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Уводна реч
Дра и чи аоци,
Пред вама се налази најновији број
школског часописа ,,Наша пролећ ,који
традиционално излази сваке године.
Потрудили смо се да садржај часописа
највише прилагодимо ученицима, али
мислили смо и на професоре.
У нади да ћете са интересовањем и
уживањем читати оно што смо за вас
на наредним странама припремили,
дали смо све од себе да обухватимо
теме различите тематике али и да
се још једном подсетимо значајних
догађаја и дешавања у нашој
школи протекле године. Надамо се
да ће наредне генерације неговати
традицију школских новина.

Читајте нови број са уживањем!
Уживај е у новом роју!
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Колико је заправо интересантна слика одељења на средини часа, када
звоно није ни близу, ни далеко! А тек на одморима?!
Анђела и Милица, разуме се, шапућу о момцима. Лидија наступа са свим
могућим бојама, фломастерима и маркерима, Маја замишљено гледа кроз
прозор. Урош има најгласније и најбоље форе, због којих се понекад сам смеје
ако осталима нису смешне. Наравно да о политици најбучније разговоре воде
Сара и Ивана, јер забога, врло је ефикасно„поставити жену за председника “! А за
то време, Вељко и Ивона спроводе анкету: „ Бурек са сиром или месом? Како се
правилно једе јабука”? Цеца углавном прича са Обрадовићком, а ако неком
нешто није јасно, ту је Ана Минаковић, или Жиге. Обоје знају све.Буда држи
предавања о новим телефонима, а Никица није Никица ако нема сендвич у руци
и на истој тетоважу исцртану хемијском. Сања и Сара седе на клупи, у ставу „
лавови на капији“ и активно учествују у дискусији о књигама и космосу, са
Сенком и Настом. Костов заљубљено гледа у Јелу, док се она такмичи са Аном у
брзом причању. Виктор игра и неуморно скаче уз реп песме, а Ракићу није
страно да поведе и коло у сред учионице! Пажљиво посматрање и мудро
ћутање. Нема сумње да је то Мијатовићка! А док Миле пије кафу у Ин-у, Миленко
и Стева врше анализе о Првом светском рату. Аца се расправља са Тањом, јер
знате колико се лепо слажу „делије ” и „гробари”. Теодора чува леђа Рилаку, а
Рилак. Погодите шта? Ставља храну за псе у књиге и ранчеве, свој овој поштеној
деци!
И на крају, сасвим је довољно рећи да је помена вредан још неко. НАШ
Панта!
Ето док нам са плафона још висе новогодишњи украси, нисмо ни
приметили колико смо одрасли и сазрели. Колико смо се променили. Колики је
тешко, али и лепо, понекад досадно било све ово до сада. Дугујемо доста једни
другима, парку, професорима. Одлазимо у нове почетке, постајемо озбиљни!
Наравно, ако занемарите све описе, јер то су ипак, мали одмори!
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4.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈА
Судећи по тренутном стању у нашем одељењу, тешко да можемо рећи да
смо заинтересовани да причамо о ономе што је остало иза нас, о годинама које
смо проживели заједно, или можда о растанку који нас сада чека. Једноставно,
ми смо они који се никада нису уклапали у калупе друштва и свега што је
одређено неким границама, нама није пријало или нам је било досадно и глупо.
Јер ми смо све сем уобичајених и стандардних. Можда свако одељење за себе
мисли да је другачије, верујем да вам је врло позната она реплика. Ми смо
последња нормална генерација... Али ми не желимо да сами себе превише
хвалимо и да овај рад базирамо на нечему што нисмо, зато ћемо причати о
ономе што јесмо, а јесмо много тога; јер смо превише различити и зато је веома
тешко обухватити свачији карактер у ових пар реченица. У почетку је владала
веома озбиљна атмосфера, имали смо циљ да се докажемо и да створимо
штобољу слику нас у очима професора, али временом све се то драстично
мењало. Млађе генерације ће већ и саме то приметити и осетити на својој кожи.
Некада, на самом почетку, били смо мирни и уштогљени. Сада је главни придев
који нас описује РАСЕЈАНОСТ. Поприлично смо БУНТОВНИ, да не кажемо дрски.
Мада још увек само учимо о животу уз велику подршку наше разредне Драгане,
жене која је била уз нас и онда када то својим делима баш и нисмо заслужили и
зато јој остајемо вечно захвални јер је од нас направила људе.
Ове протекле четири године нису биле идиличне, било је ту савршених
тренутака, дечијих лудорија, али било је и озбиљности када је то било заиста
потребно. Међутим, било је и проблема, незаслужених казни, свађа и свега
онога што већ само по себи иде уз тинејџерске године. Једни другима смо
показали ко смо и утицали на то да схватимо шта је за нас исправан следећи
корак. Често нисмо били свесни својих одговорности које су у овом периоду
велике. Али је ваљда све то само део средњошколског доба. Сада је време да
ухватимо тај последњи воз који нас води ка животу, а овде смо били само у
пролазу. Зато се и нисмо претварали. Нека нас памте као бунтовне, немирне,
можда превише на своју руку, али то смо једноставно били ми, прави ми. Зато нас
или воле или не, ретко ко је остајао суздржан. дана када су, као мале лађе,
плутали по гимназијaлском мору.

5.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈА
Годинама уназад можда се нећемо сећати сваког дана који смо провели
заједно, ствари које смо делили и чинили заједно, ствари које су нас насмејале
до суза, али увек ћемо се сетити да смо били ту једни за друге. Толико непознатих
лица, а касније смо стекли добре пријатеље. Неће више бити ни школског звона,
ни наше разредне која нам је уједно била разредна и мајка, која се бринула о
нама четири године.
Срешћемо се некада али тада ћемо бити одрасли и одговорни људи.
Свачији живот ће се разликовати, али сви ћемо имати заједничко друштво из
средње школе, незаборавне тренутке и успомене које ћемо вечно памтити.
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6.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈА
Лепи тренуци брзо прођу, али остају у сећању за цео живот. Нисмо ни
слутили да ће се овако брзо завршити. Време лети, а нама остаје још мало
времена да проведемо заједно у школским клупама. Куда нас живот води? Ово је
питање које ћемо често постављати.
Велику захвалност дугујемо човеку који је за нас много тога учинио. То
је наш Жарко. Човек који више није са нама, али који ће заувек остати у нашим
срцима. Улогу одељенског старешине преузела је Дана Џамић. Жена која нам је
помогла да на што безболнији начин завршимо школовање.Хвала и свим
професорима који су учестовали у нашем образовању, сазревању и што су нам
помогли да будемо бољи људи.

7.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈА
Ања, луткица је жива, када је у праву љутњу не скрива,
Сенка воли да кува и због тога је много момака чува,
Бића смешко је прави, њему се свашта мота по глави,
Бојана технологије воли и због тога такмичењу не може да одоли,
Ћуре жешће шале баца, зато га стално професор са часа избаца,
Јеца Ђ. смејурије на часу прави и због тога многе момке мами,
Бора је луцкастог кова и због тога нешто на часу да каже мора,
Невена и Валентина су мирне и тихе и због тога на часу изгледају као слике,
Ђолету доброта није страна и то му је велика мана,
Цацика висок глас има и због тога је лако уочљива свима,
Џама шале збива и због тога се уопште не снебива,
Јована и Тина мирне су на часу, ал' кад је нешто смешно као да су у хард басу,
Влада миран је и тих, али воли увек да добаци неки стих,
Аца наш делија је прави, само што му се математика врзма по глави,
Ана плавојка је наша, и на часу се врло лепо понаша,
Таша паметница је жива, кад неком не помогне, тада није мирна,
Јеца В. , Анђела и Суза Ђ. трио је прави, њима се свашта мота по глави,
Суза Ј. вредница је жива, на часу својим песмама у срце дира,
Гага другар је прави, воли стално неке керефеке да прави,
Слађа интелигенција је наша, у свакој ситуацији зна како да се понаша,
Неда елоквенцију у себи носи, много воли Ању и тиме се поноси,
Мицка шећер је прави, на часу јој се неки дечко мота по глави,
Ивана лепа је и тиха, воли једног Ацу и то јој је брига,
Каћа црнка је слатка, она неког има и то не дели са свима,
Вања у школу касни често, али се увек зна њено место
Весна Бекрић разредна је наша, због тога гледа како се ко понаша,
Јована Васић од свих најмање прича и одговара тише,
Али баш зато све ово она дивно пише!
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8.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈА
Куцнуо је час да затворимо још једна врата за собом. Нерадо
одлазимо из ове школе која је била наш дом. Постали смо
нераздвојни пријатељи који све чине једни за друге, али сада је
дошао час за једну веома важну одлуку у нашим животима. Пред
нама су бројни путеви, а наш задатак јесте да одаберемо прави. Ове
четири године које су сада иза нас ми ћемо заувек памтити. Много
тога нас везује за ово одељење, IV-6, прве праве љубави,
пријатељства...
У ову школу смо дошли као деца, уплашени, у жељи да
постанемо људи. Успели смо! Из ове школе излазимо као поштени,
вредни људи, захваљујући нашим професорима, нашим узорима.
Имали смо пуно успона и падова и сваки део тог времена нам
је остао у лепом сећању, као и бројна искуства, а знамо да искуства
играју веома битну улогу у животу. Нисмо више она мала незрела
деца, већ одрасли људи који су захваљујући професорима изабрали
пут којим ће поћи у свет одраслих.

9.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈА

Наше одељење чине осам дечака и осам девојчица који се већ три
године слажу и помажу и који памте само оне лепе тренутке. Оне мање
лепе, потрудићемо се да заборавимо. Надамо се да ћемо се и у будуће
сретати и присећати лепих тренутака проведених у школи.

Ми смо пекари, мајстори смо прави и свима говоримо како стоје
ствари. Дружење је било лепо и бићемо запамћени као прва генерација
пекара у Александровцу. Памтићемо све несташлуке и доживљаје.
Захваљујемо се свим професорима који су учествовали у нашем
школовању и посебно нашој разредној Катарини Васић.
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10.
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Тамара Ерић IV-2

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ

[kolski praznici
Sveti Sava
И ове године у нашој школи, пригодним програмом обележен је дан посвећен српском
просветитељу Св. Сави. Стихови инспирисани животом и делом првог српског архиепископа су изведени
пред многобројном публиком и представницима Српске Православне Цркве.

Sveti Trifun
Најбоље о нашој школи је представљено на школској слави школе „Свети Трифун“, и то од стране
ученика и професора који су од стране посетилаца добили громогласан аплауз. Наша школа је назив управо
добила по овом свецу рођеном у Апамеји, античком граду надомак Бурсе, кога такође славе бројни
виноградари и еснафи.
Ања Чолић III-2

12.

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ

Чланови ове секције обележавају важне датуме у току године као што су Дан планете
Земље и Дан заштите животне средине. Ученици се ангажују у уређивању парка, као и
школског простора где се одржавају многобројне изложбе посвећене планети, у виду паноа,
фотографија и цртежа талентованих ученика. Рад секције се заснива и на припреми
представа, чија сценарија пишу управо ови млади људи.
У оквиру секције, сваке године се одржава стручна екскурзија у мају месецу. До сада
смо обишли Обедску бару, Засавицу и Власинско језеро. Ове године 26. и 27. маја
обилазимо Увац, један од најлепших наших резервата природе.
На овај начин ученици не само што упознају различите екосистеме који се налазе у
нашој држави, већ и стичу свест о заштити и очувању природе.
Професор Јасмина Пејић
Фотографија: Сенка Бекрић IV-1

13.

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ

Дом ученика Средње школе ,,Свети Трифун
Дом ученика средње школе ,,Свети Трифун” је почео са радом 01.02.2012.године као најмл-ађа и једна
од најуређенијих установа овог типа у Републици Србији.
Идеја о оснивању и градњи Дома прожима се кроз историју настанка и развитка средње Пољопривредне
школе, тако да је градња првог објекта за интернат почела давне 1934.године, да би у годинама после Другог
светског рата имао и до 140 ученика, наставио са радом до седамдесетих година прошлог века.
Објекат Дома ученика је смештен у школском дворишту средње школе Свети Трифун. Двориште је уређено
зеленом парковском површином од 2 хектара.
Дом ученика средње школе Свети Трифун обезбеђује смештај, исхрану, услове за учење, васпитни рад,
забавни спортски живот.
Дом ученика оствараје посебну друштвену функцију, јер пружа могућност за свестрани развој и социјалну
сигурност младим генерацијама, а нарочито доприноси:

Уједначавању услова за стицање средњег образовања, обезбеђивањем смештаја, исхране,
културно-забавних делатности, физичке рекреације, здравствене заштите, и других потреба
редовних ученика.
Доприноси васпитању и образовању ученика пружањем помоћи у извршавању школских
обавеза.
Развија свест о колективном животу неговањем другарства, пријатељства, хуманости и
одговорности ученика.
Прати, открива и подстиче склоности ученика и развија њихове радне, културне и здравствене
навике.
Изграђује код ученика свест за културно и стваралачко спровођење слободног времена
организовањем разноврсних облика културно-забавног и спортског живота.
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ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ

КАПАЦИТЕТ ДОМА И ОПРЕМЉЕНОСТ
Објекат поседује четрнаест соба капацитета шездесет места, подељен на мушки и женски део. Десет
соба су четворокреветне, док су остале четири петокреветне са купатилом. Собе су опремљене савременим
намештајем, са креветима на спрат, радним столом и орманом за сваког ученика. Свака соба има ЛЦД ТВ
уређај, телефон, прикључак на интернет.
У Дому се налази учионица са ТВ салом и шест рачунара са интернетом, ресторан сала са шездесет
места.
Укупна корисна површина објекта Дома ученика је 780 метара квадратних. Дом има канцеларију
правника, канцеларију за васпитаче, кухињу опремљену комплетном опремом за НАССР стандард. Уз
кухињу се налази магацин и помоћне просторије.
На улазу је портирница Дома која поседује видео надзор, противпожарну централу и телефонску
централу. Дом поседује вешерницу са одговарајућом опремом. Котларница Дома је опремљена бојлером за
топлу воду са двадесет и четири колектора и гасним котлом.
По географском положају, Дом припада региону домова Западне Србије, и активно учествује у домским такмичењима - Домијадама, где је остварио запажене резултате. Школске 2013/14. Године, мушка екипа
је у малом фудбалу освојила 3. место на Регионалној Домијади у Трстенику, екипу је водио васпитач Бојан
Ивљанин. Наредне 2014/15. Године, ученица Ангелина Пуношевац освојила је два прва места на Регионалној
Домијади у рецитовању и литрерарном стваралаштву и пласирала се на Републичко такмичење у Београду
где је освојила прво место у литерарном стваралаштву. Школске 2015/16 године Дом је освојио две дипломе.
Англеина Пуношевац је освојила друго место у литерарном стваралаштву и Кристина Новчић треће место у
стоном тенису. Следеће школске 2016/17 године ученица Катарина Луковић је освојила треће место у
литерарном стваралаштву док је ове школске године освојила прво место на Регионалној Домијади и друго
место на Републичкој Домијади у Краљеву.

Бојан Ивљанин, управник дома
Гордана Петровић, васпитач
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СВАКИ ДАВАЛАЦ КРВИ ЈЕ ХЕРОЈ
Сваког дана можете прочитати у новинама,чути на телевизији како су грађани Србије
давањем крви спасили многе животе и постали нечији хероји. Још већи понос наше
земље,како статистика показује јесу студенти који чине више од 10 % давалаца крви. Свест
код младих људи о друштвено одговорним активностима и хуманим вредностима
непрестано се развија.
Многим факултетима и средњим школама које организују акције добровољног давања
крви придружила се и наша школа. Велики број ученика који се одазвао овом позиву чекао је
стрпљиво у реду. Акција је трајала читавог дана, а ученици заједно са професорима и
радницима наше школе су желели да ураде нешто добро. Многи су имали страх од игле,
крви, а већина се бојала да ће болети, али у том тренутку нису осетили страх, јер је поред њих
био неко ко је осмехом и љубазношћу успео да скрене њихове мисли на нешто лепше. Од две
акције одржане у нашој школи, првог пута од 49 давалаца, 47 је крв дало први пут, а другог
пута од 59 ученика, 26 је крв дало први пут. То је седамдесет три нова даваоца од укупног
броја ученика, што нам је дало предност на конкурску „Крв живот значи“.
,,Наше мало, некима значи много “, говорили су насмејани излазећи из просторије у коју су
ушли уплашени. Страх је кажу нестао, у том тренутку заборавите да вас боли, осећате неко
спокојство јер се надате да сте урадили нешто добро, да ће то ваше мало и ваших 10 минута
спасити некоме живот. Слободно можемо рећи да је наша школа поносна јер има ученике
који ће бити будући професори, лекари, лидери компанија, уметници, психолози, спортисти,
а истовремено и даваоци крви. Овакви ученици представљају будућност добровољног
давалаштва крви наше земље, јер ће личним примером и ауторитетом мотивисати људе у
свом окружењу да постану хумани.

Ивона Стојановић IV-1
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Сајам ученичког предузетништва
Сваке године наша школа се труди да уведе нове активности које ће омогућити ученицима да се забаве и да покажу своје способности на различитим пољима. Такмичарски дух је и овог пута био присутан међу
ученицима који су на Сајму ученичког предузетништва својој школи презентовали производе које су сами
произвели.
Школско двориште је било пуно ученика и професора који су желели да допринесу манифестацији .
Од млечних производа, воћа, цвећа, колача, вина, козметике и одеће, присутни на овој изложби су добили
папириће са називима произвођачких фирми од којих су требали да изаберу компанију која је оставила
највећи утисак на њих.
Као и свако такмичење које се одвија у нашој школи и овај сајам предуетништва је подстакао ученике
да се прикажу у што бољем светлу. Победник првог Сајма предузетништва је компанија ,,Подрум
Недељковић”. Компаније које су се такмичиле на првом Сајму предузетништва су:
1. Калемарски рај

10. Зрно

2. Рој

11. Ледена коцкица

3. Слатке тајне

12. Круна

4. Мангулица

13. Ризлинг

5. Типопласт

14. Подрум Недељковић

6. Поп компани

15.Winn

7. Слатки ужитак

16. S Beauti Studio

8. Цветни свет

17. Top Ledy

9. Млекара Александровац

18. Leon
Ивона Стојановић IV-1
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Успеси наших ученика
Математика:
- Ћалић Милица III година; 1.место на републичком такмичењу (прехрамбени техничар)
ментор: Ивана Нешић Благојевић
- Котлајић Ађела II година; 2.место на републичком такмичењу (прехрамбени техничар)
ментор:Стојка Симчевић
- Јовановић Слађана IV година; 6.место на републичком такмичењу (прехрамбени техничар)
ментор:Ивана Нешић Благојевић
Хемија:
- Бићанин Маша IV година; 2.место на окружном такмичењу (гимназија)
ментор: Драгана Богојевић
Такмичење рецитатора:
- Чолић Ања III година; 2.место на окружном такмичењу (гимназија)
ментор: Сања Луковић
- Павловић Ђорђе IV година; 3.место на окружном такмичењу (гимназија)
ментор: Снежана Арсић
Биљна производња:
- Рилак Марија IV година; учешће на републичком такмичењу (пољопривредна)
ментор: Невенка Рилак
Пољопривредни сајам:
- Петровић Марија IV година; 3.место за уређење школског излога (пољопривредна)
Пљакић Валентина IV година; 3. место за уређење школског излога (пољопривредна)
ментор: Невенка Рилак и Ружица Рајчић
Пословни изазов:
- Савковић Ива III година; учешће на републичком такмичењу (пољопривредна)
Ментор: Ружица Рајчић
Сајам предузетништва:
- Савковић Ива, Митровић Анђелија, Величковић Лидија, Милошевић Богдана III година
3.место на регионалном такмичењу
ментор: Ружица Рајчић и Снежана Митровић
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Српски језик и книжевност:
- Маринковић Ема I година; 3.место на окружном такмичењу из српског језика (гимназија)
- Ђукић Јелена II година; 2.место на окружном такмичењу на књижевној олимпијади
(гимназија)
ментор: Велибор Симчевић
- Левић Сара IV година; 3. место на окружном такмичењу из српског језика (гимназија)
- Ракић Милан IV година; учешће на окружном такимичењу на књижевној олимпијади
(гимназија)
ментор: Снежана Арсић
Историја:
- Иричанин Мартина I година; учешће на окружном такмичењу (гимназија)
- Арсић Ана учешће I година; учешће на окружном такмичењу (гимназија)
- Сауловић Јелисавета II година; 3.место на окружном такмичењу (гимназија)
- Катанчевић Јелена II годинa; 3.место на окружном такмичењу (гимназија)
- Милинчић Анђела III година; 2.место на окружном такмичењу (гимназија)
ментор: Драгиша Стаменковић
- Томић Стефан IV година; 3.место на окружном такмичењу (гимназија)
- Миленковић Маркo ; IV година 3.место на окружном такмичењу (гимназија)
ментор: Мирослав Шљивић
Производња и прерада хране:
- Бојанић Бојана IV година; 2.место на републичком такмичењу (прехрамбена)
- Обрадовић Немања III година; 9.место на републичком такмичењу (пекар)
ментор: Ружица Бошковић
Погачијада и такмичење у славском колачу:
- Одељење III-7; учешће на такмичењу
Енглески језик:
- Левић Сара IVгодина; учешће на републичком такмичењу (гимназија)
- Новаковић Виктор IV година; учешће на републичком такмичењу (гимназија)
- Дуњић Урош IV година; учешће на окружном такмичењу (гимназија)
- Дуњић Вељко IV година; учешће на окружном такмичењу (гимназија)
ментор: Драгана Витановић
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Svetosavsko zvonce

Н

аша школа може се похвалити
великим бројем награда са
различитих такмичења, квизова
и ко н к у р с а , з а х в а љуј у ћ и
талентованим и креативним
ученицима. Ове године је, између осталог,
узела учешће на конкурсу Православног
дечјег часописа "Светосавско звонце" под
називом "Корени", који је расписан у сарадњи
са Српским одељењем међународног фонда
јединства православних народа из Русије.
Ђаци су још једном осветлали образ своје
школе и професора освојивши другу награду
за видео рад. Изванредна предавања
професора историје Драгише Стаменковића
уз пратњу вероучитељице Вајке Величковић
и ученице Марије Сталетовић која рецитовањем стихова „Плаве гробнице“ Милутина Бојића никога није
могла оставити равнодушним, Одржана у марту 2017. године, подстакла је присутне да се посвете својим
прецима. Поред теме страдалништва, преласка преко Албаније, тешких услова нашег народа и њиховог
боравка на острву Крф у периоду Првог светског рата предавање је подразумевало и упознавање са
пројектом "Стопама наших предака", оснивача Димитрија Стикића, који се реализује од 2012. године у
оквиру часописа "Светосавско звонце", захваљујући коме најбољи ђаци и добитници прве награде
конкурса добијају прилику да обиђу острво где се исписивала историја Србије. Група ентузијастичних
ученика, одушевљених идејом "Корена", одлучила је посветити се више истраживању прича својих
дедова. Тако су дошли на идеју снимања петоминутног филма којим су испричали једну предивну причу
о жупским јунацима у циљу да поруче нешто веома важно - Никада не треба заборавити огњиште поред
кога смо отхрањени, место одакле извиремо и нацију чије срце носимо у грудима. Треба поштовати и
поносити се прецима који су ради наше светлије будућности изгубили животе и уградили своје кости у
темељ нове српске државе. Снимање је са собом носило велики изазов верног приказивања снажних
личности и јаких прича обичних људи чија крв ври у нашим венама и нова искуства која су донела сузе и
смех уз незаобилазно дружење. Сваки члан
тима трудио се да одради свој део посла
најбоље што може -од сценаристе преко
сниматеља па до глумаца и реквизитера добро уигран тим. Међусобно су се
допуњавали и помагали што је довело до тога
да овај фи лм привуче ве лик у пажњу
професора и ђака и заслужи похвале од
стране уреднице часописа "Светосавско
звонце", госпође Радмиле Мишев, као и вође
пројекта "Стопама наших предака" господина
Димитрија Стикића. Показали су да се трудом
и упорношћу може далеко стићи. Посебно
задовољство нам је поменути једну
занимљивост. Наиме, нашим ученицима
помогао је и један ,,млади" господин,
Вукашин Милинчић , дека ауторке сценарија
Анђеле Милинчић, који је одушевио својом
спонтаношћу и стрпљењем. Овај гест био је
посебан додатак тиму гимназијалаца који је после више дугих недеља ишчекивања резултата доживео
изузетан успех у виду друге награде. У петак, 8.септембра 2017. године, конкурс је завршен свечаном
доделом награда најбољима која је уприличена у Руском дому у Београду одакле су се наши ученици
вратили са широким осмесима, огромним бројем похвала, пуним рукама диплома као и главном
наградом - лаптоп рачунаром. најбољима која је уприличена у Руском дому у Београду одакле су се наши
ученици вратили са широким осмесима, огромним бројем похвала, пуним рукама диплома као и
главном наградом - лаптоп рачунаром.
21.

NA [ A

P ROL E] A

НАШИ УЧЕНИЦИ

Током тих дванаест дана,колико је трајало њихово наградно путовање сазнали су много о нашим
храбрим прецима и њиховој голготи, али су и радили нешто што је много битније - обновили су први у
низу споменика који су подигнути у част српских војника - споменик Дринске дивизије у Агиос Матеосу.
Оно што је заиста дивно и што нас све оставља без текста јесте да они не одустају. Жеља за успехом,
њихов труд и упорност мотивишу и друге ученике да се посвете креативном стваралаштву. Са
усхићењем говоре како желе да се усаврше, поново задиве својим радом и догодине донесу још већи
успех својој школи. Једно је сигурно - за овако младе и амбициозне људе граница не постоји. Надамо се
да ће наредне године испунити своје жеље.

Анђела Милинчић III1

NA [ A

P ROL E] A

22.

НАШИ УЧЕНИЦИ

Sport u {koli
Као и сваке школске године и овога пута су наши ученици показали умеће у различитим спортским
дисциплинама на окружним али и републичким такмичењима. Актив професора физичког васпитања се
потрудио да такмичарима испуни жеље, где су уз велики труд и рад постигнути запажени резултати.
Рукомет, кошарка, џудо, футсал, свега је било а неки резултати са републичких такмичења се још увек
чекају. Све у свему још једна успешна година је за нама а надамо се да ће таквих бити и на даље.
Вељко Дуњић IV-1
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NA [ A
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NA[I PROFESORI

NA [ A
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НАШИ ПРОФЕСОРИ

– Слике говоре више од речи –

25.

NA [ A

P ROL E] A

НАШИ ПРОФЕСОРИ

Romansa mese~arka
Зелено, волим те, зелено.
Зелен ветар, зелене гране.
Брод на мору
и коњ у планини.
Опасана сенком
она сања на веранди,
зелене пути, косе зелене,
са очима од хладног сребра.
Зелено, волим те, зелено!
Под луном Циганком
ствари пиље у њу
а она их не види.
Зелено, волим те, зелено!
Велике звезде од иња
долазе са рибом сенке
што отвара пут зори.
Смоква трља ветар
кором својих грана,
а брег, мачак лупеж,
јежи своје љуте агаве.
Али ко ће доћи? И одакле?
Она чека на балкону,
зелене пути, косе зелене,
сањајући горко море.

Али ја више нисам ја
нити је мој дом више мој.
-Пусти ме бар
на високе веранде,
пусти ме да се попнем! Пусти ме
на зелене веранде.
Верандице месечеве,
где капље вода.
Већ се пењу два кума
на високе веранде.
Остављајући траг крви.
Остављајући траг суза.
Дрхтали су кровови,
фењерчићи од лима.
Хиљаду стаклених дефова
рањавало је зору.
Зелено, волим те, зелено!
Зелен ветар, зелене гране.
Два кума су се попела.
Широк ветар остављао је
у устима чудан укус
жучи, ментола и босиљка.

-Куме, где је, реци ми,
где је твоје горко девојче?
-Колико пута те је чекала
свежа лица, црне косе,
на тој зеленој веранди.
Над огледалом бунара
Циганка се њиха.
Зелене пути, косе зелене,
са очима од хладног сребра.
Месечев сталактит од леда
држи је над водом.
Ноћ је постала интимна
као мали трг.
Пијани су жандари
лупали на врата.
Зелено, волим те, зелено!
Зелен ветар, зелене гране.
Брод на мору
и коњ у планини.
Федерико Гарсија Лорка

-Куме, даћу ти
коња за кућу,
седло за њено огледало,
нож за њен огртач.
-Куме, долазим крварећи
из Кабриних кланаца.

-Кад бих могао, младићу,
лако би се нагодили.
Али ја више нисам ја
нити је мој дом више мој.

-Куме, хоћу да умрем
пристојно у својој постељи
од челика и, ако је могуће,
са холандским чаршавима...
Зар не видиш моју рану
од груди до грла?

~Уместо да Вам
кажемо колико сте
нас подстакли да
будемо бољи
и радимо на себи,
рећи ћемо Вам
само једно:
Хвала Вам, Нина!

-Триста црних ружа
покривају твој бели грудњак.
Крв ти ври и мирише
око појаса.

NA [ A

P ROL E] A

26.

НАШИ ПРОФЕСОРИ

Ponovo u {koli
1. Можете ли нам рећи нешто о себи?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): То препуштам другима. Битно ми је мишљење особа
које сматрам пријатељима.
2. Како сте се одлучили да студирате српски језик?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Захваљујући предивним професорима који су ми
предавали књижевност.
3. После четрдесет година у настави шта може да стане у једну реченицу?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Жао ми је што више нисам пружио ученицима. Могло
је много тога да буде другачије.
4. Како бисте дефинисали ученике као фактор у настави?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Ученик мора да буде „светиња“ у наставном процесу.
Сећам се предавања једног мог професора са факултета који нам је стално говорио: „ Не постоји лош
ученик. Постоји лоша држава, лош родитељ и лош професор“. Зашто нешто замерити младој особи која се
тек формира као личност?
5. А шта бисте рекли о Вашим колегама?
Тома Милић (професор српског језика у пензији):Има изузетних професора који су апсолутно
посвећени свом послу. Била ми је част што сам радио са њима. Нажалост има и оних који не заслужују да
носе дневник. На срећу мало их је.
6. Да ли бисте нешто мењали у школи?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Много тога, али ко мене пита за шта. Ни сам не знам
колико сам реформи преживео. Чим поставе новог министра просвете, он одмах „поништава“ претходног и
креће са новим идејама. И тако у круг.
7. Шта Вам је највише сметало у школи?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Бесмислено писање припрема за час. У школи је
битно да све буде записано, а шта се ради на часу то никога не брине.
8. Која је Ваша порука ученицима?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Да схвате да им је једини спас у знању, и да слушају
своје професоре.
9. Порука за редакцију „Наша пролећа“?
Тома Милић (професор српског језика у пензији): Уопштено ако се младима пружи шанса они могу
много тога. Млади знају да препознају праве вредности, али за то немају шансу. Имамо вансеријске таленте
у свим областима и треба их како уважити тако и наградити. Често су талентовани ученици препуштени
сами себи. Најбољи пример су „Наша пролећа“, овај лист опстаје захваљујући раду и ентузијазму једног
професора и групе ученика. Моје пуно поштовање редакцији „Наша пролећа“.

Ана Тодосијевић IV-1
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НАШИ ПРОФЕСОРИ

NA [ A

P ROL E] A

28.

DE[AVAWA U GRADU

NA [ A

P ROL E] A

ДЕШАВАЊА У ГРАДУ

Дешавања у граду
Александровац је град пун дешавања. Почевши од разних представа које се дешавају у нашем
позоришту, долазак познатих глумаца, који су веома значајни за српско позориште. Наравно и ми, људи,
који се увек одазовемо таквим дешавањима.
Недавно је покренута акција ,,Нивеино игралиште“. Нећете веровати, наш Александровац се налази на првом месту. То нам показује колико смо заправо сложни и колико смо упорни да добијемо нешто
лепо и корисно и тиме улепшамо наш град. Такође, организујемо прославе поводом празника који су
значајни за нас. Лети су заступљене журке, млади излазе по кафићима, али има и оних који то време
проводе у школском парку. Једно од главних дешавања у последње време јесу ,,Буцини дани“, а и једно од
најлепших дешавања. Учесници школе су у прилици да се упознају са глумцима и са њима да одиграју
неки део улоге. Као што знате Александровац није толико велики град,упркос томе је град пун дешавања.

Ана Тодосијевић IV-1
Ана Минаковић IV-1

NA [ A

P ROL E] A

30.

ДЕШАВАЊА У ГРАДУ

@upsko i studeni~ko vinogorje
Парцелу изнад„Вино Жупе“ од јуче поново красе студенички виногради. Наиме, након 140 година,
наша најзначајнија светиња је од Републике Србије поново добила земљу погодну за узгој винограда у
Жупи. Виноград је освештан од стране архимандрита Тихона Ракићевића, игумана манастира Студеница,
као и свештеника Вукмана Петровића, намесника жупског и нашег госта из Краљева, свештеника
Мирољуба Попадића. Прва садница је симболично посађена од стране представника Српске
Православне Цркве, али и градске власти Александровца, као и директора Вино Жупе, Радета Јевтовића.
Кожетинска црква је још у средњем веку била метох манастира Студеница, што значи да та сарадња
никада није престајала, и надамо се да никада неће престати. На седам хектара земље ће се узгајати
најквалитетније грожђе, од кога ће се као и до сада у Жупи правити најквалитетније вино. Управо сунце
које обасјава овај крај и плодна земља, су главни разлози за лепоту и питкост жупског вина у манастиру.

Вељко Дуњић IV-1
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PUTOVAWA
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ПУТОВАЊА

Екскурзија III године
Вечито смо каснили негде, па смо и тог раног јутра напустили облачну Жупу касније него што је планирано. Уз
песму, причу и узбуђеност која се видела на поспаним лицима, стигли смо до Беча.
Ко није видео Беч, не зна шта значи судар прошлих и будућих времена, а онај ко није посетио Пратер, не зна шта је
адреналин у крви. Светла Беча вас напросто прогутају, а град не губи свој сјај ни дању. Одузео нам је дах!
Праг ће свима (сем по уметничким делима на сваком кораку, велелепним здањима, три дуге, луде, непроспаване
ноћи у хотелу и сталних шала на рачун депозита), остати у сећању по хумору драгог намa водича, Мире Ракоњац и
њеном нежно розе кишобрану који смо сви помно пратили дуж прашких улица.
У музеју у Дрездену се напросто изгубите и заборавите на време. Сам град одише прошлошћу, бар онај део града
који смо видели, јер смо се одмах вратили у садашњост и сунчано поподне провели у тржним центрима.
Братислава је неколицину неодољиво подсетила на Београд. Уживали смо у времену проведеном на тврђави,
која личи на наш Калемегдан. Братислава је била најпитомија од свих градова које смо посетили. Напустили смо је
у нади да ће Чумил- мали, симпатични чика који вири из шахте испунити жеље које смо шапутали у његов шлем.
У Будимпешти нас је ухватила нервоза због велике гужве и стигао је умор, али нас то није спречило да уживамо у
пловидби. Пловидба Дунавом једно је од незаборавних искустава. Таласи тамног Дунава, огромни мостови, светла
Будима и Пеште, драга и срећна лица учинила су да наш брод плеше по површини воде. Хотел на периферији града
је место на ком су многи доживели многе незаборавне тренутке, којих се неће сећати.
Са екскурзије смо се вратили са пасошима пуним авантура, шворц и богатији за једну даљину.

Невена Марковић III-2
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ПУТОВАЊА

Екскурзија IV године
Рано буђење, мркли мрак, звук кофера који бива вучен по тротоару преовладава мртвом тишином мирног
Александровца.
Лидо ди Јесоло нас је чекао, а ми смо се упутили право ка њему. Стигли смо тамо предвече захваљујући кратком
чекању на граници и ту смо провели дивну ноћ где смо се напунили енергије и спремили за даљи пут.
Након краће шетње укрцали смо се на брод чија је дестинација била град на води. Панорама Венеције подсећа на
делове средњовековних замака, док унутрашњост града одаје утисак лавиринта ограђеног високим зидовима и
уским пролазима који упућују ка легендарним каналима Венеције.
Трећег дана наше пустоловине, дружина се нашла у Сан Марину. Познат по томе што је и град и држава, са чијег се
врха пружа невероватан и незабораван поглед.
Следећа дестинација нам је била Фиренца, могли смо да помазимо бронзану свињу по њушци и пустимо новчић
из њених уста, што би нам показало да ли ћемо бити богати у будућности, у зависности од тога где новчић падне.
У Пизи није било забавно јер нисам био тамо, али Падову смо посетили како бисмо видели фасцинантну базилику
Светог Антонија. Касније смо показали наше гладијаторске способности у арени Вероне и наше романтичне
вештине удварања под Јулијиним балконом.
Последња локација коју смо посетили на нашој екскурзији био је Трст. Град који тежи футуристичком изгледу, али
притом задржава свој историјски значај, дивно је место за леп и угодан живот.
Све у свему екскурзија у Италији је била дивно искуство које бих пожелео свакоме. Имали смо прилику да
окусимо кулинарске специјалитете најбољих пица мајстора, тестенине које се могу пробати само у Италији, и
наравно...сви смо се упутили ка McDonalds-у.

Урош Дуњић IV-1
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34.

ПУТОВАЊА

Путопис средњошколаца
Многима је животни сан да пропутују цео свет. Из којих разлога људи путују? Задовољство, одмор, посао или
зближавање са нама драгим особама. Сваки од ових разлога је подједнако важан, али наша путовања су заснована
на задовољству и одмору. У свакој држави у којој смо били, репортажу о свакој ћемо пренети на њиховом
матерњем језику.
USA
The first of many travels we have been to was our trip to United States, to be more specific, we had a great time in a movie
capital of the world, Los Angeles, California. When you think about this city, what's the first thing that comes to your mind?
Hollywood? The first association is probably going to be this one. Walk of fame, the famous sign, and all the theaters
around Hollywood, make it a special experience for everyone. The city is huge. You probably need two or three months
just to explore it and visit every monument that it has. We are going to name our favorites. Los Angeles County Museum of
Arts (LACMA) with 5-6 museums in it, is a special experience, especially the Modern Arts museum where you can find
some very weird set-ups which nobody understands. Next thing is all the cuisines you can find there. All the different
nations and cultures living in one city can make some good food. And last, but not the least is all the beaches. You can lay
on the on the beach the whole day and just listen to all the languages around you and that can be amazing.
All and all our United States experience is a 10/10. We would recommend you visit it one day.
La France
La seule ville que nous avons visitée est en meme temps et la plus belle. Nice, diversité de paysages, la douceur de son
climat propose une palette d'innombrables visite et d'activités.
Les promenades sur les plages de Nice, la côte d'Azur et les eaux couleur d'azur vous offrirons du repos que vous ne
retrouverez pas au centre de la ville où vous pourriez visiter des clubs, une variété de bars à theme, discothéque pour
commencer ou finir vos soireés.
Monaco
Ville de luxe et de beauté qui vous offre la possibilité de tenter votre chance dans le célébre Monte Casino, mais
seulement si vous êtes majeurs, Les automobiles de luxe et la piste de Formule 1 vous attirons certainement l'attention.
Španija
U zemlji Dalija I Pikasa osim mnogih njihovih umetnina mogu se videti prelepe plaže, gradovi, vinogradi… Svaki od
gradova ima svoju čar, Barselonu krasi svoja kultura, Costa Brava je mesto koje vam nudi odmor i provod koji će biti
nezaboravan, dok Đironu krasi umetnost.

Вељко Дуњић IV-1
Ивона Стојановић IV-1
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Исповест једног петничара
Једно од најлепших, најкориснијих и најстрашнијих искустава у мом животу. Тако бих описала мој боравак
у Петници. Наравно то је индивидуално искуство, међутим већина полазника ће вам рећи да су барем једном
плакали током свог боравка тамо. Зашто? Одједном сте измештени из свог свакодневног окружења и треба да
проведете недељу дана са неким од најпаметнијих младих људи које ћете икада упознати, учећи детаљно о
области која вас, да, занима али у исто време и схватате колико мало у ствари о њој знате. Под константим сте
притиском, ако сте перфекциониста попут мене, да будете бољи, да се истакнете како би вас позвали на неки од
следећих семинара (у једном циклусу их има 4: Зимски – теоријски, Летњи- практични, Јесењи и Пролећни, после
сваког се број учесника смањује).
Зашто би ико нормалан себе стављао у овако стресно окружење? Зато што вас сваког тренутка који тамо
проведете и када одете прожима диван осећај- осећај да нешто постижете у животу, да се трудите и радите на себи,
осећај блаженства што сте упознали све те нове и фантастичне људе и сазнали много тога, не само о теми која вас
интересује, већ и о томе како се КОРИСНО користи Интернет, како се трага за научним чланцима, како се учи... И
још, можете научити свашта ако се нађете у правом друштву о филму, музици, књижевности, психологији... чак
иако сте природњак. Људи који иду у Петницу нису„штребери“,„генијалци“... то су људи различитог успеха у школи,
различитих профила, које интересују различите теме. Од археологије, психологије, геологије до хемије, физике,
информатике, и моје области биомедицине.
Ја сам у Петници била на два семинара: у првој години на експериманталној биологији и хемији и у трећој
и четвртој години на биомедицини. Не бих препоручила пријављивање у првој години, превише је страшно. Али
одлазак на семинар биомедицине ми је савршено одговарао. Не само да ми је помогао да научим много ствари о
којима се у школи не говори, развијем комплекснији начин размишљања, већ ми је много помогао у самосталном
раду и социјализацији. Зимски семинар на овом смеру је изузетно напоран, али и врло забаван. Пошто ова област
представља мешавину медицине, молекуларне биологије и биохемије, предавања су нам од 10h до 22h држали
професори и научници из ових области. Сарадници, асистенти и студенти ових факултета, којима не персирамо, са
којима смо се дружили после пар дана као да се знамо читав живот, такође су нам држали предавања и вежбали са
нама задатке, који са њима престају да буду досадни или напорни. Током летњег семинара су нам помагали и са
нама радили у одлично опремљеним лабораторијама. Константно су нам доступни на друштвеним мрежама, а они
који живе близу неких полазника често са њима иду на кафу. Постоји и назив за осећање које искусите по одласку
из Петнице: ППД – пост петничка депресија.
Као што видите моја осећања о Петници су врло интезивна, каква и морају бити с обзиром да ме је то
место упутило на то шта желим да студирам и каква врста особе желим да постанем. Руководилац нашег семинара
је једном приликом рекао да је задатак Петнице да учини следеће, са чиме се потпуно слажем:

Маша Бићанин IV-2
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Свети Трифун у Македонији
У оквиру пројекта међународне сарадње средњих
школа 6 ученика и један професор средње школе
„Свети Трифун“ учествовало је у пројекту размене
ученика са средњом школом ”Ѓорче Петров”
Кавадарци. Размена је реализована у периоду од
09.04.2018 до 14.04.2018. године. Током свог боравка
ученици су били смештени у ученичком дому Крсте
П. Мисирков. Циљ ове размене је обављање стручне
праксе из области биљне производње. Ученици су на
школској економији изводили практичан рад
(формирање узгојног облика винове лозе, резидба и
везивање.

Учесници овог пројекта имали су прилику да посете и стекну
увид у изглед и опремљеност учионица, кабинета, радну
атмосферу на предавањима и опремљеност наставним
средствима.
Посебно би смо издвојили и описали посету педолошкој
лабораторији и настави која се одвијала. Ради се о вежбама у
оквиру предмета Агрохемија и педологија, где су ученици
имали прилику да посматрају доказивање присуства фосфора
у различитим типовима земљишта.
Организована посета винарији „Тиквеш“ представља драгоцено искуство за наше ученике, јер су ученици видели
најсавременије уређаје и апарате за прераду грожђа и судове за негу и чување квалитетних вина.
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Примећена је позитивна и радна атмосфера, добра опремљеност као и спремност технолога да
упозна ученике са технологијом производње вина и ракија. Ученици су били веома заинтересовани за рад
винарије.
Поред школских активности домаћини су организовали обилазак знаменитости њиховог града у
пратњи ученика и професора партнера.
Размена је била успешна а боравак обострано користан и пријатан, посебно истичемо изузетно
гостопримство домаћина. Ученици су достојно представили нашу школу.

Ученици учесници пројекта:
• Рилак Марија одељење Iv3
• Чолић Александра Iv3
• Левић Тамара III3
• Симић Жељко III3
• Марисављевић Александар Ii3
• Велимировић Немања III3
Професор Невенка Рилак
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ПОЗОРИШТЕ
Да ли смо до пре пар година могли замислити да ће
наша Жупа имати овако богат позоришни програм
као сада? Или један фестивал као што су „Буцини
дани“, који окупља велики број наших познатих
глумаца на једном месту. Све то је омогућио велики
труд Културно просветне заједнице Александровац,
али и наши суграђани који се у великом броју
одазивају на сваку представу. За глумца нема лепшег
осећаја него пуна сала са громогласним аплаузом на
крају представе, а то је управо оно што се дешава из
месеца у месец у нашем малом граду. Ове године
с е з о н а ј е от в о р е н а н и м а њ е н и в и ш е н е го
београдским позориштем „ Бошко Буха“и урнебесном
комедијом са Виктором Савићем и Александром
Радојичићем на челу, као водећим глумцима српске
сцене новијег времена. Месец дана након њих сцену
су заузели мало искуснији глумци са дубокоумнијом
представом која је сваког оставила у размишљању, па
чак и мене. „Хистерија“, микс драме и комедије никог
није оставила равнодушним и управо је она показала
комплексност позоришне представе и како се на
сваки делић мора обратити пажња да би се комад у
потпуности разумео.
Али Александровац има један мали проблем, то јест
то није само проблем нашег града него сваког града.
Звучна имена придобијају више публике, као да људе
не занима садржај саме представе пре доласка већ
само да буду што познатији глумци. Наравно да они
имају велики квалитет али не требамо деградирати
ни мања позоришта која се углавном представљају на
„Буциним данима“. Сигуран сам да се ове године на
том фестивалу спремају разна изненађења и да ће
људи моћи да уживају у комичним, трагичним,
драматичним тренуцима са својим омиљеним
глумцима. Само овако треба наставити и
Александровац ће прерасти у један од културних
центара наше земље, што је преко потребно нашој
земљи. Култура!

Последња пр едстава
Последњи плес је одиграла управо са нама, у нашем
граду, на прослави наше општине, и након тога нас
напустила. Глумица Јелена Жигон, сада плеше са
својим мужем Стевом, познатим редитељом на
неком другом месту, вероватно бољем за њу.
Ученици средње школе су на Дан општине
Александровац имали прилику да са познатим
глумицама одиграју комад намењен управо Жупи.
Са пригодин песмама и текстом су се представили
многобројној публици која је Јелену и Ивану Жигон
као и ученике наше школе наградили великим
аплаузом.
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НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ
Ова страница нашег часописа посвећена је Небојши Глоговцу, великану српске позоришне и филмске
сцене, о коме су многи дивно говорили и којег смо знали по бројним улогама и филмским остварењима
којима нас је одушевио. Кажу да је видети Глоговца на позоришним даскама било нешто посебно, далеко
живописније, јер то је значило гледати човека обасјаног у свом
сјају, таленту и генијалности. Они који су имали прилику
видети га на сцени како спретно и талентовано представља
ликове различитих црта карактера, уносећи се у улогу и дајући
себе, данас могу бити захвални што су посматрали генија који је
по много чему био посебан. Његова многобројна публика остаје
са тугом да се пита зашто је живот човека који тежи правим
вредностима, духовном напретку, уметности и култури тако
нагло прекинут и онемогућен да настави пут ка сопственом
циљу и сврси? Небојша Глоговац рођен је у Требињу 1969.
године. Касније се са породицом преселио у Панчево где је
завршио гимназију. Био је студент психологије на Филозофском
факултету али се предомислио на другој години студија и
уписао Факултет драмских уметности. Поред њега, глуму су у то
време студирали и Сергеј Трифуновић, Наташа Нинковић, Војин
Ћетковић, Нела Михајловић, Борис Пинговић. Улога у
представи „Велика пљачка“ била је његoво прво остварење на
позоришној сцени, затим су уследиле бравуре у „Молијеру“,
„Сумњивом лицу“, „Метаморфозама“ „Хадерсфилду“... Последњу
предс таву „Хам лет“ одиграо је 13. децембра 2017. у
Југословенском драмском позоришту. Прва улога на великом
платну је „Вуковар, једна прича“, а главну улогу одиграо је у
филму „Убиство с предумишљајем“ којом је освојио срца
многобројне публике. Затим су уследили свима добро познати
филмови: „Небеска удица“, „Муње“, „До коске“, „Хадерсфилд“
„Буре барута“, „Кад порастем бићу кенгур“, „Клопка“, „Жена са
сломљеним носем“, „Сутра ујутро“, „Кругови“, „Устав Републике
Хрватске“...
Пленио је не само својим улогама, већ и искреношћу у свим јавним наступима:
„Доброта је презрена, односно обезвређена. Све те узвишене и неопипљиве вредности људског духа –
попут храбрости, поштења, верности, безусловног пријатељства и љубави – данас су исмејане и нису
популарне. Важно је само колико сте људи преварили. Ако сте преварили много људи и притом зарадили,
онда сте намазани и много сте паметни. Тиме добијате поене и нико вас неће презрети. Или, ако довољно
дуго то радите, чак и они који су вас презрели у почетку, пристаће на то да сте успели. Данас су тезе
замењене и у данашњем систему вредности доброта се граничи са глупошћу. То је погубно, и зато ћемо
платити данак, а тада ћемо морати да се вратимо правим вредностима јер су једино оне темељ људског
постојања.“ (Небојша Глоговац)
Сенка Бекрић IV-1
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За К.-а
Портрет Јозефа К.
насликан је на зиду
једне суморне зграде,
сиве фасаде
са два оронула прозора
јер само два прозора и постоје у целој згради.
Без завеса, без цвећа,
које би бар мало сакрило
два радознала лица над њим
и одгурало их у дно собе.
У овом граду не постоји жута зграда.
Пробуди се, К.!
Јутро је одавно свануло
и чека тебе да започне
своју рутину вијања над градом
кад ти будеш започео свој дан својом рутином,
испијајући кафу.
Пробуди се, К.!
Да видиш друга два
радознала лица
како се кезе над тобом као над судбином и
како те гледају
док спаваш,
док им очи остају сужене
због оног подмуклог осмеха.
Ох, К., зар не знаш?
Дан ти је препун те рутине
као сунцокрет оних семенки.
Никад га нећеш убрати,
не знам зашто ти то причам.
Ако отвориш очи,
дозваћеш служавку,
попићеш кафу
уз дуго мрштење над новинама
и уз слаби доручак,
јер је тако здраво,
а истовремено ћеш погледом претурати
по затвореном ормару
тражећи шта да обучеш данас.
Али, зашто би се бавио собом једино када би
комбиновао одећу коју ћеш обући?
Немој, превише је то.
Обуци оно сиво одело
које си носио и јуче и прекјуче и пре седам дана.
И кравату не заборави.
К., шта ти је?

Заусти нешто, проговори
макар и у сну крени да бунцаш,
у знак протеста, у знак питања!
Питај их где се налазиш
да ли знају шта раде
и зашто су ти појели доручак.
Пробуди се већ једном, К.!
Док ти миришеш тај свилени јастук,
неко ће једном доћи и украшће ти читав стан.
Уз то, са задовољством може покупити
све фотографије
оне госпођице
што станује до тебе,
и онда ћеш ти бити крив.
А зар већ ниси.
О, да, крив си.
Крив си што мучиш и убијаш
све оне који желе да те извуку из канцеларије
(до које долазиш као да маршираш,
дакле, уједначеним ритмом),
све оне који желе да ти сву кафу коју ћеш
попити
проспу на папире
са бројкама 0 и 1
које исписујеш
сваки дан у исто време,
истим пенкалом,
једнаком јачином
стиска руке.
А после се чудиш кад добијеш позив на суд.
И још се жалиш.
Знаш К., свиђа ми се
да говорим у императиву
оном ко не размишља својом главом.
Ево, поновићу све:
Пробуди се, К.!
Отвори очи, питај, побуни се!
Пронађи жуту зграду.
Или, погледај свој портрет, К.,
на оној згради преко пута:
Избледео је због твојих јутара.
Крив си.
Умри, К.!
Јер заслужујеш да умреш.
Можда ћеш баш тад да се пробудиш.
Радосављевић Сања IV-1
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Замисли да си Микеланђело
Мој су замак претворили у музеј. Мени су рекли
да сам мртав. Свукли са мене одећу, повикавши: ,,Ово
одело је последње што је краљ носио на себи!“.
Истргли ми из руке виљушку, ставили је под стакло и
написали испод: ,,Последњи предмет који је краљ
дотакао.“.
Рекох, чекај, стани народе! Ја сам ту, никакво се
зло није догодило! А они? Разбили су пешчани сат и тај
песак ми бацили у очи, рекли су: ,,Твоје је прошло!“. И
остадох затечен и го. На сред света, сам. Око мене
народ, мој, чујем како прича истом том свету да ме
воли и цени као човека и вођу, а мене самог сахрањује.
Чујем и да им је жао што сам умро. Кажу, могао сам још
мало да дишем, и оплакују ме. Кажу, могао сам да
укинем још који пораз, и већ ми копају земљу. Могао
сам ја и да помилујем још ког невиног осуђеника! А
они спуштају огроман сандук од пуног дрвета, како се
не би осетило да је празан. Кажу, могао сам да
проширим овај град према западу и унапредим војску
за хиљаду младих коњаника. Већ ме затрпавају
влажном земљом и спуштају плочу од чистог мермера.
Исписују моје име и све бројеве који се везују за мене,
и вичу на сав глас како сам могао да удахнем још који
рат свету, да попијем сва мора и освојим свемир! И за
трен ми подигоше китњасту гробницу, већ пале свеће,
плачу и каче ме о звезде.
А ја сам нем. И ја плачем. Знам да су звезде на самом врху и да нема даље, може само натраг. Стојим
и гледам како причају приче о мени, дозвољавајући себи по први пут да опонашају моје покрете и говор.
Како наплаћују људима да се прошетају мојим ходником! Како стварају нешто што никад није било и
говоре да то одувек јесте!
Нагло прекидају све моје ратове, сами завршавају моје борбе и мисли, гланцајући сваку чинију и
чашу понаособ (док не дође до усијања), уклањајући сваку трунку прашине и буђи, перући све што се
може опрати, бранећи сребру да потамни.. док ја у рукама држим једини живот који ми је преостао! Нови
живот, без будућности, чија сам судбина ја.
Кад је већ тако.. Зашто онда не дозволе патини времена да нагриза ствари које мисли да треба, него
све чувају и пазе као очи у глави, рестаурирају и освежавају изнова и изнова, као да ту још увек неко живи
и хода? Ако је моје време прошло, нека прође време и мојој соби, мом сату, слици, прибору за јело и моју
одећу нека поједу мољци!
Сине мој, тек рођени.. замисли да си Микеланђело. Онда ми од гипса исклеши комад хлеба, кад већ
ја нисам могао.. Да нахраним тебе и себе.

Радосављевић Сања IV-1
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Самоћа
Самоћа је као тишина, само гласнија од сваког звука, слична мраку. Бар некада смо осетили њену
моћ и покушали да је разумемо. Чудан је и необјашњив онај тренутак када утонемо у своје мисли, не
чујемо ништа осим њих и постављамо себи мноштво питања на које често немамо одговор.
Сваком од нас је потребно да се издвоји из масе и свакодневних обавеза и уплови у свој свет, без
игде икога. Нико не помишља о усамљености поред пријатеља, породице и особа које нас окружују.
Међутим то траје све док нас не обузме прегршт питања и проблема и мисао- „да ли ја уствари живим
онако како сам одувек маштао“? Док се суочавамо са тим, схватамо да самоћа није увек остати сам,
без пријатеља и игде икога. Кажу да нада последња умире, па чак и тада- када се суочавамо са тим
проблемима, чак и онда када више немамо где и када нас реалност ошамари, треба имати наде да ће
сутра можда бити боље. Поред толико људи који су око нас, сваки човек тражи једну особу крај које
се никада неће осећати усамљено, која ће увек бити ту када нас сви други напусте, са којом ћемо
моћи да ћутимо, а да тишина не направи потоп у души и разуму. Као емоционалним бићима, свима је
то потребно. Та тишина, чини се, била би исцелитељска. Да ли ћемо успети да савладамо себе, своје
мисли, да пронађемо ту посебну особу? Одговор лежи у нади и вери. Битно је не препустити се
ономе што нас ломи, схватите да је све пролазно, кратког века и пронаћи снагу у себи.
,,У самоћи нема мржње- осамите се, значи очистити се. Све у самоћи постаје узвишено. Ако је
човек филозоф, он се предаје самоћи да би знао цену живота и види смисао у свему. За самоћу треба
бити снажан и духовитији него за највишим свет друштва.” Смисао и суштина самоће, а и живота,
темељ је схватити, али кад упознаш људе и себе схватиш да је живот ризница самоће, а усамљеност
независност.
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Мода
Мода

Некада је одећа представљала одлику друштвеног,
политичког, културног и економског положаја. Данас кроз моду
изражавамо себе, поистовећујући се са групом са којом делимо
начин и стил живота, професију, културу или став. Данашња мода
дозвољава појединцу много више слободе и креативности у
одевању. Када бисмо говорили о моди 21. века не бисмо могли да
издвојимо само један стил. Интернет данас има велику улогу у
информисаности становништва, тако да се и већина модних
трендова шири преко друштвених мрежа. Некада је одећа
представљала одлику друштвеног, политичког, културног и
економског положаја. Данас кроз моду изражавамо себе,
поистовећујући се са групом са којом делимо начин и стил живота,
професију, културу или став. Данашња мода дозвољава појединцу
много више слободе и креативности у одевању. Када бисмо
говорили о моди 21. века не бисмо могли да издвојимо само један
стил.

n
o
i
h
s

fa

Интернет данас има велику улогу у информисаности становништва, тако да се и
већина модних трендова шири преко друштвених мрежа. Примећујемо да се
један део трендова из претходних деценија враћа. Све чешће виђамо такозване
retro или vintage одевне предмете у комбинацији са новим. Гранџ струја која је
била популарна током 90-их сада се испољава у виду чокера, mom jeans
фармерица, карираних кошуља и мајица рок бендова. Из боко стила, популарног
70-их година, у комбинацији са моредним развила се нова хипстер струја. Један
од убедљиво најпопуларнијих је спортски који још од 90-их престаје бити везан
само за спортске активности. Постепено постаје део свакодневнице и најближи
млађој популацији. Модне компаније се труде да одећу направе доступном свим
људима, тако да је Nike 2017. године дизајнирао први хиџаб за спортисткиње.
Висока мода (haute couture) је остала синоним за престиж. Модне куће које
израђују високу квалитетну одећу шивену по мери, налазе се у Милану, Паризу,
Лондону, Њу Јорку и Токију. Изглед који ће ипак забележити другу половину 2010их су засигурно уске панталоне са високим струком, мајица са натписом, adidas
superstar патике и боксерске плетенице.
Моду треба схватити као један од начина да изразимо себе и нашу
креативност, али не смемо дозволити да постанемо њени робови. Трендови
долазе и пролазе, али бити свој и оригиналан никада неће изаћи из моде.
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Скромни дечко из Вотфорда,
са убилачком руком
Када из двадесет мечева, имате исто толико победа и то сваку са техничким нокаутом, нешто
специјално мора имати у вама. Ово је прича о тренутно најбољем боксеру на планети данас, Ентонију
Џошуи.
Нигеријског порекла, касно се преселио у Велику Британију и самим тим касно почео да се бави
боксом. Али истински таленат се одмах приметио, небитно колико је касно кренуо. Иако веома успешан
и у својој аматерској каријери први велики продор постигао је освајањем Олимпијског злата на Играма
у Лондону 2012. године, истина још увек аматер био је звучно име у свету бокса. Али уз сав труд и напор
који је улагао, у приватном животу није имао толико успеха, јер као што и сам каже „нема толико
времена за те ствари“ и зато његов син данас живи одвојено од њега, као и жена. Колико му је у каријери
битна лојалност показује тиме што је тим са којим је почео да побеђује, данас још увек са њим. Такође
показује да је и поред великог имена, у ствари и велики човек. Добротворне акције у којима редовно
учествује, и које подржава су прави пример за то. ,,Ако никада не помогнеш људима, никада нећеш
видети какве вредности они имају да изнесу, и направе свет бољим местом“ , ово су његове речи којих
се сви требамо придржавати.
А сада да се вратимо на ону главну, крваву ствар. Након 18 првих мечева своје професионалне
каријере који су били да кажемо претежно лаки за оваквог тешкаша, на ред је дошао неприкосновени
украјински шампион, “Dr. Steelhamer”, Владимир Кличко. Тврд орах је био Украјинац за младог Британца
и након целих једанаест рунди, године су учиниле своје и Кличко је главом ударио у под. Џошуа
преузима титулу „неприкосновеног“ и урезује своје име у историју бокса. А тек му је двадесет осам
година.
Вељко Дуњић IV-1
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Ликовни радови
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Senka Bekri}
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Бисери
*Никола: (професорки Нени) Професорка, јел могу да изађем за неких двадесет минута,
треба да ми се излегне јаје у игрици?
*Ана Т.(решава укрштеницу): Дони Џеп! Јао није, него Џеп Дони.
*(Тања учи хемију, почиње филозофија). Виктор: Рибоза, глукоза, Барух де Спиноза!
*Професорка Нина (Никола одговара): Где се јавља тризомија?
Никола: Абортус!!
*Професор Мирослав: Како се зове прелазак Срба преко Албаније?
Рилак: Геноцид!
*(Кинуо Костов на математици. Тишина) Костов: Хвала свима!
*( Радимо генетику из биологије) Аца: Професорка, како то да ја личим на мајку,
а са оцем немам баш ништа заједничко?
*Професорка Нена: 'Ајде да укључимо...
Никола: Мозак!
Професорка Нена: Не. Хајде да укључимо интернет.
*Сања: Је ли Саро, јел мени стварно толико тих глас?
Сара: Шта?
Сања: Јел ми стварно толико тих глас?
Сара: А?
*Професор (Лидији): Пиши, Никола Тесла...
Урош Д. : Никола Тесла се није звао Никола Тесла.
Сара: Него?!!
Ивона: Како?!
Урош Д. : Тесла Никола !!

*Професор Пантић: Шта је то дедуктивно закључивање?
Урош Д. : Вештина коју користи Шерлок Холмс!
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Бисери
*Професорка Биба(у склопу лекције): Да ли има неки део гардеробе који сте ретко
облачили или само једном обукли? На пример, девојчице, матурске хаљине..?
Костов: Или венчанице!

*(Професор Пантић питао нешто Костова, Костов не зна): 'Ајде Рилак, помози му.
Рилак: А ја имам оправдање профсоре, немам првих шездесет страна књиге.
Урош Д. : Стварно нема професоре!
Професор Пантић: 'Ајде ти Уроше.
Урош Д. : А ја немам књигу.
*Никола: Она је била жена његовој сестри ( сестра његовој жени)
*Сара Ћ. (једе на часу): Осећам се к'о мигрант!
*Професорка: Редари, ко није на часу?
Сара Л. : Редари нису на часу!
*Професор Мирослав: Када је било Сретење?
Виктор: Хиљаду осамсто четврте!
*Професор Пантић: Ко још није донео ово? (сагласност за екскурзију)
Марко (мисли да се ради о ђачким књижицама): Ја!
Професор Пантић: Зашто ниси донео?
Марко: Па нисам још сакупио паре!
*Професор Мирослав: Такође, Марија Тјудор је погубила и шкотску краљицу, Марију Стјуарт.
Сања: Школску другарицу?

*Сара Ћ. (гледа у сат) : Је ли бре, јел ћеш ти да звониш данас?

*(Костов пије воду на часу): Професорка Нена: Живели, Костов!
Костов : Бог Вам дао здравље!
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Бисерчићи
Није ли лепо вратити се у детињство? Тамо где је све лепо и тако једноставно, где не морате да
разумете оно што не желите. Вратите се у своје детињство и размислите шта бисте ви одговорили на ова
питања, али погледајте шта су рекли и наши другари.
1. Шта је то љубав?
Лав: Љубав је кад се неко заљуби.
2. Шта је реклама?
Јована: Нешто на телевизији кад ти прође цртани.
3. Шта је то пубертет?
Урош: То је нешто што дува.
4. За шта нам служи компјутер?
Лав: Да се играју игрице.
5. Шта је то сунце?
Урош: Кад нешто високо греје.
Вања: Сунце је висока звезда.
6. Шта је то лука?
Лав: То је оно тамо где су бродови.
7. Како се праве бебе?
Богдан: Кад се мама и тата воле.
Лав: То је кад се тата и мама мазе, па после иду у хитну да изваде бебу.
8. Шта је љубомора?
Јована: То је кад неко има нешто, а други неко буде љубоморан због тога.
9. Шта је то хороскоп?
Мина: Тамо где су разне животиње.
10. Шта ћеш бити кад порастеш?
Јована: Фризерка
Лав: Астронаут
Милена: Фризерка
Вељко: Медицински брат
Урош: Фудбалер
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Време се мења и самим тим носи
новине. Деца су некада
била
самосталнија. На то највише утичу
родитељи. Деца сада проводе време
уз компјутере и телефоне, што и
није баш добро. Родитељи треба да
одвикавају децу од компјутера, а да
више времена проводе у природи.
Далиборка Симић
директор вртића “Наша Радост”

Ана Минаковић IV-1
Ана Тодосијевић IV-1

NA [ A

P ROL E] A

52.

ДА ЛИ СТЕ ВЕРТИКАЛНИ

ТРОУГАО
ТРОУГАО

Драган Пантић, професор филозофије

1-Колико сте дуго у овој школи?

1-24 године

2-Оцените рад професора у школи?

2-Врло добар (4)

3-Оцените рад ученика у школи?

3-Добар (3)

4-Постоји ли предмет, поред вашег, који бисте
предавали?

4-Не. Сви остали су сувише ограничени за мој
укус.
5-Забранио бих употребу телефона и жвака.
Поред тога бих обогатио школску библиотеку.
Било би добро да буде мање ученика у
одељењима, рецимо 24.

5-Шта бисте променили у нашој школи?
6-Шта бисте били по занимању да нисте
професор?

6-Филмски сценариста.
7-Ваш хоби?
7-Одавно га немам, некада је био шах.
8-Омиљени филм?

8-Има их више, стварно не могу да издвојим
један.

9-Омиљена књига?
10-Омиљена песма?

9-„Идиот“ од Достојевског. Управо се спремам
да га прочитам поново.

11-Које бисте три жеље пожелели од златне
рибице?

10-„О младости“ од Арсена Дедић и „My way“
од Синатре.

12-Ваше најбоље путовање?

11- 1. Здравље 2.Времеплов +/- 10000 година 3.
Срећу да се послужим претходним.

13-Град који желите посетити?
12-Једно из младости али дуго је то прича.
14-Волите ли изненађења?Ако да, коју врсту
изненађења?

13-Париз и Амстердам.

15-Ваш најсрећнији дан био је?

14-Не.

16-Ваш животни мото?

15- /

17-Коју песму бисте посветили професорима?

16-Немам га. Живот је сувише сложен да би
један мото могао да нам помогне да се
сналазимо у њему.

18-Коју песму бисте посветили ученицима?

17-„Oh, pretty woman“.

19-Нешто за крај?

18-„Time is on my side“, мислим на вашој; ово
више због наслова али пазите време брзо
пролази.
19-Није свеједно на шта ћете потрошити ваше
животе. Постоји добро и вреди борити се за
њега.
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NA [ A

P ROL E] A

ДА ЛИ СТЕ ВЕРТИКАЛНИ

Драгана Богојевић, професор хемије

Стојка Симчевић, професор математике

1-24. године

1-36,5 година.

2-Нисам плаћена за то!

2-Врло добар (4).

3-Ко ризикује, тај добија.

3-Добар (3).

4-Математику.

4-Програмирање или психологија.
5-Рад са даровитом децом.

5-Свашта, али не смем да кажем.

6-Програмер.

6-Пилот.

7-Мени је посао хоби (математика).
7-Историја (средњи век).
8-„Прохујало са вихором“.
8-„Легенда о страсти“.
9-„Тврђава“- Меша Селимовић.
9-„Змај и Ждрал“.

10-„Дао сам ти душу“; „Ја без тебе не могу да
живим“.

10-„Шумадијски блуз“.
11-Једна жеља три пута: кућа на Куби, и рибица
каже: „Испржи ме“!

11-Здравље деци, здравље унучићима, здравље
свим људима!
12-Кијев, Москва, Лењинград.

12-Крит

13-Истанбул.

13-Лисабон

14-Не баш.
14-Изненађења?!?! Лепа? Да!
15-Рођење деце и унучића.
15-Сваки дан.
16-Мање причај, више мисли.
16-У животу ради увек оно што желиш, људи ће
ионако причати!

17-„Пролазе неке слике“.

17-„Професор“- Смак

18-„Овај живот није лак“.

18-„Иди док си млад“.

19-Нека вам наша земља буде цео свет, а
религија чинити добро.

19-Сигуран пут ка неуспеху је- одустати.

NA [ A

P ROL E] A

Теодора Ракић IV-1
54.

ДА ЛИ СТЕ ВЕРТИКАЛНИ

Двадесет ствари које нисте
знали о животињама
1. Чуло за укус код лептира смештено је у ногама.
2. Сви поларни медведи су леворуки.
3. Крокодил не може да исплази језик.
4.Најстарија корњача на Галапагосу доживела је 152 године.
5.Видре се током спавања држе за руке да се не би изгубиле.
6.Нећете никада видети два тигра који имају исте шаре.
7.Као и отисак прста код човека, тако је и отисак њушке
код паса уникатан и може се користити за његову идентификацију.
8.Краве имају најбоље пријатеље и постају тужне када се раздвоје.
9.Срећни пси машу својим реповима на десну, док тужни то раде на леву страну.
10.Слонови су једине животиње које не могу скочити.

11.Комарци имају зубе, чак 47.

12.Жабе живе на свим континентима, осим на Антарктику.
14.Бикови су далтонисти.

13.Тробојне мачке су увек женке.
15.Краву је могуће водити уз степенице, али не и низ степенице.

16.Јаково млеко је ружичасте боје.

17.Веверице усвајају бебе веверице које су напуштене.

18.Нојево око веће је од његовог мозга.

19.Пуж може да спава три године.

20.Кости голуба лакше су од његовог перја.
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NA [ A

P ROL E] A

Теодора Ракић IV-1

ДА ЛИ СТЕ ВЕРТИКАЛНИ

Укрштеница

NA [ A

P ROL E] A

Вељко Дуњић IV-1
56.

ДА ЛИ СТЕ ВЕРТИКАЛНИ

ХОРОСКОП

Ован

Вага
Доручак ће ти ТЕШКО пасти, али у току дана ћеш
појести нешто ЛАКО као нпр. Бамбијеву плазму или
супу и тако ћеш постићи унутрашњи БАЛАНС,
капираш? Јер си вага, хаха, ћао.

Рибе те мрзе, не знају ни оне зашто.
Упозорење: имају палице.

Шкорпија

Бик
ﺮﯾﻮ ﻧﮫ ﻮﺷﺶ ﺟﻲ ﺮڻ ﺗﺮﺟﻤﻲ ﮐﻲ ان
 ﺟﻲ ﻣﺘﺮﺟﻢ ھ،ذرﯾﻌﻲ
ﺟﯿ ھﻦ ﭘﺮ آھﻲ ﭔﻮﻟﻲ ﮭ ي ﺗﮫ ﻧﺎھﻲ ﭴﺎڻ ﺎﺑﮫ ﮐﻲ ﺗﻮھﺎن
ﺟﻮ ﺗﻮھﺎن ﺗﮫ ﭤﺎ ﯿﻮ ارادو ﺟﻮ ﭴﺎﭨﮡ طﺮح ﺑﮫ ﻨﮭﻦ ﺗﻮھﺎن
آھﻲ ﭜﭵ ﺑﻠ ﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

Стрелац

Близанци
Тајна племена са високих планинских врхова званих
Флумикс се спуштају како би те се отарасили.
Како да преживиш? Једини начин је да их натераш
да се сурдукну у канал или да их евентуално погоди
гума са оног брда.

Рак

Изванредна авантура те чека у блиској будућности.
У покушају да се више повежеш с' природом ошишаћеш
се на ћелаво и отићи да пливаш у сваком светском океану.
Такође ћеш се попети на сваки планински врх и сликати
селфи за Инстаграм, али пре свега тога... када се упутиш
у ту авантуру спотаћи ћеш се преко прага.

У рукама сваког дана држиш лук и стрелу.
Стрела је твој живот, будућност, а лук оруђе којим ћеш
одбацити себе до успеха и добре будућности или
пак у неки канал јер си непрецизан.

Јарац
Доћи ћеш у школу, узети новине, након неког времена
ћеш доћи до хороскопа, наћи своју рубрику, почећеш да
читаш свој текст и запитаћеш се зашто си уопште
долазио у школу, узимао новине, нашао своју рубрику
и прочитао овај текст кад ништа ново ниси сазнао.
Нити ћеш сазнати.

Водолија

Лав
Чаробњак из Оза ће те позвати и дати ти нешто
изванредно, до сада невиђен таленат.
Моћи ћеш истовремено да удишеш на уста и издишеш
на нос. Крајње корисно, зар не?

Девица

你的命運與公牛的藉口是一樣的，但我沒有更多的創造力

Рибе

Ваздух је врућ и густ, мирис пепела преовладава
простором, ватра је прогутала свакога кога познајем,
све се распада... Ово је рекла нека депресивна особа,
а твој дан ће бити океј.

57.

Јефтина копија Спајдермена. Ходаћеш по врелом песку
пустиње Сахаре и након тачно 6 дана, 4 сата и 8 минута
ће те ујести мало прехлађена шкорпија и добићеш моћ
парализе. При додиру, нажалост, можеш то урадити
самом себи. Јеааа Шкорпијамен!

NA [ A

Носићете палице обмотане бодљикавом жицом без
икаквог вама познатог разлога и бићете крајње
збуњени целог дана.

P ROL E] A

Урош Дуњић IV-1

ДА ЛИ СТЕ ВЕРТИКАЛНИ

Захваљујемо се свим
професорима на сарадњи!
Редакција Наша Пролећа

NA [ A

P ROL E] A
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