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Интервију директора Миодрага Јањоша, поводом дана школе  

 

Јубилеј школе 
 

Недавно је био избор директора у свим школама, па и у нашој. Можете ли нам 

рећи како су избори у нашој школи изгледли из вашег угла?  

Пошто сам већ дуже време директор реизбори ми нису непознато искуство, неколико 

сам их прошао успешно. Мало је познато да је наша школа давне 1994. године спровела избор 

директора по закону који је донет тек 2001. године. Шта то значи? То значи да наставничко веће 

гласа тајно за кандидата и да се након тога школски одбор јавно изјашњава. Тај пут чланови 

школског одбора сами су тражили да се јавно изјасне. 

Иако сам на последња два реизбора, 2002. и ове 2006. године био једини кандидат 

тражио сам искључиво тајно гласање. Ове године прошао сам чак боље него 2002. године. Тада 

је било такође шест гласова против али је сада било двадесет седам гласова за, а тада двадесет 

два гласа за мој избор и два уздржана. 

Неки људи мисле да би посао директора ове школе обављали много боље од мене. 

Ипак 21.8.2006. године, на дан реизбора, на црти сам стајао једино ја. 

Како је протекао упис нових ученика и почетак школске године? 

Упис је протекао добро уз огромно интересовање за четворогодишње смерове. Ово 

интересовање је директна последица тога што је на пријемном испиту био довољан само један 

бод за пролаз из математике и српског језика. И поред тога што држава гаси машинство као 

производну грану и као директна последица тога машинске школе се гасе, ми смо од 

деведесетих година на овамо упели да сачувамо исти број одељења у области машинства и 

обраде метала. Након уписа потребно је урадити и распоред часова који мора удовољити нашој 

специфичности тј. раду у једној смени. Страховито је тешко направити распоред који удовољава 

жељама свих, првенствено професора. 

Шта је био највећи успех у протеклој шклоској години? 

Наш највећи успех је што смо привукли квалитетне ђаке у нашу школу. Испред свих 

навео бих Благојевић Бојану која је била ђак не само једне генерације у Жабаљској основној 

школи. Велики је њен успех прво место на републичком такмичењу из биологије под 

менторством колегинице Драгин Драгице. Велики је успех постигао и Иван Бувача уз 

менторство колеге Стевана Каназира који је освојио четврто место на републичком такмичењу у 

области машинства и обраде метала. 

Који су вам планови у овој школској години везано за ресурсе и организацију 

наставе? 

 Завршено је увођење централног грејања у објекту у улици Николе Тесле, а биће 

уведено и у радионицама, биће изграђен главни ходник у великој школи и нове учионице а  

повећани су и рачунарски кабинети. Планиран је појачан рад стручних актива, спроводићемо 

развојни план наше школе и процес самооцењивања који се спроводи у целој држави. 

Ове године је тридесет година постојања школе. Шта би сте издвојили као 

најважније у досадашњем раду школе? 

Иако Жабаљ није мала општина а био је и сезко средиште, није имао после другог 

светског рата средњу школу у континуитету. Зато је врло битан тај почетак 1976. године.  

На жалост у општини Жабаљ, постојао је од самог почетка не мали број скептика 

који су оспоравали и потцењивали напоре да Жабаљ уопште добије средњу школу. 

Веома битна ствар је то да је бивши директор Д. Круљ имао добру визију и спремно 

дочекао крај неуспешног експеримента са заједничим средњим образовњем. Из тог времена 

остао је и сада горући проблем, немогућност рада на једној локацији. 
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Следећи битан моменат је враћање гимназије 2001. године и отварање нових 

подручија рада школе. Од 2004. године школа образује ђаке и у подручију економије и трговине 

и угоститељства. 

Како планирате да прославите овај јубилеј школе? 

 Биће прослављен бројним спортским и културним активностима уочи самог дана 

прославе која ће се одржати 20. октобра. На сам дан биће позване све оне колеге које су 

оставиле неизбрисив траг у раду и животу школе. Тим поводом биће организована свечана 

академија где ће присутни моћи да виде кратак културни програм и доделу захвалница 

заслужним колегама поводом 30. година рада школе. 

Ако би вас неко питао зашто волите да радите баш овде у овој школи, шта би 

сте му одговорили? 

Овде у Жабљу постоји један број оптимистичних и добронамерних људи који су 

желели добру школу за своју децу. Имао сам циљ да уз њихову помоћ ту жељу остварим. Да 

направим добру школу у општини на њихово а и моје задовољство. 

Које су позитивне стране вашег посла? 

Најпозитивније је што могу да видим резултате свог рада, промене и напредак се 

јасно виде и признају их чак и моји противници. Драго ми је да сам успео да очувам добре 

међуљудске односе у колективу. Велико је задовољство и кад школа ради квалтитетно и када 

ученици уз професоре освајају висока места на републичким такмичењима. То је раније био 

само сан. Задовољан сам и чињеницом да смо убедљиво најбољи у општини. 

Који су најчешћи проблеми са којима се срећете? 

У последње време формирала се једна непринципијелна коалиција која не жели да 

види резултате рада позитивног и добронамерног дела колектива, ни резултате мог рада. Уместо 

тога они се баве ситним грешкама у мом раду, а не знају и неће ни да знају како је школа 

изгледла пре мог доласка и колико је тога урађено. Због њихових неостварених амбиција они 

тихо и перманентно ометају рад школе. Оно што је најпогубније, они кваре тешко стечене добре 

међуљудске односе који су се градили дуго времена пре мог доласка у ову школу. И још дуже 

пре њиховог доласка. 

И за крај шта би сте поручили ученицима а шта професорима наше школе? 

Ученицима бих поручио да буду много амбициознији, да схвате важност 

усавршавања и да томе стреме. Ја бих волео, као и сваки нормалан просветни радник, да све нас 

наши ученици превазиђу у знању и успеху у животу. Ако због ничег другог онда због личне 

сујете. Још бих поручио ученицима да чувају школску имовину јер је они највише користе, па 

онда треба највише и да воде рачуна о њој. 

Професорима бих поручио да се више ангажују око добрих ђака и да чувају ретко 

добре и тешко стечене међуљудске односе. 

 

РЕЧ УРЕДНИКА 
 

Драги читаоци, 

овај број, нећу то крити, написала сам готово сама. Било ми је жао да угасим часопис, јер су неки наши ученици 

пуно и добро радили у претходним бројевима. Ана  и Марина из прошлогодишњег четвртог разреда гимназије, 

Наташа Крњаић, Наташа Зекановић и Славица из прошлогодишњег четвртог разреда машинских техничара биле су 

претходних година окосница ових новина. Повремено су  за новине писали и други ученици, махом из разреда 

прошлогодишњег четврте године. Овим путем захваљујем се свима и желим им срећу у свим будућим, 

новинарским, а и осталим подухватима. 

Ове године многи су обећавали текстове, али их готово нико није предао. На моје велико задовољство 

у другом разреду гимназије појавили су се ученици који изгледа имају вље и умећа да наставе рад који су започели 

ученици пре њих у овим новинама.  

Пошто знам колико ученици воле да читају наш лист, надам се да ће се бити све више оних који желе 

да пишу и оставе неки траг иза себе у овој школи. Због свега наведеног овај број ће бити више у форми извештаја о 
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раду школе у протеклој школској години. Надам се да ће верни читаоци школског листа пронаћи понешто за себе и 

у овом, суженом издању. 

Николета Милинков 

 

Воља, рад и упорност 
 

Пре годину дана у нашу школу, у одељење гимназије уписала се ученица Бојана 

Благојевић. Завршила је Основну школу «Стеван Дивнин Баба» у Жабљу. Носилац је Вукове 

дипломе и многих специјалних диплома. Због својих изузетних резултата,  проглашена је за ђака 

генерације те школе. Разговарали смо са њом за школски лист да би сазнали нешто више о њој. 

 

По чему си се посебно истакла у основној школи? 

Учествовала сам на многобројним такмичењима а најзапаженије резултате постигла сам 

у осмом разреду када сам освојила прво место на републичком такмичењу из биологије и 

учествовала на такмичењу из хемије. 

Због чега си се одлучила да се упишеш у школу «22. октобар»? 

Још увек нисам одлучила чиме ћу да се бавим у животу, односно шта ћу студирати, са 

сам због тога одабрала гимназију. Сматрам да ова школа може да ми пружи добру основу за 

даље образовње. 

Да ли си сама одабрала школу или је неко утицао на тебе?  

Сама сам донела одлуку. 

Да ли си задовољна у овој школи и да ли би евентуално нешто променила у раду 

школе? 

На основу досадашњег искуства могу да кажем да сам презадовољна. Немам никакве 

примедбе на рад професора, једино мислим да би требало посветити већу пажњу ваннаставним 

активностима. 

У којим областима си се посебно ангажовала прошле школске године? 

Глумила сам у представи «Мост» коју је режирао Р. Миљојковић директор основне 

школе у Жабљу, учествовала сам на рецитаторској смотри, на такмичењима из математике и 

биологије. 

Да ли си постигла неки већи успех? 

Освојила сам прво место на републичком такмичењу из биологије. Припремала сам се са 

проф. Драгицом Драгин. 

Имаш ли тренутно у плану неко такмичење? 

За сада само из математике. 

Какав је осећај представљати целу школу на такмичењима? Да ли ти је то велики 

притисак? 

Немам осећај да представљам целу школу, првенствено то радим због себе. 

Данас није популарно бити добар ђак.Одакле ти мотивација да учиш, радиш и 

трудиш се? 

Схватам то као једну обавезу али истовремено то радим са вољом, тако да ми не 

представља проблем. 

Да ли имаш проблема у односима са друговима због тога што добри ђаци нису,,ин“? 

Немам проблема. Моји пријатељи ме гледају као другарицу, као особу а не доброг 

ученика. Ни теме наших разговора се не односе на моје успехе у школи. 

Имаш ли слободног времена и чиме се бавиш у слобдно време? 

Бавим се спортом. Тренутно тренирам плес а своје слободне тренутке најрадије 

проводим у дружењу и забави. 
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Који је твој «рецепт» за успех? 

Главни састојци мог рецепта су: воља, рад и упорност. Поред тога важно је имати и 

подршку школе. Мени се чини да је ова школа спремна да помогне ученицима да искажу своје 

квалитете.  

 
Бојанина малa ,,лична карта“ : 

 Омиљена музика? 

ПОП РОК. 

 Омиљено јело? 

Све из бабине кухиње. 

 Омиљена боја? 

Плава. 

 Омиљена књига? 

Највише волим да читам поезију, првенствено Мирослава Антића а 

омиљени роман ми је ,,Тобија и анђео“ Сузане Тамаре. 

 Омиљени филм? 

«Небеска удица». 

 Коју особину волиш код људи? 

Искреност. 

 Коју особину мрзиш код људи? 

Дволичност, фолирање. 

 Шта те чини срећном? 

Мале ствари, понекад је једна и СМС порука довољна да ми улепша  

дан а највише волим када јa усрећим неког. 

 
Ј. Владовић II4 

С. Трнинић II4 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Бојана Благојевић освојила је 1. место на републичком такмичењу из биологије. Победила је 

остале учеснике са  освојених 94,85,  од могућих 100 поена, под менторством проф. Драгице 

Драгин. 

Бојан Средић, на републичком такмичењу из области машинства освојио је 9. место у 

конкуренцији бравара, а и Милан Живанов освојио је 9. место у конкуренцији аутомеханичара, 

под менторством проф. Драгана Бандина и проф. Љубомира Влаовића.  

Иван Бувача освојио је 4. место под менторством проф. Стевана Каназира. 

Драган Видовић освојио је 28. место у конкуренцији од четрдесет и два аутомеханичара, под 

менторством проф. Милана Гаџића.  

Славица Бунчић освојила је 19. место на покрајинском такмичењу из области машинства, под 

менторством проф. Стевана Каназира. 

Техничари за компјутерско конструисање, Синиша Рајчетић и Радојчин Дарко освојили су 19. 

место и 12. место, као једини ученици трећег разреда у конкуренцији од тридесет ученика. Ове 

ученике спремао је проф. Владимир Ковач. 

Представа “Мост”, коју су ученици наше школе са проф. Радомиром Миљојковићем, 

директором Основне школе у Жабљу, спремали и изводили, на покрајинском такмичењу 

оцењена је као једна од шест најбољих представа у Војводини. У финалном такмичењу 

представа је добила нагараду за најбољи драмски текст. Ученици који глуме у овој представи су: 

Бојана Благојевић, Катарина Павлов, Златка Пустајић, Милица Јандрић, Марија Радановић, 

Кристина Вуковљак, Јована Фрајић,Тодор Лукић,Стефан Миљојковић и Новак Дунђерски.  
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ЕКСКУРЗИЈЕ 

 
Ове године ученици наше школе били су на четири екскурзије. Прво су 

обишли  Тршић, затим Вршац, а организован је и одлазак на Сајам књига у 

Београд. Последња екскурзија била је посета  Врњачкој бањи. Све су прошле 

добро и без већих инцидената. 

 

ПРОСЛАВЕ 

 
Дан школе, 22.октобар, прослављен је заједно са братском школом из Титела. 

Након фудбалских утакмица, између професора и ученика, сви су се окупили у 

ресторану “Космос”, где су ученици наше школе, смера конобар – кувар припремали и служили храну. Овом 

приликом додељене су и јубиларне награде: Дане Вукас за десет година рада и Милан Гаџић, такође, за десет 

година рада. Желимо колегама да са нама прославе још пуно успешних јубилеја.  

Нова година је прослављена традиционалном доделом пакетића деци наших колега. 

Прослава дана Светог Саве почела је рециталом у ком су учествовали Ивана Остојић, Ивана Јеличић, Бојана 

Благојевић, Павле Миличић и Тодор Лукић. Почасни гости су били: отац Јовица Јовановић, протојереј Милан 

Делић, председник општине Жабаљ Војислав Дувњак, Ивица Саламун и школски кум Душан Бундало. 

Прошлогодишњи кум, Драгиша Ђорђевић, поклонио је школи ексер извађен из пепела изгорелог дела Хиландара. 

Након химне Светом Сави, коју је извео женски хор наше школе и освештавања славског колача, прослава је 

почела.  

Осми март нам се ове године поклопио са одласком двоје наших колега у пензију: Зорке Костић – Добромиров и 

Марка Стајића. Уз речи хвале директора Миодрага Јањоша и колегинице Драгин Драгице, и уз пригодне поклоне, 

двоје колега испраћени су у заслужену пензију.  

Поред двоје колега, који су отишли у пензију, ове године, у мају месецу, наша колегиница Љиља Брњош прешла је 

на ново радно место. Желимо јој успешан рад и позивамо је да нас често посећује. 

 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Крос РТС -а за Гранд при радио Београда, Средње школе “22. октобар”, је одржан 5.05. 

2006. године, у 10 часова, на хиподрому у Жабљу. Трчало је 350, од 550 уписаних ученика. 

Победник трке у конкуренцији мушкараца је Дарко Матић, други је био Сима Суварчев, а трећи 

Недељко Стојковић. 

У женској конкуренцији прва је била Златка Пустајић, друга Сузана Илић, трећа Јована 

Владановић, четврта Јована Милановић и пета Зорана Поповић. Сви првопласирани ученици су 

добили пригодне награде. 

 

Међуокружно првенство Србије у фудбалу одржано је у Жабљу 8.05.2006 са почетком у 10 

часова, а наша школа била је домаћин. На турниру су учествовали тимови СШ “Михајло Пупин” 

из Новог Сада, гимназије “Светозар Марковић” из Новог Сада, 

гимназије из Бачке Паланке, СШ “Јан Колар” из Бачког Петровца 

и СШ “22.октобар”. Тим наше школе сачињавали су Стевановић 

Дејан, Каназир Тодор, Матић Дарко, Марић Боро, Вујовић 

Милош, Драгољевић Слободан, Тривуновић Милош, Новак Дејан, 

Частни Иван, Субашић Бојан и Смољан Златан. 

Наши фудбалери су и поред пожртвоване игре изгубили у првом 

кругу од екипе СШ “Михајло Пупин” из Новог Сада и тако се 

искључили из даљег такмичења. За даље такмичење 

квалификовали су се тимови  СШ “Михајло Пупин” из Новог 

Сада и  гимназије из Бачке Паланке.  
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РАЗМИШЉАЊА 

Зашто рећи: „Не!“  доброј књизи? 
 

Желим да упитам вас, читаоце ових редова, који је добар разлог да кажемо: „Не!„ читању добре 

књиге? Већина вас вероватно мисли да је читање књига досадно и да је оно губљење времена. Ја 

верујем да је то само изговор за лење или слабост оних који верују трендовима да је читање 

књига глупо и отрцано. Верујем да је читање књига врло мудро и савремено. 

Читање књига ангажује све ваше могућности. Морате да 

размишљате о радњи и ликовима, да опажате њихове особине, да 

упослите машту замишљајући пределе и људе. Понешто можете 

научити читајући, а тема вас може заинтригирати толико да сазнате 

још нешто о њој. 

Колико вас је седело са књигом у рукама питајући се: “Шта ли ће 

бити на крају?” Добре књиге могу вас држати у неизвесности. 

Понекада ћете читати о ликовима који су вам блиски, онима које 

разумете, а понекад о нечему са чиме се не слажете. Ово ће вас 

понети да дискутујете о томе са другарицом, обогатиће ваш речник, 

мењати ваше ставове или ће вас инспирисати да и сами пишете. 

Аутор ових редова пише књигу која се зове “Шта је живот?”. 

Велики писци попут Вука Стевановића Караџића или Петра Петровића Његоша за собом су 

оставили вечити траг, оставили су своје књиге, које маме да буду прочитане. Посетите понекад 

библиотеку и погледајте шта се све крије на полицама. Невероватни светови, различити људи и 

њихове судбине чекају да оживе пред вашим очима. Наслови који се мени допадају и које бих 

вам препоручила су: “Сељачка буна” од Августа Шеное, “Љубавне приче” од Моме Капора и 

“Принцеза Дајана” од Џудит Кранц.   

Пробајте! Нађите пријатан кутак и добру књигу и – уживајте! Ко  зна шта ће те све доживети, 

куда путовати, кога упознати, а да се са места не померите! Можда ћете пожелети и да ви нешто 

напишете. Кажу да је живот сваког човека основа за једну добру књигу! 

 

Татјана Васић III3 

 

Стрес у школи 
 

На крају прошле школске године у јуну месецу брањен је матурски рад из психологије 

под насловом «Стресне ситуације у школи» ученице гимназије Милице Јандрић. Милица је сада 

вероватно на неком од предавања на свом факултету али њен рад стоји у нашој школи и 

мислила сам да је штета да чучи на полици и сакупља прашину.  

Стрес је сваки онај догађај који тражи појачани напор за људски организам. Изазивају га 

стресни догађаји различите врсте - стресори. Стрес може бити проузрокован бурном свађом, 

смрћу блиске особе али и посекотином, опекотином или јачим физичким сакаћењем. Стрес не 

мора увек бити неки снажан догађај, он може бити и слабијег интензитета али ако је 

континуиран једнако захтева појачан напор организмна да се прилагоди на ситуацију. Ако на 

пример, човек дуго живи у напетој породичној ситуацији где бурне свађе не постоје али постоји 

трајна напетост, он доживљава константан стрес. Чињеница је да стрес мења човека, као и да из 

стреса постоје само два излаза. Први и познатији исход стреса је слом организма. Психичка или 

физичка исцрпљеност, болест па чак и смрт. Други мање познат исход је јачање организма и 

прилагођавање које подразумева померање свог функционисања на виши ниво у односу на онај 

пре стреса. Дакле по оној народној: оно што те не убије ојача те.  

Који догађаји ће бити мање или више стресни, како ће човек превладати стрес и да ли ће 
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из њега изаћи јачи или слабији зависи од особе, односно личности која стрес доживљава. Када 

су то открили психолози су понудили причу која се зове позитивна психологија. Ова позитивна 

психолошка прича тиче се оптимистичног, позитивног и самоувереног перципирања реалности. 

Моћ позитивног мишљења позната је од двавнина али је и потврђена експериментима.  

Милица Јандрић се у свом раду бавила стресорима који се појављују у школи. Она је 

испитивање извршила тако што је тражила од педесет професора и стотину ученика да наведу 

које од понуђених ситуација су им најстресније. Резултати њеног испитивања су вам дати на 

увид. Наћићете пет најстреснијих ситуација за сваку категорију испитаника и то по реду, од 

најјачих до нешто слабијих стресора. Нећемо нудити никакву интерпретацију тих резултата, 

једну је Милица дала у свом матурском па ко жели нека је пронађе. Прочитајте, донесите своје 

закључке. И не заборавите да мислите позитивно.  

 

Пет најстреснијих ситуација за професоре: 

 

1. Закључивање јединице на крају године   

2. Када треба да дам трећу слабу оцену ученику коју незадовољава минимум знања за два                         

3. Када је ученик непријатан према мени                                                       

4. Притисак родитеља и/или друштвене заједнице                                        

5. Тежи лични проблеми ученика којима предајем                                       

 

Пет најстреснијих ситуација за професорице: 

 

1. Закључивање јединице на крају године                                                       

2. Када се посвађам са најбољим пријатељем/пријатељицом  у колективу                                                                                                   

3. Када треба да дам трећу слабу оцену ученику који незадовољава  

минимум знања за два                                                                                  

4. Када ученици не знају оно што сам им више пута поновила                

5. Када ученик одбије да уради оно што му кажем                                       

 

Пет најстреснијих ситуација за ученике: 

 

1. Закључивање јединице на крају године                                                     

2. Падање на годину                                                                                         

3. Падање на поправни испит                                                                          

4. Закључивање јединице на полугодишту                                                   

5. Када ме казне за нешто што нисам урадио  

 

Пет најстреснијих ситуација за ученице: 

1. Закључивање јединице на полугодишту                                                    

2. Закључивање једнинце на крају године                                                      

3. Падање на поправни испит                                                                          

4. Падање на годину                                                                                         

5. Када не могу да научим градиво ма колико се трудим                             

 
Николета Милинков, психолог 
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ШТА ЈЕ ЗЛОУПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА? 

Када неко покушава да објасни на који начин Интернет функционише, обично наглашава 

да је то неформалан и отворен медиј. Информације слободно теку и свима су доступне, што 

значи и да свако своје информације може да пласира у свет. Демократија, рекао би неко. 

Међутим, све више то личи на анархију.  

Лопови и полицајци  

Наиме, све је више људи који слободу коју у сваком погледу пружа Интернет 

погрешно тумаче. Они интернет сервисе користе на тај начин да наносе штету како другим 

корисницима тако и системима интернет провајдера. У жаргону их зовемо спамерима и можемо 

их у основи поделити у три категорије: оне који своју слободу користе да се забављају на туђ 

рачун, они који желе да остваре корист, опет на туђ рачун, и трећа, можда најбројнија 

категорија, а то су обични корисници Интернета који из незнања раде неке ствари које наносе 

штету другима.  

Разумљиво је, само прве две категорије људи сврставамо у штеточине и они спадају у 

групу против које се стварно боримо, јер самим тим што се баве таквим активностима они 

показују своју безобзирност и непоштење. Сви покушаји да се неко од њих преобрати у 

нормалне кориснике завршили су потпуно безуспешно. Они су иначе веома маштовити у 

налажењу начина да малтретирају што више људи не презајући ни од чега.  

Логично, као одговор на појаву штеточина на Интернету су се појавили и људи који 

се боре против њих, антиспамери. Понекад стварно изгледа да они изигравају дежурне 

полицајце иако они то нису. Међу њих првенствено спадају администратори система повезаних 

на Интернет (но нису сви администратори антиспамери, напротив, постоје и супротни примери), 

а затим ту је армија корисника који су се из ових или оних разлога посветили том послу 

(најчешће зато што су били жртве спамера).  

Безобзирност спамера је таква да успева чак и да подели антиспамере на умерене и 

безобзирне. Разлика медју њима је само у томе што се ови други не либе да употребе сва 

расположива средства у борби против спамера, укључујући и она која се сматрају нелегалним. 

Наравно, ми не подржавамо коришћење нелегалних метода у борби против злоупотреба 

Интернета.  

Легално и нелегално  

Интернет је, као што рекосмо неформалан, те на њему не постоје закони. Постоје 

само препоруке које званично немају обавезујућу улогу, али у пракси их се сви у мањој или 

већој мери придржавају. Ове препоруке су дистрибуиране у облику РФЦ докумената, но њих 

има много и покривају све аспекте Интернета почев од најосновније техничке документације па 

до кодекса понашања. Најчешће ова документација, због честих измена није ни преведена са 

енглеског на друге језике. Такође, за активности на Интернету важе локални закони држава, што 

уме да буде проблематично јер није лако одредити која држава има јурисдикцију над одређеним 

сегментима Интернета. Цензура не постоји, јер цензура је ограничавање слободе мишљења. 

Ограничења која намеће Интернет су материјалне и техничке природе.  

Све у свему, Ваша слобода на Интернету је ограничена само тиме да се од Вас 

очекује да својом активношћу не наносите материјалну или другу штету другима. У ово спада и 

забрана ширења верске, расне или националне нетрпељивости. Девиза је: Имајте обзира према 
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другима.  

На Интернету не постоје судови и судски процеси. Код очигледно нелегалних 

активности ствар решавају администратори, најчешће оног система чији је корисник направио 

штету. Једноставно му забране даље коришћење Интернета са тог система. Некада, ствар 

решавају сами корисници, било је чак и случајева да се корисници и физички обрачунају са 

штеточином.  

Сада долазимо на оно главно, шта су нелегалне активности на Интернету? На 

поцетку да скренемо пажњу да све што је незаконито и на Интернету се третира као нелегално. 

Но има специфичности које је створио Интернет као медиј а које законски нису предвиђене или 

су само посредно предвиђене. Ми се нећемо бавити свим појединостима него само оним 

случајевима који наносе директну штету корисницима а то је пре свега злоупотреба е-маил-а и 

nеws-а. Нежељени е-маил (unsolicited e-mail)  

Ово је најмасовнији вид злоупотребе Интернета. Проблем се своди на то да велики 

број корисника на е-маил добијају пошту која их уопште не интересује, препуњава им емаил 

сандуче, омета их у читању електронске посте и на крају повећава трошкове. Дневно, десетине 

милиона оваквих порука путује Интернетом. Штете су вишеструке: трошкови провајдера и 

корисника беспотребно расту, мрежа је преоптерећена обрадом свих ових порука, корисници 

имају проблеме јер им нежељени емаил препуни лимите у броју или дужини порука те им је 

коришћење поште потпуно онемогућено а наравно, губе силно време покушавајући да међу 

гомилом непотребних порука пронађу поруке које су им важне.  

Садржај нежељеног е-маила су најчешће рекламе за разне, обично безвезне 

производе, понуде за брзу зараду посредством мултилевел маркетинга, нелегалне услуге, 

промоција веб сајтова, понуде за софтвер који ће вам омогућити да и сами постанете спамер или 

врло често позиви да се укључите у ланчана писма, познатија као ланци среће, или пак потпуно 

измишљени позиви да се укључите у неку хуманитарну акцију.  

Спамери до е-маил адреса корисника долазе релативно лако. Као прво, колекције 

које садрже милионе е-маил адреса могу се купити на нелегалном тржишту. Уз њих обично 

купац добија и упутства како да спамује и програме који им то олакшавају. Емаил адресе се у 

ове колекције уносе посебним програмима који прегледају невс (јавне неwсгрупе) или веб те 

једноставно преписују све адресе које у њима нађу. Често спискови корисника маил листа 

бивају украдени и укључени у ове спамерске колекције. Неретко, постављају се "замке" које 

наизглед нуде нешто атрактивно позивајући кориснике да пошаљу емаил како би добили 

детаљније информације. Међутим с друге стране се налази програм који адресу наивног 

корисника аутомаски укључује у колекцију. Међутим, до попиличног броја е-маил адреса може 

се доћи и простом претрагом на популарним интернет претраживачима.  

Ко шаље спам поруке? У знатној мери је присутан нежељени е-маил који шаљу 

недовољно упућени корисници који су и сами били жртве али не схватајући то, учини им се да 

је то згодан начин да изрекламирају нешто чиме се баве. Они напросто не разумеју шта је 

проблем и често су убеђени да нема ничег лошег у томе што раде. Најчешће, довољно им је 

скренути пажњу, упутити их на неки антиспам сајт, као што је овај, и они схватајући колико је 

спам лош, престају да га праве.  

Много већи проблем су пре свега људи који у потрази за начинима лаке зараде, један 

од најбољих метода налазе у спаму. Они су безобзирни и не интересује их ништа до лака зарада. 

Ипак, вероватно су најгори они људи који чак и не траже зараду већ им огромно задовољство 
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представља и само то што изазивају загушивање мреже и малтретирање корисника.  

Како препознати спам? Свака порука коју прималац добије у своје е-маил сандуче, 

а није је непосредно или посредно тражио може да се третира као спам. Свакако корисник ће 

као спам третирати оне поруке које стварно није желео да добије, које му сметају и беспотребно 

му повећавају трошкове.  

Како да избегнете слање спама? Није то тако тешко. Водите рачуна о следећем:  

 никада немојте слати поруке непознатим особама осим ако имате врло јак разлог.  

 никада немојте слати поруке великом броју непознатих особа ма како јак разлог да 

имате. Ако желите да велики број људи обавестите о нечем што сматрате важним, 

користите сервисе за масовну комуникацију као што су веб и невс а не емаил. Немојте 

мислити да ће се корисници обрадовати вашој поруци само зато што то што нудите 

свакоме треба. Напротив. Највећи број корисника ће, чак и да га ваша порука интересује, 

ипак да вас пријави код администратора за спам. Знајте, нема тог разлога који ће вас 

оправдати када некоме пошаљете нежељени е-маил а поготово не ако га пошаљете 

на много адреса. Чак ни хитна потреба за неким леком не оправдава спам.  

 
Никола Кнежевић , Душанн Сладојевић,  Брана Врбашки ||4 

 

 

 

 

 

 

НАФОРА 

 

Нафора је хлеб који се верницима дели на крају Свете Литиргије.То је подсећање на 

прве хришћанске вечере љубављу-АГАПЕ, на којима се уз песме и молитве делила милостиња. 

Примајући нафору ми учествујемо у светој агапи која веже све хришћане. Нафора се узима на 

следећи начин: полако у реду прилази се свештенику који дели нафору. Када дођеш на ред, прво 

се прекрсти, а затим ти на длан леве руке свештеник спушта на длан нафору. Узимамо нафору и 

одлазимо на своје место. 

Нафора се једе у цркви, заједно са свим верницима. Свако зрнце нафоре је освећено и 

зато води рачуна како је узимаш. Када уђеш у Цркву Божију, прво упали свећу у срцу своме. 

Онда ако можеш стави једну пред Божијих светитеља и моли се предано толико дуго док свећа 

гори. 

Није толико важно што народ подигне и освети Цркву, колико је важно да је Бог 

народу дао Цркву! 
 

Никола Кнежевић , Душанн Сладојевић,  Брана Врбашки ||4 
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БИСЕРИ СА ЧАСА 

 
Професор на часу енглеског пита: 

“What do you drink for breakfast?” 

(Шта пијеш уз доручак?) 

Ученица не разуме добро шаптање помагача  

и уместо ђус (juice) одговара: “You.(Тебе)” 

 

На часу енглеског професорица пита: 

“Шта мислите шта значи  реч 

“Britpop”(британска поп музика)?“ 

Ученик се јавља и каже: “Знам ја, то је енглески 

свештеник!” 

 

Професор: «Теби се овде сад  њега нешто пита.» 

 

Професор: «Јел ти можеш да се садa усвећиш?» 

 

Професор: «Да би ти и ја Јелена немали 

проблема...» 

 

Професор: «Ово морате знати у по црна дана и 

беле ноћи.» 

 

Ученик пита другарицу: «Да ли имаш МП3 на 

твом новом телефону?» 

Она одговара: « Не слушам ја ту врсту музике.» 

 

Професор: «Име ти је Петровић, а презиме ти 

стално бркам!» 

 

Професор: «Затворите тај бутик у задњој клупи 

и престаните са тим гласовима из стомака!» 

 

 

Професор: «Све те ваше свеске и клупе ставите 

у торбу.» 

  
 

Професор: «Попила сам бесендин сад ми не 

можете ништа!» 

 

Професор: «Једна нога ти је у Чуругу, друга у 

Госпођинцима. Седи дечко, како је Бог реко.» 

 

 

На часу физике ученик одговара: «Хуков зачин 

гласи...» 

 

Професор: «Овде нема рачунања, ово је чиста 

математика.» 

 

Професор: «Гледате ме као да сам Молдер и да 

вам предајем досије икс.» 

 

Ученик: «Извињавам се.» 

Професор: «Лажеш!» 

Ученик: «Извињавам се што лажем.»  

 

Професор: «Зашто касниш на час?» 

Ученик: «Не касним, ја данас нисам у школи.» 

 

Ученик: «Професоре, шта сам добио из 

контролног?» 

Професор: «Један. Али добар ти је резон, добро 

размишљаш!» 

 
На часу енглеског професорица пита: 

“Ако је гвожђе „Iron“, шта би било Pig iron 

(сирово гвожђе)?” 

Ученици IV1 вичу у глас: “Свиња која слуша 

хеви метал!” 

 

 

Бисере вредно сакупљали ученици II4, III4 и III3 
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ENGLISH CORNER 

Stupid inventions 

 
Slime Collector 

 

A nice group of young people from “22.Oktobar” secondary school, 

invented a very interesting product. The name of our product is Slime 

Collector and  it is used for collecting slime from your nouse when you are 

sick. We think this is very useful invention bouth for young and old people. 

If you have a ranning nouse just put slime collector in your nostrils and 

forget about wet handherchiefs in your pokets! 

If you buy our product today you will get two free bags for slime! 

The price of our product is 2299 dinars plus shipping expences. Buy and 

enjoy. 
Ивана Осојић, Драгана Милојковић и Džo Бошковић IV3 

 

Teacher`s Helmet 

 

    A nice group of English language teachers in high school “22. oktobar” in Žabalj has invented a very 

interesting product. The name of our product is “TEACHING HELMET” and it is an essential tool for 

maintaining discipline and working atmosphere in a classroom environment. 

   Our product consists of a protective helmet, made of light but strong and shockproof plastic, to which two 

rearview mirrors are attached. This ingenious invention will enable you to have an excellent overview of the 

classroom even if you are writing on the board with your back turned to the class. 

    Besides this fantastic feature, our product will help you save your voice and still be loud enough for everyone 

to hear you extremely well. The TEACHING HELMET is equipped with a microphone and the Bluetooth 

connection to the surround system of five speakers which are strategically positioned in the classroom. 

   Two front speakers, positioned at the sides of the blackboard, offer you possibility 

to give your lectures speaking calmly, in a low voice; with all your students being 

able to hear you very well. 

   The rear speakers, cunningly hidden at the back of the classroom are an excellent 

tool for startling noisy and negligent students in the back row. They will always 

think you are somewhere behind them. 

    And finally, a powerful 1500 W subwoofer, installed 

under the teacher’s desk, will turn your unconvincing and 

faint yelling into a mighty roar that no student will be able 

to ignore. It is an ideal tool for attracting their attention at 

the moments when the noise they are making seems to be getting out of control. 

 

    BUY NOW and you will get a FREE protective shield …    just in case …  

                        (limited offer) 

 

Милица Зељковић и Николета Милинков, тичерке 

 

Уредништво «Средњошколца»: Славица Бунчић бивши IV3, Наташа Зекановић бивши IV3, 

Татјана Васић III3T, проф. Николета Милинков. 

Текстове редиговала: проф. Даниела Демко - Рихтер 

Текстове сложио: Горан Злоколица II3. 

Издавач: Средња школа «22. октобар», Жабаљ 

Директор школе: Миодраг Јањош.  

  


