
професор: ,,Вама изгледа разредни неће уписати информације до краја године... .“
ученик : ,,Боље, да нам неко не хакује дневник. .“
*****
професор: ,,Ајде иди до кавеза види да ли сам тамо па се врати... .“
ученик (враћа се) : ,,Ја била, али Вас нисам нашла. .“
*****
професор: ,, ... има два жарка топлотна појаса, два... .“
ученици: ,,Ваљда један жарки?! .“
професор: ,,А да. Извините, нисам чуо шта сам рекао. .“

Главни и одговорни уредници: Бранка Џогаз, Марко Путниковић, IV4 и проф. Милена Милисављевић
Технички уредник: Никола Цокић, IV2
Редакција: Сара Ђурђевић, I3, Нађа Милисављевић, I4, Милица Машић, Невена Пантелић,
Маријана Јеремић, II5 , Ксенија Давидовић, III5, Ана Расулић , IV2, Никола Тодоровић, II6
Коректура: Лингвистичка секција, проф. Биљана Ерчић и Милена Петровић
Фотографије: Борис Јовановић, IV5 (из колекције награђене другом међународном
наградом,фотографије на стр. 4. и 16.), новинарска секција, фото секција
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