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Средњошколац 
Лист школе «22. Октобар», број 2. 
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Реч директора 
 

О такмичењима 

 

Шта рећи на крају школске године после успеха регионалним 

такмичењима на којима су наши ученици потигли сјајне резултате. Наши 

ученици нису разочарали али нису се ни прославили на републичком 

такмичењу. Заузели су 11, 12 и 13 место у конкуренцији од тридесет 

учесника. 

 Рукометаши су на покрајинском такмичењу за противника имали 

екипу црвеначке средње школе која је трећа у републици али нас нису 

обрукали. Напротив, пружили су достојан отпор. 

 

Завршетак школске године 

 

 Још једна генерација наших ученика је завршила наставну годину и 

то као једна од најбољих генерација. Код машинских техничара сви су 

успешно завршили разред док је код трогодишњих занимања нешто 

слабији успех, али  бољи него предходних година. 

 Изузев ситних инцидената које су нам приредили ученици III 1 

последњег наставног дана и уочи саме матурске вечери остало је протекло 

перфектно. 

 Користим прилику да похвалим све ученике који су присуствовали 

незаборавном матурском слављу. Посебно похваљујем одељенске 

старешине завршних разреда а то су: Миодраг Макитан IVт, Љубомир 

Влаовић III 2, Малеш Зоран III 3 и Стеван Каназир III 1. 

 Свим ученицима завршних разреда желим да успешно положе 

матурске и завршне испите, да упишу жељене школе и факултете и све 

најбоље у даљем животу. 

  

Новине у школи 

 

 Коначно је почела реализација изградње мокрог чвора у 

просторијама наше радионице где ће овог лета, ако бог да, бити највише 

урађено а пре свега грјање на гас. 

Оно што нас очекује у наредном периоду јесу завршни и матурски 

испити, поправни испити, поправни испити за завршне разреде, завршетак 

наставне године и поправни испит за остале разреде. На послетку ту је и 

упис нових ученика из основне школе. 

Овај упис је битан догађај за живот школе јер први пут уписујемо 

два нова занимања а то су економски техничар у четворогодишњем и 

трговац у трогодишњем трајању. 

На жалост, због неразумевања Покрајинског секретаријата за 

просвету у ситуацији смо да се боримо за једно машинско одељење. 

Пуно посла је за нама а још више испред нас. Уз разумевање и 

залагање целог колектива и управе школе резултати ће сигурно бити још 

бољи у годинама који долазе. 

 

Директор школе  

Миодраг Јањош 



 3 

 

Хришћанска љубав 
ИнспирисаноУускрсом најпадоснијим хришћанским празником 

 

Блажен је онај човек у коме је љубав Божија јер он јер он у себи носи 

Бога. Св. ап. Јован у својој посланици каже: ''И ми смо познали и поверовали 

љубав коју Бог има према нама. Бог је љубав који пребива у љубави, у Богу 

пребива и Бог у њему.'' У коме је љубав, тај је заједно са Богом због тога што у 

љубави нема страха, него савршена љубав изгони страх напоље; јер је у страху 

мучења, а ко се боји, није се усавршио у љубави. 

У коме је љубав тај се ничим не гнуша: Ни малим, ни великим, славним 

и безименим, богатим и бедним. У коме је љубав, тај се ни пред ким не узноси и 

не надима се, ни накога не клевеће а од клеветника одвраћа слух свој. У кога је 

љубав, тај се не бави улагивањем, нити коме подмеће ногу. У коме је љубав, тај 

се не такмичи, није завидан, не радује се паду других, не саблажава се над њим, 

не презире брата свога у нужди, већ је спреман да се жртвује за њега. 

У коме је љубав, тај све трпи, милосрдан је, дуготрпљив је. Због тога је 

блажен онај који је задобио љубав и сњом се преселио Богу с тога што Бог  зна 

своје и прихвата их у окриље своје. Чинитељ љубави биће сажитељ анђела и са 

Христом ће се зацерити. Из љубави Бог је створио свет из љубави и Бог Логос је 

дошао на земљу и оваплоти се. Љубављу се отвара рај и свима нам је опоказан 

пут ка Небу. 

Љубављу смо измирени са Богом, ми који смо били непријатељи његови. 

Зато се са правом каже да је Бог Љубав и да онај који обитава у љубави у Богу 

обитава. 

Љубимо Господа Бога свим бићем својим и ближњега свога као самога 

себе да бисмо се синовима Божијима и родом Христовим. 

 

Уклони се од зла и чини добро 

Овим речима исказан је сав труд наш који треба да се трудимо овде на 

земљи и у земљи, тј. на овој земљи  материјалној и у овоме телу  материјалном. 

Шта треба, дакле, да буде труд наш? Да стекнемо две навике: једну-уклањати се 

од зла и другу - чинити добро. 

О томе шта је добро а шта а шта зло, казује нам наша савест непотпуно и 

нејасно, јер је грехом помрачена, а наука Христова потпуна и јасна.  

Шта тражи од нас Господ наш? Тражи да као што су олтари наши увек 

окренути Истоку, тако и душе наше да буду увек окренуте ка добру. Да 

остављамо зло иза леђа, у сенци, из дана у дан, да се пружамо ка добру, да 

чезнемо за добром, да говоримо о добру , и да чинимо добро.Господ тражи 

зидаре а не рушиоце.Јер , ко зида добро, самим тим руши зло. Ко се, пак, окрене 

да ради зло, брзо заборави зидати добро и претвара се у злочинца. 

''МРЗЕЋИ ЗЛО ДРЖИТЕ СЕ ДОБРА'' - учи нас апостол Христов. Мрзи зло но 

не мрзи човека који чини зло, јер је болесник. Ако можеш лечи болесника, но не 

убијај га мржњом твојом. Држи се добра јер је добро од Бога и јер је Бог 

ризница свих добара. 

О Господе добри и сведобри , научи нас уклањати се од зла и чинити добро ради 

славе Твоје и ради спасења нашег. 
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Песма Српској Слави 

 

Када Србин славу слави,  

Он уз колач свећу пали, 

Па прелива колач вином 

И све свети светим чином. 

 

Колач му је слика Оца,  

Сваког доброг даваоца, 

Свећа му је слика Сина,  

Слика Духа - слика вина. 

 

Пред Тројицу Србин стане, 

Па скрушено он уздахне, 

-Царе вечни , благослови 

Сви су твоји дари ови. 

 

Народ сложи и умножи,  

Нек сви људи буду Божији, 

Нек сви славе име Твоје, 

Твога суда нек се боје. 

 

Ко хлеб нек су срцем благи, 

Као свећа душом прави, 

Као вино нек су јаки, 

Благи, прави, јаки, здрави. 

 

Чисти колач – вера чиста, 

Свећа – нада , што нам блиста, 

А вино је љубав красна – 

Истина је и ту јасна. 

 

О Тројице Боже јаки, 

Шта ти дајем ја нејаки? 

Све је ово Твоја слика, 

Бледа слика Твога лика. 

 

Нека светац мој ТЕ моли,  

Он до Тебе ближе стоји, 

Зато њему палим свећу! 

Дај нам , Боже добру срећу! 

 

Сва је моја богомоља,  

Нека буде Твоја воља! 

Сваком живом Ти помози! 

Па и мени не одмози.      
                                                                                              НАТАША ЗЕКАНОВИЋ  II-3 
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Велики успех наших машинаца 
 

Како смо прошли на такмичењима и која су места ученици наше школе 

освојили сазнајте овде! 

 

Резултати које је наша школа остварила на XII регионалном 

такмичењу ученика машинских школа јужнобачког и сремског 

округа су  за понос и пример сваком ученику и професору наше 

школе. 

Ученик Борис Ковач освојио је прво место у такмичењу са 

другим машинским техничарима са 112,60 бодова. Остали машински 

техничари су се пласирали на пето место - Михајловић Милан са 82, 

80 бода и на осмо место Миловац Бранко са 78, 80 бода. 

Ученик Ђерманов Радослав освојио је прво мето у такмичењу 

са другим металостругарима са 152,05 бодова. Ученик Маријанов 

Дејан освојио је 18-то место са 59, 82 бода. 

Бравари су освојили пето место - Врањеш Владимир са 79, 96 

бодова, осмо место освојио је Јовин Славко са 72, 84 бода и Гојков 

Јован са 65, 77 бодова. 

Аутомеханичари су освојили девето место - Танкосић Никола 

са 149, 64 бода и Киш Мирослав са 45, 64 и Сачић Славко са 11, 32 

бода.    

Ово је велики успех ученика и професора наше школе иза кога 

стоји напоран рад и залагање. Овај успех уједно говори и о томе 

какви кадрови излазе из наше школе. 

Уз све честитке желимо моного успеха на наредним 

такмичењима нашим ученицима и професорима. 

 

Честитамо!!! 
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Из историје школе 

Часопис «Наши дани» 
 

Прича о првом часопису школе «22. Октобар» из угла проф. Славке Глухајић. О томе како је 

настао, о чему се раније псиало и зашто је престао да излази часопис «Наши Дани». 

 

Часопис «Наши дани» по речима проф.Славке Глухајућ покренут је када 

је и школа «22. Октобар» почела са радом на иницијативу господина Драга 

Круља тадашњег директора школе.  

 У часопису су радиле осим Славке Глухајић и друге професорице 

углавном српској језика. Професорица Марта Смоловић и професорица Зорка 

Костић-Добромиров уређивале су школске новине а професорка ликовног 

Стојков Гордана урадила је ликовно решење за прву страну новина. 

 Када смо питали проф. Славку Глухајић како би прокоментарисала 

тадашње новине она је рекла да са ове дистанце може да каже да јој се стране 

ђачког хумора и поезије, као и ученичких радова и данас допадају. Оно што јој 

данас смета јесте то што је часопис мало превише «црвен». Идеје комунизма, 

приче о борцима и базаџијама биле су заступљене у великој мери. У осталом то 

се тражило и захтевало и од стране руководства школе. 

 Она посебно истиче стране поезије које су у то време биле богате добром 

поезијом. Ту су често биле песме Сладојев Цане која је била песник у моди за то 

време. Посебно је интересантна поезија просветних радника. Поезију су писали 

сви школки радници па тако на пример, и школски кнјиговођа.  

 Славка наводи и да је био изузетно велики број ђака од 10 до 20 оделења 

у школи тако да је број ученика који су квалитетно писали и јављали се за 

новинарску секцију био велик. Оно што изненађује јесте то што човек очекује 

да се добри ђаци прихвате овог посла али они, по речима Славке Глухајић, 

обично одбијају рад у школском листу. 

 Техничка припрема часописа коју је вршила Нада Јанковић није била 

иста као сада. Славка се присећа матрица по којима се цртала свака илустрација 

да би се могла одштампати. То није било нимало лако, каже Славка, јер се по 

матрици није смело вући пуном линијом јер би се онда кидала, већ се морало 

радити цртица по цртица. То су била права мала уметничка дела. Остатак текста 

извлачен је у школи а корица с штампала у штампарији и спајала са остатком 

часописа. 

 Рад са децом на новинарској секцији Славка сматра веома тешким. Она 

је доносила пуно литературе, разговрала са ђацима и давала јасна и прецизна 

упутства и једино тако је добијала добре резултате. «Новинарство је везано за 

рок и ако хоћеш да добијеш од деце нешто квалитетно и на време мораш да се 

доста ангажујеш» сматра Славка. Часопис је излази 22. октобра који је и дан 

школе и дан ослобођења места. 

 Кад је почела криза у друштву, реформа школства, када се променио 

директор школе на «Наше дане» се заборавило. Тако је часопис престао да 

излази. Многи од примерака чаописа су изгубљени у пресљењу школе и све што 

данас имамо сачувано је захваљујући томе што је проф. Глухајић однела неке 

примерке кући и тако их сачувала. Ти преостали примерци «Наших дана» 

налазе се у школској библиотеци и они се могу погледти. Ако на ове новине 

гледамо као на део традиције наше школе онда су ови примерци веома зачајни.  
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Читајући их професори ће се можда сетити неких старих времена и давно 

одраслих ђака. Ђаци ће се, сигурна сам, уверити да се раније генерације нису 

пуно разликовале по интересовањима од њих самих.  

Пред вама су неки делови часописа «Наших дана» 

 

 

Сећање 

Заборавио си ме на начин 

на који ја заборавих тебе. 

Желим да се заједно сетимо 

вега што нас је веселило, 

што нас је нагонило,  

да испијемо са ливаде росу, 

кап по кп, 

да се љубимо, 

да се волимо, 

да сагоримо. 

Нечег што нас је ослободило 

Што нас је заробило, 

Што нас је раставило.   

 

Поповић Валентина I 7 

 
Хумор из ђачке клупе 

 

Кишовито време 

 

Једном прилоком професор пита Јовицу: 

«Које је време у реченици данас пада киша?» 

Јовица гледјући у наставника одговори: 

«Кишовито» 

 

 

Проналазач  

 

На часу географије Миле прилази глобусу  

и показује где се налази африка. 

«А ко ју је пронашао?» упита професор шале ради. 

«Ја, јер ми, нико није шапнуо».  
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Поводом Првог српског устанка 
 

Пoчеткoм XIX века у Беoградскoм пашалуку на cелу турске вojске - 

jањичара - биле су дахиjе. Oни су се oдментули oд централне турске власти, па 

jе њихoва тираниjа била joш веcа и тежа. Виђениjи Срби, свештениcи, кнезoви, 

тргoвци и занатлиjе, пoчели су да се дoгoвараjу o дизању устанка прoтив дахиjа. 

Дахиjе су oткриле припремање устанка и на превару пoхватале и пoбиле мнoге 

угледне људе. Тиме су хтели да заплаше Србе и спрече устанак, али jе сеча 

кнезoва изазвала joш веће oгoрчење. У малoм шумадиjскoм селу Oрашцу, 

фебруара 1804. гoдине састали су се наjвиђениjи људи тадашње Србиjе. На 

дoгoвoр су дoшли и хаjдуци и виђениjи дoмаћини. Веcина присутних била jе за 

пoдизање устанка. За вoђу устанка jе изабран Ђoрђе Петрoвић, кoга су Турци 

звали Карађoрђе - Црни Ђoрђе. 

Чим jе изабран вoђа, пoдељена су задужења. У целoj Србиjи jе пoчелo 

паљење ханoва. У oкoлини Ваљева међу устаницима истицаo се Jакoв 

Ненадoвић, а у oкoлини Смедерева Миленкo Стojкoвић и Петар Дoбрњаш. 

Дахиjе су пoбегле из Беoграда, али их jе Миленкo Стojкoвић са свojим људима 

ухватиo и пoбиo на oстрву Ада-Кале, на Дунаву. Такo се први деo устанка 

завршиo oбарањем власти дахиjа. 

Чим jе чуo за устанак, турски султан jе на устанак пoслаo jаку вojску. 

Прва велика битка вoђена jе кoд Параћина, 1805 гoдине. Карађoрђеви устанcи су 

пoтукли Турке и oни су се пoвукли ка Нишу. Августа 1806 гoдине вoђена jе 

велика битка на Мишару, близу Шапца. Турcи су на устанике кренули cа две 

вojске: jеднoм из Бoсне, а другoм са jугoистoка. Дoбрo припремљени, Срби су 

пoд карађoрђевoм кoмандoм извojевали велику пoбеду. Нарoдни песник jе oву 

битку oвекoвеcиo у стихoвима кojима пoручуjе жени Кулин-капетана: 

 

Нити иде Кулин Капетане, 

нити иде, нити cе ти дoћи, 

нит, се надаj, нити га пoгледаj! 

'рани сина, пак саљи на вojску 

Србиjа се умирит' не мoзе! 

 

Други деo турске вojске, кojи jе кренуo са jугoистoка, биo jе пoтучен на 

Делиграду, где jе устаницима кoмандoваo Петар Дoбрњаc. У деcембру исте 

гoдине пoчела jе битка за Беoград, кojи jе кoначнo oслoбoђен пoчеткoм 1807 

гoдине. Joш у тoку бoрби jавила се пoтреба за уређењем Србиjе. У oслoбoђенoj 

земљи oрганизoвана jе власт, али су пojедине старешине искoристиле 

привилегиjе и бoгатиле се. Сирoмашни сељаци су тешкo живели jер су 

старешине увеле старешински кулук, па су мoрали да им oбрађуjу имања. 

Култура и прoсвета биле су на нискoм нивoу. Jедина места где су деcа мoгла да 

науче да читаjу и пишу били су манастири. Дoшлo jе дo сукoба и између 

Карађoрђа и вojвoда. Карађoрђе jе желеo да задржи сву власт, а вojвoде су хтеле 

да jе oграниче. Турци су искoристили oвакве oкoлнoсти и 1813. гoдине пoнoвo 

пoкoрили Србиjу. Такo jе oкoнчан Први српски устанак. 

 Турци су се свирепo светили нарoду збoг устанка. Да би избегаo 

уништење, а немoћан да се oдупре турскoj вojсци, нарoд jе масoвнo oдлазиo у 

збегoве. 
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Како је наша школа прославила овај значајан јубилеј. 

 

Средња Школа "22. Октобар" Жабаљ 

 

У петак 13.02.2004. године два дана пре датума када је подигнут устанак 

15.02.1804. године одржана је прослава у нашој школи поводом 200 година 

Првог српског устанка. 

Прослава је почела пригодним говором директора школе Миодрага 

Јањоша. После њега је професорица историје Наталија Мушицки одржала 

беседу о Карађорђу и устаницима. 

За крај су наступили рецитатори, десет ученика ове школе (десет војвода, делија 

како их је професор Пера Димитрић представио). То су: Бојан Крњајић, Павле 

Миличић, Бојан Средић, Бора Марић, Тодор Лукић, Новак Дунђерски, Душан 

Мијић, Синиша Рајчетић, Стефан Миљојковић и Живко Петковић. 

 

Оснавна Школа "Стеван Дивнин Баба" Жабаљ 

 

У четвртак 14.02.2004. одине цела Србија обележава 200 година од 

почетка Првог српског устанка, па и основна школа је одржала свечаност 

поводом тога. Прославу је отворио мешовити хор "Пасторала" који је вероватно 

бар мало у нашим срцима разгорео пламен националног поноса. Након лепог 

извођења хора обратио се господин Васа Злоколица, председник СО Жабаљ. 

Наступ певачке групе КУД –а "Радивој Ћирпанов" из Чуруга који негује 

народну традицију и враћа нам прелепе мелодије из заборава.  

У централном делу ове свечаности наступили су наши другови из средње 

школе са рециталом "Ој, Србијо, буно међу народима" које је припремио 

професор Пера Димитрић. После њих су још два пута наступили певачи КУД -а 

"Радивоје Ћирпанов".  

Од недавно у жабаљској Основној школи ради фолклорна секција под 

стручним руковођењем Радмиле и Боре Немета, који су такође наступили. 

Завршна свечаност је одржана у Ђурђеву и Чуругу која је закључена великим 

ватрометом у 20 сати и 50 минута.  

 

Пустајић Златка II 10 

 

 

 

ДРОГА НА СЕОСКИ НАЧИН 

 

Материјална ситуација, мање могуђности за контролу  и вишак слободног 

времена у малим местима могу  бити узрок повећаном  ризику  од узимања 

дрога 

 

НОВАЦ. Неизбежна тема. Градови су све више без новца. Плате углавном 

одлазе на основне потребе (код оних који су се неком срећом запослили) од 

којих је још увек највећа ставка храна. За луксуз новца једноставно нема а и 

ђачки џепарци су све мањи и све више попримају облик упакованог сендвича.  

На селу још има колико-толико новца, барем је ту онај вишак који се 

уштеди сопственом производњом хране. А где има више новца ту има и више 

наркотика. Како су градови сиромашили тако је дрога улазила у села. 
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ПОЛИЦИЈА. Рад полиције на селу отежан је чињеницом да је број места за 

скривање ради узимања дроге готово бесконачно велик. Напуштене куће, њиве 

и остали буџаци јесу згодна места за овакву врсту активности. Још ако неко од 

друштва вози кола, одлазак ван домашаја сваке контроле постаје изузетно лак. 

 Посебну врсту проблема представљају уске везе и познанства у мањој 

заједници које могу да се користе у погрешне сврхе. Принцип «ја теби ти мени» 

привдно решава проблем а суштински га повећава. То што би неки Жика 

проледао кроз прсте неком Перином и његовом сину зато што су пријатељи 

уствари шаље детету следећу поруку: «Можеш да радиш шта год хоћеш и ако 

знаш праве људе све ће бити добро. Само се ти сине дрогирај тата ће све да 

среди.» Суштина је у томе да није добро. Само је заташкано. Проблем остаје јер 

дете и даље узима наркотике. Једина разлика је то што се то јавно не зна за 

сигурно. Односно зна се али није ''званично'' потврђено. 

 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ. Град нуди више културних и друштвених садржаја. Од 

позоришних представа, преко биоскопа, галерија све до разних курсева и 

спортских активности. Ово омогућава особи која не зна сама да осмисли своје 

активности у слободно време да  оде ''на готово'' и забави се. У мањим 

градовима и селима су овакви садржаји углавном дефицитарни па се лако 

запада у монотонију и досаду. А досада је један од разлога који се најчешће 

наводе као разлог за узимање дрога. 

 

Ово нису једини чиниоци  који воде особу из мање средине ка узмању 

дроге али јесу чиниоци који «упадају у очи» у мањим срединама и свакако 

погодују наркоманији. 

 

Чињеница је да јаке личности које имају свој животни циљ, 

интересовања којима се баве у слободном времену и храброст да се са животом 

носе «прса у прса» а не уз помоћ наркотика и поред свих изазова остају на 

правом путу.  

 

Николета Милинков 

 

 

 

Раскршће 
 

Превентива је најбољи лек 

 
Симболични назив ове организације говори нам о томе увек имамо избор да на 

раскрсницама кренемо правим путем и не одаберемо дрогу 

 

У уторак 24. 02.2004. године у нашој школи одржано је предавање 

удружења «Раскршћа» о опасностима које наркотици могу да изазову у 

психичком и физичком функционисању.  

Три новосађана, бивша зависника и чланова удружења «Раскршћа» 

Михајло, Милан и Пеђа су причали о свом животу и борби против дроге. Првом 

предавању је присуствовао начелник СУП – а Жабаљ, Зоран Кузманов. 
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Приликом предавања учесници су гледали филм који је сниман у 

главном граду Норвешке Ослу и својеврсна је прича о «паклу дроге» и који 

траје 30 минута а снимљен је у сарадњи са владом Норвешке.  

 Сви ученици наше школе имали су прилику да виде овај филм и 

учествују на предавању јер је оно понављано неколико недеља за редом. 

 Из разговора са ученицима који су пажљиво слушали предавање открили 

смо да су се замислили о овој теми. Једина замерка је била што предавачи нису 

више говорили о својим животима и стварима које су им се догађале. 

 Предавачи су посебно истицали опасност психичке зависности од дрога. 

Табела коју видите показује да је психичка зависност присутна код свих дрога. 

Зато и кажемо да нема лаких и тешких дрога. Све стварају зависност. 

 

Психичка зависност 
Психичка зависност 

Физичка и психичка зависност 

канабис спид опијати 

 

хашиш 
 

крек хероин 

 

марихуана 

 

кокаин опијум 

 

екстази 
 

 морфијум 

 

Л.С.Д 

 

 лепак 

  алкохол 

  таблете за смирење 

  таблете за спавање 

  тродон 

Пустајић Златка 

 

Права и обавезе ученика 

 

Обрати пажњу! 

 

 

 Почевши од генерације која је у школској 2001/2002. 

одини уписала први разред средње школе ученици 

треба да се определе за један од два изборна предмет 

веронауку или грађанско васпитање. Једном 

изабрани предмет не може се мењати касније. 
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 Средњпшколци сами одлучују који предмет ће 

похађати, настава је обавезна али оцена не улази у 

крајњи успех ученика. 

 

 По правилнику оцењивања ученика у основној и 

средњој школи оцењивање је јавно и професор мора 

бити спреман да, на захтев ученика, образлози сваку 

оцену коју је дао. 

 

 Ученик на једном часу може да добије само једну 

оцену. 

 

 Непримерено понашање у школи на часу не може 

бити разлог за смањење оцене из наставног предмета. 

 

 Закључна оцена се доноси на крају 

полугодишта/године и предлаже је предметни 

наставник а усваја је одељенско веће.  
 

 

Наташа Крњајић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матура 

 

И  ове године једна генерација ушеника завршава школу и 

укључује се у свет одраслих. Проблеми које то доноси мањи су од 

задовољства што је једна фаза живота успештно завршена и креће 

једна нова која ће сигурно бити успешнија и лепша, без обзира да ли 

ће се наши матуранти уписати на неки факултет или ће се негде 

запослити. 

Ми им свакако желимо успех и да се понекад сете школе, 

понекад до ње прошетају и подсете школских дана и да им на њих 

остану само лепе успомене. 
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Овако је изледао протокол са матурске вечери: 

 

 Петак 28.05.2004. године матурско вече. 

 

 У 19 и 30 долазак матураната у школу. 

 

 Разредне старешине окупљају своје ученике и пре 

поласка разговарају са ученицима о програму и 

понашању. 

 

 У 19 и 55 излазак из школе и одлазак према 

угоститељском објекту «Спорт». 

 

 Говор директора и подела признања ученицима. 

 

 Говор ученика, представника разреда. 

 

 Вечера уз тиху музику. 

 

 У 21 и 15 жива музика и након поношћи вечера 

 

 Сви професори и особље школе били су позвани да 

присуствују матурској вечери. 

 

 

Уз песму и дружење прошло је и ово матурско вече. Ми 

ученицима завршних разреда желимо успех и да се понекад сете 

школе, понекад до ње прошетају и подсете школских дана и да им на 

њих остану само лепе успомене. 

Бојан Крњајић VI т 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музика 

 

>THE DOORS< 
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Док се давних шездесетих, тек оформљавала музика коју су звали 

рокенрол, настајала је једна група, тотално другачија од свих ондашњих али и 

данашњих бендова. Њихова музика je била нова, текстови су имали одређену 

филозофију, сценски наступ био им је фантастичан и запањујући. 

Звали су се >THE DOORS< 

Најважнији члан ове групе био је Џим Морисон. Мит о овом човеку и 

данас се препричава. Симбол изласка из разних животних клишеа, борба против 

зацртаних правила друштвених стандарда без обзира о којој генерацији је реч, 

још увек привлачи и старе и младе, јер рок музика је јoш увек демократија без 

граница. Не знајући да ће његово понашање касније толико бити искоришћено 

за другачије изражавање у животу и музици, вероватно не би брзо живео и умро 

млад. Џим је као дете и адолесцент прочитао најпознатије наслове светске 

књижевности и филозофије, био је изванредно интелигентан, али и 

егсцентричан за своје патријархално окружење. Преселио се у Лос Анђелес и ту 

је све почело. 1965. године групу «The Doors» оформили су Џим Морисон и Реј 

Манзарек. Реј је за разлику од Џима већ био прилично музички поткован, 

завршио је студије клавира. Морисон је писао текстове и певао, а поред њега и 

Реја, који је, наравно свирао клавијатуре, у бенду су били Џон Дензмор, бубњар 

и Роби Кригер, гитариста. 

Ниједан од њих није био претерано вешт у свом музицирању, нити Џим у 

свом певању, али су заједно звучали као божански рок бенд. Наравно, ни у 

једном почетку није лако, тако да су и "Doorsi" муку мучили по разним 

клубовима, док нису напокон снимили своју прву плочу.  

1967. године, почетком јануара изашао је албум >THE DOORS< и сингл 

>BREAK ON THROUGH< , маса је почела да луди за њима. 

Публици се допала песма >LIGHT MY FIRE<, па су снимили и тај сингл. 

Наредне године им је изашао и други албум >STRANGE DAYS<. Битна је једна 

историјска чињеница, да је Реј Манзарек први пут у историји рока употребио 

МООG клавијатуре (синтетизован, модификован звук). У песми >Unhappy girl< 

Реј је целу своју деоницу одсвирао наопачке. Концерти су били идеалан медиј 

на којима су се они исказивали, неким чудним бунтовничким стилом. Морисон 

је желео да читаву публику увуче у оно што осећа. Условили су албуми: 

 1968. – Waithing for the sun    

 1969. –The soft parade 

 1970. – Morrison hotel 

 1970. –Absolutely live 

 1970. –13 

 1971. –L.A. woman 

 1972. –Weird scenes inside the gold mine 

 1973. –The best of the Doors 

 1978. –An American prayer 

Последња два албума снимљена су након Џимове смрти, а на албуму >An 

American prayer<, се налази live верзија песме >Roadhouse blues<, плус 

Морисоново рецитовање поезије и нова музика коју су снимили преживели 

чланови Doorsa. 

Џим Морисон је нађен мртав у кади у својој хотелској соби у Паризу, где је 

био  на одмору са својом девојком Памелом. Лекар је утврдио смрт 

проузроковану срчаним ударом. Сахрањен је на Париском гробљу Пер Лашенз, 

где су сахрањени и многи француски великани попут писца Онора де Балзака. 
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У својим најбољим тренуцима ''The Doors'' и Морисон говорили су човечанству 

неким новим, тајним језицима у којима је све постајало могуће. Они нису 

певали лаке песме о цвећу, љубави на први поглед и поветарцу, већ су оне 

имале дубок смисао који је до данас остао популаран и од непроцењиве 

вредности, за готово све оне који се баве ROCK музиком. Њихов циљ да 

направе врата која ће стајати између реалног и света снова и имагинације се 

остварио и траје након толико много година. Морисонова музика настала у 

једном веку, наставља популарност и у следећем. Временска зона Rock 'n' Rolla 

је неограничена. А да није умро, питање је да ли би Морисон данас толико био 

актуелан. На жалост, остаје његов живот недоречен и музика сиромашнија за 

једну специфичну и надасве битну личност за генерације њених поклоника. 

-Крајем деведесетих снимљен је филм о настанку и раду Џима Морисона и 

Doorsa, заснован на чињеницама и исказима преживелих чланова бенда и људи 

који су познавали Џима и сарађивали са њима. 

У сваком случају, препоручујем слушање групе –The Doors- и враћање 

неким старим вредностима. 

Наташа Крњајић II3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песма-топ 10!!! 

 
Шта се слуша у нашој школи 
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За разлику од ''Филм-топ 10'' код ''Песма-топ10'' смо имали више успеха, 

у почетку нико није одбијао сарадњу, нити су од анкете бежали к'о Ђаво од 

крста, већ смо имали ОДЛИЧНЕ резултате анкете!!! Захваљујући вама сакупили 

смо око 50 песама од којих су  само 10. најчешће споменуте и те песме су ушле 

у Топ 10. Такође и што се тиче музике узимали смо у обзир и стране извођаче и 

композиције, па смо топ 10. поделили на 5. домаћих и 5. страних композиција и 

извођача!!! 

 

Домаће композиције:                                              Стране композиције:                       

1.Жељко Јоксимовић-Лане моје                           1.Аnаsтаcia-Left outside alone 

2.Негатив-Збуњена                                                  2.Beyonce-Naughty girl 

3.Пети Елемент-Река без повратка                      3.Evanescence-My immortal 

4.Борис Режак-Анђео                                              4.Usher-Yeah , yeah 

5.Леонтина-Замисли                                               5.Black eyed peas-Hey mama 

 

Као што и можете видети домаћа топ 10 листа је већином са Беовизије, 

која је одржана у нашој земљи  где сте имали прилике да видите нашег 

победника и представника земље , Жељка  Јоксимовића!!! 

Али то није све што смо вам припремили за овај број...Имаћете прилике 

да видите све извођаче , композиције и земље са Еуровизије-нешто као топ 36 , 

јер је толико било песама!!! 

Нашу земљу је представљао Жељко Јоксимовић са песмом Лане моје, 

заузео 2. место на Еуровизији у Истанбулу и омогућио нам да следеће године 

идемо право у финале!!!!! 

А сада оно што смо вам обећали...Еуро-топ 36!!! 

 

(Држава) Извођач-Композиција... 

1.(Аndora) Marta Roure-Jugarem A Estimar 

2.(Albania) Anjeza Shahini-The Image Of You 

3.(Austria) Tie Break-Du Bist 

4.(Bosnia & Herzegovina) Deen-In The Disco 

5.(Belgium) Xandee-One Life 

6.(Belarus) Alexandra & Konstantin-My Galileo 

7.(Swtzerland) Piero & The Music Stars-Celebrate 

8.(Serbia & Montenegro) Zeljko Joksimovic-Lane moje 

9.(Cyprus) Lisa Andreas-Stronger every minute 

10.(Germany) Max-Can’t Wait Until Tonight 

11.(Denmark) Tomas Thordarson-Shame On You 

12.(Estonia) Neikoso-Tii 

13.(Spain) Ramon-Para Linearme De Ti 

14.(France) Jonatan Cerada-A Chague Pas 

15.(Finland) Jeri Sillanpaa-Takes Two To Tango 

16.(United Kingdom) James Fox-Hold On To Our Love 

17.(Greece) Sakis Rouvas-Shake It 

18.(Croatia) Ivan Mikulic-You Are The Only One 

19.(Ireland) Chris Doran-If My World Stopped Turning 

20.(Isreal) David D’Or-To Believe 

21.(Iceland) Jonsi-Heaven 

22.(Lithvania) Linas & Simona-What Happened To Your Love 
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23.(Latvia) Fomins & Kleins-Dziesma Par Laimi 

24.(Monaco) Maryon-Notre Planete 

25.(Malta) Julie & Ludwig-On Again…Off Again 

26.(Macedonia) Tose Proeski-Life 

27.(The Netherlands) Re-Union –Without You 

28.(Norway) Knut Andres-High 

29.(Poland) Blue Café-Love Song 

30.(Portugal) Sofia Victoria-Foi Magia 

31.(Romania) Sanda-I Admit 

32.(Russia) Julia Savicheva-Believe me 

33.(Sweden)Lena Philipsson-It hurts 

34.(Slovenia) Platin-Stay Forever 

35.(Turkey) Athena-For real 

36.(Ukraine) Ruslana-Wild Dance 

Надам се да сте задовољни са свим новитетима које смо вам припремили 

и да ћете и у будуће сарађивати са нама!!! Такође вам препоручујемо да по 

могућности преслушате ове песме са Еуровизије јер су фантастичне, уверите се 

сами! Захваљујемо се на вашој помоћи!!! 

                                                                                     Бунчић Славица-Кармен II-3 

 

 

 

Филм-топ 10!!! 

Који су најпопуларнији филмови у међу нашим ученицима 

 

Анкета за филм је почела прилично лоше , јер ученици нису узимали у 

обзир наш школски часопис, али касније су мало више учествовали у раду за 

''Филм-топ 10''!!! 

Чак толико више када је ''Филм-топ 10'' прерастао у ''Филм-топ 30''!!! У 

сваком случају имали смо јако добру сарадњу. Него да ми пређемо на вашу Топ 

листу, коју смо нажалост морали ипак да смањимо са 30. на 10.! У овом случају 

у обзир долазе и страни филмови, који су такође јако популарни.''Филм-топ 10'' 

смо поделили на 5 домаћих и 5 страних филмова. 

 

Домаћа листа:                                                               Страна листа: 

1.Зона Замфирова                                                         1.Троја 

2.Пљачка трећег рајха                                                 2.50 пољубаца за памћење 

3.Пад у рај                                                                      3.Разведи ме , заведи ме 

4.Кад порастем бићу кенгур                                       4.Што више то боље 

5.Лајање на звезде                                                        5.Татино обданиште 

 

 

 

                                                                                     Бунчић Славица-Кармен II-3                               

 

 

Занимљивости 
IQ 

Коефицијент нтелигенције 
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Да би стe открили колико стe интeлигeнтни, рeшитe оваj тeст, сабeритe своje 

погрeшнe одговорe и поглeдаjтe колико стe интeлигeнтни (или колико нистe)... 

 
1. Ако лeгнeш у 8 сати и навиjeш сат да звони у 9, колико ћeш спавати? 

 

2. Да ли у САД-у постоjи  25. дeceмбар? 

 

3. Ако имаш у кутиjи само jeдну шибицу и улазиш у мрачну собу гдe сe налазe: 

пeтролejка, плинска свeтиљка и пeћ на дрва, шта ћeш прво запалити? 

 

4. Нeки мeсecи имаjу 30 а нeки  31 дан, колико мeсeци у години има 28 дана? 

 

5. Шта пишe на новчићу од три динара? 

 

6. Доктор ти je дао три таблeтe да пиjeш jeдну сваких пола сата. Колико ћeш дуго пити 

таблeтe? 

 

7. Сањаш да си у тамном тунeлу, са jeднe странe долази воз а са другe змаj. Шта ћeш 

учинити? 

 

8. Шта je било прe 1945. годинe? 

 

9. Да ли je могућe човeка коjи je живeо сeвeрно од New York-a сахранити западно од 

Мисисипиjа? 

 

10. Да ли je могућe у САД-у вeнчати сe са сeстром своje удовицe? 

 

11. Ако баcиш црвeни камeн у Црно морe, шта ћe сe догодити? 

 

12. Ти си ми син а jа ти нисам мама, шта сам ти jа? 

 

13. Ако сe човeку одсeчe дeсна рука, колико му прстиjу останe? 

 

14. Авион сe срушио на канадско - амeричкоj граници. Гдe ћe сe сахранити прeживeли 

путниcи? 

 

15. Колико рођeндана има маjка троje дece? 

 

16. Jабука има три  гранe, свака грана има три гранчицe, свака гранчица има три плода, 

сваки плод има три коштицe. Колико крушака има на стаблу? 

 

17. Колико пута у току 24 сата (jeдног дана) минутна казаљка прeђe изнад сатнe казаљкe? 

 

18. Ако данас у поднe паднe киша, можe ли сe за 36 сати очeкивати сунцe? 

 

19. Пeтао снeсe jаje на словeнско-хрватскоj граници, чиje je jаje? 

 

20. Колико je 10 и 30? 

     Приредила: Милиcа Jандрић II 10 

 

 

 

*Рершења можете наћи на крају ово броја. 

 

 

 

Бeрмудски троугао 
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Нeстали у ништавилу 
Мистерија Бермудског троуга већ дуго 

 збуњују научнике али и обичне људе 

 

Лeгeндарни Бeрмудски троугао налази сe измeђу истоимeних 

Бeрмудских острва, самосталног Порторика и Форт Лодeрдejла, истурeног 

пункта на амeричком полуострву Флоиди. Бродови, авиони и људи ту, наводно, 

под мистeриозним околностима нeстаjу, да их  вишe нико нe види на лицу 

Зeмљe. Нико нe зна шта сe  шта сe заправо дeсило са њима и зашто су бeз трага 

нeстали у уклeтом Бeрмудском троуглу. 

Гдe су нeстрали? Шта сe дeсило са њима? 

 

Драма je почeла много прe нeго што je радио-тeлeграфиста "Eскадрилe 

19", коjу су сачињавали пeт торпeдних авиона "Граман ТБ М3 Авeнгeр" 

Амeричкe ратнe морнарицe са 14 вишe нeго профeсионалних пилота, послали 

краjњe драматичну поруку: 

-Тонeмо у бeлу воду...Готови смо! 

Тог дана 5. дeceмбра 1945.годинe из амeричкe воjнe базe у Форт Лодeрдејлу, на 

Флориди,eскадрила je узлeтeла на уобичаjни рутински лeт, ваздушним 

простором Бeрмуда и Бахама. Први авион je узлeтeо у 14;02 а шeст минута 

касниje за њим су, лeтeћи у формациjи, крeнула и остала чeтири 

бомбардeра.Врeмe je било лeпо, ништа ниje указивало на могућу 

трагeдиjу.Па,ипак... 

-Нe видимо зeмљу... 

Драма сe догодила када су сe амeрички авиони, у повратку, 

приближавали бази и када сe очeкивало да ћe тражити упутство за 

слeтањe.Умeсто тога  у 15:45 Цeнтар за навођeњe je примио краjњe 

узнeмираваjућу поруку. 

-Говори заповeдeник "Eскадрилe 19``.У нeприлиcи смо. Нe видимо зeмљу. 

Понављам, нe видимо зeмљу... 

У бази истог часа  дат je знак за узбуну. 

-Рeцитe нам вашe координатe!-тражили су из цeнтра. 

Заповeдник eскадрилe био je збуњeн. 

-Нe можeмо одрeдити положаj!...Нe видимо зeмљу...Нисмо сигурни у 

смeр...Нисмо сигурни куда нас je однeло...Ни окeан нe изглeда као 

обично...Дођавола,па ово... 

Вeза je прeкинута. 

Шта сe догодило? 

 

У амeричкоj воjноj бази настало je право запрeпашћeњe. Нe само  што je 

тог дана било лeпо,тихо врeмe, вeћ су и атмосфeрскe приликe у том дeлу 

Атлантика билe готово идeалнe. Осим тога и заповeдник eскадрилe сe савим 

чудно понашао. Ниje пратио ни jeдну од инструкcиjа, нити сe користио 

поступком коjи je, као профeсионални пилот, одлично познавао и увeк 

користио. Могао je затражити позициjу било коje одрeђeнe тачкe за спуштањe, 

али ниje! 

Зашто?Шта сe догодило са "eскадрилом 19'`? 

Дeжурни официр у контролном торњу покушао je од осталих навигатора 

да добиje тачну позициjу "Ескадрилe 19". Мeђутим, радио-вeзe из 

нeобjашњивих разлога свe вишe погоршавалe и ускоро je постало сасвим jасно 
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да су авиони прeстали да примаjу порукe из Базe. Па ипак,на чудан начин у 

Контроли лeтeња  могли су пратити узнeмирeнe гласовe пилота коjи су мeћу 

собом одржавали  радио-вeзу. 

Из  њихових испрeкиданих диjалога могло сe закључити да су сви 

компаси прeстали да радe, да су навигациони урeђаjи "полудeли" да даjу 

различитe и збуњуjућe податкe. Из нeког краjњe митeриозног разлога, пилоти 

нису видeли ни сунцe. 

У 16:23 примљeна je послeдња порука "Ескадрилe 19".  

Радио-тeлeграфиста je jављао: 

 

-Тонeмо у бeлу воду... Готови смо... 

 

Потом je настала тишина. Пилоти амeричкe "Ескадрилиce 19" вишe сe никада 

нису jавили. .. 

 

Писала: Милица Јандрић II 10 

 

      

Како расту деца? 

 
Или како «преживети» када имаш  од 14 до 16 година 

Зловоља, лупање вратима и беснило неизбежан су део живота са 

тинејџерима. како са тим изачћи на крај? 

 

Избегавајте свађу 

 

1.Упамтите и када прерастете тинеџерску фазу – кад се наљутите бројте до 10 и 

покушајте да останете хладни. Када вас прође први бес покушајте да 

разогварате о проблему. 

2.Наставите да разговарате, чак и ако неко виче на вас. Увек покушајте да 

схватите њихово гледиште. 

4. Кда о нечему расправљате покушајте да кажете «ја мислим или ја сам 

забринут због тога и тога...» уместо да кажете «то се не сме или то је 

погрешно». Такве изјаве терају особу да се брани што неизбежно води у сукоб.. 

5. Никада не прекидајте комуникацију  чак и када ваш пријатељ/пријатељица 

ради нешто што не можете поднети. дајте им до знања да их волите и када раде 

нешто што вс нервира. 

 6. Покровитељски став ће само погоршати ситуацију 

 

 

 

 
 

 

 

Цитат о срећи: 

 
TAKAMATSU TOSHITSUGU 33. SOKE TOGAKURE RYU NINJUTSUA 
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"Начин да досегнете највећи стадијум среће је да одбаците све бриге и 

жалости и да имате на уму да је бити срећан налепше осећање на свету. 

Размишљајте о вашем целокупном напредку, допустите позитивне, креативне и 

пријатне мисли да заблистају и разбију сваку бриу и тугу које се могу задржати 

у дубини ваше душе. 

Сазнање ада су болест и несрећа саставни део живота је кључ да превазиђете 

мирне и срећне душе. 

Срећа чека одмах испред вас. Само ви одлучујете да ли ћете да је доживите или 

не. Примите ово к срцу. 

 

Написала: Милица Јандрић II 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепота  

Лeпoтa у прoцeнтимa 

 
Лeпoтa у цифрaмa. Кoликo днeвнo прoвoдимo у улeпшaвaњу и 

 кoje су тo свe aктивнoсти пoтрeбнe  

дa би сe изaшлo из кућe. 

 

Врeмe je убитaчнo! Кaдa су у питaњу aктивнoсти пoпут купaњa, чeшљaњa, 

сушeњa кoсe, пилингa, стaвљaњa мaскe, дeпилaциje, пудeрисaњa, нaнoшeњa сeнкe и 

мирисaњa, свaкoj жeни пoтрeбнo je мнoooooгo врeмeнa! 

 

Прoизвoди  кoje жeнe свaкoднeвнo упoтрeбљaвajу су: пaстa и чeткицa зa 

зубe (70%), дeзoдoрaнс (65%), сaпун (83%), чeшaљ или чeткa (81%), шaмпoн 

(68%), руж зa уснe или сjaj зa уснe (54%), лoсиoн или крeмa зa рукe (52%), бaлзaм 
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зa кoсу (48%), бaлзaм зa уснe (46%), хидрaтaнтнa крeмa зa лицe (46%), мaскaрa 

(43%), пaрфeм (41%), гeл зa купaњe или зa туширaњe (41%) и фeн (40%)! 

 

 бaрeм jeдaн oд прoизвoдa зa шминкaњe (улeпшaвaњe) кoристи 90% 

дeвojaкa днeвнo. Прoсeчнa дeвojкa стaвљa руж зa уснe шeст дaнa у 

нaдeљи и нaнoси гa 2-3 путa днeвнo! 

 

 Дeвojкaмa измeдjу 15 дo 28 гoдинa стaрoсти у прoсeку днeвнo трeбa 45 

минутa дa би oкупaлe, oсушилe и нaмeстилe кoсу. Пoслe свeгa тoгa, њих 

76% у тoку дaнa скупe кoсу у кoњски рeп или пунђу. 

 

 40% дeвojaкa би прe зaкaснилe нeгo изaшлe из кућe с нeурeднoм кoсoм! 

 

Улeпшaвaњe исцрпљуje 

 

 Jeднoj oд пeт дeвojaкa пoтрeбнo je нajмaњe 90 минутa дa би сe спрeмилe зa 

излaзaк дoк сe 31% спрeмa oкo сaт врeмeнa. Сaмo 30% дeвojaкa спрeмнe су зa 

мaњe oд 30 минутa. 

 Oкo 40% жeнa бaрeм jeднoм нeдeљнo oдлaзи нa спaвaњe a дa прeтхoднo нису 

скинулe шминку. 

 Нeмa пoдaтaкa o тoмe кoликo дeвojaкa бризнe у плaч пoслe oдлaскa 

фризeрскoм сaлoну. 

 

 64% дeвojaкa сe сaмe шишajу 

 Сaмo 7% дaвojaкa смaтрa дa им je фризeр срeдиo кoсу бaш oнaкo кaкo су 

жeлeлe. 

 85%дeвojaкa кaжу дa би жeлeлe дa имajу бeљe, сjajниje зубe aли 57% њих 

нису спрeмнe дa сe oдрeкну фaктoрa кojи утичу нa ствaрaњe нaслaгa - 

кaфa, oбojeнa пићa, цигaрeтe! 

 

Сeдмoднeвнo путoвaњe нa Кaрибскa острва спрeмнo je дa прoпусти 28% 

жeнa стaрoсти измeдjу 18 и 30 гoдинe укoликo би им, зa узврaт билo пoнуђeнo нeкo 

чудo, кoje би учинилo дa вишe никaдa нe мoрajу дa сe дeпилирajу! 

 

 

прирeдилe: Злaтaкa  и Кристинa II 10 

куцaлe: Aнa и Мaринa II 10 

Здравље и исхрана 
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ЧОКОЛАДНО   ЗДРАВЉЕ 
 

Колико знате о чоколади која је омиљена посластица већине људи? 

О добрим и лошим странама чоколаде читаје овде. 

 

Да  ли  вам  код  куће  бране  да  једете  много  чоколаде? Па, делимично  

су  у  праву, али  хајде  да  погледамо  колико  је  чоколада  за  вас  добра. И  

више  него  што  ви  мислите! 

Главни  састојци  чоколаде  су  какао  прах  и  какао  бутер.  Главни  

проблем    у  чоколади  су  масти  и  разни  заслађивачи. Према  односу  ове  две 

групе  састојака  чоколаде  се  деле  тамне, млечне  и  беле (шећерне  табле и  

чоколадне  слаткише  не  рачунамо  јер  су  пуне  шећера  и  вештачких  

додатака  који  уопште  нису  здрави). 

Најздравије  су  тамне   чоколаде  (зову  их  још  горке  и  средње  слатке) 

у  којимa  има највише  какаоa. У  њима  има  највише  флавоноида - супстанце  

која  штити  срце, затим  гвожђа, калцијума, калијум-карбоната  и  магнезијума 

а  ту  је  и  сератонин - састојак  који  делује  антидепресивно. Какао  садржи  и  

супстанце  које  подстичу  наше  памћење. Међу  тамне  чоколаде  спадају  

чоколаде  за  кување  и  оне  које  су  изразито   тамне  боје  и  не  јако  слатке  

(специјалисти  за  тамне  чоколаде  су  Енглези). Међутим,  и у  њима  има  

довољно  брзоразградљивих  шећера  који  нам  одмах  дају  енергију  и  не гоје  

нас.  

Следеће  су  млечне  чоколаде. Оне  можда  делују  привлачније, али  

садрже  мање  какаоа  и  самим  тим  нису  толико  здраве.  

На  крају  су беле  чоколаде. Оне  су  више  егзотичне  него  здраве. 

Уопште  не  садрже  супстанце  које  доприносе  здравом  раду  срца. И  свих  

осталих  здравих састојака је  битно  мање док је  масти   много  више. 

И  наравно, једна  од  великих  заблуда  је  да  се  од  чоколаде  кваре  

зуби. Кваре  се  исто  колико  и  од  других  намирница. У сваком случају  што  

је  чоколада  квалитетнија  и  садржи  мање  шећера, мање  ће  штетно  деловати  

на  зубе.  

 Препоручљиво  је  појести  30  грама  тамне  чоколаде  дневно, нарочито  

пре  учења! 

 

 

 

                                                                        ЕМА   ||10 

 

Песме 

ИЗГУБЉЕНА 

 

Сваки део мене води рат, 

Док је испред мене прелепи рај, 

Док и поред зидова што 

Нас деле могу да осетим тебе. 

Све ми кроз руку пролази 

Све што би хтела да задржим 

И болу ме руке моје, 

Јер желе да имају тебе. 

А на крају, 

Једино што ми остаје 

Су дубоки ожиљци и ране. 
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Изгубљена изнутра, 

Све схватим када је касно, 

Када си далеко, 

Када испадне да сам ја та 

Која сам те пустила 

Да одеш и нестанеш. 

 

Пуста жеља ми је сада остала, 

Јер је жеља жељена остала, 

Пуста жеља да будем она девојка 

Која је живела без твог погледа, 

Врема лагано протиче кроз мој живот, 

И кроз моју главу ти пролазиш, 

И за час све нестаје 

Остајем без љубави. 

 

Идем, јер знам да наде више нема 

Знам да очи моје 

Твоје сада морају да забораве, 

Да забораве да лутају 

Тражећи лице твоје. 

Престајем тако да те тражим 

Међу стенама и почињем 

Да те бришем из осећаја, 

Да би јутро срећна дочекала. 

И живим, 

Јутарња зоро, пријатељу нови 

Да би била птица на небесима плавим, 

Прелетела преко океана, дивних погледа, 

И у стопу говорила име твоје, 

Јер сам једно заборавила, 

И гледам сада хиљаде људи 

Како лутају, као пси, у буци, 

А ти и ја, зоро пријатељу нови 

У миру мрака одлазимо  

Далеко негде где ћемо 

Живети без љубави.                                      Смиљка Ширбик  

IVT  

 

Мука  

 

Ходам густом травом 

На бескрајном пашњаку, 

Гледам децу у парку 

Кроз густо грање дрвећа. 

Дајем да ме разапну 

Да би одбранио своја уверења. 

Трчим бос  

Стазама бесконачног трња. 

Летим разочаран 

Путевима без живота и жеља. 

Не одајем се боловима 

Али јесам слаб. 

Макар ме на колац наболи 

Водич ми неће бити враг. 

Срце ово моје је једно 

А пуштам да га кидају 

И као одпадак 

Да га бацају. 

Отац ми неће бити Ђаво 
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Иако нисам прав. 

Човек те тужи 

Он ти суди. 

Више немам сан. 

Дан те роди 

Мрак те плаши 

Немам коме да се вратим. 

Слушам откуцаје срца 

Како пролазе са годинама. 

Немам браће, сестара 

Издали ме пријатељи и отишли, 

Зло ме зове 

А греха се не бојим. 

Гледам 

Како казаљке се окрећу 

Брзином четрдесет и осам часа на дан. 

Чекам виле да ме покупе 

Да летим са анђелима 

Са вечним животом. 

Болест и туга 

Очи ми склапају, 

Не могу их отерати. 

Бежим  

Од косе сабласног косача 

А вијам вешала. 

У блату сам до колена 

Али не дозивам помоћ 

Јер 

Знам да нико не би дошао. 

Трагам за лудилом 

На корак сам од мржње, 

Јер немам снаге 

Да узалудно дозивам љубав. 

Мисли су ми стално исте 

Брод ми тоне 

Са кога спаса нема, 

Немам где да искочим. 

Таласи су ми мајка 

Али дубине се бојим 

Јер могу да потонем. 

Ветар ми 

Прашину у очи баца 

Паучину са лица не скидам. 

Трљам моје уморно око 

И мрсим конце живота. 

Сваким даном 

Сунце ми све више залази, 

Моју душу гиљотина сече 

И преко речи газим. 

Лов на дивљач 

Се никад не исплати, 

Чак се и плаћа 

Безграничном тугом 

У сенци опалог лишћа. 

Срећа ми је мајка 

А бол ми пружа, 

Избо сам се на њу 

Као на трн од ружа. 

Вијам мој ваздух 

Преко мора, гора и планина. 
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Стижем га  

Али пећине су ми препрека. 

Покушавам ноћу 

Да не заспим 

Јер сањам снове ружне 

Крваве од муке 

И трагања слепог. 

А не као некад... 

Гласови зла 

Ме прогањају. 

Све што је досад  

Добро било 

Сада одлази у неповрат, 

Кида ми моју душу 

Напаћену, модру 

Која је без живота. 

Даве ме 

И Божији и Ђавољи чувари 

На искушења ме стављају. 

Од муке 

Ми не заустављиво крвари нос 

Јесам слаб, 

Али по трњу 

Шетам бос. 

Џелати журе... 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размишљања о љубави 

 

Очи љубави 
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      Љубав. Чудна је то реч. Тако је мала , а тако пуно значи. Како би људи 

живели без ње? Да ли би живот имао смисла без ње? Она човеку даје вољу за 

животом, али колико људи има среће у љубави? Можда нико, а можда један, два 

или сто. Заиста је тешко рећи.  

      Љубав је слатка, али у исто време и горка. Да би био срећан неколико 

тренутака, човек мора да пати читаву једну вечност. Да ли вреди толико чекати? 

Да. Због љубави вреди, јер тај један моменат среће је довољан да заборавимо на 

сву патњу, да сва бол нестане и туга ишчезне. Али зато када љубав почне да се 

гаси, за њом се губи и светлост дана, нестаје сунце, ваздух... почињемо да се 

гушимо и живот се полако гаси.  

      Морамо је чувати, неговати као цвет, пазити да не увене. Морамо је хранити 

снажним осећањима и она ће из дана у дан постајати све јача и све већа. Тешко 

је очувати је. Љубоморе је на свету превише, зависти и пакости. Оне нарушавају 

љубав, не дозвољавају јој да се покаже у најбољем светлу.  

      Тешко је волети, али људи кажу да храбри воле и боре се, а кукавице чекају 

да буду вољене. Ипак и храбри често у љубави падају, остају повређени. 

Љубавне ране је тешко залечити, нема им лека. Они које највише волимо, они 

нас највише повреде. После се трудимо да заборавимо. Дајемо опроштај, али 

заборавити не можемо никада... Увек се врате болне успомене. Видимо људе, 

ствари, места где смо били повређени и све је поново ту. Сва патња и туга су 

поново у очима, у срцу... Увек су и били ту, у неком скривеном углу и чекали 

прави моменат да се поново јаве.  

      Да ли у нечијем животу постоји љубав са срећним крајем,или... Или је то 

само бајка?  

    Људи кажу да је права љубав само једна. Довољан је само један поглед право 

у очи, да схватимо да ли је то она права и једина љубав. Један поглед нам каже 

све. Нису потребне речи, оне су сувишне. Не може се речима показати оно што 

срце осећа, тешко је... јер не постоје праве речи. Да ли сте некада покушали? 

Ако нисте покушајте и схватићете о чему вам говорим. Само су једне очи због 

којих срце јаче лупа, крв проври у венама и разум се губи, нестаје, ништа око 

себе не видимо само њих, оне представљају цео наш живот. Само су једне очи 

због којих вреди плакати, и не штедети сузе. То су очи праве љубави... 

 

 

     Марија Радановић II10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размишљања о самопоштовању 

 

Самопоштовање 
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 Постоји много дефиниција самопоштовања, а суштина свих је да се треба 

осећати добро у својој кожи. Другим људима то значи поштовати себе, 

стављати се на прво место и постарати се да сопствене потребе буду 

задовољене. Ако не можемо волети себе како онда да поверујемо у то да 

можемо бити вољени?! 

 Волети и бринути о себи супротно је ономе што нас породица учи. Учени 

смо да поштујемо друге и да сопствену вредност процењујемо н основу тога 

што поседујемо или колико смо вољени.  

Међутим то је управо дефиниција да наша вредност завии од нечег изван нас и с 

тога је ван наше контроле. Када осећамо да вредимо само онолико колико је 

добар посао који обављамо, ми се доводим у тежак положај због несигурности и 

осећања неуспеха. Можда звучи луцкасто мишљење али је тако. Зашто бисмо 

своје самопоштовље засновали на нећему што је изван наше контроле?! 

Под контролом можемо да држимо само наша осећања о себи, а наше понашање 

се заснива на тим осећањима. Ако изаберемо да волимо себе и да се у складу са 

тим понашамо према себи, онда над собом имамо контролу. Не можемо да 

ризикујемо д изгубимо самопоштовање! Први тест наступа када све крене 

наопако, међутим, увек ј потребан неко на кога се треба угледати, неко ко зна 

волети себе и другог научити тој вештини. Они који себе воле и поштују биће 

самоуверени и уравнотежени, и са смешком ће признати своје грешке. Неће се 

смејати другима него ће их  једноставно прихватити. 

Пресудно је бити окружен људима који вас прихватају такви какви јестеи 

охрабрују вас да имате добро мишљење о себи. 

Будите спремни да прихватите грешке и да нико није савршен! 

Самопоштовање је људска особина и животна тежина али га уопште није 

лако стећи. То значи живети и свету који вам помаже односно дозвољава да 

упознате себе и да волите друге. 

 

Сузана Загорац II10 

 

 

 

 

 

 

Бисери!!! 

 
Шта све чини један шкилски час 

 
1. Професор: ''Излази напоље!'' 

Ученик: ''Ма нећу, радим задатке , што сте досадни?'' 

Професор: ''Ма излази кад ти кажем... 'Оћу ли ја тебе одробијати , мајке ти?'' 

 

2. Професор:''Да ли неко зна како се зове део ноге код птице?'' 

Ученик: ''Батак!!!'' 
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3. Професор (објашњава нешто и каже): ''Немојте ништа писати сад само гледајте.'' 

Ученик:''А ко каже да бих ја писао?!'' 

 

4. Професор: ''Ајде сад редар да обрише таблу... О, па кога ја то видим, aјде, ајде ,знамо како се 

брише табла, таман мало да се истеглиш, да порастеш...'' 

 

5.Ученик: ''Дај ми игрице да играм мобилни!'' 

 

6. Професор:''Карактеристике нафте су...? '' 

Ученик: ''Боја , мирис и укус!'' 

 

7. Ученик: ''После овога имамо опет ово.'' 

 

8. Професор: ''Све те ваше свеске и клупе ставите у торбе!'' 

 

9. Професор: ''Ти с косом , изађи напоље!'' 

 

10. Ученик: ''Када се убијем , ја више не чујем шта слушам!'' 

 

11.Ученик: ''Професоре , шта то радимо сада?'' 

Професор: ''Понављамо из свеске .Нађи тамо Структуру атома у свесци!'' 

Ученик: ''Ма којој бре свесци , ја то не држим!!!'' 

 

Час  географије 

 Професорица: "Наброј  неколико  врста  жита." 

Ученик: "Пшеница, кукуруз, грашак..." 

 

Час  енглеског, професорица   на  почетку  часа  прозива  ученике. 

Професорица: "Фрајић  Jована?" 

Ученица:"Истиче  се." 

 

Час  географије 

Професорица: "Која  је  најпознатија  врста  шљива?" 

Ученик:"Оне , мале  плаве..."  

 

Професорица:''Како се зове раса, мешавина црнца и белца?'' 

Ученик:``Ципирипи!`` 

 

Професор: ''То се сигурно налази у књигама које ви, наравно, немате! '' 

 

Професорица: ''Ако за 5 минута не будем ЧУЛА тишину... '' 

 

Устав и право 

Професорица: ''Која су политичка права?'' 

Ученик:''Право да бира, право да буде биран, право да се политиочки организује, право да свако 

изнесе из скупштине све што хоће као што су онда износили Шешеља.'' 

 

Прикупиле Ана и Марина II10 

 

ПРОФЕСОР ПОЧЕТНИК 

 

 Седим у зборници. Жамор. Звони. Одмах се чује стандардно питање: «Јел` то за почетак 

или за крај часа?» Дежурни професор пожурује колеге на час. Сви полако узимају дневнике али 

не пропуштају да му добаце понеку опаску типа: «Шта је дежурни? Не брини се ти, кренули 

смо.» 

 Крећем према учионици са дневником, три књиге и својом ташном и чудим се што ми 

досад још ништа од тога није испало на под. Једна ученица ме чека испред врата учионице да би 

ме замолила да је пустим са часа. Иде код лекара. Кажем јој да може да иде. Joш је утешим да не 

брине. Гледа у под. Одједном сувише радосна за неког ко иде код лекара она пита може ли и 

њена другарица са њом. Кажем да не може. У то ми прилази ученик коме ја уопште не предајем 



 30 

и пита ме хоћемо ли имати час. Ја се збуним. «Какав час?» питам га. «Следећи час.» Каже он 

мени. Гледам га као ванземањца још увек збуњена. У то један од ученика којима предајем 

пазрешава дилему реченицом: «Имате, имате само ти иди.» Непознати ученик одлази. «Јел` ти 

знаш који он час има?» Питам тог мог ученика који је дао упутства а он ми одговара да нема 

појма. Баш лепо. Сад је касно, онај дечко је већ отишао. 

Час траје, ја сам на ходнику, све то што држим у рукама постаје тешко као камен а 

поменуте две ученице ме и даље моле да их пустим да заједно иду код лекара. Прекидам целу 

ствар и улазимо у учионицу. 

Стављам дневник и књиге на сто. Подигнем главу кад поред мене два ученика. 

 «Јел` можемо до радње професорице ? Брзо се враћамо?» Питају. 

«Каква црна радња ? Седите на место. Редар обриши таблу и пријави одсутне!» 

«Али прооофесооорице ми морамо у радњу, моолимо вас!» Кукају два ученика. 

«Идите на место!» Одговарам сад већ љута. 

«Мооолимо вас!» Кукају све јаче и упорније.  

«Сад ћу да вас упишем!» Прибегавам драстичним мерама и они одлазе на место. 

«Редар, ко је одсутан?» 

«Мислим да су су сви ту.» Каже редар. Откривам да сам понела погрешан дневник. Ништа 

писаћу на папир одсутне. 

«Погледај онда.» Кажем, а редар почиње темељно да гледа по разреду са озбиљним и 

напрегнутим изразом лица као да први пут у животу види све те људе око себе. Устаје и други 

редар па се и он прикључује помном гледању по просторији. Али нико ништа не говори.  

«Е сад ћу ја лепо вас редаре да упишем!» Користим поново исту тактику. Ради. Записујем 

одсутне и час може да почне.  

Узимам креду и окрећем се ка табли да напишем наслов а на врху табле пише: ПСИХО. 

Ставим две тачке у наставку и пишем наслов «Интелигенција». Ако не можеш да их победиш 

придружи им се! Иза леђа чујем глас једне ученице. 

»Професорице могу ли да изађем...» 

«НЕ МОЖЕШ!» 

«Десет минута раније са часа! Имам аутобус!» 

«Добро можеш». 

Окренем се према разреду. Жамор. 

«Тише!!!» Дерем се на сав глас. После трећег-четвртог пута глас ме издаје али разред се 

смирује.  

Почињем да предајем. Цео разред, сем два ученика која су хтела у радњу учетвује у 

раду. Њих двојица седе у последњој клупи и разговарају као у кафићу. Опомињем их, враћам се 

на предавање, ученици ми постављају питања па слушам и одоварам, поново их опомињем, 

пишем тезе на таблу, читам примере из додатне литературе, опомињем их. Ученица која се 

јавила да мора да иде десет минута раније управо излази. Повезујемо садашње градиво са оним 

са прошлих часова, углавном знају, постављам им нека нова питања и добијам паметне 

одговоре. Добро је, систематизовали смо градиво за данас.  

«Колико је остало до краја часа?» Питам. 

«Пет минута» Одговара ми хорски разред. «Јел` можемо кући?» 

«Не! Имам један тест интелигенције да вам дам да погледате како то изгледа, зато вас питам.» 

Пишем на табли интернет адресе које могу да посете и тестирају своју интелигенцију. 

Неки пишу адресе, неки гледају тестове, неки причају. Ученица која је цео час зевала и 

незаинтересовано зурила испред себе урла: 

«Ја нисам то добила што сте делили!!!» 

«Чекај, добићеш.» Говорим јој. Само нек се нешто дели. 

Један од два ученика који су хтели у радњу на почетку часа а онда су цео час брбљали, 

сад одједном устаје и креће према вратима учионице. Ја га питам: 

«Где ћеш ти човече?» 

«Кући!» Одговара он тако једноставно као да се подразумева да се са часа иде ко кад хоће. 

«Седи на место, није звонило!» Кажем већ помало изнервирана. 

«Идем онда само по јакну.» Каже он са тотално невиним изразом лица. 

«Сад ћу да те упишем три минута пред крај часа па иди где хоћеш! Цео час правиш хаос!» То 

уписивање дође као они универзални чајеви који лече све бољке одједном. Од ноктобоље до 

кожног осипа.  

«Ко? Ја? Ништа нисам радио! Само сам сад устао да узмем јакну!» Уверава ме он као да сам сад 

ушла у оделење па немам појма шта је до сада радио. Таман да зинем да га питам јел` он мисли 

да сам ја баш толики кретен кад - звоно.  
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 Скупљам књиге и оловке, неки ученици ми прилазе са питањима, неки одлазе и јављају 

се, неки враћају папире које сам им поделила. Деца из другог одељења полако улазе у учионицу.  

 Одлазим у зборницу. Враћам дневник на место, вадим сендвич из ташне и седам на 

столицу. У том часу звони и ја питам: «Јел` ово сад звони за почетак или крај часа?»   

 

проф. Николета Милинков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ПРОХУЈАЛИ СА ВИХОРОМ" 

 

  Професор Милан:   Ај по хлеб! 

 

  Проф. Каназир:                  Склањај се са пута, пушачи на бетон! 

 

  Проф. Тека:                         Какав директор, ја се питам! 

 

  Проф. Радица:                    Мало филозофије није на одмет. 

 

  Проф. латинског:               Е кад сам ја била млада...! 

 

  Проф. Мара:                       Девојко! Убациш у дигитронче. 

 

  Вероучитељ:  Благословено је оставити паре у кладионици.    

                 

  Проф. физичког                "Ја вас пустим, а ви код Трлета!" 

 

  Проф. хемије                     Ајмо, ајмо, слике, слике! 

 

  Проф. физике                    Тишина тамо доле! 

 

  Проф. Пера                        Шта било? 

 

  Проф. ликовног                 Са'ш летет' напоље! 

 

  Проф. музичког                 "А сад адио..." А ми "увек адио"! 

 

  Проф. информатике          "Па ви немате појма!" 

 

 

 
Ана и Марина II 10             
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Ђачки живот кроз књиге, песме и филмове!!! 

 
-Школа:                                        ''Тешка побија'' 

-Дежурни ученик:                       ''Боли ме уво за све'' 

-Редар:                                           ''Остаје овде'' 

-Велики одмор:                            ''Живим животом'' 

-Мали одмор:                               ''Прохујало са вихором'' 

-Српски језик:                             ''Време смрти'' 

-Математика:                               ''Није л'  мајка , родила јунака...'' 

-Физика:                                        ''Крај ногу ти 'мрем...'' 

-Географија:                                 ''Обиђосмо земљу и градове'' 

-Историја:                                     ''Почнимо са ратом'' 

-Професорица на боловању:     ''Родио се син , мали господин'' 

-Комисија за поправни:             ''Морам да те напијем'' 

-Јединица:                                     ''Плач без суза , тешко боли...'' 

-Писмени:                                      ''Три ноћи не спавам'' 

-Сведочанство:                             ''Низ реку живота пловим'' 

-Страни језик:                              ''Мој се драги Енглез прави'' 

-Поправни испит:                        ''Пукни земљо траг свој да сакријем'' 

-Kрос:                                              ''200 на сат'' 

-Школски надзорник:                 ''Види , види ко је дош'о...'' 

-Родитељски састанак:               ''Ми знамо судбину'' 

-Екскурзија:                                  ''Сањам те још'' 

-Библиотека:                                 ''Породично благо'' 

Укор разредног старешине:       ''Кадија те  тужи , Кадија ти суди'' 

-Последња клупа:                        ''Борба за опстанак'' 

-Оцена:                                          ''Надница за страх'' 

-Симпатија:                                  ''Беж' Милане моја ружо'' 

-Учионица:                                   ''Љуто ме је заболела глава'' 
-Понављачи:                                 ''Робови прошлости''  

 

 

 
                                                                НАТАША ЗЕКАНОВИЋ II-3 

 

Редакција ``Средњошколца`` с извињава Наташи Зекановић јер је у прошлом броју 

пропуштено да Наташа буде потписана испод текста «Ђачки живот кроз књиге, песме и 

филмове» а то је био њен текст!!! 
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Спортска страна 

Рукомет 
 

Средња школа «22. октобар» је захваљујући својим ученицима успела да 

постине велики успех у рукомету. Као прваци Јужно – Бачког округавратили су се са 

такмичења из Ново Сада где су им противници били ученици машинске школе. 

Учесници задовољни својим успехом крећу у даља освајања али вероватно због 

недостатка кондиције и дисциплине посустају. Њиховом такмичењу је дошао крај али 

само за ову годину. Нови походи се настављају а ми ћемо их пратити у нашем 

следећем броју. 

 

Учесници:      СТЕВАНОВИЋ  ДЕЈАН 

                           РАДАНОВИЋ  ДУШАН 

                           МАРКОВИЋ  АЛЕКСАНДАР 

                           СМОЉАН  ЗЛАТАН 

                           СПАСОЈЕВ  ИВАН 

                           МИЛУТИНОВИЋ   ЂОРЂЕ 

                           ВИТЕЗ  ЂУРИЦА 

                           ЈАЊИН  ВЛАДИМИР 

                           БОЈАНИЋ  ДАРКО 

                           СИМИЧИЋ  ИЛИЈА 

                           ГРАБЕЖ  АЛЕКСАНДАР 
                           ПЛАВШИН   АЛЕКСАНДАР 

 

             ТРЕНЕР: проф. Миодраг  Макитан     

 
Ана и Марина II 10             
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Фудбал 
 

У понедељак 17.5. 2004 године одржало се фудбалско првенство школе. 

Шампион је разред II 1 са 6 бодова, вице шампион је  I 3 са 3 бода а  а треће 

место заузео је III 2 са нула бодова. 

Најбољи појединци по речима проф. Миће Макитана су: 

Глигорић Бојан II 1 -најбољи играч. 

Марић Дарко II 1 7 голова-најбoљи стрелац. 

Марковић Душан -најбољи голман. 

Марић Боро I 3 - фер-плеј играч 

 

Табела резултата за прва три места. 

 

 разред победе порази нерешено 
гол 

разлика 
бодови 

1. II 1 2 0 0 4 : 0 6 

2. I 3 1 1 0 6 : 6 3 

3. III 2 0 2 0 4 : 8 0 

Шампион - првак школе   II 1 

Вице - шампион     I 3 

Треће место     III 2 

 

Честитамо        Спортски поздрав! 

 

Фудбалска утакмица ученици и професори Жабаљ против 

Новог Сада 

 

У среду 26. маја одиграна је утакмица између професора и ученика 

Машинске школе из Новог Сада и Машинске школе из Жабља. 

Професори машинске школе из Новог Сада победили су наше професоре 

са 9:4 а ђаци су играли нерешено 5:5.  

Тим ученика: Дарко Мијин, Стевановић Дејан, Синиша Осаковски, 

Милетић Ђуро, Боро Марић, Глигорић Бојан и Милутиновић Ђорђе. 

Милутиновић се, по речима директора Миодрага Јањоша, веома истакао 

постигавши три гола  као и Бојан Глигорић постигавши два гола. 

Похвљени су и Синиша Остаковски за одличну игру у одбрани и Дарко 

Мијин као везни играч.  

Тим професора би је у следећем саставу: Живковић Драган на голу, Љуба 

Влаовић, Фуртула Веселин, Љубић Срђан, Макитан Миодраг, Ђундић Гојко и 

Миодраг Јањош. 

  

 

ЗНАЊЕ  СЕ  ДАЈЕ  НА  ЗНАЊЕ 
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Коме треба помоћ у набављању уџбеника 

нека себи олакша и јави нам се! 

 

Ко  жели  да  на  време  да  обезбеди  уџбенике  за  нову  

школску  годину (за  све  разреде  и  смерове ) може  да  рачуна  

на  нас. 

Можете  да  нам  се  обратите  на  бројеве: 

 

                                             064/292-89-23  Рајка-Техничар II разред 

                                             063/873-08-79  Марина-Гимназија II 

разред 

                                             064/237-63-08  Ана-Гимназија II разред 

                                             021/838-900     Наташа-Технчар II разред 

                                             

 За  вас  смо  активни  од  20.08.2004.   

 од  12  до  12  часова. 

Новинарска редакција 
 

Одовори са теста интелигенције: 

1 сат, 2. Да, 3. Шибицу, 4.Сви, 5. Не постоји новчић од 3 динара,6. Сат времена, 

7. Пробудити се, 8. 1944.година, 9. Не, 10. Не јер си већ мртав будући да ти је 

жена удовица, 11. Потонуће,12.  Тата, 13. 15 Прстију, 14.Нигде јер преживели 

нису мртви, 15. 1 рођендан, свој,16.  Ни једна јер на јабуци не расту крушке, 17. 

22 пута, 18. Не јер ће бити поноћ, 19. Петао не носи јаја, 20. Пола једанаест. 

 

Сад погледајте резултате, ако сте имали оволико решака онда сте: 

0 = супер инелигентни 

1 - 2 = интелигентни 

3 - 4 = прилично интелигентни 

5 - 7 = нормални, просечна интелигенција 

8 - 10 = глупи 

11 - 14 = још глупљи 

15 - 17 = 100% глупи 

18 - 20 = опасни по себе и околину 

Напомена: овај тест је за разоноду и немојте га озбиљно схватати. 

 

Уредници «Нашег листа» су:Ненад Бабић II10, Милица Јандрић II10,  

Стефан Миљојковић II10, Славица Бунчић II3 

Текстове сложио: Бојан Крњајић IV т  

Издавач: Средња школа "22.Октобар" 

 


