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Уводна реч 

 

Шта је мени све ово требало? 

 

Пред вама је први број Вашег листа. Погледајте како изгледа, 

прочитајте оно што вас занима и ако имате неких предлога или мислите да 

можете боље дођите код нас на новинарску секцију и покажите се. 

Зашто сам покренула новинарску секцију? Из простог разлога: мени 

је недостајала једна таква секција у мојој средњој школи! Било би добро, 

помислила сам, да ученици који воле и желе да пишу или цртају добију 

шансу да то и учине.  

Зато бих желела да се захвалим свим ученицима који имали храброст 

и вољу да се јаве и постану новинари школског листа! Хоћу да се захвалим 

и директору наше школе зато што је безрезервно подржао нашу секцију. 

Посебно се захваљујем мојим колегама који су дали допринос 

школским новинама својим саветима и интересантним текстовима! 

И само још нешто: имајте на уму док будете читали ове новине да су 

оне слика свих нас, слика наше школе! 

 

 

проф. Николета Милинков 

 

 

 

 

Уредници «Нашег листа» су: 

Ненад Бабић II10, Милица Јандрић II10,  

Катарина Павлов II10, Стефан Миљојковић II10, 

 Славица Бунчић II3   

Текстове сложио: 

Бојан Крњајић IV т  

Издавач: 

Средња школа "22.Октобар" 

 

 

 

Следећи састанак новинарске секције одржаће се у четвртак 19. фебруара 

2004. године у 13 и 10 часова у учионици број 6. Евентуалне измене 

појавиће се на школској огласној табли или у књизи обавештења. 
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-ИНТЕРВЈУ- 

ДИРЕКТОР СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''22.ОКТОБАР'' У ЖАБЉУ 

МИОДРАГ ЈАЊОШ 
Зашто сте прихватили и дозволили наше школске новине? 

-Не само што сам хтео и желео ове новине, него ми је и криво што 

још раније нисмо нешто направили! 

Да ли је има неки разлог или само ваша добра воља за овe новине? 

-Овај лист је чисто моја добра воља и жеља. 
Да ли мислите да ће добро проћи? 

-Да, мислим ће новине успети, али полако.У почетку ће бити мало 

слабије а после све боље и боље. 
Да ли много пара треба да се уложи? 

-Не, не треба пуно пара, биће нешто минимално и скромно за 

почетак. 
Да ли треба да тражимо неког спонзора за новине? 

-Не, не треба за почетак, пошто ће новине бити мале али по 

завршетку школске године кад буду завршена сва такмичења, 

требаће доста да се пише и сликe да се ставе,тако да ће нам 

требати спонзор. 
 

Захваљујемо директору Миодрагу Јањошу на сарадњи 

 

                                                                                                          Бабић Ненад II 10 
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PRED JEDNOM PESMOM DESANKE MAKSIMOVI] 

-TRA@IM POMILOVAWE- 
(ZA NEROTKIWE) 

 
 

-Ja sam lovac srca svoga ro|enog-“ko }e to razumeti? 
Sigurno ne}e neko ko nema duboka ose}awa ili neko koga ba”{ briga za 

tamo neke napisane-ispovesti srca-. 
Taj neko bi trebalo da zna da samo onaj koji je do`iveo,osetio sopstvena 

zaista duboka ose}awa mo`e da razume svaku drugu sre}u,tugu ili 
bartu`nu sudbinu... 

 
Da,sudbinu...Nekom je su|eno da svo dobro ovog sveta bude uz wega,znate ono-–ro|en 

pod sre}nom zvezdom-,a nekom jednostavno ni{ta-ne ide od ruke-... Mo`da je to samo 
pitawe raspolo`ewa-dobrog ili lo{eg u nekom trenutku...Mo`da se tu pita Onaj 

Svemo}ni od gore,a mo`da je to razultat nekog li~nog odnosa prema mnogim 
stvarima u `ivotu.Tra`ewe opro{taja za druge,a i za samu sebe je dokaz postoje}e 
`eqe za mirnim svetom u kojem se prvenstveno nalazi qubav kao osnovna osobina 
svakog od nas.Sve te `eqe i voqa za pra{tawem,kao i -borba- za nepostojawe svega 

{to je -–lo{eg-,{to uni{tava svako-dobro-,su sadr`ina jednog ne`nog `enskog srca... 
Mo`da je Taj isti-–ume{ao prste- kad su u pitawu `ene koje ne mogu da rode,pa 

je to bila takozvana Bo`ja kazna za ne{to  {to jesu ili nisu uradile tokom `ivota. 
I da li zaista Bog mo`e da im uskrati i najmawi tra~ak nade tako umiqatog,si}u{nog 
de~ijeg osmeha;i kada napokon izgovori svoje prvo-mama-...”Koliko im samo zna~i kada 

ugledaju neku drugu `enu koja dr`i u naru~ju tek ro|eno dete...to znaju samo 
one.Na `alost,wima ostaje jedno veliko ma{tawe,jedan predivan san koji 

se ne}e ostvariti...Ne,to sigurno nije Bog -–uradio-,a nije ni“ {panska serija pa da se 
dogodi ono wihovo ~uveno ~udo-pa je onda Bog usli{io sve wihove molitve i onda 

su naravno svi sre}ni do kraja `ivota...nije ni bajka u kojoj nerotkiwa mora da 
poqubi svako dete u mestu u kom `ivi,pa }e joj  dobra roda doneti  umotanu bebu 
dr`e}i je u kqunu ili }e doti~na budu}a majka prona}i bebu u glavici kupusa... 

Ili }e mo`da neka dobra vila-stvoriti- dete ~arobnim {tapi}em... 
To je jedna sasvim obi~na realnost koje svi qudi na ovozemaqskom svetu 

moraju biti svesni... 
 

                                                        

   SENKA ZAGORAC  10     
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Песме 

     МОЈА КЊИГА 

 

          Она само лежи, 

          нико је не дира, 

          кад је нико не дира, 

          мирно ће да снива. 

 

          Кад је неко узме, 

          кожа ми се јежи, 

          моја књига воли, 

          када мирно лежи. 

 

Наташа Зекановић II-3 

 

 

НОВА ГОДИНА 

 
Нова година стиже, 

и свима главу диже. 

 

Нова година је лепа и слатка, 

где се испуњава жеља цвака. 

 

С' њом долази снегови бели, 

Деда Мраз нам поклоне дели. 

 

Нова година није сама, 
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у поноћ долази са јелкама. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професорске стране 
 

Изненађење за Деда Мраза 
 

Negde, gde se bli`i kraj dana i po~etak no}i, gde severac 
fiju~e i ledi se jezero, tiho trqaju}i promrzle noseve jedno 
drugom `ale se dva mlada irvasa : 

-" Uh  kako je danas bilo ledeno, a bogami i krzno mi se zaledilo 
" re~e irvas Sme|an. 

- " A ja, jedva do~ekao da vidim ku}u posle napornog rada, 
umoran sam jako." odgovori mu Ri|an. 

 
Razgovaraju}i tiho, utonuli su u lagani san, svaki okrenut 
svojim `eqama i snovima.  
 
 Jutro je brzo zakucalo, a jo{ br`e severac obe}avaju}i da }e 
biti jo{ sna`niji i ledeniji. Sme|an i Ri|an su ve} na 
nogama, skaku}u i zagrevaju svoje noge. Pripremaju ih za daleki 
nepoznati put. Uzbudqiv i neobi~an dan ih o~ekuje: prijem kod 
Deda Mraza. Wihovo nestrpqewe umiruje iskusan irvas, ~uven 
kod Deda Mraza kao vo|a nebeskog novogodi{weg puta. A ko je taj 
irvas, kako se zove, koliko dugo je vo|a puta? 
 To Ri|an i Sme|an odavno znaju. To je wihov tata, tata 
irvas Nepobedivi. Skoro svake zime slu{aju istu pri~u, ali ove 
zime je ne{to druga~ije. Ove Nove godine Nepobedivi vodi 
sinove kod Deda Mraza da ih uposli u Novogodi{woj no}i.  
 

- "Pitam se, re~e Ri|an, - ho}emo li se svideti tom dedici? 
Mo`da nas ne}e ni primetiti?  

- " A {ta ako i nije kod ku}e, - uzvrati Sme|an, - opet }emo 
do~ekati Novu godinu kod ku}e. A i taj Deda Mraz, samo vi~e 
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HO-HO-HO i ni{ta vi{e, a od nas mnog o~ekuje i tra`i , " 
re~e Ri|an.  

- "A pokloni? Zaboravio si ko donosi poklone, ko deci `eli sve 
najlep{e , ko `eli novogodi{wu bajku, da je do`ivi i postane 
deo we same , ka`i  Ri|ane, ajde ka`i, jesam li u pravu?  

- " U redu, u pravu si samo pitam te, {ta ako nas ne primi? " 
- " Momci,-za~u se duboki glas iz daqine- vreme je za polazak, 

oglasio se Nepobedivi.  
 
Ri|an i Sme|an se pogleda{e i zakora~i{e nesigurno kroz 
duboki sneg, dodiruju}i rogovima staklene iglice ~etinara. 
Nepobedivi je uzdignute glave, pun ponosa i samopouzdawa, 
hrabro grabio nekoliko koraka ispred. Uskoro su stigli u 
podno`je brda na ~ijem vrhu je svetlelo neobi~nim 
{arenilom. Povremeno se ~uo po koji zvon~i} i ne{to kao 
"HO-HO-HO", pa tek opet "HO-HO-HO..."  
Tata Nepobedivi se zaustavio, pogledao levo i desno i 
upozorio Ri|ana i Sme|ana da se u~tivo pona{aju. Wih 
dvojica su za trenutak za`murili , onda prvo Sme|an , pa 
Ri|an, zaglade krznene grudi, protresu rogove , isprse se i 
po|o{e za tatom. 
Unutra ih je ~ekao zami{qen i tu`an Deda Mraz. Wega su 
mu~ile neke te{ke misli.  
Nepobedivi ga oslovi: "Veliki Deda Mraze !" a Deda Mraz ne 
di`e ni glavu. Samo promrmqa tiho: " A, do{ao si 
Nepobedivi!" 
- "Veliki Deda Mraze, mo`da bi bilo dobro da me saslu{ate do 

kraja,Mislim da sam na{ao re{ewe za Va{ problem ." - re~e 
opet Nepobedivi. 

- "Razumem te, ima{ veliko srce i dobru voqu, ali ti vi{e ne 
mo`e{ da bude{ sam vo|a, zna{ da nisi vi{e tako mlad. 
Treba za kratko vreme da okupi{ i izabere{ dva, tri nova 
irvasa, a ja znam da ne}e{ uspeti! Hvala ti prijatequ, ai 
ove Nove godine neko drugi mora}e da obraduje de~icu!" - re~e 
tu`no Deda Mraz. 

- "Ali Veliki Deda Mraze, molim Vas, okrenite se i 
pogledajte, moje re{ewe stoji i ~eka!" 

 
Deda Mraz polako ustaje i okre}e glavu prema vratima jo{ 
uvek tu`an i odsutan. Tog trenutka, vrata se se otvorila i 
unutra zakora~i{e Ri|an i Sme|an , ponosno dignutih glava. 
Svetlucalo se krzno na grudima koje se ubrzano dizalo i 
spu{talo. Noge su im bile ~vrsto prikovane za pod , rogovi 
visoki i razgranati.  
- "Ovo su moji Ri|an i Sme|an, oni }e pomo}i na 

Novogodi{wem nebeskom putu" - re~e Nepobedivi.  
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Deda Mraz se trgne, ra{iri ruke i sre}no uzviknu: "HO-HO-
HO!!!!! 
- Pa {ta ~ekamo Nepobedivi, uska~ite u sanke, zave`ite 

zvon~i}e , mahnite svima i EVO MR, DOOOLAZIIM!!!!! 
 

Проф. Наталија Мушицки 
  

 

 

 

  МАТЕМАТИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ 

1. Двојица су бројала колико пролазника прође тротоаром покрај 

њих за један час. Један је стајао пред кућном капијом, а други се 

шетао горе-доле тротоаром. Ко је избројао више пролазника? 

   

2. Оно што ћу испричати десило се 1932 године. Мени је тада 

било онолико година колико показују последнје две цифре моје 

године рођења.кад сам ово испричао деди он се зачудио рекавши 

да је са његовим годинама исти случај.  

Колико је година било сваком од нас? 

 

 Задатке одабрали  

професори математике  

Мара Глухајић и Марко Стајић. 

 
СИДА 

 

Узрок СИДЕ је вирус ХИВ који  уништава одбрамбене ћелије 

организма ћелије одбрамбеног система организма, бела крвна зрнца 

(линфоците). На тај начин долази до инфекција које изазивају други 

вируси, бактерије, гљивице и малигни тумори јер је одбрана организма 

ослабљена. 

Вирус СИДЕ је први пут констатован 1981. године. СИДА је болест 

која се непрестано шири и сматра се највећим здравственим проблемом 

данашњице. Једна од отежавајућих околности је то што особа може бити 

заражена вирусом а да се симптоми не појаве месецима а у неким 

случајевима и по 10 година (у том времену вирус је притајен). Све то време 

особа може да зарази друге. 
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 СИДА се преноси са особе на особу најчешће сексуалним контактом 

али и иглама и шприцевима на којима има крви заражене вирусом. Људи 

који су најчешће жртве ове тешке и неизлечиве болести су: 

-хомосексуалци 

-они који често мењају сексуалне партнере 

-интравенски наркомани (они који дрогу убризгавају у вену) 

-хемофиличари и примаоци крви која није тестирана на вирус 

 

Како се СИДА не преноси? 

Вирус се не може пренети капљичним путем (кашљањем и кијањем), 

путем хране, воде и предмета које је користила заражена особа јер вирус у 

спољној средини брзо пропада. 

 

СИДА се за сада не лечи успешно али се може зауставити њено ширење 

уколико сваки појединац поведе бригу о свом здрављу и научи одговорно 

да се понаша према себи и другима. 

 

Како се заштитити од сиде? 

- не ступати у сексуалне контакте са непознатим особама 

- избегавати честе промене партнера 

- користити само свој прибор за личну хигијену 

- уколико идете да ставите тетоважу или минђушу распитајте се да ли су 

инструменти стерилисани – ако нису излажете се опасности да будете 

заражени СИДОМ. 

- користити кондом (презерватив) током сексуалног односа 

- не дрогирати се 

 

Сачувајте своје здравље јер тако смањујете ризик и за себе и за друге 

људе!!! 
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Mузика 

 

DEEP PURPLE 

Београд, 7. децембар 2003. год. «ДАН РОК ЕНД РОЛА»   у 

Србији 
Deep purple је гостовао у хали 1, београдског сајмишта. Ово је дан који су 

сви њихови фанови у Србији, па и из околних држава, (а има их много) 

једва дочекали после 28 година и њиховог последњег гостовања 1975. год. 

Концерт је започела предгрупa «Cactus Jack» после које је требло да свира “ 

Краљевски апартман” (који су издали албум за који се сматра да је најбољи 

рок албум на нашим просторима последњих 10 година) који није свирао. 

После прве, поменуте предгрупе, светла су погашена и очекује се друга 

предгрупа. Али не појављује се “Краљевски апартман” него славна и велика 

хард рок група “DEEP PURPLE” која је квалитетан концерт започела 

песмом “Highway star. Око 25000 људи и обожавалаца направили су праву 

рок енд рол атмосферу. Хала 1 прима од 22000 до 25000 људи, тако да је 

била велика гужва а због малог капацитета ове хале многим фановима је 

ускраћено гледање. Обезбеђење је радило свој посао (одузели су ми фото - 

апарат, па сте ускраћени за делић сјајне атмосфере), тако да се није ништа 

неприкладно могло унети (осим оних који су имали среће). Не могу рећи да 

је организација била одлична, зато што је бина требала бити вишља (нису 

баш сви ни видели како сада изгледа остарели хард рок бенд) и озвучење је 

требало бити мало јаче, али може се рећи ”све у свему”доста добра 

организација. Хитови као што су: Highway star, Smoke on the water, Hush, 

Black night, Lazy и други стари хитови су подизали масу која је сваку 

познату песму певала на сав глас (кажем познату песму,зато што је овај 

бенд издао нови албум “Bananas” и ова турнеја је поводом тог албума, тако 

да су свирали и нове песме,које београдска публика мало слабије познаје). 

Све у свему DEEP PURPLE je oдлично свирао. Наступили су у следећем и 
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новом саставу:Ian Gillan”певач(који се мало помучио за неке песме;и који је 

био мењан у оно време за David Coverdale”a), «Stive Morse» гитариста који 

је наследио Ritchie Blackmore”а (једног од ''Богова гитаре''),»Ian Piace» 

бубњар (који је једини стални члан ове групе), “Don Airey” клавијатуриста 

(који је дошао уместо Jon Lord-a) и Roger Glover (који је некада био 

замењен Glenn Hughes-oм, па се вратио).   

Доста људи се одазвало. ''КО КАЖЕ ДА СРБИЈА НЕ ВОЛИ РОК ЕНД 

РОЛ?'' 

Моја оцена за свирање DEEP PURPLE”а је 10/10,а за организацију 7,5/10.  

Ово је један од најбољих рок концерата на нашим просторима у последњих 

доста година. Ако нисте били,а волите рок-ЖАЛИТЕ!!! 

 
                                                                                                             Бабић Ненад II 10 

Идеје за новогодишњу ноћ 

 
Постани  "ТРЕНДИ" плавуша!!! 

 

Помоћу нових препарата и техника, свако може да постане 

плавуша. 

Бринете могу да добију плаве одсјаје у коси, природне 

плавуше да постану  још светлије или да се поиграју са више 

нијанси. Помоћу четири "тренди" предлога можете да постанете 

савршено плава. 

1.Нови изглед у две боје. 

Ове зиме, плави "тренд" одговара модном стилу 80-тих: 

Светли слојеви са танким крајевима, који овом контрасту дају 

интересантну ноту. Гарантовано скрећете пажњу на себе! 

Нова игра боја је за храбре: 

Платинасто плава у комбинацији са тамно браон крајевима, 

изгледа одлично.Контраст можете ублажити ако користите топле 

боје меда у комбинацији са бакарним крајевима, који су такође у 

"тренду" и делују живахно. Ова фризура долази још више до 

изражаја ако је коса степенасто ошишана а крајеви стањени. 

СУПЕР САВЕТИ: 

Ако нисте сасвим сигурни да ли ће вам светло-таман контраст 

лепо стајати, ову игру боја можете пробати пре наношења праве 

фарбе, користећи крему за тонирање косе која се испира а коју 

ћете нанети на крајеве! 
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2.Игра боја на праменовима 

Да ли сте икада изблиза посматрали вашу природну плаву боју 

косе или косу ваше другарице? Приметили сте да се она никада 

не састоји из само једне нијансе, већ представља фасцинантну 

игру боја од мноштво различитих светлих и тамних тонова. У 

зависности од типа косе, на њој се налазе нијансе од пепељасто 

плаве па све до златне, које су настале од сунца током читве 

године.Због тога све више фризера препоручује шатирање у више 

боја.Ваша коса изгледаће невероватно природно,она ће добити 

бујан изглед,а сама боја деловаће природније.Плаве нијансе 

наносе се у праменовима на сваки слој косе у различитим 

дебљинама.Захваљујући овој техници,офарбана коса делује 

невероватно природно и здраво,а сија се при сваком 

покрету.Одличан споредан ефекат:праменови на површини чине 

да коса изгледа доста гушћа.На тај начин читава фризура добија 

већи волумен.Супер савет:Извуците различите тонове праменова 

на површини косе у односу на основни тон-златне боје 

бадема,као и бакрене нијансе за топле природне тонове,а 

сребрне,бели као и платинасти тонови код хладне основне боје-то 

целокупној појави  даје хармоничан изглед. 

 

3.Блистави одсјај светлости 

Да бисте добили предивну плаву боју не морате да офарбате целу 

косу.Одличне ефекте боја можете постићи без коришћења јаких 

боја!На пример,пар светлијих праменова које ста направили 

чешљајући се фарбом,посветлиће читаву косу и она ће 

засијати.Том приликом се,другачије него код регуларне технике 

извлачења праменова-фарба се наноси на само мањи део косе.За 

слабије светлосне рефлексе не морате ићи код фризера:постоје н 

ови препарати који садрже ефекат лимуна или камилице и који 

посветљују за пар нијанси појединачне праменове,а целокупан 

изглед косе биће светлији.Супер савет:Са веома познатим 

препаратом под именом фарбање у два корака-''Couleur Experte"-

L'Orẻal,који даје основни тон са базичном бојом а затим помоћу 

апликатора на четки и сасвим благим посветљивачем(са ниском 
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концентрацијом амонијака)за једну нијансу се посветљује-то 

делоује као да сте провели три недеље негде на  летовању и тамо 

били изложени сунцу југа! 

 

4.Јаки ефекти платинасто плаве 

Децентнтно и природно је добро  и лепо,али ви ипак више волите 

гламурозно?Онда су за вас поново откривени платинасти тонови 

у стилу  Мерлин Монро,права ствар!Моћне и успешне жене ,као 

што су Гвинет Палтроу и Никол Кидман,дају пример који вреди 

следити:цела коса се комплетно фарба ултра светлом 

платинастом бојом-постићи ћете ефекат због кога ће сви погледи 

бити упрети у вас!Али не заборавите на једну ману:Екстремно 

блондирањевеома оптерећује косу и због тога би то требало да 

раде особе које имају здраву и јаку косу.Такође,ваш природан тон 

не би требало да је тамнији од средње смеђе боје,у противном ће 

израстак деловати много тамније у односу на офарбан део.До 

следећег фарбањаизрастак можете прекрити са неколико 

светлијих праменова.Супер савет:Да офарбана коса не би 

деловала  оштећено и да не би изгубила сјај,ставите паковање 

регенератора  бар једном недељно! 

 

Нега за природно плаве: 

Природа вас је  обдарила плавом косом?Честитамо-ипак је само 

једна од петнаест плавуша права!Да би ваш природан тон остао 

леп,требало би да својој  коси пружите додатну негу:специјалне 

серије производа намењене плавој коси од различитих 

произвођача,штите косу да не пожути од сунца или пак не 

позелени од хлорисане воде на базену.Такође,ови производи дају 

довољну количину влажности. 

 

Супер савет:За природне плавуше сада постоји колор шампон без 

боје,који природан тон наглашава и на тај начин коса делује 

пуније и добија већи сјај.Када пожелите да посветлите косу,не 

морате одмах да потрчите у парфимерији и купите први хемијски 

производ из лабораторије.У зависности од основне боје,понекад 

је довољно просветлити само пар  дана  на неком језеру или мору 
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и коса ће деловати светлије.Постоје и биљке које помажу и 

убрзавају овај поступак на природан начина уједно и негују 

косу.А најбоље у  целој причи:све то је (скоро)бесплатно!!! 

 
ПРАВИЛНО НАНОШЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПРЕ ШМИНКАЊА 

 

   

Шминка покрива недостатке тј. истиче оно што је лепо на лицу. Да би 

шминка лепо изгледала на лицу  потребно је нанети добру подлогу. 

Постоји много средстава за подлогу (који покривају недостатке ). Како да 

пронађеш подлогу за себе ? То зависи од тога какав тип коже имаш! Врло 

је важно да пронађеш праву нијансу подлоге баш као што је твоја 

природна боја коже, да би подлога изгледала што природније.  

Проналазак  праве нијансе:  

Прво што треба да урадиш је да нанесеш подлогу на доњи део образа, 

затим да провериш на дневној светлости да ли боја подлоге одговара  боји 

твоје коже.  

Ако су исте боје, онда си пронашла праву подлогу за себе.  

САВЕТ.  Уколико је подлога за нијансу светлија од твоје коже, утолико 

боље!!! 

Течни пудер као подлога : 

Течни пудер је идеалан уколико ти је кожа сува, јер она даје кожи пуно 

влажности, и врло лако се наноси. 

САВЕТ.Уколико се одлучиш за течан пудер као подлогу за вечерњу 

шминку, направила се прави избор, јер је он одличан за прикривање 

трагова умора и учиниће да твој тен заблиста. 

Пудер у камену као завршни слој:  

Он је један од најбољих средстава за подлогу. Најбоље се наноси помоћу 

сунђера или четке средње величине и тиме се ствара мат тен.  

САВЕТ: Камени пудер се препоручује за масну кожу. Са њом тен дуже 

задржава мат тон и ефикасно ублажава неравнине на лицу.  

Стик као основа: 

Коректор у стику одлично покрива недостатке на лицу. Довољно га је 

нанети преко чела, носа, браде, затим лагано, врховима прстију размазати 

на критичне делове лица.  

САВЕТ: Одличан је за путовање јер се лако и једноставно наноси! 

. 

ПАЖЊА:  

Потребно је водити рачуна о прелазу између браде и врата као и део који 

спаја крај образа и корен уха. 

Чување пудера:  
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обавезно је редовно уклањање површинског слоја пудера са кутијице.Ако 

желиш да продужиш његов рок трајања, потребно га је чувати на сувом и 

хладном месту. 

Пудер који сада користиш потребно је да потрошиш у року од годину дана 

јер онда почиње да се квари.   

 

Док се на пример, не отпакован пудер неће покварити наредне три године. 

ЖЕЛИМ ВАМ ДА ПОМОЋУ МОЈИХ САВЕТА ПРОНАЂЕТЕ 

ОДГОВАРАЈУЋИ ПУДЕР И ДА ЗАБЛИСТАТЕ НА ЖУРКАМА.  

 

АУТОР:  СЛАВИЦА БУНЧИЋ – КАРМЕН II 3 

 

БИСЕРИ  СА  ЧАСОВА 

 

 

 

       Пред  крај  часа, професорица  енглеског  језика  разговара  са  

учеником: "Шта  ти  се  десило  са  косом?" 

       Ученик:"Шта...?" 

        Професорица:"Па  некако  ти  је  другачија" 

        Ученик:"Ааа...  опро  сам  је!" 

 

         На  часу  биологије,  професорица  је  објашњавала: 

         " Ви  децо  растете  и  развијате  се  до  своје  25-е  године " 

         Ученик  ће  на  то:"У  бог  те,  колики  ће  М.  бити?" 

 

         Ученица  је  каснила  на  час. Када  је  професорица  питала  где  се  

до  сад  задржала, одговорила  је: 

"Била  сам  у  "КОМУНИКАЛЦУ"  да  извадим  месечну." 

 

        Веровали  или  не,  један професор може за  45  минута  76  пута  

употребити узречицу  "ЗНАЧИ"! 

 

        На  часу  географије,  професорица  је  испитивала  ученике : 

        "Шта  спада  у  услужно  занатство?" 

        Ученик:"...  гостопримство!" 

 

        Професор: Који  је  најкомичнији  лик  у  Горском  вијенцу? 

        Ученик:"Мистер  Бин."    

Прикупиле Ана  

и Марина П II10 
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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 

 

ЗВЕЗДА ЈЕ НАЈБОЉИ ТИМ НА СВЕТУ 

 

ОНА ЈЕ МИЉЕНИК СВАКОМ ДЕТЕТУ 

 

ЗВЕЗДА ЈЕ СТВАРНО КУЛ 

 

ОСВОЛИЋЕ СВАКИ КУП. 

 

ЗВЕЗДА ЈЕ ПУНА ДОБРИХ ИГРАЧА 

ИМА НАЈВИШЕ ВАТРЕНИХ НАВИЈАЧА 

 

СВИ ЈЕ ВОЛЕ СВИ ЈОЈ ЖЕЛЕ СРЕЋУ 

 

ОВАЈ ТИМ ЗАБОРАВИТИ НИКАДА НЕЋУ 

 

 

ЂАЧКИ ЖИВОТ КРОЗ КЊИГЕ, ПЕСМЕ И ФИЛМОВЕ 

 

ШКОЛА:     "ПРОСТО ЗАДРХТИМ КАДА ТЕ ГЛЕДАМ" 

 

СВЕДОЧАНСТВО:    "СЕНКЕ УСПОМЕНА" 

 

ПОПРАВНИ ИСПИТ:   "УМРИ ПРЕ СМРТИ" 

 

ЗБОРНИЦА:     "СРЕЋНИ ЉУДИ" 

 

ПРОФЕСОРСКА ПЛАТА:   "ДВА ДИНАРА ДРУЖЕ" 

 

ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР:   "СНАЈПЕРИСТА" 

 

ДЕЖУРНИ УЧЕНИК:   "ПОЛИЦАЈАЦ СА ПЕТЛОВОГ БРДА" 

 

УЧИОНИЦА:     "ЋЕЛИЈА" 

 

МАТУРСКО ВЕЧЕ:    "ТЕЧЕ ВИНО ЦРВЕНО ВЕНАМА МОЈИМ" 

 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА:                         ''УТЕРИВАЧ ПРАВДЕ'' 

 

ПРОФЕСОРИЦА:                                         ''ПРИНЦЕЗА НА ЗРНУ ГРАШКА'' 

 

ЧОС:                                                               ''ХВАТАЈТЕ ШТРУМФОВЕ'' 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:                                          ''ВРИСАК'' 
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МАТЕМАТИКА:                                              ''МИНУС И ПЛУС'' 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:                                         ''УБИЦА МЕКОГ СРЦА'' 

 

ФИЗИКА:                                                          ''ПСИХО'' 

 

ИСТОРИЈА:                                                     ''У ХОДНИЦИМА ВРЕМЕНА'' 

 

ГЕОГРАФИЈА:                                                 ''ОДЛАЗИМ,СА ПЛАНЕТЕ-ПУТУЈЕМ'' 

 

ВЕРОНАУКА:                                                   ''СНАГЕ МИ ДАЈ БОЖЕ'' 

 

БИОЛОГИЈА:                                                    ''ПТИЦЕ УМИРУ ПЕВАЈУЋИ" 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Ознака за водоник? 

2.Река у Италији?                                                          1. 

3.Држава Западне Африке? 

4.Фудбалер Реал Мадрида? 

5.Висораван у Азији? 

6.Најмудрија животиња? 

7.Вулкан у Мексику? 

 

 

 

 

 

                                                         7 
 

 

Текст о дрогама 

 

 

ДОГАЂАЈИ 
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КO НИJE ВOДИO ДEЦУ НA БEOГРAДСКИ СAJAМ ТAJ НE ЗНA ШТA 

JE ПAТЊA 

Нaшa шкoлa у oргaнизaциjи прoф. Пeтрa Димитрићa билa je 

22.10.2003. гoдинe нa сajму књигa у Бeoгрaду. Двa aутoбусa крeнулa су 

тoгa дaнa из Жaбљa oкo 9 уjутрo сa чeтири прoфeсoрa и стoтинaк учeникa 

нaшe шкoлe. 

Вeћ при дoлaску испoстaвилo сe дa нeки учeници нe жeлe дa иду нa 

сajaм нeгo би рaдиje дa сe дружe дaлeкo oд дoмaшaja књигa и 

интeлeктуaлнoг нaпрeзaњa, у нeкoj (не) мирниjoj и oпиjeниjoj, пaрдoн 

oпуштeниjoj aтмoсфeри. Прoтив њихoвe вoљe ушли су сa нaмa нa сajaм. 

Свa срeћa тaквe тeндeнциje имaлa je мaњинa учeникa тaкo дa je aутoр 

тeкстa зajeднo сa прoф. Милицoм Зeљкoвић чeстo срeтao пoзнaтe ликoвe пo 

сajaмским хaлaмa. 

Пoнудa књигa билa je oдличнa тaкo дa je три сaтa кoja су билa нa 

рaспoлaгaњу билo мaлo дa сe свe oбиђe. Jeднa oд мoгућих стрaтeгиja билa 

je трaжити тeмaтскe штaндoвe сa књигaмa oд личнoг интeрeсa. Нa примeр 

психoлoгиja и пeдaгoгиja или eнглeскe издaвaчe, у нaшeм случajу. Другa 

стрaтeгиja билa je рeлaтивнo брзo прeлaзити штaндoвe и купoвaти oнo штo 

ти “зaпaднe зa oкo”. Тo je билa лoшиja стрaтeгиja jeр je билo дoстa тoгa штo 

мoжe дa “зaпaднe зa oкo” тe сe чeстo зaдржиш и останеш дуго на једном 

штанду, пa oпeт мaлo тoгa успeш дa видиш. 

Билo je згoднo пoсeтити штaнд држaвe Кaнaдe кojи je биo 

интeрeсaнтнo нaмeштeн. Пoрeд вeликoг брoja књигa нa фрaнцускoм и 

eнглeскoм, ту je стajao вeлики тeлeвизиjски eкрaн нa кoмe сe eмитoвao 

филм сa прирoдним лeпoтaмa Кaнaдe уз нeку тиху и oпуштajућу музику. 

Пoтпунo хипнoтички. Oсим тoгa билo je пунo нeких ситницa кoje су сe 

мoглe бeсплaтнo пoнeти a мeђу њимa и рaзглeдницe Кaнaдe. 

Интeрeсaнтнo искуствo биo je и штaнд МУП-a испрeд кoгa су стajaлa 

двa милициoнeрa и милициoнeркa у унифoрмaмa приjaтнo сe смeшкajући. 

Књигe су билe знaчajнo сижeнe a избoр вeлик тaкo дa je свaкo мoгao 

дa нaђe бaр пoнeштo.  

Jeдинa зaмeркa су дрскo висoкe цeнe сoкoвa и хрaнe (димљeнa 

вeшaлицa je 200 динaрa!!!), aли тo je нeштo нa штa смo вeћ нaвикли кaдa су 
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сajмoви у питaњу. И нaрaвнo кишa кoja je пo цeo дaн пaдaлa нeсмaњeнoм 

жeстинoм нaтaпajући нaс свe вeћ иoнaкo мoкрe дo кoжe. 

Пaузa кoja je услeдилa дo пoзoришнe прeдстaвe у 20 чaсoвa нaучилa 

нaс je дa никaдa нe вeруjeмo чики сa кojи читa врeмeнску прoгнoзу (рeкoшe 

дa ћe бити 17 стeпeни a билo je jeдвa 13 у нajтoплиjeм дeлу дaнa) и дa сe у 

кaфићимa у цeнтру Бeoгрaдa мaлo брaoн тaлoгa нa дну мaлe бeлe шoљe 

зoвe eкспрeсo “кaфa” и кoштa 60 цeлих динaрa. Дa сaм знaлa нoсилa би 

тeрмoс сa кaфoм, мajкe ми рoђeнe. 

Oпeрa у Нaрoднoм пoзoришту, “КAВAЛEРИJA РУСТИКAНA”, je причa o 

љубaви двoje људи кoja збoг нeких ситних стрaсти нa крajу зaвршaвa 

трaгичнo. Jeднoстaвнa aли лeпa сцeнoгрaфиja и дoстa хoрскoг пeвaњa 

дoпринeли су дa прeдстaвa будe лeп и мирaн крaj jeднoм кишoвитoм и 

бурнoм дaну. Бaр смo тaкo мислили у тoм трeнутку. 

Oндa смo сe сeтили дa Пaртизaн игрa тo вeчe сa Рeaлoм и рaстрчaли сe пo 

oближњим кaфићимa дa нaручимo joш пo jeдну тaкoзвaну “кaфу” (кaд je 

бaл нeк je мaскeнбaл) и пoглeдaмo утaкмицу.  

Пoслe тoгa смo учeствoвaли у joш jeднoм нeплaнирaнoм дрaмскoм кoмaду 

aли oвoг путa нe у Нaрoднoм пoзoришту вeћ испрeд Нaрoднoг пoзoриштa. 

Aли o тoмe нeкoм другoм приликoм, или мoждa никaд вишe... 

У свaкoм случajу вeличинa пoдoчњaкa и пo кoja киjaвицa свeдoчили су 

сутрa дaн o тoмe кo je свe биo у Бeлoм грaду, нa сajму. 

Прoф. Никoлeтa Милинкoв 

 

БЛАЖА У ЖАБЉУ?! 
Прљави Испектор Блажа и Кљунови су наступили у сали биоскопа 

31.10.2003.године. Импресиван и живахан наступ солидне рок групе која је 

свој посао одрадила максимално, иако није било много одазваних (између 

100 и 150 људи). Доста добра организација, добро озвучење и светла, дим, 

као и улаз који није био скуп (200 динара).Свирали су њихове хитове,као 

што су:Лепа си Памела, О,како ги сакам парите, Дуле Савић и 

друге.Такође су свирали и туђе хитове: Не спавај мала моја(Бијело Дугме-

наш највећи, најпознатији, најцењенији и један од најбољих 

бендова),Чудна шума (Yu група-која је прва у рок музику унела етно звук), 

Срце на цести (Филм) и многе познате и добре песме. Блажа је направио 

пар шала на улазници: специјални гости -Памела Андерсон и Ана 
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Курњиков ;предгрупе: Metallica, Soundgarden, Radiohead; -улаз слободан ко 

да 200 динара. 

Моја оцена за квалитет свирања 7,5/10,а за организацију 10/10! 

 

 

 
 Бабић Ненад II 10 

 

 

Шта се још дешавало од септембра до децембра: 

 

 

Поводом Митровдана, 7. новембар, организована је изложба треће ликовне 

колоније у галерији општинске народне библиотеке. 

У Госпођинцима, 8. новембра, у ОШ «Жарко Зрењанин» такође је отворена  

изложба треће ликовне колоније «Стеван Боднаров». 

У ОШ «Стеван Дивнин Баба» у Жабљу, 8. новембра, у одржана је свечана 

академија поводом дана општине. 

14. 09. 2003. 

Изведена једнодневна екскурзија у Тршић на 69. Вуков сабор.Посећено 

Мишар поље код Шапца где је одржано предавање о Првом српском устанку, а 

потом и Манастир Хопово где је боравио Доситеј Обрадовић у периоду свог 

монашог живота. 

 

26. 09. 2003. 

У школском дворишту обележен је "Дан европских језика" у току једног 

школског часа. Говорени стихови на српском, немачком, енглеском, руском, 

француском, латинско, грчком, русинском и другим језицима.(37 ученика) 

 

22. 10. 2003. 

Једнодневна екскурзија у Београд са 125 ученика из школе. Посећен Сајам 

књига и Народно Позориште ("Кавалерија Рустикана") 

 

08. 11. 2003. 

Посећена изложба Ликовне колоније "Ђурђево 2003." у Галерији Народне 

библиотеке "В. Петровић" у Жабљу. (37 ученика). 

 

15. 11. 2003.  

Глумац Миша Јанкетић говорио је стихове «Горског вијенца» и «Милоша 

Обреновића« у сали биоскопа. 
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Наша школа је била на традиционалном сусрету са школом  у Тителу, тад 

и тад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решење словне пирамиде: 

 
 

Решења математичких загонетки:  

 

1.задатак-избројали су исти број пролазника. онај који стоји 

бројао је пролазнике и у једном и у другом смеру, а онај који је 

ходао сретао је два пута више пролазника. 

2. задатак-на први поглед изгледа као да унук и деда имају исти 

број година. Ипак унук се очигледно родио у 20. веку. Прве две 

цифре његове године рођења су, према томе, 19. То је број 

стотина. Удвостручен број који представлјају остале цифре треба 

да износи 32. Значи тај број је 16: година унуковог рођења је 

1916. и њему је 1932. године било 16. година. 

 Његов деда родио се, разуме се, у 19. веку; прве две цифре 

његовог рођења су 18. Удвојен број који представљају остале 
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цифре износи 1932. Значи сам тај број је половина 132, тј. 66. 

Деда се родио 1866. и њему је 1932. године било 66. година.  

Тако је и унуку и деди било онолико година колико показују 

последње две цифре у годинама њниховог рођења. 

 
 


