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Реч директора 

In memoriam    

 

За дуго сећање 
 
Ове године морали смо да се опростимо од професора Пере Димитрића и 

испратимо га уз поштовање и љубав. У име колектива директор Миодраг Јањош 

опростио се од нашег колеге и професора Пере уз следеће речи.  

 

«Dragi roђaцi, prijateљi, kolege uчenici i poзnanici okupili smo se 

tuжnim povodom da odamo posledњu poшtu naшem Peri. 

 

Pero Dimitri} roђen je sada ve} davne ratne 1943. godine u 

Ubaviшa Brdu selu u opшtini Mrkoњi} Grad, Republika Srpska kao 

najstariji od petoro dece Vida i Gorjanke Dimitri}. Osnovnu шkolu je 

zavrшio u rodnom selu a uчiteqsku u Sarajevu. Po zavrшetku шkole 

zaposlio se kao uчiteq u O. Ш. "27. Jul". Gde је radiо i kao upravnik 

tamoшweg d.k. do 1970. godine. Жeљan novih saznaњa napuшta posao i sa 

porodicom dolazi u Novi Sad da bi zavrшio fakultet. Studirajuћi 
radio je kao urednik "Indeksa" studentskih novina novosadskog 

univerziteta. Bio je najuspeшniji urednik jer za vreme wegovog 

ureђivawa izaшao je najveћi broj svih novina. Зavrшio je studije 

jugoslovenske kњiжevnosti 1975. godine sa proseчnom ocenom 8.92. Vraћa 

se u BiH i u Tesliћu poчiњe prvo kao profesor a uskoro postaje direktor 

Sredwoшkolskog centra.  
 
Koliko energije i entuzijazma je imao govori podatak da je 

paralelno sa ovim poslom bio i urednik novina svoje zaviчajne opшtine 

Mrkoњiћ Grad. У Baњa Luku se seli 1980 godine gde je izabran za glavnog 

i odgovornog urednika najveћih novina u Krajini, «Baњaluчkog glasa» 

sada «Glasa srpskog» i na tom mestu ostaje do 1984. godine kada se sa 

suprugom Julijanom  roђenom  Mihajlov iz Жabљa, ћerkom Anastazijom i 

sinom Жarkom seli u Novi Sad gde se zapoшqava kao novinar u NIШRO 
"Dnevniku" a ubrzo postaje urednik dnevnog izdawa "Poqoprivrednik". 
 

Zbog suprotstavљaњa tadaweњеm naчinu informisaњa i 

samovoљi direktora NIШRO "Dnevnika" biva kao voђa шtrajka 

poslan na neplaћeno odsustvo koje je trajalo punih седам godina do 

zaposlewa u naшoj шkoli. Ni ovih седам godina nije sedeo skrшtenih 

ruku poшto mu je sin Жarko studirao, a trebalo je жiveti bavio se i 
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poљoprivredom. U S.Ш. "22. Oktobar" poчiњe da radi 2000. godine i ako 

je on u naшoj шkoli po potrebi radio u viшe navrata i pre svog stalnog 
zaposlewa. 

 

Joш dok je dolazio na te povremene zamene pridruжio se tadaшњim 

profesorima u vannastavnim aktivnostima dramskе i recitatorskе 

sekcijе. Svoj ogroman entuzijazam, љubav prema poslu pokazivao je uvek i 

u svakom momentu. Organizovao je mnoge posete pozoriшtima, Sajmu 

kњiga, Vukovом saborу na koje je i ovoga septembra i ako teшko 

bolestan vodiо naшe ђake. 
 

Zahvaљujuћi њemu naшi recitatori su se svake godine plasirali na 

zonsкo a jedne godine i na pokrajinsko takmiчewe. Sa posla nije hteo da 

odsustvuje i kad je iшao na hemo-terapije. Trpeћi veћ jake bolove 

pregledao je ђaчke zadatke. 
 

Po svojoj prirodi bio je vedrog duha, uvek spreman za шalu i tako je 

zraчio izuzetno pozitivnom energijom na celu шkolu, kako meђu ђacima 

tako i meђu kolegama. Za svoj rad naш Pero je dobio nekoliko priznaњa. 

Prvo priznaњe je dobiо od Novosadskog univerziteta kao najuspeшniji 
urednik u istoriji studentskog lista "Indeks" do svog posledweg 

priznaњa naшe opшtine dobijenog 08. 11. 2004. godine. 

Najveћe priznaњe }e biti seћaњe na њega kod mnogobrojnih uчenika 
i nas wegovih kolega. 

Za Perom ћe ostati da tuguju њegova supruga Julijana, }erka 

Anastazija, zet Adnan, sin Жarko, snaha Dragica i unuчad Doris, Alen, 
Anastsija i Marija, zatim brat Mile, sestre Zorka, Milka i Draga sa 
svojim porodicama i svi mi koji smo ga poznavali.  

Neka mu je veчna slava i hvala za sve шto je dobro uчinio.» 
 

Говор написали: Зорка Костић Добромиров и Миодраг Јањош 
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Дан школе 

Прослава дана школе ''22.Октобар'' 
 

Средња школа ''22.Октобар'', је 

добила име по дану ослобођења 

Жабља од окупације у II светском 

рату, што можемо бити захвални 

Русима! Као део прославе дана школе, 

била је и утакмица која је одиграна тај 

дан на стадиону у 10 часова! 

После утакмице, у школи је приређен 

свечани програм, као и доделе 

награда професорима...Уручење 

јубиларних награда професорима који 

имају преко једне деценије рада у овој 

школи, припале су: 

1. Проф. Гојку Ђундићу (20 

година рада ) 

2. Проф. Милану Малешу (10 

година рада) 

Ученици из пректичне наставе, 

освојили су I и II место на 

Републичком такмичењу. 

Свечани програм за професоре и 

госте,  припремили су ученици с.ш. 

''22.Октобар''. 

Ученица Стана Петровић, 

успешно је водила програм који је 

осмислио професор музичког Душан 

Ђурђев , али и као учесник наступала 

са две етно песме са групм певача 

(ученица). Aутор прве песме  је Р. 

Миљојковић и Спасоје Зуровац, а 

друга песма је Пуче Пушка која се 

може чути и у попиларном домаћем 

филму «Зона Замфирова». 

Јелка Туцаков, Нада Бачкалић  

и Јасмина Милановић су наступале 

као рецитатори, а проф. Наталија 

Мушицки је написала следећу беседу, 

коју је читала Владислава Туцаков: 

''Ова година је у знаку обележавању 

Првог српског устанка када је започео 

процес стварања Српске националне 

државе. Примаран фактор овог 

процеса јесте Српска Православна 

црква са свештеником и монаштвом. 

Сам Карађорђе није могао изнети 

терет устанка, са њим су старешине и 

први државници у лику проте Матеје 

Ненадовића, поп Луке Лазаревића, 

Хаџи Мелентија Стевановића, који су 

утрли пут и Другом устанку. Милош 

Обреновић и вожд помажући цркву и 

манастире простиру стазе црквеном 

школству. Вук Ст. Караџић нас је 

задужио својим радом и делом и 

односом према цркви. Тако је 

Богословија у Београду радила у 

критичном периоду 18410.-1813. 

године, а стечена аутономија 

Београдске митрологије ослободила је 

стега српско православље. 

Образовању свештенства доприноси 

обновљена Богословија кроз неколико 

година, тачније 1836. 

     Владавина Уставобранитеља има и 

свој образовни печат, постављајући 

темеље народном просвећивању. У 

овом периоду ничу основне и средње 

школе, а убрзо је никла и Виша школа 

Лицеј. 

       У првој половини ХIХ века Јужна 

Угарска образује прве писаре, 

чиновнике, законодавце и учитеље на 

челу са Доситејем Обрадовићем као 

првим министром просвете. 

        Године 1791. године, отвара се 

гимназија у Сремским Карловцима, 

гимназија у Новом Саду  1810. 

године, српска ''Норма'' у Сомбору, 

чији је оснивач Аврам Мразовић. 
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        Године 1826, оснива се ''Матица 

српска'' која успешно и упорно 

спроводи свој циљ: неговање 

националне књижевности и науке уз 

''Летопис'' који је већ покренут годину 

дана раније. Као круна образовања, 

светли српски родољуб, Сава 

Текелија својим задужбинским 

делима оснивајући у Пешти 

Текелијанум. 

        И наредни бурни периоди 

националне историје не могу се 

пренети за кратко време на парче 

папира, али зато могу ова једноставна 

подсећања да нас за тренутак прену 

од свакидашњице и подстакну део 

свести и савести о историји свог 

народа у перодима сазревања, а све 

ради сазнања и пошовања.  

       Да подсетим, давне ратне и 

поратне 1944./45. године у овом крају 

започет је специфичан процес 

школовања под именом: ''Дражавна 

непотпуна  мешовита гимназија'' у 

Жабљу. До тада је постојало основно 

образовање уз асистенцију стране 

власти тзв. ''Мађарска школа''. Слика 

и одраз оног времена јесу наши 

родитељи, уствари деде и баке који су 

покушали да се одупру не знању па 

макар то било и не квалитетно или 

једносмерно. 

     У тадашњој мешовитој гимназији 

стасавали су ђаци од десет до 

седамнаест година, од првог до 

четвртог разреда гимназије, ишли на 

поправне испите, губили школске 

године али и успешно завршавали. 

      У наредном периоду који припада 

размахнутом социјализму оснива се 

средња школа ''22.Октобар'' која ће 

ето опстати и у овом нестабилном 

времену. Опет захваљујући ђацима 

који се уписују, школују, одлазе и 

поново долазе. 

     Многи који су прошли кроз ове 

учионице јесу добри, успешни како у 

изборној професији, тако и као 

родитељи или као домаћини. То што 

се котрљала реформа школства и 

усмеравала и уопштавала ђаке, не 

значи да исти нису образовани и 

школовани. Уосталом и опет ће неко 

нешто смислити против нас ђака, али 

нас чува свето школско правило: 

'''Ако учиш-знаћеш , што више знаш-

све више хоћеш''... 

Тако и ова наша школа има неки свој 

лик, има својих хиљаду ЗАТО, има 

нас 500 и више који смо желели да 

смо део ње и да је она део нас...'' 

На крају беседе, директор је свим 

ученицима, професорима и 

радницима школе, честитао дан 

школе и пожелео ми све најбоље у 

даљем животу! 

      Завршна реч је припала директору 

С.Ш. ''22.Октобар'' Миодрагу Јањошу, 

који је упознао присутне о дану 

школе, њеном раду и ученицима наше 

школе! 

Професори су након прославе имали 

свечани ручак уз две акустичне гитаре 

и добро расположење! 

                                                                                     

                                                                                   Бунчић Славица-Кармен III3 
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Поводом прославе дана Светог Саве 
 

Живот Светог Саве 
 

Свети Сава, архиепископ српски 
 
Син Стефана Немање, великог Жупана српског, рођен 1169. 
године. Као младић жудео за духовним животом, због чега је 
одбегао у Свету Гору где се замонашио и са ретком ревношћу 
прошао цео подвижнички устав. Немања последује примеру сина, 
те и сам дође у Свету Гору, где се замонаши и умре као монах 
Симеон. Сава је издејствовао код цара и патријарха независност 
Српске цркве, и постао први архиепископ српски. Подигао је, 
заједно са оцем својим, манастир Хиландар, а потом и многе друге 
манастире, цркве и школе по земљи српској. Путовао је у два 
маха на поклоњење светињама у Светој Земљи. Мирио браћу своју, 
завађену око власти; мирио Србе са суседима њиховим, и 
стварајући Српску цркву, стварао је кроз то српску државу и културу. 
Уносио је мир међу све балканске народе и радио је на добру свих, 
због чега је и био поштован и вољен од свих Балканаца. Народу 
српском он је дао хришћанску душу, која није пропала са 
пропашћу државе српске. Скончао у Трнову у време цара Асена, 
разболевши се после службе Божје на Богојављење, 12. јануара 
1236. године. Тело му пренео краљ Владислав у манастир Милешеву, одакле га Синан-паша дигне и 
спали на Врачару у Београду, 27. априла 1595. године. 

 

Najmlађи i sin Stefana Nemaњe, 
velikog srpskog жupana, zvao se Rastko. 
Rodio se 1169. godine i joш od 
detinjstva je pokazivao da je obdaren 
izvanrednim darovima. Kad mu je bilo 
15 godina, otac mu дodeli jedan kraj u 
svojoj drжavi, gde bi se uчio 
upravљaњu; a kad mu je bilo 17 godina 
roditeљi su veћ pomiшљali i da ga  
жene, Мada je on veћ poчeo misliti 
kako da se odvoji od sveta i ode u 
manastir, da se posveti Bogu. Jednom, 
kad su ga roditeљi pozvali u dvor, 
verovatno radi  жenidbe, doђu i neki 
kaluђeri iz Svete Gore, a meђu њima je 
bio i jedan Rus. Rastko se upozna s 
њim, raspita se kako se жivi u Svetoj 
Gori, pa kad je saznao da je tamo upravo 
onako kako je on жeleo, dogovore se da 
zajedno idu u Svetu Goru. 
Rastko zamoli roditeљe da ga puste u 
lov na jelene, pa dok je bio u lovu u 
planini, iskrade se od druшtva, i sa 
duhovnikom Svetogorcem i nekoliko 
vernih slugu ode u Aton. Izgubљenog 
Rastka nigde nisu mogli naћi, te se 

konaчno zabrinuti roditeљi dosete da 
je mogao odbeћi sa onim Svetogorcem. 
Zato  
Nemaњa otpremi jednog vojvodu sa 
nekoliko vojnika u Svetu Goru da mu 
vrate sina, a u dvoru je za to vreme 
vladala velika tuga i жalost. 
Vojvoda pohita šшto brжe moжe i preko 
Soluna doђe u Svetu Goru. Tu se stane 
raspitivati za Rastka i dozna da je on u 
manastiru svetog Pantelejmona. Vojvoda 
pronaђe Rastka i reчe mu da ћe ga 
vratiti ocu milom ili silom, makar i 
vezanog. Rastko se uчini kao da se 
pokorava vojvodinoj naredbi i zadrжa 
vojvodu do sutra, pa da se onda svi 
vrate. Uveчe Rastko zamoli igumana da 
za vojvodu i pratњu pripremi dobru 
veчeru, a posle veчere odoшe u crkvu na 
bdeњe. Bogosluжeњe je bilo dugo, 
vojvoda i pratioci umorni od puta i 
malo pripiti od vina, te zadremaшe u 
crkvi. Rastko se lagano iskrade sa 
jednim duhovnikom, ode na visoku 
manastirsku kulu, gde ga taj duhovnik 
postriжe i obuчe u kaluђersko odelo. 
Roditeљi pak Savini, doznavшi шta je 
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њihov sin uradio, dugo su ga жalili i 
u znak жalosti crno odelo nosili, ali 
su se na kraju pomirili s time, 
verujuћi da je to Boжиja voљa. Nemaњa 
se poчne dopisivati sa sinom i s 
vremena na vreme mu je slao mnogo 
novaca, da ne bi ni u чemu oskudevao.  
Sava je sve te novce delio manastirima 
i pustiњacima. Jednom zamoli svog 
igumana da obiђe sve manastire i 
pustiњake po Svetoj Gori, i kad dobi 
dozvolu, obiђe ih sve, iduћi bos. Kada 
se vratio u manastir Sava  reчe 
igumanu da жeli i on da ispaшta u 
samoћi kao шto ispaшtaju isposnici, 
ali mu iguman ne dozvoli. Ipak, Sava 
se hranio samo suvim hlebom i vodom, a 
vrlo retko je kuшao po malo vina i 
zejtina. Svaku noћ, do neko doba, molio 
se Bogu i metanisao, a uoчi nedeљe, 
provodio je na molitvi dok ne ogreje 
sunce. Iшao je lako odeven i bos i 
zimi i leti, a od takvog hodaњa koжa 
na tabanima mu je tako odebљala da je 
mogao iћi po najoшtrijem kameњu. Sava 
je postao ugled svim kaluђerima i 
isposnicima svetogorskim. Posle 
nekoliko godina i Savin otac, Stefan 
Nemaњa, se zakaluђeri u Studenici i 
doђe svome sinu u Svetu Goru. Do tada u 
Svetoj Gori nije bilo srpskog 
manastira. Stefan Nemaњa, koji je u 
monaшtvu dobio ime Simeon, proputuje 
sa svojim sinom svu Svetu Goru, deleћi 
milostiњu manastirima i 
isposnicima, i tom prilikom naђe 
jedno zgodno mesto gde je bio jedan 
poruшeni manstir i izmoli od grчkog 
cara odobreњe da moжe manastir 
osnovati. Car im pokloni zemљu i 
izda hrisovuљu kojom њihovu 
zaduжbinu oglaшava kao manastir prvog 
reda - carsku zaduжbinu - u nasleђe 
њihovim potomcima, i joш im pridoda 
i jedan svoj manastir, Zig. Tako Sava sa 
svojim ocem, a uz pomoћ tadaшњeg 
srpskog жupana Stevana Prvovenчanog, 
podiжe Hilandar, ogradi ga tvrdim 
gradom i u gradu podiжe kulu kao 
carski dom i mnoge ћelije. Tu se Sava i 
Simeon nastaniшe, жiveшe i Bogu 
moliшe. Nije proшlo mnogo vremena, a 
Hilandaru beшe prirodato чetrnaest 
manastira i toliko zemљe da je dve 
stotine kaluђera  moglo u њemu жiveti. 
No, Simeon je u Hilandaru жiveo samo 
osam meseci, pa umro. U Hilandaru je 

Sava prikupio mnogo poboжnih i u 
bogoslovskoj nauci uчenih љudi, da se 
brinu o duhovnoj nastavi, te uskoro 
Hilandar postade kao neka duhovna 
akademija za sve one koji su жeleli 
dobiti viшe bogoslovsko obrazovaњe. 
Tu je Sava  sastavio pravila po kojima 
se imaju vladati kaluђeri i ta su 
pravila poznata pod imenom Tipik 
svetog Save. 
U Svetoj Gori napisao je Sava i жitije 
svoga oca, prepodobnog Simeona. U to 
vreme u Srbiji se desiшe ozbiљni 
dogaђaji. Vukan je ustao na svoga brata 
Stevana Prvovenчanog, oteo mu presto, 
a zemљa je zbog rata i pustoшeњa 
opustela, te zavladala velika glad. 
Stevan posla pismo Savi u Svetu Goru, 
i zamoli ga da pohita i doђe u Srbiju, 
i donese telo oчevo, ne bili nad 
mrtvim oчevim telom izmirio braћu. 
Sava  poжuri te krene u Srbiju i 
ponese oчevo telo, koje je potom 
sahraњeno u Studenici. Savi poђe za 
rukom da izmiri braћu, i Stevan u znak 
izmireњa, poчne zidati crkvu  Жiчu. 
Za to vreme Sava je veћ  bio postao 
arhimandrit. Sava je mislio da se 
odmah vrati u Svetu Goru, ali ga 
dogaђaji zadrжaшe, te se priliчno 
zadrжa u Srbiji. U to vreme, napade na 
srpske zemљe bugarski vlastelin Strez 
i Sava ode napadaчu da ga nagovori da 
odustane od rata. Strez nije hteo ni da 
чuje te mu Sava naposletku reчe: "I mi 
imamo koњa i junaka, a Bog ћe videti 
ko je kriv: mi ili ti".  
Te noћi Strez naprasno umre, i u obe 
vojske, i srpskoj i bugarskoj, verovalo 
se da ga je Sava ukleo. Za vreme svog 
boravka u Srbiji Sava je nastojao da se 
podiжu crkve, ureђivao je sluжbu u 
crkvama, po ugledu na sluжbe u Svetoj 
Gori, uvodio je lepe obiчaje, a šшtetne 
iskoreњivao. Posle toga Sava se vrati 
u Svetu Goru, a odatle ode u Nikeju 
grчkom caru Todoru Laskaru i 
patrijarhu Manojlu, jer su u to vreme 
Latini (krstaшi) bili zauzeli 
Carigrad i u њemu vladali. Sava im 
objasni da je Srbima teшko da dolaze 
чak u Nikeju radi postavљaњa 
episkopa, veћ ih zamoli da oni za 
Srbiju postave arhiepiskopa, a da 
ubuduћe sami srpski episkopi biraju 
arhiepiskopa. Car i patrijarh prihvate 
ovaj Savin predlog, ali s tim da њega 
proizvedu za arhiepiskopa. Sava se u 
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poчetku opirao, ali na kraju pristade, 
jer je to bila zgodna prilika, i tako je 
Sava uspeo da srpska crkva postane 
autokefalna, tj. nezavisna. Bilo je to 
1219. godine.  
Pri povratku u Srbiju, Sava, sada kao 
arhiepiskop, svrati opet u Svetu Goru, 
joш jednom obiђe sve manastire, u 
svakom sluжeћi, i proizvodeћi dostojna 
lica za sveшtenike i ђakone. Rastajuћi 
se sa tugom od svoje omiљene Svete 
Gore, on sa sobom povede nekoliko 
svojih najboљih uчenika, da ih posveti 
za episkope.  
Doшavшi u Srbiju, Sava, u dogovoru sa 
Stevanom i vlastelom, razdeli Srbiju 
na dvanaest eparhija i ustanovi 
episkopske stolice, a za 
arhiepiskopiju odredi Жiчu. U svim 
ovim eparhijama postavi episkope, za 
protopopijate protopope; prepiшe 
svima zakonske kњige i uputi ih  
kako da zavode red. U ovim crkvenim 
reformama, Sava je zabranio 
prinoшењe krvnih жrtava u crkvi i 
svetkovine pred crkvom, te sveчare 
uputio u domove, stvorivшi tako 
osnovu za proslavљaњe Krsnog imena 
ili Krsne slave. Kad je uveo red, Sava 
uoчi Spasovdana, 1220. godine, sazove 
sabor kod  Жiчe, pa tad tronoшe Жiчу  
i svog brata, dotle velikog жupana 
Stevana, miropomaжe i venчa 
kraљevskom krunom. Tako Stevan posta 
prvi kraљ srpski. Posle svega ovoga, 
krene Sava u "kanonsku vizitaciju" po 
celoj drжavi i svuda je uчio, upuћivao 
i jeretike (bogumile) obraћao u 
pravoslavљe.  
Posle nekog vremena, krene na Srbiju 
ugarski kraљ Andrija, sa velikom 
vojskom. Sava ode k њemu da ga odgovori 
od rata, a kraљ mu reчe: "Kad si 
svetiteљ, uчini kakvo чudo, pa ћu ti 
poverovati i posluшati". Sava se 
pomoli Bogu, te usred najжeшћe letњe 
vruћine pade krupan grad, od kojeg i 

ugarska vojska nastrada; i kraљ 
videvшi to чudo, vrati se natrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVETITEЉ SRPSKI 
 
,,Blago Srbima sto imaju svetoga Savu!'' 
 
Sveti Sava je umro 12. januara, i u 
crkvenim kњigama toga dana se beleжi 
i spomiњe, ali se spomen њegov чini 
14. januara po starom kalendaru - 27. 
januara po novom. Neki misle da je to 
stoga шto je proteklo dva dana od smrti 
њegove dok je glas o smrti stigao u 
Srbiju, i da je spomen њegov poчeo da 
se obavљa svake godine onog dana kada 
je glas stigao. Drugi opet misle da je 
sveti Sava sahraњen 14. januara i da mu 
se zato u taj dan чini spomen. Treћi 
smatraju da je Sava umro u subotu 12. 
januara 1236. godine, a srpska ga crkva 
slavi 14. januara zato шto, po crkvenom 
ustavu, ni jedan svetac ne bi mogao 
imati samostalne sluжbe u 
poprazniшtvu Bogojavљeњa za nedeљu 
dana od Bogojavљeњa. Da ne bi osnivaч 
srpske pravoslavne crkve ostao bez 
samostalne sluжbe, srpsko sveшtenstvo 
je odavno premestilo praznovaњe 
њegove uspomene od 12. na 14. januar, to 
jest prvog dana u koji, po Bogojavљeњu, 
moжe biti samostalne sluжbe. Svetog 
Savu slave i drugi pravoslavni narodi, 
Rusi, Bugari, Grci... 

 
Преузето са сајта:http://www.bijeljina.net/ 

 
 
 

 

 

 

 
манстир Хиландар 
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Прослава поводом Светог Саве у нашој школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Све је припремљено на време                                Директор поздравља присутне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Школски кум се обраћа гостима         Светосавски рецитал посвећен Пери Димитрићу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освештавање славског колача                                    Весеље уз музику и добро друштво 
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Дан општине Жабаљ 

Светско, а наше 

 
како је протекла прослава Дана општине Жабаљ 

 

Поводом 8. nовембра - Дана 

општине Жабаљ, Скупштина, као и 

претходних година додељује награде 

и признања заслужним појединцима и 

колективима из наше средине. 

Награде се додељују за постигнуте 

изузетне резултате у 2004. години у 

областима привређивања техничког 

унапређења, проналазаштва, 

рационализације, науке, културе и 

уметности, образовањa и васпитањa, 

здравству и социјалној заштити... 

Отварању свечаности, која је 

одржана у холу Основне школе 

''Стеван Дивни Баба'', присуствовао је 

председник општине, господин 

Војислав Дувњак, који се својим 

грађанима обратио речима: 

''Како је ово први званични скуп на 

коме су присутни грађани из читаве 

општине, користим прилику да вас 

срдачно поздравим и изразим 

захвалност.' 

Иако је наш основни задатак 

да створимо позитивне услове у 

којима ће несметано радити 

предшколске установе, школе, дом 

здравља, јавна предузећа, ипак ни у 

једном тренутку не смемо са ума 

сметнути судбину државе у којој  

живимо, са којом се она суочава.'' 

Након излагања господина 

Војислава Дувњака, наступио је хор 

''ПАСТОРАЛА'' и Стана Петровић, 

ученица Средње школе ''22. Октобар''. 

Исте вечери додељене су награде и 

признања грађанима општине Жабаљ 

који су, у току 2004. године, постигли 

изузетне резултате у одређеним 

областима. 

Награде у виду плакете, са 

дипломом и новчаним износом у 

висини од 10.000 дин. Додељена је: 

1. Мирославу Вулину, из Жабља, за 

изузетне резултате у техничком 

унапређењу, проналазаштву и 

рационализацији. 

2.Плесној групи ''ЛАЛА'' из 

Госпођинаца, за постигнуте резултате 

у култури и уметности. 

3. Дајани Ђуричић, ученици седмог 

разреда Основне школе ''Јован 

Јовановић Змај'' из Ђурђева и Ивану 

Даљеву, ученику четвртог разреда 

Основне школе ''Ђура Јакшић'' из 

Чуруга, за постигнуте резултате у 

спорту и физичкој култури. 

Признања општине Жабаљ у виду 

дипломе додељена су: 

1. Пери Димитрићу, професору 

Средње школе ''22.Октобар'' из 

Жабља за постигнута остварења у 

образовању и васпитању. 

2. Постхуимно  Михајлу  Шанта, 

доскорашњем  председнику Коњичког 

клуба ''ПОБЕДА'', из  Ђурђева, и 

Ђурађу Максимовићу, тренеру тае-

квон-до репрезентације Србије и Црне 

горе и Тае-Квон-До клуба ''ТИГАР'', 

из Ђурђева, за постигнуте  резултате  

у  спорту  и  физичкој  култури. 

3. Организационом  одбору Културно 

- историског друштва ''ПЧЕСА'' из  

Новог Сада  и  основној  организацији  

Црвеног  крста, из Госпођинаца. 

Свечаност  је  затворена песмом  

певачке  групе ''ЂУРЂЕВАК'', из  
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Ђурђева , и  игром  плесног  клуба  

''ФИЕСТА'' из  Новог  Сада.          

   Марина Јовишић  III4  

 

Ескурзије 

 

Једнодневна екскурзија 

у Београд 

Екскурзија је била посвећена сајму 

књига у Београду који је одржан 

25.10.2004. године. Сајам је био 

рекордно посећен а 

било је око шесто 

страних и домаћих 

излагач. Почасни 

излагач била је 

Француска. Oве 

године жири 

београдског сајма прогласио је 

издавачку кућу «Клио» за најбољег 

издавача, а за издавачки подухват 

године сабрана дела Владислава 

Петковића Диса у издању Завода за 

уџбенике и наставна средства. 

Најбољу дечију књигу «Пустоловине» 

издао је Креатвни центар а најбоља 

едиција је «Лексикографија» 

графичког атељеа Дерета.  

Ученици су истог дана 

посетили и зоолошки врт у коме је 

заступљено неколико врста мачака, 

папкара, мајмуна и птица. Поред 

експоната  у зоолошком врту постоји 

и ресторан и продавница сувенира. 

Дан се завршио позоришном 

представом у ЈДП, чији је редитељ и 

главни глумац био Предраг Ејдус. 

Можемо се похвалити ученицима, јер 

су показали примерно понашање, а  

већина ученика је била из I разреда. 
                                                                    

Тара 

 

Планина Тара је оаза нетакнуте 

природе и од 1981. године добија 

статус Националног парка ради 

очувања ретких биљних и 

животињских врста. Подручије 

националног парка је 19.200 ха и 

проткан је густим листопадним и 

четинарским шумама али и 

пашњацима и ливадама. Панчићева 

оморика је најпознатије природно 

благо Таре. Она је потомак врста из 

периода пре леденог доба који је 

успео да преживи на нашим 

просторима захваљујући клими а 

најзаслужнији за њено откривање био 

је Јосиф Панчић по коме и носи име. 

Екскурзија наше школе на 

Тари трајала је три дана и то од 11. до 

13. 10. 2004. године, бројала је 102. 

ученика, са којима су ишли 

професори Владимир Ковач, проф. 

Зорка Костић Добромиров, Наталија 

Мушицки и директор Миодраг 

Јањош.  Смештај је био у хотелу 

''Бели Бор'', у току та три дана 

ученици су посетили Мокру гору, 

Кустуричин филмски град, шарганску 

осмицу, Хидроелектрану у Бајиној 

Башти. Манастир Рача је оставио 

дубоке утиске, 

како на ученике, 

тако и на 

професоре, јер је 

богат историјском 

ризницом. У  II 

светском рату, три 

пута су га рушили 

и палили. Сви који 

су се сретали са 

нашим ђацима, од 
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особља хотела, до водича, били су 

задовољни понашањем ученика наше 

средње школе... 

                                                                        
Бунчић Славица-Кармен III3 
 

 

Запажања 
Мртво море 

 
После овог текста мрзеће ме 

бар пола ученика наше школе али шта 

могу – ово је јаче од мене. Одкад сам 

почела да радим у овој школи питам 

се каква је то успавана младост која 

се котрља кроз ходнике наше школе? 

Где је живот, енергија, идеје, бунт, 

конструктивно кршење правила, 

провокације које мењају лоше ствари? 

Све то може доћи у свом најбољем 

издању само од младих људи којима 

живот још није савио кичму и 

сачинио маску, коју ми одрасли свако 

јутро док пијемо кафу уредно 

навлачимо једнако као што навлачимо 

блузу или капут. 

Чињенице су да се прошле 

године није пријавио нико за школски 

хор а ове године свега десетак 

ученика, да се у новинарској секцији 

такође појавило десетак ученика, а о 

школском парламенту да и не 

говорим.  

Школски парламент је Ваш 

ученици! То је место где можете да 

изнесете предлоге, проблеме и 

пласирате их прво својим друговима а 

касније и нама професорима. Ту 

можете предожити, на пример, како 

бисте желели да изгледа дан школе 

или прослава поводом Светог Саве. 

Можда бисте волели да негде посебно 

идете на ескурзију? Предложите то 

школском парламенту и нека 

представник парламента наступи пред 

професорима са предлогом. Не кажем 

да ће то сигурно проћи али морате 

покушати. Уосталом ово су само неке 

од идеја. Ви их сигурно у вашим 

главама имате више и сигурно су 

боље него моје. 

Уместо да тај парламент буде 

занимљиво и живахно место он је још 

једна досадна обавеза 

представницима разреда. Зашто је 

досадна обавеза? Јер сте ви дозволили 

да то буде. Вама је дат инструмент 

помоћу кога можете да мењате и 

утичете на ствари око себе а ви не 

знате да га користите! Или нећете. И 

не морате, али докле год будете 

чекали да вам ми сазивамо састанке 

парламента и докле год се на њима 

будете досађивали неће се ништа 

променити. Ни у вама ни око вас. И 

онда се немојте ни жалити. Лако је 

причати по ходницима како школа не 

ваља и како су професори овакви и 

онакви. Мало је теже узети ствар у 

своје руке и кренути напред. 

Порављати ствари, једну по једну. 

Изаћи на црту. И себи и другима. 

Видети шта можеш и колико можеш.  

Можда у нашој школи нема 

тако храбрих ученика. Највећа 

храброст овде је правити глупости на 

часу. А то стварно није ништа 

нарочито јер то може свако.  

Слично је и са секцијама. 

Ученици се јако тешко пријављују на 

секције. Није важно. Ипак се окреће. 

Хор или мини хор како вам драго, 

који је оформио и води професор 

музичког Душан Ђурђев звучи супер. 

Новине смо успели да издамо у два 

броја а сада када их ви читате и три. 
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Сваки пут су по мало боље. Шта хоћу 

да кажем? И без вас који са стране 

гледате како ствари пролазе мимо вас, 

неко други ради и успева. Али није у 

томе поента. Није тај хор тих пет 

минута колико траје извођење песме 

нити је новинарска секција овај папир 

пред вама. У питању је дружење и 

зезање, бављење нечим што вам се 

допада, стицање неких нових вештина 

и искустава, стварање нових прилика 

за себе. Од новембра месеца ноинари 

школског листа раде и за општинске 

новине. Ко зна које су следеће новине 

за које ће писати? Први наступ хора 

забележиле су телевизијске камере. 

Ко зна ко је све чуо њихову песму? 

Добро, ви сад можете рећи да 

вас не занима ни да певате ни да 

пишете. Схватам. А шта вас занима? 

Дођите и предложите ако тога нема у 

понуди. За годину и кусур нико од 

ученика није ни мени ни другом 

професору пришао са неком идејом да 

било шта ради. Уместо тога само се 

чује питање «Могу ли кући?» и 

коментар да је у школи досадно. 

Наравно да јесте. Досаднима је све 

досадно. И ви сте део ове школе и 

треба да утичете на њу. Направите је 

ви бољом и занимљивијом ако 

мислите да ми старији то не знамо 

урадимо. Имена ученика новинара, 

хориста и спртиста заувек ће остати 

записана, ако нигде другде онда у 

годишњим извештајима школе. За 

неке друге неће се знати ни да су 

постојали.  

Најлакше је седети, ништа не 

радити и негативно коментарисати. 

Имате сви времена за то. Клупе 

испред ваших кућа вас већ чекају. 

Неки од вас када дозру за те клупе 

имаће шта и да кажу о свом животу и 

својим школским данима. Неки други 

неће имати ништа друго него да 

коментаришу комшиницину нову 

хаљину. Ви сада бирате о чему ћете 

причати када будете седели на тој 

клупи. 
 

 

проф. Николета Милинков 
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Психологизирање 

 

АСЕРТИВНОСТ 

(САМОПОУЗДАНО РЕАГОВАЊЕ) 

 
Принципи асертивног реаговања 

Assert – изражавати своја права и потребе, а 

при томе не бити агресиван 

1. Ја имам права да изражавам себе све 

док тиме не угрожавам друге 

2. Када се залажем за своја права ја 

поштујем себе и добијам поштовање 

других 

3. Јасним изражавањем својих права и 

потреба ја преузимам одговорност за 

себе и не пребацујем је другима 

4. Ако не кажем другима 

како њихово понашање 

делује на мене, 

ускраћујем им прилику 

да нешто промене 

5. Жртвујући своја права и 

потребе, ја дајем дозволу 

другима да не воде 

рачуна о мени 

6. У мери у којој сам 

слободан да се залажем 

за себе и да то право 

признам другима, ја 

више добијам и од 

живота 

7. Недозвољавање другима 

да сазнају како се ја 

осећам јесте једна врста 

и начин контролисања 

других 

8. Када чиним за себе оно 

што осећам као право, ја се осећам 

боље и градим аутентичнији и  

задовољавајући однос са другима... 

 

СВАКО ПРАВО КОЈЕ ТРАЖИМ ЗА СЕБЕ, 

ЈА ПРОШИРУЈЕМ НЕ ДРУГЕ! 

 

ЛИСТА ПРАВА 

За мене је адекватно и одговорно 

 Да ме третирају са поштовањем 

 Да задржим своје гледиште и да 

чујем туђе 

 Да имам своја осећања и да 

прихватим озбиљно туђа 

 Да одредим своје приоритете 

 Да погрешим 

 Да се предомислим 

 Да изаберем да нећу да 

одговорим на питања која су 

лична и наметљива  

 Да изаберем да 

ли ћу и када да 

изразим своје 

потребе 

 Да одредим и 

штитим физички 

простор који ми 

је потребан 

 Да одбијем, а да 

се не осећам 

кривим 

 Да добијем оно 

што сам платио 

 Да тражим оно 

што желим 

 Да добијем 

информације (од 

лекера, адвоката, правника, 

професора...), а да при томе не 

буде покровитељски 

 ...... 
                                                                                     

Н. Крњајић IIIT3 , Р. Попржен                                                                              

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

Mузика и филм 
 

Песма-топ 20!!! 
 

Као и у прошлом броју , тј.  у 2. 

броју, имали смо пуно предлога за 

''Песма-топ 10!!!'' , тако да је као што и 

сигурно примећујете ''Песма-топ 10!!!'' 

пешло у ''Песма-топ 20''. Наравно да је 

било јако тешко јер су била чак и 

изједначења на неким местима па нам је 

требало пуно времена да пронађемо 

ученике који слушају ту врсту музике, 

али труд се исплатио! Да скратимо причу 

и да пређемо на листу за коју сте ви 

гласали , али као и прошли пут и сада смо 

поделили, тј. одвојили страну од домаће 

музике и могу вам рећи да се у школи У 

ГЛАВНОМ слуша страна музика, па смо 

имали проблема са домаћом музиком јер 

смо једва скупили и ових 10 песама... 

Ви сте бирали сада УЖИВАЈТЕ у вашој 

топ-листи!

 

Страна музика:                                      Домаћа музика: 

1.Аnastacia-Sick And Tired                   1.Цвета-Нисам иста к'о пре  

2.P!nk-Last To Know                              2.Наташа Беквалац-Навика 

3.t.A.T.u. -Malchik gay                           3.Aлександра Перовић-Опијум 

4.The Smiths-How Soon Is Now             4.Tоше Проески-Погледај у мене 

5.Nightwish-Nemo                                   5.Тијана Дапчевић-Земља мојих снова 

6.Gwen Stefani- What you waiting for  6.Валентино-Мирише не тебе 

7.Еvanescence-Torniquet                        7.Романа-Никад и заувијек 

8.Aventura-I’m Sorry                              8.Гоца Тржан-Хаљина 

9.Britney Spears-Everytime                    9.Пети Елемент-За вијек и вјекова 

10.Destyn’s Child- Lose my breath       10.Карма-Мало по мало 

 

                                                            

Као што сте могли да видите на листама 

се налазе и неки од учесника ''Сунчаних 

Скала'', који су освојили веома добре 

позиције, Романа је освојила I место са 

песмом ''Никад и заувијек'', за коју је 

текст написала Марина Туцаковић и 

композицију компоновао Жељко 

Јоксимовић! Друго место је освојила 

Гоца Тржан и Пети Елемент, а треће 

место Ивана Банфић и Горан Каран са 

дуетом  ''Љубав требам сваки дан'' и 

Негре са песмом ''Као''... 

Док се група Валентино налази на 6. 

месту, они су промовисали своје песме, 

тј. постојање своје групе која траје већ 

20. година и издали албум!!! 

A што се тиче Цвете, која је на нашој 

''Топ листи'' заузела 1.место,  она је и  

наш Први и још увек једини Идол, који 

ће представљати нашу земљу на избору 



 16 

за светског идола! Она је иначе одржала 

концерт у Новом Саду и снимила је 

спотове за песме ''Нисам иста'' и ''Stop'' са 

новог албума ''Нисам иста''... Па шта 

више да јој пожелимо, него пуно среће на 

светском избору идола! 

Док се нпр. Аnastacia, која је заузела 1. 

место на нашој страној ''Топ листи'', 

борила против опаке болести (канцера 

дојке) и на сву срећу изборила, и снимила 

нови албум под назибом ''Anastacia'', чије 

су песме феноменалне и препоручујем да 

их преслушате! Такође је снимила 3. 

спота за песме:''Left Outside Alone” , “Sick 

And Tired” и “Welcome to my truth”!                                                   

 

Филм Топ 10!!! 
 

 

 

 

 

 

 
 

Морам вам се пожалити али изгледа да данашња омладина јако слабо гледа 

филмове! Изгледа да је једини кривац за то претерано учење које данашњи школарци 

избегавају! Мало шале није на одмет, ионако су нам дани суморни и сиви... 

Као што рекох анкета је била поприлично лоша, али ишчупали смо од вас понеки 

филм и направили анкету! И као што је био случај код ''Песме топ 20!!!'', опет су страни 

филмови у водству... Бирали сте па гледајте за распуст! 

 

 

Страна листа:                                              Домаћа листа: 

1. Garfield                                                       1. Зона Замфирова 

2. Spiderman                                                   2. Живот је чудо 

3. The Return Of The King                           3. Јесен стиже Дуњо моја 

4. Daddy Day Care                                         4. Ми нисмо Анђели 

5. American Pie 3                                            5. Пљачка трећег рајха 

 

                                                                                 

 
 

 

Иначе ''наш'' Гарфилд је направио 

праву пометњу када су филмови у 

питању! Гледају га од 7. до 77. по свим 

земљама и то по пар пута месечно и као 

''реприза''! Није ни чудно што је и код нас 

први на топ листи...Тај лењи мачак који 

воли да се само излежава и једе лазање, у 

ствари постаје херој филма спасивши 

свог друга (пса) Одија... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко није погледао овај филм (мада 

сумњам да има таквих) нека то обави у 

своје слободно време и неће се покајати! 

А што се тиче домаћих филмова, 

«Зона» се опет налази на Првом месту! 

Изгледа је ово филм за памћење или као 

што би то рекао Пети Елемент:''За вијек и 

вјекова''! О Зони је већ све речено вашом 
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анкетом, а и у прошлом броју, тако да би 

сад свака реч о томе била сувишна... 

Још једном вам се захваљује на 

сарадњи ваш репортер: 

                                                                            
 Бунчић Славица-Кармен III3 
 

Занимљива наука 

 

АРХЕОЛОШКО  

НАЛАЗИШТЕ ГОМОЛАВА 
 

Последњих  година, археологија је 

постала сложена научна дисциплина, која 

даје потпуније податке о људском друштву, 

клими, биљном и животињском свету, развоју 

привреде, грађевинарства, антрополошкој 

грађи човека... Сваки предмет има културну, 

уметничку и научну вредност. 

Недавно је у Новом Саду одржан тродневни 

скуп археолога, ради обнављања 

истраживања о археолошком налазишту 

Гомолава. 

Прво ископавање обављено је 1904. године. А 

током ратова је стопирано. Након завршетка 

ратова настављено је истраживање и 1985. 

године су завршена ископавања, постигнути 

изузетни резултати. Али, већина археолога се 

слаже око тога да није потпуно истражено, 

око 4000 м
2
. 

Археолошки локалитет Гомолава се налази 

код села Хртковца у Срему. То место је 

опкољено рукавцем воде и заштићено од 

поплава. 

Током ископавања спашен је већи део 

Гомолаве, пошто је наслаге носила Сава и 

смањивала је. Оно је у облику узвишења, 

творевина наслага неолита (млађе камено 

доба), енеолита (бакарно доба), гвозденог 

доба, римске империје и средњег века. 

Обрађен је римски период, енеолит, и 

гвоздено доба. Период неолита је обрађен и 

уз помоћ Брукнера, цењеног археолога из 

Ђурђева. 

Све што је пронађено налази се у музеју 

Војводине у Новом Саду. По значајности овај 

локалитет се у Европи налази у самом врху 

археологије. Пронађени експонати су ишли 

по целој Европи. По проценама археолога из 

Новог Сада, истраживаење би требало да се 

заврши до 2012. год. И са младима који би се 

прикључили том пројекту. Систематско 

откривање археолошких налазишта- 

рекогносцирање терена се врши најчешће у 

рано пролеће.  

Мали речник археологије: 

Старије камено доба (палеолит)- 120000. до 

9000.год. п. н. е.  

Прелазно доба (мезолит)- 9000. до 5500.год. 

п. н. е.  

Млађе камено доба (неолит)- 5500. до 

3200.год. п. н. е. 

Бакарно доба (енеолит)-3200. до 2000.год. п. 

н. е. 

Бронзано доба- 2000. до 950.год. п. н. е.  

Гвоздено доба- 950. п. н. е. до нове ере 

За рад на неком археолошком локалитету 

потребна су изучена лица: 

*Археолог- ствара о налазу одговарајућу 

документацију која се састоји од писане 

белешке, плана налазишта и места налаза, 

дубина налаза, фотографија са лица места... 

*Остеолози- Преузимају и анализирају 

остатке животињских костију. 

*Палеоботаничари- Да би утврдили врсту и 

узраст домаћих и дивљих животиња, 

сакупљају узорке земљишта из објеката 

насеља и из њега издвајају полен, 

идентификују постојећу биљну вегетацију и 

врста житарица... 

*Геолози- Сакупљју и анализирају обрађени и 

необрађени камени материјал и порекло 

његовог рудишта. 

*Педолози- Узимају и анализирају узорке 

земљишта из разних делова насеља, утврђују 

њихов хемијски састав. 

*Антрополози- 

Прикупљају основне 

податке затеченог стања, 

утврђују пол и старост 

покојника...крвну групу, 

болести.. 

При изучавању неког 

археолошлог налазишта 

потребно је израдити 

слике насеља, величине 

и технологије градње, културну припадност, 

врсте домаћих и дивљих животиња... 

И утврдити да ли откривени елементи 

припадају праисторији, антици или средњам 

веку. 

Надамо се да ћемо, са великом 

заинтересованошћу за историју, уз помоћ 

професора историје у нашој школи (а и свих 

осталих), успети да оснујемо, у наредном 

полугодишту неку врсту секције и кабинета 

за историју. Унапред хвала!!! 

                                                                           

Наташа Крњајић IIIT3 
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 Забавне стране 

 

САВРШЕНА КОСА 
 

Вероватно свака девојка има исти 

проблем?! Коса! То је свакидашњи проблем 

девојака, којима ја желим да изађем у сусрет 

и скратим им муке! 

За све типове косе помоћи ћу вам да изађете 

на крај са својим непослушним локнама или 

пак равном и слепљеном косом... 

Пронађите се у једном од ових 8. типова и 

савета , које вам препоручујем! 

*Прелепи сјај , волумен , савршен стајлинг и 

локне-пут до савршене косе у неколико 

једноставних потеза!!! 

1.ПРАЊЕ КОСЕ:  

Косу пре прања добро ишчеткај да би 

отклонила остатке лака и прљавштине из 

косе. После тога ће ти бити потребно мање 

шампона за косу и она неће бити тако 

слепљена. Косу опери млаком водом, јер 

иначе можеш пореметити функцију лојних 

жлезд , због чега ће се повећати продукција 

масноће. Благим шампоном (нпр. Garnier 

Fructis, Silk & Shine, око 150. дин.) можеш 

свакодневно да переш косу, а да је не 

оштетиш. На крају, косу испери са доста 

воде, све док не постане мека. 

САВЕТ: 

Једном недељно у суву косу утрљај шампон, 

измасирај кожу главе и на крају испери. Тако 

ћеш детаљно очистити косу и кожу главе. 

2.ПАКОВАЊЕ ЗА СЈАЈ КОСЕ: 

Паковање и балзам за косу, који се наносе 

после прања, чине косу здравијом и сјајнијом. 

Какав год проблем да те мучи, помоћу 

производа за негу косе постићи ћеш све што 

пожелиш. 

САВЕТ: 

Паковање нанеси на суву косу да би га коса 

што више упила. Дејство паковања је 

двоструко веће под утицајем паре. Зато је 

најбоље да га нанесеш док лежиш у кади. 

3.ВИКЛЕРИ ЗА ВОЛУМЕН: 

Ево како ће твоја коса изгледати пуније: 

после прања нанеси пену (нпр. Nivea, Hair 

Care, око 160. дин. )на просушену косу, 

поједине праменове уобличити прстима, 

повуци у супротном смеру од раста длаке и 

осуши феном корен косе. Твоја коса ће 

изгледати пунија и ако је будеш навила на 

велике виклере. Пре тога нанеси пену за косу, 

навиј на виклере појединачне праменове и 

остави да се осуше. Скини виклере тек када 

коса буде потпуно сува. 

САВЕТ: 

Лак за косу учвршћује косу и даје јој 

волумен. На сваки појединачни прамен 

нанеси лак, почевши од врхова до корена 

косе. 

4.САВРШЕНЕ ЛОКНЕ: 

Специјална пена за косу (нпр. L’Oreal Studio 

Line, око 170. дин.) утиче на облик локни. На 

суву косу нанеси пену, а онда сваки 

појединачни прамен просуши дифузним 

феном. Спреј за локне ће уобличити твоју 

косу у жељену фризуру, а за финиш-ту је 

сјајни спреј. 

САВЕТ: 

Локне за један дан! То што имаш равну косу, 

не значи да не можеш да имаш коврџе, макар 

на један дан. Нанеси пену на суву косу и 

сваки прамен навиј на папилотне. Остави да 

се коса осуши (око 30. мин.), а онда их 

пажљиво скини и нанеси лак за косу. 

5.НОВА НИЈАНСА: 

Преливи за косу којима ћеш истаћи своју 

природну боју косе су стварно супер. Пошто 

се пигментне боје скупљају на површини 

длаке, преливи попуњавају рупе у структури 

косе и глачају је, тако да се светлост прелама 

на коси (нпр. Color Pulse, L’Oreal, око 420. 

дин.). 

САВЕТ: 

Колор шампоном и пеном за косу можеш да 

освежиш боју косе. Помоћу специјалног 

шампона за фарбану косу (нпр. Gliss Kur,  око 

280. дин.) твоја коса ће бити чиста, а притом 

се неће оштетити пигментне боје. 
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6.СКРАЋИВАЊЕ: 

Ако имаш дугу косу, онда се сигурно не 

шишаш редовно (иако би то требало да 

чиниш једном месечно!). Вероватно су ти 

крајеви косе испуцали. Овај проблем те више 

неће мучити уколико своју косу будеш 

неговала специјалним флуидом (нпр. Guli, 

око 280. дин.). Тако ћеш спречити оштећења 

крајева, јер се на коси ствара заштитни филм 

и косу чини сјајнијом. Након сваког другог 

прања нанеси флуид на влажну косу. 

САВЕТ: 

Редовно скраћивање крајева такође ће 

спречити оштећења косе. Најбоље је да 

прамен по прамен обмоташ око прста и да 

скратиш све длачице које штрче и које су 

испуцале. 

7.СУПЕР СТАЈЛИНГ: 

Производи за стајлинг учиниће твоју фризуру 

савршеном. Гел и стајлинг креме најчешће не 

садрже масноћу и учвршћују твоју фризуру. 

Али зато восак садржи уље и ако га нанесеш 

на косу, имаћеш тренди ''Sleek-Look''. Не  

желиш да имаш локне? Такозвани ''Anti-Frizz'' 

или производи за глачање косе изравнаће 

твоју косу. Лак за косу је савршен избор и он 

се наноси на крају. Светлуцави спреј (нпр. 

Drei Wetter Taft, око 210. дин.), твојој коси ће 

подарити савршен сјај. 

САВЕТ: 

Уколико свакодневно употребљаваш 

производе, онда би понекад требало да 

урадиш и пилинг косе. Јер ови производи се 

могу задржати у коси и учинити је тешком. 

8.ТРИК ЗА ВЕЋИ ВОЛУМЕН: 

Равно ошишана коса тешко може имати већи 

волумен. Степенасто ошишана коса и 

неједнаки праменови даће коси лепршавост, а 

она ће притом и даље бити дуга. Пошто је 

коса степенасто ошишана, изгледаће и као да 

је много пунија. И то не важи само за равну 

косу, већ и за природно коврџаву косу. 

САВЕТ: 

Уколико имаш равну косу , на врхове нанеси 

мало гела, а ако имаш локне, нанеси восак за 

косу-тако ће твоја коса изгледати много 

лепше!                  Бунчић Славица Кармен III3 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Вицеви 

 
 

1.Негде далеко, у једном уклетом дворцу постоји 

једно огледало које те, ако слажеш одмах поједе! 

Дође црнка пред огледало и каже: ''Ја мислим да 

сам најлепша!''  и ЊАМ-огледало је поједе... 

Дође смеђокоса и каже: ''Ја мислим да сам ЈА 

најлепша!'' , и ЊАМ-две мање... 

Дође плавуша и каже: ''Ја мислим...'' ЊАМ!!! 

2.Усред ноћи лопов буди Лалу: ''Паре или живот?'' 

А Лала ће: ''Сосо, животу мој, тебе тражу!'' 

3.Пита човек госпођу: ''Колико имате година 

госпођо?'' 

Она одговара: ''Могу само да вам кажем да ми 

ћерка иде у обданиште!'' 

А човек ће: ''Да, као васпитачица пред пензију!'' 

4.После дуге операције , пацијент се буди и пита: 

''Докторе , јели успела моја операција?'' 

А овај одговара: ''Жао ми је, али ја нисам доктор, 

већ Свети Петар!!!'' 

5.Разговарају Мујо и Хасо: ''Види ти то...Фата тек 

јуче научила пливат' , а данас рони већ сат и по... 

6.Излази полицајац из пекаре и каже колеги: ''Ако 

погодиш колико кифли носим у џепу , даћу ти 

обе?!'' 

7.Зашто је храна скупа? –Да би више људи могло 

да стане  у 

аутобус. 

8.Који је 

најлакши 

поступак за 

разбијање 

атома?-

Пошаљете  га 

поштом са 

назнаком 

''ЛОМЉИВО''! 

9.Зашто свој језик називамо матерњим? –Зато што 

очеви ређе долазе до речи! 

10. Moj тaтa је јуче био на избору паса и освојио 

1.место!!!  
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Ђачки живот кроз књиге , песме и филмове!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Школа  - ''Дом за вешање'' 

2. Школски надзорник – ''У раздељак 

те љубим'' 

3. Учионица – ''И тамо ће нас бити и 

(м)учити'' 

4. Мали одмор – ''Тајмаут за 

(м)ученике'' 

5. Последњи час – ''Још само мало 

рођена'' 

6. Дежурни ученик – ''Гроф Монте 

Кристо'' 

7. Дежурни наставник – ''Отац на 

службеном путу'' 

8. Чос – ''Разболи нас скроз'' 

9. Одељенски старешина – ''Давитељ 

против давитеља'' 

10. Сведочанство – ''За љубав твоју 

младост сам дао/ла'' 

11. Матурско вече – ''Збогом , збогом 

мило моје'' 

12. Час Српског језика – ''Помагајте 

другови'' 

13. Лектира – ''Пао ми је мрак на очи'' 

14. Час Историје – ''Борба за опстанак 

на власти'' 

15. Час Географије – ''Имамо сеће , 

ипак се окреће'' 

16. Час Музичког – ''О соле мио'' 

17. Контролни рад – ''Бити или не 

бити?Питење је сад'' 

18. Писмени задатак – ''О душе , о 

мила сени , о школо моја , о тешко 

мени'' 

19. Час физичког – ''Играј мала на 

цолове'' 

20. Једнодневна екскурзија – ''Ко 

дланом о длан'' 

21. Дводневна екскурзија – ''Још један 

прође дан '' 

22. Распуст – ''Одмор на одређено 

време'' 

23. Родитељски састанак – ''Опрости 

ми папе'' 

24. Јединица – ''На лево круг;напред 

марш из наше авлије'' 

25. Петица – ''Не дај да нас раставе'' 

26. Одељенско веће – ''Витезови 

округлог стола'' 

27. Наставничко веће – ''Мајско 

саветовање'' 

28.Комисија за поправни – ''О тешко 

мени , опет смо се срели'' 

29. Општинско такмичење – ''А што 

не би могло?'' 

30.  Републичко такмичење – ''Ко ме 

пита како ми је'' 

31. Пушкице – ''Врати ми моје 

крпице'' 

32. Симпатија – ''Сећаш ли се Доли 

Бел'' 

33. Излазак – ''Заљуби се принц у 

принцезу'' 

34. Филозоф – ''Љубавник мудрости'' 

35. Роман – ''Војска речи'' 

36. Самогласници – ''Душа у телу 

сугласника''  
                                                    

    Наташа Зекановић III3



 

 

 
Спорт: најважнија споредна на свету 

 

Фудбал је измишљен у школи 
 

Фудбал је најпопуларнији 

спорт и код нас и у свету, али ретко 

ко би знао да каже како је та игра 

настала и како се временом мењала до 

форме коју има сада. У циљу да 

просветимо фудбалере (ако је то 

дозвољено) посветићемо ове редове 

историји ове мега-популарне игре. 

 

 
 

Слика једног од првих интернационалних мечева. 

 

Верује се да су игру измислили Грци, 

Римљани или Кинези али правила за 

која данас знамо потичу из енглеских 

школа и колеџа из половине 19. века. 

Када се фудбал појавио у Енглеској у 

12. веку био је забрањен Краљевским 

декретом као прљава и крволоча игра. 

Ипак, игра се брзо ширила и бивала 

све популарнија. Ако би сте се 

вратили времепловом у 1860. годину 

и отишли на фудбалску утакмицу не 

бисте били сигурни да ли играчи који 

трче за блатњавом и не баш округлом 

ствари ипак играју рагби или се 

једноставно ваљају у блату, туку и 

шутају. Тада је било дозвољено узети 

лопту у руке и трчати са њом док неко 

не скочи на тебе и обори те а ако је 

лопта била на земљи оба тима би око 

ње направила круг, гурала се и 

шутала лопту (и цеванице противника 

и суиграча)  док је неко не би освојио. 

Јавне школе у Енглеској почеле су да 

пишу правила али су се она 

разликовала од школе до школе у 

погледу величине терена, величине и 

облика лопте, у погледу тога да ли је 

обарање дозвољено и колики контакт 

међу играчима је дозвољен. Први 

клуб који је икада формирн ван неке 

школе био је клуб Шефилд (Sheffield 

club) и то 1857 године. Шефилд усваја 

сет од 11 првила који преузима од 

универзитета Кејмбриџ (Cambridge) 

по којима је дозвољен контакт али не 

и обарање и саплитање играча. Није 

више било дозвољено трчање са 

лоптом него само њено спуштање на 

земљу рукама и то ако није предходно 

додирнула тло. Офсајд није постојао 

па су постојали играчи који су се 

звали пробијачи ("kick-throughs") који 

су били позиционирани на терену на 

половини противника. Није било 

одређено колико играча чини тим већ 

се то одређивало по потреби. Лопта је 

било све што је могло да  
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Оглас који упућује на значај судије у мечу. 

 

послужи за шутање и бацање. Судије 

нису постојале јер су капитени тимова 

сређивали све несугласице а осим 

тога веровало се да прави џентлмен 

никада намерно неће фаулирати! 

Судија је могао да користи пиштаљку 

тек од 1878. а дотле је морао да се 

ослони на махање белом марамицом. 

У то време фудбал је био игра богатих 

дечака са добрих универзитета. Тек 

крајем 19 века ова игра постаје игра 

сиромашних слојева-радничке класе.  

Године 1882. оформљен је 

«Интернационални одбор» који је на 

бази правила клуба Шефилд и 

универзитета Кејмбриџ оформио сет 

правила која су важила за цео свет. 

Било је дванаест представника 

тадашњих клубова и један је љут 

напустио састанак јер су присутни 

хтели да укину обарање противничког 

играча скакањем на нега.  

На првом интернационалном 

мечу одиграном 1872. године између 

Енглеске и Шкотске играчи су носили 

капе и дуге панталоне. Први 

интернационални меч са тимовима 

ван енглеске одигран је у Бечу 1902. 

годне између Аустрије и Мађарске. 

Прве лопте прављене су од свињске 

бешике која је пуњена ваздухом, 

везивана и мотана у кожу. Те лопте 

биле су у облику јајета и доста лагане.  

 

 
Одкрићем индијанске гуме 1860. 

године лопта постаје округла и тежа.  

Попречна шипка на голу 

уведена је 1875. године а све дотле 

постојале су само две високе стативе 

и гол је представљало све што прође 

између њих. Пенал је уведен у 20 веку 

и то не са одређеног места већ се 

моло пуцати било одакле са 

удаљености од 12 јарди. Девид Бекам 

и Роберто Карлос не би били посебно 

популарни 1927. године јер тад није 

било могуће дати директан гол из 

слободног ударца. Британски судија 

Кен Аштон је измислио жуте и црвене 

картоне размишљајући о томе како да 

што једноставније покаже да је 

направљен прекршај. Он је чекао на 

семафору у једној енглеској улици- 

Хај Стриту (High Street) када је 

семафор променио светло из црвене, 

преко жуте у злену и њему је синула 

идеја о картонима! 

Потпуно је јасно да данашњи 

фудбалери не би били неке нарочите 

звезде када би фудбал играли у 19. 

веку. Игра је била толико различита 

да је питање да ли би се уопште и 

бавили тиме. Било би интересантно 

завирити у будућност и видети како 

ће фудбал изгледати за 200 година! 

 
проф.Николета Милинков



лопта која је коришћена у раном 19. веку 

 

 

 

 

Еnglish pages 
 

Britney 

Spears  
 

 

Born: 
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Biography  

The latest in a tradition of teenage pop singers that 

has included Debbie Gibson and, for a time, Alanis 

Morrisette, Britney Spears has risen to the top of 

the charts before reaching the age of eighteen. She 

was born on December 2nd, 1981 in Kentwood, 

Louisiana, a town of about 1200 people. She 

started out performing in local dance reviews and 

singing in church choirs. When she was eight, she 

auditioned for “The Mickey Mouse Club”, a 

revival of the popular late 50’s TV show. She was 

turned down because of her age but she impressed 

the producers enough that they referred her to an 

agent in New York.  

Spears spent the next three summers studying at 

the prestigious Off-Broadway Dance Center and at 

the Professional Performing Arts School. When she 

was ten, she won the lead part in the Off-Broadway 

play “Ruthless”. She played a bad girl that fooled 

people into thinking that she was good. The play 

was based on the 1956 thriller The Bad Seed.  

At eleven, Spears once again auditioned for 

“MMC”. This time she won the spot. Among the 

performers who also starred in the show at the time 

were Joshua “JC” Chasez and Justin Timberlake, 

both of whom would go on to fame and fortune 

with the pop group N’Sync. Spears appeared on the 

show until she was fourteen, when she returned to 

Kentwood for a year of high school.  

After a “normal” year of high school, Spears was 

once again caught up with the desire to travel and 

perform. She auditioned for a pop group that was 

being put together by Jive Records, the home of the 

Backstreet Boys. She was turned down for the 

group but was awarded a solo contract. While she 

finished high school through tutors, her debut 

album was produced by Eric Foster White 

(Whitney Houston, Hi-Five) and Max Martin 

(Robyn, Backstreet Boys, Ace of Base).  

Jive records then went on an aggressive marketing 

campaign. One of her songs was included on a 

Backstreet Boys sampler. Anyone who requested 

the Backstreet Boys’ “I’ll Never Break Your 

Heart” was given a free copy of her video. She was 

given extensive coverage in teen magazines such as 

Superteen, Bop, Teen Machine, and Teen People. 

She appeared in the teen oriented “Dawson’s 

Creek”. She was also featured in a McDonald’s ad 

and signed a modelling contract with Tommy 

Hilfiger. She filmed a video for “…Baby One 

More Time” that featured her in a short dress and 

elaborate choreography in a high school. The video 

was given extensive airplay. “…Baby One More 

Time” and its accompanying album quickly shot to 

number one in the US and Canada. She became the 

youngest artist ever to have her debut album and 

single go to number one.  
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Now a major star, Spears embarked on a tour with 

N’Sync and signed up with their management. She 

soon became the subject of controversy with her 

appearance in Rolling Stone. Many complained 

that a minor should not appear in magazines posing 

provocatively. More controversy was created by 

rumours, which she would neither confirm nor 

deny, that she had breast implants. Recently, she 

had to delay the filming for the video to her second 

video, “Sometimes”, after she had to have surgery 

on her knee.  

With Spears now at the top of the music industry, 

one has to ask how long it will last. The teenage 

demographic that makes up the main part of her fan 

base are notoriously fickle. Just remember The 

New Kids on the Block and how poorly their last 

album sold. With that said, even is she does fade 

from public prominence, it does not mean that she 

is gone for good. Alanis Morissette and to a lesser 

degree Debbie Gibson both disappeared from the 

limelight, only to return years later more mature 

and in more control of their music. Only time will 

tell what will happen to Britney Spears. 

Бунчић Славица-Кармен   III-3 
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YOGA 

SUN SALUTATION 

_____________ 

Surya Namaskar 

1. Standing with your feet 

parallel and hip width 

apart, bring your palms together in 

front of your chest and Shift your 

weight toward the balls of your feet. 

Press feet, squeeze, crown.  

2. Allow your fingertips to rise 

overhead. Press feet, squeeze, 

pubic bone, chest points, crown, 

fingertips.  

3. Lift your tailbone and allow your 

torso to extend forward. Release the 

squeeze gradually as your torso 

continues downward. Bring 

your palms or fingertips to the 

floor next to your feet. Press 

feet, palms or fingertips, 

tailbone.  

4. Bending your left leg, draw 

your right toot back into a 

lunge. Press front foot, heel of back 

foot, squeeze, crown.  

5. Bring your front foot back next to the 

back foot. Press palms, heels, 

squeeze, crown.  

6. Bend your knees and lower knees, 

chest, and chin to the ground. Press 

palms, tailbone.  

7. Sweep your chest and chin forward 

and up. Press palms, feet, squeeze, 

chest points, crown.  

8. Lift your tailbone, allowing your hips 

to rise. Press feet, palms, tailbone, 

chest points, crown.  

9. Bending your right leg, bring your 

right foot forward into a lunge. Press 

sole of front foot, heel of back foot, 

squeeze, crown.  

10. Press sole of right foot 

(straightening legs) as you bring 

your back foot forward. Press feet, 

palms or fingertips, tailbone.  

11. Drop your tailbone and gradually 

bring up the squeeze as 

you return to standing and 

allow your fingertips to rise 

overhead. Press feet, 

squeeze, pubic bone, chest 

points, crown, fingertips.  

12. Press feet, squeeze, crown 

as you allow your body to 

return to the starting position with 

your palms together in front of your 

chest.                                                                      

Н. Крњајић IIIT3  

 

 

Извињење: Редакција је у прошлом броју 

пропустила да уз одличну песму «Мука» 

Ненада Бабића ученика трећег разреда 

гимназије, наведе име аутора. Извињавамо се 

Ненаду и желимо му да напише још пуно 

добрих песама. 

Уредништво «Средњошколца»: Славица 

Бунчић III3, Наташа Зекановић III3, Наташа 

Крњајић IVT, проф. Николета Милинков. 

Текстове слжила: Николета Милинков. 

Издавач: Средња школа «22. Октобар», 

ЖабаљДиректор школе: Мидраг Јањош.  

 


