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ПРОМЕНЕ НА ЧЕЛУ ШКОЛЕ
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	 Нова	година	 је	повод	да	се	носталгично	 	присетимо	дана	који	се	никад	
неће	вратити,	али	и	да	загледани	у	будућност	очекујемо	и	више	и	боље.
	 И	наша	гимназија	је	почетком	2020.	почела	да	исписује	нову	књигу.	Наш	
драги	 и	 поштовани	 колега,	 професор	 и	 директор	Мирослав	Ђунисијевић	 13.	
јануара	 је	 отишао	 у	 заслужену	пензију.	У	Гимназији	 је	 прво	 радио	на	месту	
наставника	физичког	васпитања,	а	потом	је	осам	година	био	и		директор	наше	
образовне	установе.
	 На	 место	 руководиоца	 Гимназије	 дошла	 је	 проф.	 Анђелка	 Симић,	
дипломирани	математичар.	Она	се	у	досадашњем	раду	у	нашој	школи	доказала	
као	 врло	 савестан	 радник	 јер	 је	 одговорно	 обављала	 све	 послове	 свог	 радног	
места.

	 "Истина	 је	 да	 се	може	 преко	
ноћи	 постићи	 оно	 о	 чему	 сањаш,	
али	 само	 под	 једним	 условом	 –	 да	
сваки	 дан	 радиш	 на	 себи	 и	 ономе	
што	желиш."

Анђелка Симић



 С	поносом	истичете	да	сте	
ђак	гимназије.	Да	ли	се	сећате	првих	
дана	проведених	у	овој	згради?
	 Када	 сам	 први	 пут	 крочила	
у	 Гимназију	 да	 полажем	 пријемни	
испит	 2001.	 године	 (што	 се	 мене	
тиче	 „јуче“),	 нисам	 веровала	 	 да	 ћу	
једног	дана	у	истој	школи	предавати	
математику	 или	 у	 канцеларији	
директора	 за	 "Огледало"	 одговарати	
на	 питања.	 Професоре	 који	 су	
спроводили	тај	стресни	испит	гледала	
сам	 са	 страхопоштовањем,	 пожелела	
сам	да	будем	цењена	као	што	су	они,	
а	на	уму	ми	је	било	да	не	смем	да	се	
обрукам	 на	 тесту	 и	 пред	 њима,	 који	
све	знају	и	могу.	И	нисам	се	обрукала,	
освојила	сам	максималан	број	поена	и	
једва	чекала	да	од	њих	учим.
 Откуда	толика	љубав	према	
математици?
	 Током	школовања	у	Гимназији	
морало	се	учити	све,	а	најбољима	су	
морали	„да	иду	сви	предмети“.	Ипак,	
ја	 сам	 највише	 уживала	 вежбајући	
математику.	 Професор	 Бранислав	
Срећковић	 је	 крив	 што	 сам	 волела	
часове	 математике,	 а	 професор	 Сава	
Сарић	 за	 то	што	 сам	одлучила	да	 се	
бавим	математиком.	Након	завршеног	
факултета	 имала	 сам	 част	 да	 радим	
раме	уз	раме	са	њима	и	да	опет	учим	
од	њих,	али	овог	пута	и	како	се	праве	
писмени	 задаци.	 И	 Срећковић	 и	
Сарић	 су	 сада	 поносни	 пензионери	
који	уживају	у	математици,	а	мени	су	
оставили	 тежак	 домаћи	 задатак	 –	 да	

за	активну	партиципацију	у	друштву	
и	целоживотно	учење.
	 Многи	 ми	 кажу:	 „Лако	 је	
теби,	школа	 је	мала,	има	само	осам	
одељења	 и	 око	 двеста	 ученика.“	
Никако	 се	 са	 тим	 не	 слажем,	 иако	
добро	 знам	 математику.	 Гимназија	
„Бранислав	 Петронијевић“	 само	 по	
броју	 ученика	 спада	 у	 мале	 школе,	
али	по	својим	циљевима	и	значају	за	
Уб	спада	у	велике,	те	је	одговорност	
нас	који	активно	учествујемо	у	раду	
школе	 много	 већа	 јер	 припремамо	
младе	 људе	 за	 школовање	 на	
високошколским	 установама,	 чиме	
се	 обезбеђује	 општини	 кадар	 за	
њену	 будућност.	 Поред	 општег	
образовања	 и	 	 васпитавања	 младих	
људи,	 наша	 гимназија	 успешно	
припрема	 ученике	 да	 одговоре	
захтевима	 времена	 у	 којем	 живе	 и	
у	 којем	 ће	 градити	 професионалну	
каријеру.	
	 Моја	 визија	 је	 да	Гимназија	
буде	 школа	 у	 којој	 је	 настава	
подстицајна,	 стечена	 знања	
функционална,	 окружење	 сигурно,	
односи	 засновани	 на	 уважавању	
и	 поштовању,	 а	 сарадња	 са	
родитељима	и	локалном	заједницом	
одлична.	Желим	да	одржимо	оно	што	
је	добро,	али	и	да	унапређујемо	и	да	
Гимназија	буде	модерна	школа,	која	
прати	савремене	токове	образовања.
	 Због	 традиције	 школе	 и	
њеног	 значаја	 за	 садашње	 и	 будуће	
ученике,	 обавеза	 свих	 нас	 је	 да	 је	
негујемо	и	повећавамо	њен	квалитет,	
чувамо	углед	и	достојанство,	ма	где	
били	и	чиме	год	се	бавили.	

Ученице проф. Саве
К. Милетић, Љ. Лазић и А. Симић

А. Симић и М. Михаиловић Б. Срећковић и А. Симић

Садашњи и бивши директор

ИНТЕРВЈУ
будем	 добар	 професор	 математике	
сјајним	гимназијалцима,	али	и	добар	
директор.
	 У	 школи	 радите	 девет	
година.	Шта	 је	потребно	да	би	се	
постао	добар	наставник?
	 „Гвожђе	 се	 кује	 док	 је	
вруће“,	 имала	 је	 на	 памети	 Милка	
Михаиловић,	 која	 ме	 је	 од	 првог	
радног	 дана	 учила	 да	 будем	
савременa	 наставница	 у	 коју	
ученици	 имају	 поверења,	 да	 се	
усавршавам,	да	наставу	усмеравам	ка	
сваком	 ученику,	 да	 ми	 настава	 буде	
подстицајна,	 а	 ученицима	 стечена	
знања	функционална.
Наставнички	 занат,	 комуникационе	
и	 организационе	 вештине	 стицала	
сам	 и	 учила	 и	 на	 многобројним	
семинарима	 ван	 школе,	 али	 и	 од	
Милке	 и	 директора	 Мирослава	
Ђунисијевића.	 Научили	 су	 ме	 и	 да	
је	 за	 посао	 наставника	 и	 директора	
поред	 професионализма	 једнако	
важно	 бити	 доследан,	 отворен,	
правичан	 и	 добар	 човек.	 Пре	 него	
што	 сам	 ангажована	 у	 Гимназији,	
радила	 сам	 неко	 време	 у	 основној	
школи	 па	 ми	 је	 то	 искуство	 такође	
много	значило	у	даљем	раду.
	 За	крај	овог	разговора,	шта	
бисте	 још,	 сада	 као	 директор	
школе,	поручили	гимназијалцима?
	 Драги	ученици,	желим	да	ми	
верујете	када	кажем	да	је	истина	да	се	
може	преко	ноћи	постати	оно	о	чему	
сањаш,	али	само	под	једним	условом	

–	 да	 сваки	 дан	
радиш	 на	 себи	 и	
ономе	што	желиш.
	 Свеједно	 је	
да	 ли	 у	 овој	 фо-
тељи	 овде	 седе	
Бранка,	 Сава,	
Милка,	 Мирослав,	
ја	 или	 неко	шести,	
верујем	 да	 су	
циљеви	 сваком	
директору	исти	–	да	
се	омогуће	најбољи	
услови	 за	 рад	 и	
учење,	 да	 ученици	
радо	 долазе	 у	
школу	 у	 којој	 се	
осећају	 безбедно,	
да	уче	од	најбољих	
и	 са	најбољима,	 да	
се	 добро	 припреме	
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АКТУЕЛНО

НЕОПХОДНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ 
ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У УБУ

	 За	све	те	године	постојања	
зграда	 се	 одржавала	 само	
повременим	кречењем.	Све	остало	
је	 „нагризао“	 зуб	 времена:	 кров	
на	 којем	 не	 постоји	 изолација	
као	 ни	 на	 спољашњим	 зидовима;	
очајно	 стање	 прозора	 и	 врата;	
расушени	 паркети.	 Посебан	
проблем	 представља	 мокри	 чвор	
наше	школе	који	датира	баш	из	тог	
прошлог	времена.	Поред	тога	што	
је	 застарео	 и	 нефункционалан,	 у	
њему	се	више	не	може	одржавати	
ни	основна	хигијена.	
	 Уз	 све	 наведено	 и	 опрема	
у	кабинетима	је	стара	и	дотрајала,	
што	отежава	рад	на	часовима.	
	 Неопходно	 је	 урадити	
комплетно	 реновирање	 обе	 зграде	
(изузев	крова	на	Техничкој	школи,	
који	је	замењен	пре	неколико	година	
услед	 јаког	 невремена).	 	 Прво	
треба	урадити	изолацију	и	замену	
комплетног	 крова	 на	 поменутој	

згради.	 Поред	 наведене	 спољне	
изолације	и	нове	фасаде	потребно	
је	уградити	PVC	столарију	(прозоре	
и	 врата	 како	 на	 учионицама	 тако	
и	 на	 сали	 за	 физичко).	 Пожељно	
је	 и	 старе	 подове	 заменити		
новим	 издржљивим	 ламинатом.	
Посебну	 пажњу	 треба	 посветити	
замени	 дотрајалих	 водоводних	
и	 канализационих	 цеви,	 као	
и	 поставити	 нове	 плочице	 и	
санитарије	 у	 тоалетима.	 По	
завршетку	 грађевинско-занатских	
радова	 потребно	 је	 опремити	
учионице,	кабинете	и	фискултурну	
салу	савременом	опремом.
	 Кроз	ову	школу	су	прошле	
многобројне	 генерације	 које	
су	 изнедриле	 врхунске	 лекаре,	
инжењере,	 адвокате,	 професоре	
и	 остале	 академске	 грађане	 који	
су	дали	несумњив	допринос,	 како	
развоју	 Уба,	 тако	 и	шире.	 Из	 тих	
разлога,	а	у	циљу		даљег	успешног	

школовања	и	васпитавања	будућих	
нараштаја,	 битно	 је	 обезбедити	
услове	који	су	у	складу	са	високом	
репутацијом	 и	 значајем	 наше	
школе.	

Нина	Ранковић,	IVб

	 Зграда	у	којој	се	налази	Гимназија	„Бранислав	Петронијевић“	у	Убу	(коју	дели	са	
Техничком	школом	„Уб“)	датира	из	шездесетих	година	прошлог	века.	У	једном	периоду	
је	спојена	са	зградом	садашње	техничке	а	некада	основне	школе.	Од	тада	па	до	данас	
није	било	значајних	улагања	у	њену	инфраструктуру.	Тренутно	кроз	њу	свакодневно	
циркулише	око	750	ученика	обе	школе.

	 Поводом	 текста	 о	
неопходној	 реконструкцији	
зграде	 школе	 огласила	 се	
директорка	Анђелка	Симић:
„Гимназија	 дели	 зграду	 са	
Техничком	 школом,	 па	 је	
историја	 средњег	 образовања	
дуга	 нешто	 више	 од	 70	
година.	 Ради	 одржавања	
функционалности,	 обе	 школе	
су	 улагале	 у	 одржавање	 и	
опремање	 колико	 год	 је	 било	
могуће,	 али	 и	 у	 складу	 са	
развојем	 информационо-
комуникационих	 технологија.	
Локална	 самоуправа	 је	 у	 овој	
школској	години	интервенисала	
поводом	реновирања	школе,	па	
се	 тренутно	 налазимо	 у	 фази	
израде	 пројекта	 комплетне	
реконструкције	школе.	Поред
столарије,	 тоалета,	 подне	
и	 зидне	 облоге,	 дотрајалих	
инсталација	 водовода	 и	
канализације,	 који	 ће	 бити	
комплетно	 реновирани,	
планира	се	рушење	и	изградња	
нове	фискултурне	сале	на	два
нивоа	 која	 ће	 бити	 урађена	
по	 свим	 стандардима.	 Ако	
будемо	 имали	 мало	 среће	
са	 процедурама,	 очекујемо	
почетак	 радова	 већ	 у	 јуну	 ове	
године.	 Реконструкција	 школе	
ће	учинити	да	школа	буде
сигурније	 и	 пријатније	 место	
за	боравак	и	рад.“
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МАТУРАНТСКЕ ДИЛЕМЕ

	 И	наша	 генерација	 се	 срела	
са	овим	проблемом.	Која	ће	се	одлука	
о	томе	шта	ћемо	уписати	преломити,	
зависи	 од	 тога	 како	 замишљамо	
себе	у	будућности,	па	тако	можемо	
видети	 оне	 који	 су	 одувек	 знали	
чиме	ће	се	бавити,	а	неретки	су	и	они	
који	се	још	увек	двоуме.
	 	 	 	 	 Истражујући,	 приметила	
сам	 да	 су	 избори	 разноврсни.	
За	 неколико	 година	 добићемо	
солидан	 број	 нових	 лекара,	 док	
се	 Рударско-геолошки	 факултет	
и	 Факултет	 организационих	
наука	 понављају	 више	 пута	 у	
одговорима	матураната	на	питање	
на	 који	 факултет	 би	 волели	 да	 се	
упишу.	 Многи	 се	 опредељују	 за	
занимања	будућности,	па	се	срећу	
и	 интересовања	 за	 информационе	
технологије.	 Пријемни	 испити	
ће	 се	 полагати	 и	 на	 Филолошком	
факултету,	 Факултету	
политичких	 наука,	 Саобраћајном	
факултету,	 Економском,	 али	
и	 Пољопривредном.	 Понеки	
саговорник	 би	 ме	 изненадио	
одговором,	 али	 од	 неких	 другара	
одговор	 нисам	 морала	 ни	 да	
тражим.	 За	 Уроша	 Милошевића,	
на	пример,	 знамо	да	ће	у	октобру	
испунити	 своју	 дугогодишњу	
жељу	 и	 уписати	 студије	 српског	
језика	и	књижевности.	Када	је	овај	
језик	 у	 питању,	 ученица	 Милица	
Ђурић	 је	 дала	 занимљив	 одговор	
на	питање	зашто	се	одлучила	да	се	
бави	проучавањем	истог	и	 како	 је	
то	успела	да	се	ослободи	полагања	
пријемног	 испита:	 ,,Заволела	
сам	 овај	 предмет	 још	 од	 почетка	

основне	школе.	 Од	 тренутка	 када	
сам	 научила	 да	 читам	 до	 овог	
тренутка	 нисам	 престала	 са	 оним	
што,	могу	рећи,	највише	волим,	 а	
у	 питању	 је	 читање.	 Моја	 љубав	
према	 писаној	 речи	 расте	 из	 дана	
у	дан.	Али	та	љубав	према	читању	
и	 писању	 није	 једино	 што	 ме	 је	
подстакло	на	размишљања	о	 томе	
да	 се	 упишем	 на	 Филолошки	
факултет.	Иако	многи	сада	беже	од	
рада	у	просвети,	мени	 је	жеља	да	
једног	 дана	 постанем	 професор	 у	
некој	средњој	школи.	И	у	основној	
и	 у	 средњој	 школи	 сам	 имала	
одличне	 професоре	 који	 су	 ми	
много	помогли	да	усавршим	своја	
знања	 и	 са	 којима	 сам	 ишла	 на	
бројна	 такмичења,	 посетила	 лепе	
градове	 и	 освојила	 многобројне	
награде,	које	су	ме,	између	осталог,	
ослободиле	 полагања	 пријемног	
испита	и	много	олакшале	упис.	Зато	
сада,	донекле	растерећена,	могу	да	
чекам	октобар	и	нови	почетак	који	
ће	ми	донети	радост	и	задовољство	
јер	ћу	се	коначно	посветити	ономе	

што	 највише	 волим.	 Учићу	 оно	
што	ме	занима,	надам	се	завршити	
на	 време	 и	 једног	 дана	 постати	
професор	 који	 ће,	 захваљујући	
свом	 знању,	 али	 и	 умећу	 лепог	 и	
занимљивог	предавања	о	животима	
и	делима	великих	светских	писаца	
заинтересовати	 ученике	 за	 учење	
нашег	 прелепог	 језика.'',	 каже	
Милица	пуна	ишчекивања.
	 	 	 	 	 На	 многим	 факултетима	
постоји	припремна	настава	у	виду	
часова	 који	 се	 држе	 у	 њиховим	
просторијама.	 Међутим,	 ученици	
бирају	 другачији	 начин	 спремања	
за	 израду	 пријемног	 испита.	
Већина	 матураната	 ће	 ићи	 на	
приватне	 часове,	 најчешће	 ће	
то	 бити	 часови	 математике,	 док	
одређени	 број	 ученика	 прикупља	
одабрану	литературу	и	самостално	
учи	 за	 предстојећи	 пријемни.	 Не	
желим	да	изоставим	и	не	споменем	
и	 часове	 додатне	 наставе	 коју	 у	
школи	 држи	 професорка	 српског	
језика	 и	 књижевности	 Жељка	
Митровић,	 као	 и	 професорка	

	 Да	 ли	изабрати	факултет	којим	ћемо	 себи	 осигурати	посао,	 или	 се	
ипак	определити	за	оно	што	волимо,	тешка	је	недоумица	у	данашње	време.	
Ретке	су	особе	које	могу	да	споје	све	у	једно,	а	ако	се	то	деси,	онда	се	студије,	
а	касније	и	посао	претворе	у	уживање	без	муке.

На који факултет ћеш се ти уписати?
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	 Средњошколско	 образовање	 је	 период	 учења	 и	
одрастања	 кроз	 који	 прође	 свако	 дете.	 То	 је	 процес	
стицања	 много	 нових	 чињеница	 које	 ће	 му	 помоћи	 у	
будућности	али	и	период	духовног	оплемењивања.

МОЈИ  УТИСЦИ У НОВОМ 
ОКРУЖЕЊУ

ЖИВОТ ШКОЛЕ

математике	Анђелка	Симић.
					Када	је	у	питању	град	у	којем	ће	
студирати,	најчешће	је	то	Београд,	
али	има	и	оних	који	одлазе	у	Нови	
Сад	 са	 намером	 да	 се	 упишу	 на	
Факултет	техничких	наука.
					Архитектура,	друштвене	науке	
као	 што	 су	 историја,	 географија	
и	 социологија	 су	 остале	 без	
интересовања	овог	пута.
					Схватила	сам	да	су	многи	успели	
да	 изаберу	 одговарајући	 факултет	
за	себе,	баш	као	што	сам	рекла	на	
почетку,	успели	су	да	споје	лепо	и	
корисно.	 Заиста,	 избор	 факултета	
није	мала	и	лака	одлука,	али	ако	се	
испостави	као	исправна,	онда	нам	
се	неће	чинити	тешком	и	напорном	
обавезом.
	 	 	 	 	 А	 када	 матуранте	 упитам	 за	
очекивања,	сви	се	надају	најбољем	
јер	нас	је	гимназија	заиста	научила	
како	 се	 правилно	 учи,	 а	 на	 мало	
тежи	 начин,	 морам	 признати,	
научила	 нас	 је	 и	 да	 је	 редовно	
учење	један	од	неколико	,,кључева	
успеха“.	 Пријемни	 испит,	 с	
обзиром	 на	 то	 да	 завршавамо	
гимназију	 општег	 смера,	 не	 би	
требало	 да	 представља	 велики	
проблем,	а	кроз	неколико	година	се	
надамо	да	ћемо	професоре	које	смо	
сретали	у	учионицама	школе,	тада	
сретати	на	својим	радним	местима,	
након	успешно	завршеног	жељеног	
факултета.

Катарина	Поповић,		IVa

Пре него што сам се уписала у 
гимназију, била сам у прилици да 
чујем разна негативна мишљења 
и коментаре о мојој будућој 
школи. Вршњаци су говорили како 
гимназија није добра школа за моје 
образовање, да после завршене 
четврте године нећу моћи да се 
упишем на квалитетан факултет и 
предлагали су ми да се, уместо у њу, 
упишем у средњу стручну школу, 
после које ћу, по њиховим речима, 
„успети у животу“. Насупрот њима, 
чланови породице подржавали 
су мој избор средње школе. Отац 
ми је свакодневно говорио да ћу 
у гимназији стећи радне навике 
и обимно знање, које ће бити 
пресудно у мом даљем образовању. 
Сви ови коментари оставили су ме 
збуњеном.
Првог дана школе нисам била 
одушевљена. Напротив, била сам 
разочарана. 
Већина мојих другара који су се 
уписали у исту школу као и ја, 
били су у другом одељењу, док сам 
ја била смештена у групу ђака од 
којих сам познавала само неколико. 
Била сам тужна и повређена. 
Осећала сам да дружење са старим 
пријатељима овде престаје јер  више 
нећемо свакодневно бити заједно и 
проводити  доста времена као пре. 
Такође, мислила сам да ћу наредне 
четири године провести сама, да се 
нећу ни са ким дружити, као и да се 
нећу уклопити у ново окружење. 
Већ првих дана увидела сам  да је 
гимназија озбиљна, тешка школа, 
што су  говорили и људи из моје 
ближе околине. Захтева свакодневно, 
вишесатно, темељно учење. Тада ми 
се то учинило као превише обавеза и 

нисам била сигурна да ли ћу моћи да 
усвојим све неопходне информације 
на време. 
Зграда школе је доста старија него 
зграда основне школе коју сам 
похађала. Школски тоалети су у 
лошем стању и нису обнављани 
дуго времена. Када је хладно време, 
на часовима често седимо у јакнама 
јер грејање није довољно јако да 
би угрејало учионице. Све ово сам 
приметила и засметало ми је, али не 
у великој мери. 
Након месец дана, већина мојих 
ставова се потпуно променила. 
Другари за које сам првобитно 
мислила да нећемо слично 
размишљати и да се нећемо дружити, 
испоставило се да су особе са којима 
се веома добро уклапам. Делимо 
слична мишљења и као разред се 
веома лепо слажемо. За овако кратко 
време стекла сам неколико одличних 
пријатеља за које имам осећај као да 
их познајем цео живот. Деца у мом 
окружењу су занимљива и боља него 
ђаци са којима сам била у основној 
школи. Ово ме је веома пријатно 
изненадило, поготово што то нисам 
очекивала. 
Постаје ми све лакше да свакодневно 
учим ново градиво. Професори који 
нам предају, доста боље објашњавају 
лекције него они који су нам 
предавали у основној школи, што ми 
у великој мери олакшава учење.
У новом окружењу осећам се много 
боље него у старој средини. Мислим 
да ће ми ова школа и ђаци који је 
похађају у будућности донети многе 
лепе успомене као и огромно знање, 
које ће бити важан део мог живота.   

Анђелка Продановић, Iб
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ЖИВОТ ШКОЛЕ

1. ДЕЦЕМБАР — СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ 
ПРОТИВ СИДЕ

	 1.	децембар	се	у	свету	обележава	као	Светски	дан	борбе	против	сиде.	
Овом	болешћу,	тачније	вирусом	HIV-oм	који	изазива	сиду	инфицирано	је	око	
20	милиона	људи	у	свету.

	 С	 обзиром	 на	 ту	 цифру,	
професорка	 биологије	 у	 нашој	
школи,	Бојана	Томић	,	сматрала	је	
да	 овај	 дан	 треба	 обележити.	Уз	
помоћ	 својих	 ученика	 успела	 је	
да	 на	 занимљив	начин	 то	 уради.	
У	 холу	 школе	 био	 је	 постављен	
штанд	ком	су	сви	могли	да	приђу	
и	информишу	се	о	овој	болести:	
шта	је	сида,	који	вирус	је	преноси	
и	како,	симптоми	и	како	се	лечи.	
Иза	њега	од	црвених	балона	био	
је	направљен	знак	за	обележавање	
Светског	дана	борбе	против	сиде.	
Поред	тога,		ту	је	био	и	пано	на	ком	
су	 били	 закачени	 инфографици	
о	 овоме.	 Делиле	 су	 се	 брошуре,	
папири	са	информацијама	о	сиди	
и	презервативи.	
	 У	 овом	 пројекту	 посебно	
су	се	ангажовали	ученици	којима	
је	 здравље	 и	 спорт	 један	 од	
изборних	предмета.	На	редовним	
часовима	 ова	 тема	 се	 детаљно	
обрађивала.	 Захваљујући	 доброј	

организацији	 и	 ангажовању	
професорке	 Бојане	 и	 нас,	
њених	 ученика,	 пројекат	
је	 био	 запажен	 и	 успешно	
реализован.	

Александра	Јосиповић,	IIb
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ЖИВОТ ШКОЛЕ

 Занимало нас је колико 
спавају наши вршњаци и они 
који су старији. Узорак у овом 
истраживању били су тинејџери 
(узраст 13-18 година) и одрасли 
(преко 30 година).
 У групи тинејџера имали 
смо 18 испитаника. Када иду у 
школу, наши другари спавају 
просечно 6-7 сати. За време 
распуста или викенда – спавају 
од 9 до 10 сати. Њих 65% каже 
да не спава довољно, да лежу 
касно и устају рано, док 35% 
кажу да спавају довољно. Прва 
група - они који лежу око 2 сата 
ујутру, устају око 12 – 13 часова, 
а друга група су они који лежу 
око 23:30h, а устају око  8h. Чак 
78% испитаника не спава исти 
број сати сваку ноћ (нема исти 
ритам спавања) док 22% има 
уједначен режим спавања, тј. 
спавају стално једнак број сати. 
Од оних  који имају неуједначен 
ритам спавања, чак 50% спава 
у току дана – у просеку по два 
сата, а друга половина се или не 
одмара или одмара 15 минута до 
пола сата дневно. 
 Занимљиво је да 
92% испитаника држи свој 
мобилни телефон близу себе 
док спава(испод јастука, поред 
кревета), а само 8% њих телефон 
држи даље од себе (у другој 
просторији или на столу даље 

од кревета). На питање како 
заспу, да ли су им потребни неки 
уређаји да би заспали, 45%  их је 
одговорило да им је свеједно, 35% 
да им је потребан телефон и 20% 
да им не треба, телевизор, светло, 
већ само тишина и мрак. Сви 
испитаници су рекли да сањају 
сваке ноћи и то у боји, мада се 
45% не сећа целог сна, 10% се не 
сећа ничега али су свесни да су 
нешто сањали,а 50% се не сећа 
детаља.
 У групи коју си чинили 
испитаници од  35-50 година било 
је 15 испитаника. У овој узрасној 
категорији (преко 30-те године)
испитаници спавају око  5-6 сати.
Сви су рекли да на спавање иду 
око поноћи или после (око један 
сат или 2-3h – уколико чекају децу 
да се врате из града). Најчешће 
пре спавања гледају телевизију 
– не само како би лакше заспали 
него и због тога што не могу да 
преко дана гледају оно што их 
занима па су навикли да спавају 
уз телевизију. Устају у просеку око 
5h. Међутим, само 19% њих спава 
сваку ноћ исти број сати, док код 
81% то није случај. Сви су рекли 
да се дању одмарају у просеку од 
1,5-2 сата. Што се тиче навика 
везаних за мобилни телефон, 
85% је рекло да телефон држи 
близу себе (на ноћном сточићу, 
око 10cm од себе), а осталих 15% 

да држи даље од себе, најчешће 
у другој просторији. 40% њих 
нам је рекло да им није битно да 
ли спавају у тишини или не (ово 
су рекли мушкарци!) а осталих 
60% (жене) су нам рекле да им је 
потребан телевизор или телефон 
да би заспале. Сви су потврдили 
да сањају (100%). Око 80% сања 
у боји, а осталих 20% има црно-
бели сан. Детаља сна се не сећа 
90%, док се  10% сећа целог сна.
 Ако упоредимо ове две 
групе испитаника, видимо да 
тинејџери  дуже спавају од 
одраслих особа, иако иду касније 
на спавање, нарочито када 
је викенд или дани распуста. 
Логично јер особе преко 30 
година имају више обавеза због 
којих морају да устају раније а 
и лежу касно.Када је у питању 
одмор током дана, тинејџери 
не могу да се одмарају дуго због 

	 Циркадијални	ритам	–	период	будног	стања	и	спавања	-	веома	је	важан	за	људски	организам.
Од	квалитета	спавања	зависи	како	се	осећамо	и	како	ћемо	функционисати.	Занимало	нас	је	колико	
ученици	и	одрасли	спавају,	спавају	ли	преко	дана	и	да	ли	сањају.

	 Колико	нам	је	сна	заиста	потребно?	Дуго	се	веровало	да	је	број	осам	чаробан:	трећину	дана	
спавамо,	трећину	радимо	а	трећу	трећину	се	одмарамо.	Данас		научници	нису	сасвим	сигурни	да	нам	
је	потребно	баш	осам	сати	сна.	Када	је	реч	о	сну,	зна	се	да	је	важнији	квалитет	него	дужина	сна.

Колико и како спавамо

Истраживање	у	оквиру	психологије	
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школских обавеза, док одрасли 
углавном уграбе време и прилику 
да се одморе.
 На основу резултта 
можемо да закључимо да је 
већини наших испитаника 
тешко да реализују стални ритам  
спавања, свакодневно јер се рад у 
сменама (ђаци, запослени) као и 
различите обавезе одражавају на 
тај ритам. Викендима, спавање се 
надокнађује.

ПОСТОЈИ ЛИ ВЕЗА 
ИЗМЕЂУ СПАВАЊА И 
ЗДРАВЉА

 Професор Мишел Белеси 
са Одељења за психијатрију 
Универзитета у Висконзину и 
његови сарадници испитивали 
су утицај депривације сна на 
мишевима и показали да се 
услед хроничног недостатка сна 
повећава ризик од деменције, и 
да су могући узрочници глијалне 
ћелије. Верује се да спавање чини 
један од три стуба здравља, поред 
физичке активности и здраве 
исхране. Можда је здрав сан чак 
и  основа функционисања друга 
два стуба.
 Мало спавања води ка 
ризику од гојазности. За оне 
који желе да смршају, важан је 
квалитетан сан.
Људи који мање спавају имају 
већу потребу за јелом. Мањак 
сна неповољно утиче на дневно 
лучење хормона везаних за апетит 
- високе нивое грелина (подстиче 
осећај глади) и смањење лептина 
(сузбија осећај глади).
 Познато је да наспаваност 
доприноси бољој концентрацији, 
бољем памћењу и усмерености 
на оно што радимо.Када су у 
питању спортисти, доказано је 
да добар сан повећава физичке 
способности (брзину, прецизност, 

реаговање, расуђивање).
 Спавање је повезано и 
са имуним системом. Наиме, 
они који спавају осам и више 
сати теже се прехладе јер су 
отпорнији. Такође, мањак сна 
утиче на квалитет социјалних  
интеракција и прераду 
емоционалних доживљаја.
Истраживања која су користила 
електроенцефалографију уста-
новила су да се током сна мозак 
налази у четири различите фазе 
које карактеришу различите 
мождане активности. Када 
затворимо очи и постанемо 
поспани,улазимо у алфа фазу. 
Након ње иде тета фаза мало 
дубљег сна, затим фаза делта 
таласа, и четврта фаза је дубоки 
сан. Овде се циклус не завршава, 
већ након 20 до 40 минута дубоког 
сна поново се враћамо у другу 
фазу и онда изненада упадамо у 
РЕМ сан. Читав циклус траје око 
сат и по времена.
 Није сасвим јасно колико 
се дуго могу осећати последице 
депривације сна. Истраживања 
која су испитивала депривацију 
сна у Совјетском Савезу показала 
су посебан значај РЕМ фазе. 
Квалитет сна се мери бројем 
одспаваних РЕМ фаза. У овој 
фази, која је карактектеристична 
по врло брзим покретима 
очију (REM – RapidEyeMove-
ment) мождана активност је 
најсличнија оној у будном стању 
и тада сањамо. Прекидање 
спавања током РЕМ фазе оставља 
теже последице него прекид било 
које друге фазе сна. Сматра се 
да је РЕМ сан најзначајнији за 
памћење и успешно учење.
 Шта се дешава када се 
РЕМ фаза прекине? Уколико се 
пробудимо у току живописног 
сна по правилу ћемо га се добро 
сећати, јер је након прекинуте 
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 Ранди Гарднер	 (рођен	
1948)	 поставио	 је	 рекорд	
неспавања.	 	 Године	 1964.	
Гарднер,	 средњошколац	 стар	
17	 година,	 у	 Сан	 Дијегу,	 у	
Калифорнији,	 остао	 је	 будан	
11	 дана	 и	 25	 минута	 (264,4	
сата.)	 Овај	 период	 бесанице	
је	 срушио	 претходни	 рекорд	
од	 260	 сати	 који	 је	 држао	 ДЈ	
Том	 Роундс	 из	 Хонолулуа.	
Гарднеров	 покушај	 обарања	
рекорда	 пратио	 је	 истраживач	
сна	 са	 Станфорда,	 др	 Вилиам	
Ц.	 Демент,	 а	 његово	 здравље	
пратио	је	поручник	Џон	Ј.	Рос.		
	 На	 основу	 извештаја		
Вилијама	 Демента,	 који	 је	
изјавио	 да	 је	 десетог	 дана	
експеримента	 Гарднер	 могао	
да	 га	 победи	 у	 флиперима,	
мислило	 се	 да	 екстремно	
помањкање	 сна	 нема	 много		
ефекта,	 осим	 промена	
расположења	 повезаних	 са	
умором.	 Међутим,	 поручник	
Џон	 Ј.	 Рос,	 који	 је	 пратио	
његово	 здравље,	 известио	
је	 о	 озбиљним	 когнитивним	
променама	 и	 променама	
у	 понашању.	 Односе	 се	
на	 промену	 расположења,	
проблеме	 са	 концентрацијом	
и	 краткорочним	 памћењем,	
параноју	и	халуцинације.		
	 Једанаестог	 дана,	
када	 су	 од	 њега	 тражили	 да	
броји	 уназад	 од	 100	по	 седам,		
зауставио	се	на	65,	а	на	питање	
зашто	је	стао,	одговорио	је	да	је	
заборавио	шта	ради.

РЕМ фазе присећање најбоље. 
Оваква погодност ипак не би 
требало да нас радује превише 
јер прекид РЕМ сна доноси са 
собом и поспаност, поремећену 
концентрацију, повећану 
анксиозност и раздражљивост.
 Минимална препоручена 
доза је ипак четири циклуса јер без 
шест сати сна нема доброг здравља.
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	 Колико	 пута	 до	 сада	 смо	
чули	 да	 је	 неко	 искључен	 из	
неке	 групе	 или	 организовања	
неког	 дешавања	 само	 због	 тога	
што,	 на	 основу	 неких	 баналних	
критеријума	по	мишљењу	неких	
неважних	 људи,	 не	 заслужује	
да	 буде	 део	 тога?	 Многи	
људи	 	 бивају	 дискриминисани	
на	 основу	 своје	 етничке	 или	
религијске	 припадности,	
социјалног	 порекла,	 имовинског	
стања,	 свог	 занимања	 и	 многих	
других	 обележја	 која	 заправо	 не	
би	требало	да	одређују	човека.
	 Управо	због	тога	што	се	за	
рангирање	 појединаца	 	 користе	
само	 унапред	 задати	 параметри,	
сматрам	да	је	младима	јако	тешко		
да	 кроз	 живот	 иду	 не	 осврћући	
се	 на	 то,	 јер	 је	 то	 нешто	 што	
њих	 можда	 и	 више	 погађа,	 него	
старију	 популацију.	 	 Они	 су	 ти	
који	 тек	 почињу	 да	 откривају	
живот	 и	 вероватно	 су	 довољно	
наивни	 да	 поверују	 да	 ће	 им,	
младима	 и	 стручнима,	 сва	 врата	
бити	отворена.	
	 Да	ли	ћемо	се	брже	 	и	на	
бољем	 радном	 месту	 запослити,	
да	ли	ћемо	стећи	већа	или	мања	
богатства	и	већи	или	мањи	углед		
у	друштву	зависи		од	тога	на	који	
начин	 нас	 друштво	 посматра	 и	
прихвати.	 Наравно	 да	 на	 појаву	

неједнакости,	 поред	 претходно	
навођених	 фактора,	 утичу	 и	
посебна	 знања	 човека	 и	 његова	
интелигенција,	али	је	данас,	чини	
ми	се,	предност	дата	социјалном	
пореклу	 	 човека,	 а	 не	 његовим	
личним	способностима.	
	 У	 зависности	 од	 тога	
колико	 смо	 богати	 или	 нисмо,	
добићемо	 или	 нећемо	 добити	
прилику	да	се	упишемо	у	жељене	
школе	или	на	жељене	факултете,	
запослићемо	 се	 на	 дуго	 сањано	
радно	место	ако	имамо	некога	ко	
би	повукао	неколико	веза	за	нас,	
или	 ћемо	 радити	 нешто	 за	 шта	
се	 нисмо	 школовали	 и	 нећемо	
добијати	 никакву	 сатисфакцију	
до	наде	да	ће	се	нешто	променити	
и	 да	 треба	 да	 верујемо	 у	 боље	
сутра.
	 Такво	 стање	 је	 углавном	
обележје	 неких	 	 економски	
слабије	 развијених	 земаља	 и,	
наравно,	да	то	није	случај		са	свим	
државама	у	свету,	али	мислим	да	
је	 наша	 земља	 једна	 од	 земаља	
којој	 бих	 приписала	 	 претходно	
написане	 реченице	 јер	 је,	 рекла	
бих,	 друштвена	 неједнакост	
један	од	главних	разлога	одласка	
младе	 радне	 снаге	 у	 економски	
стабилније	државе.
	 Посебна	врста	друштвене	
неједнакости,	 родна	 неједнакост,	

која	 повлачи	 јасну	 разделну	
линију	 између	 мушкарца	 и	
жене,	 још	 један	 је	 доказ	 да	
друштвене	 неједнакости	могу	 да	
утичу	 на	 наше	 животне	 шансе.	
Истицање	 слабости	 женског	
бића	 и	 величање	 физичке	 снаге	
мушкарца	 може	 да	 спречи	 једну	
жену	да	постане	врхунски	пилот,	
ауто-механичар,	 возач	 аутобуса,	
или	рецимо	ватрогасац.
Иако	неки	тврде	да	се	од		
традиционалних	 друштава	 до	
данашњег	 савременог	 друштва	
друштвена	неједнакост	изгубила,		
мислим	да	 се	 она	 само	 смањила	
у	 знатној	 мери,	 али	 не	 и	
изгубила	 потпуно,	 те	 да,	 како	
године	 пролазе,	 имам	 утисак	 да	
друштвене	 неједнакости	 ипак	
утичу	у	одређеној	мери	на	наше	
животне	шансе.	

Милица Ђурић, IVб

	 У	зависности	од	тога	где	смо	и	када	рођени,	у	каквом	окружењу	растемо	и	постајемо		
свесни	себе,	околине	и	циљева	којима	ћемо	тежити,		зависи		и		степен	друштвене	неједнакости.		
То	 је	 битно	нагласити	 јер	 су	 друштвене	 неједнакости	појам	 који	 је	 друштвено	 условљен,	
што	значи	да	у	једном	друштву	постоје	посебна	писана	или	неписана	правила	која	појединим	
људима	олакшају,	а	појединима	отежају	приступ	неким	важним	материјалним	 	добрима,	
рецимо	храни,	становима,	аутомобилима,	али	и	угледу	у	друштву	који	потајно	прижељкује	
сваки	појединац.

Како друштвене неједнакости утичу 
на наше животне шансе?
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културном животу млaди немaју 
једнaке могућности рaзвојa 
својих друштвених и културних 
везa. Тек уз рaзвијaње рaзличитих 
могућности олaкшaног приступa 
и уз могућност рaзноликог 
приступa оргaнизaцијским, 
извођачким и институционaлним 
ресурсимa, потом свим 
културним и уметничким 
прогрaмимa могуће је јaчaти 
свесност о мултикултуралности, 
о вaжности зaједничке културне 
бaштине, савремених и живих 
културних и уметничких прaкси.
Тако долазимо до закључка, 
анализирајући све горе наведене 
разлоге, да  учествовање 
млaдих у друштву и културном 
животу подрaзумевa њихову 
пaртиципaцију у свим 
подручјимa, не сaмо обрaзовaњу, 
приступу културним догaђaјима  
и институцијaмa, већ и приступ и 
што веће ангажовање у култури.

Урош Милошевић, IVa

	 Млади	представљају	будуће	носиоце	друштва,	па	тако	и	будућност	друштва	зависи	
од	 њихових	 вредносних	 одабира.	 Они	 свој	 систем	 вредности	 формирају	 под	 утицајем	
вредносних	опредељења	друштва:	породице,	медија,	средине	у	којој	се	образују	или	раде,	
али	и	средине	у	којој	проводе	слободно	време.	С	обзиром	на	то	да	су	дефиниције	система	
вредности	 повезане	 са	 уверењима,	 циљевима	 и	 етичким	 нормама,	 треба	 размотрити	
одговоре	на	ова	питања	и	чему	наше	друштво	учи	младе	људе.

ЈЕДНА СОЦИОЛОШКА ПОЈАВА
– МЛАДИ И КУЛТУРА

 Истраживање које 
је спроведено у последњих 
неколико година међу ученицима 
56 средњих школа у општинама 
на територији Републике Србије, 
дало је  следеће информације о 
начину на који млади проводе 
слободно време: већина ученика 
у просеку  дневно има на 
располагању пет сати слободног 
времeна које најчешће проводе 
гледајући телевизију, слушајући 
музику, бавећи се спортом 
или друштвеним мрежама за 
рачунаром,  док је само 8,5% од 
укупног броја испитаника навело 
да у слободно време посећује 
културне манифестације.  
Истраживање је показало да 
једна трећина средњошколаца 
чита књиге само кад мора, када 
су оне део обавезне лектире, 
и немају интересовања да 
прочитају нешто друго, остали 
број испитаника чита у просеку 
једну књигу годишње, не 
рачунајући обавезну лектиру. 
Овај пресек стања који имамо, а 
тиче се  младих  и њиховог односа 
према свему што чини култура 
и њихово конзумирање исте 
је врло забрињавајуће. У овом 
случају наш задатак и обавеза је 
да у сарадњи са  институцијама 
културе, кроз организације и 
деловање културних радника 
утичемо  да култура постане 

један од алата младима за 
квалитетнији живот.
 Врло често нам се намеће 
и питање какав приступ млади 
имају културном животу. Оно 
што можемо и сами закључити је 
да је приступ врло често угрожен 
због рaзличитих рaзлогa – 
недовољно издвајање новца за 
културу, апатичност  друштва у 
коме живимо из чега произилази 
велика незаинтересованост 
младих,  недостaтaк временa 
и/или новцa за посећивање 
културних догађаја, неадекватна 
културна понуда којa не одговaрa 
ствaрним потребaмa млaдих, 
недовољна  подршка  културном 
и уметничком изрaжaвaњу 
млaдих и зa млaде, геогрaфскa 
огрaничењa – живот у слaбије 
рaзвијеним срединaмa, итд.
 Студије и истрaживaњa 
које је претходних годинa 
спровелa Европскa комисијa 
покaзaле су дa је осигурaвaње 
приступa млaдимa култури и 
уметности једaн од кључних 
предуслова  зa њихово пуно 
учестовање у друштвеним 
токовима. У тим студијaмa 
приступ рaзличитим облицимa 
културног животa је схвaћен 
кaо фундaментaлно прaво 
млaдих дa узму учешћа у 
друштву кaо његови члaнови. 
Без aдеквaтног приступa 
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	 Надовезујући	 се	 на	 своју	
идеју	 о	 преегзистенцијализму,	
Платон	излаже	свој	мит	о	пећини	
у	 којој	 људи	 седе	 приковани,	 уз	
могућност	да	гледају	искључиво	у	
зид	који	се	налази	испред	њих.	На	
том	зиду	они	посматрају	лелујаве	
силуете	 кипова	 и	 предмета.	
Далеко	 иза	 њих	 гори	 огромна	
ватра.	Мало	ближе	њима,	 такође	
иза	 леђа,	 пролазе	 мистериозни	
људи	 који	 носе	 кипове	 како	 би	
путем	сенки	гледаоцима	пружили	
одређени	привид	знања.
	 Када	се	неки	заробљеници	
ослободе	 из	 заточеништва,	 прво	
што	осете	је	бол	од	седења	и	окова,	

а	 затим	 гледају	 у	 ватру	 како	 би	
се	 привикли	 на	 светлост	 и	 тако,	
фигуративно	речено,	стичу	виша	
сазнања	о	стварном	свету.	Затим	
пролазе	 узани	 и	 стрми	 пут	 који	
води	до	излаза	из	пећине,	а	када	
дођу	 до	њега,	 они	 виде	потпуну	
слику	 стварности.	 За	 тренутак	
гледају	 у	 сунце	 које,	 када	 се	
упореди	 са	 сенкама	 на	 зиду	 и	
ватром	 из	 пећине,	 представља	
највиша	сазнања	која	су	доступна	
човеку.		 	
Ослобођеници	 тада	 осећају	
потребу	 да	 заробљеницима	
саопште	 и	 пренесу	 све	 што	 су	
видели	и	спознали.

Мистериозни	 људи	 са	 киповима	
метафорички	 представљају	
данашњу	власт	и	елиту,	а	оно	што	
приказују,	 у	 ствари	 су	 закони,	
правила	и	ограничења	која	нам	се	
путем	медија	сервирају	као	нешто	
што	 је	 исправно	 и	 чега	 се	 треба	
придржавати.	С	обзиром	на	то	да	
јесмо	 заробљени,	 одузето	 нам	 је	
сунце,	 истина	 која	нам	 с	правом	
припада.	 Без	 највиших	 сазнања	
ми	 смо	 беспомоћни	 и	 подложни	
манипулацијама	 система	 и	 због	
тога	 се	 осећамо	 као	 његови	
заробљеници.

Анђела	Ненадовић	и	Бојана	Раковић,	IVб

	 Каква	је	структура	Платоновог	мита	о	пећини?	Да	ли	се	осећамо	као	заробљеници	
Платонове	пећине	и	зашто?На	часу	филозофије,	у	склопу	радионице,	професор	Владан	
нам	је	поставио	питање	и	подстакао	нас	на	размишљање.	Наш	одговор,	поред	изнетих	
ставова,	уједно	садржи	и	објашњење	овог	мита.

Платонов мит о пећини
– повод за дискусију
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нужно следи да има разних 
људи, те да једни процењује као 
добро оно што други осећају као 
лоше. Ипак, Протагора својим 
схватањем стида и правде даје неке 
наговештаје природног права и 
тако доприноси ширењу грчких 
видика. Последњој истанци сваки 
човек би поседовао сопствене 
моралне вредности, различите 
од вредности других људи. 
Етички релативизам такође би се 
могао приказати и као етнички 
и социјални релативизам, онако 
како је то учинио Херодот.

Јелена Марковић и
Александра Лазаревић, IVb

	 Из	 данa	 у	 дан	 нам	 се	 дешава	 да	 доносимо	 закључке	 напречас,	 не	 сагледавајући	
све	 чињенице,	 не	трудећи	 се	 да	 допремо	до	 оних	о	 којима	 судимо	и	 откријемо	шта	 се	
то	заправо	крије	иза	наизглед	чврстих	оклопа.	Водећи	се	овом	идејом,	као	и	предлогом	
професора	филозофије,	одлучиле	смо	да	саставимо	текст	о	Протагори	и	његовом	етичком	
релативизму,	који	указује	да	су	сва	знања	дело	човека,	иако	несавршена	уводила	су	одређену	
врсту	толеранције	међу	различитим	погледима	на	свет.

Протагора и његов етички 
релативизам

 Пресократски грчки 
филозоф, Протагора, рођен је  
486. године пре нове ере у Абдери 
у северној Грчкој, а преминуо 411. 
пре нове ере. Био је Демокритов 
ученик. По мишљењу многих 
стручњака био је први Грк који 
је сам себе назвао софистом. 
Као најзначајнији представник 
софистике, познат по свом 
релативизму и агностицизму, 
Протагора је један од првих 
проминентних заступника 
скептицизма. Први је  заговарао 
да о свакој ствари постоје два 
супротна исказа, које је он и 
користио у својим закључцима. 
Његов познати цитат, којим 
почиње једно од његових дела, 
је: „Мера свих ствари је човек, 
оних које јесу да јесу, а оних 
које нису да нису“.  Ова теза, 
која указује да су сва знања дело 
човека, стога и несавршена, 
уводила је одређену врсту 
толеранције међу различитим 
погледима на свет. Ако је „човек 
мера свих ствари“, онда се 
могућности заиста везују само 
за једну биолошку врсту, знање 
поседује само човек, а вредност 
знања је релативна према 
људској природи која је мера 
свега постојећег и непостојећег. 
Верује се да је изазвао велике 
контроверзе током античких 
времена својом изјавом да је 

„човек мера свих ствари“, која 
по мишљењу неких филозофа, 
као што је Платон, значи да 
нема друге истине до оне коју 
појединци сматрају за истину. Та 
идеја била је револуционарна за 
то време и контрирала је другим 
филозофским доктринама које 
су тврдиле да је универзум 
заснован на нечем објективном, 
изван људског утицаја.  
 Протагора није сматрао 
да је политичко-друштвена 
стварност апсолутни појам 
(на пример савршена, најбоља 
и сл.), већ да ју је увек могуће 
мењати, односо побољшавати, у 
зависности од разумности људи. 
Тако из Протагорине максиме 

ЖИВОТ ШКОЛЕ
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	 Ученици	и	професори	Гиманзије	„Бранислав	Петронијевић“	су	
и	ове	године	прославили	Савиндан	у	празничном	расположењу.

Proslava savindana

 Пријем гостију је почео 
у 09:30, а пола сата касније 
уприличено је освећење жита 
и ломљење славског колача у 
присуству свештеника убске 
цркве.
 Свечани програм 
организован у част највећег 
српског светитеља припремале 
су професорка српског језика 
и књижевности Милица 
Милошевић Манојловић и 
професорка музичке културе 
Тамара Ристић Тешић. У 
представи су учествовали 
ученици Гимназије „Бранислав 
Петронијевић“ : Никола Зељић, 
Илија Дудић (глумци), Николина 
Ђурђевић, Ивона Руњајић 
(рецитатори), Стефан Капларевић 
(отпевао песму „Помози нам 
вишњи Боже“, пратња на гитари), 

Јована Митровић и Александра 
Јосиповић (балерине). Хор је 
поред Светосавске химне отпевао 
„Оче наш“ и песму „Краљ Урош и 
Јелена Анжујска“. У музичком делу 
програма наступали су: Андреа 
Ђурић, Николина Ђурђевић, 
Ивона Руњајић, Александра 
Маринковић, Нађа Милићевић, 
Невена Јаковљевић, Невена 
Симић, Ружица Ракић, Горана 
Перишић, Катарина Лончаревић, 
Мина Сајић, Кристина Миличић, 
Анђела Чупић, Теодора 
Максимовић. Техничку подршку 
пружио је Лазар Ђурашиновић.
 После свечане приредбе, 
домаћини славе и њихови гости су 
у празничној атмосфери прославу 
наставили уз послужење. 

ЖИВОТ ШКОЛЕ
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Како учити брже и уживати у томе?

За	ефикасно	учење	је	потребно:	имати	радне	навике,	направити	план	учења	и	научити	како	се	учи.

 РАДНЕ НАВИКЕ
-	Добре	радне	навике	омогућавају:	бољи	успех	у	школи,	више	квалитетног	и	слободног	времена	за	ствари	које	
волимо	да	радимо
-	За	стицање	радних	навика	је	важно:	да	се	направи	распоред	дневних	активности	како	би	се	учило	сваког	
дана	у	планирано	време	-	да	се	не	избегавају	испланиране	активности	и	не	одустаје	од	њих,	нипошто!	

 ПЛАН УЧЕЊА	подразумева	следеће	одлуке:

 КАКО учити!
Неопходна	су	четири	корака:
										•	почетни	преглед	градива
										•	читање	лекције
										•	препричавање	/преслишавање/
										•	обнављање	лекције

Градиво	које	хоћемо	да	научимо	треба	прво	да	прелистамо	и	покушамо	да	уочимо	кључне	речи.
Затим	све	темељно	прочитамо	и	све	што	је	важно	треба	да	запишемо.
Треба	да	повежемо	градиво	које	читамо	са	оним	што	већ	знамо.
Имајте	на	уму	да	је	ефикасније	учити временски распоређено (боље је учити три дана по један сат него 
један дан три сата!)
Када	концентрација	опадне,	потребно	је	направити	паузу.	Мозгу	је	потребна	пауза	како	би	обавио	синтезу	
протеина	и	усвојио	информације	из	периода	учења.
Мозак мора да буде одморен и опуштен за нове информације.	Умор	и	нерасположење	лоше	 	утичу	на	
учење.
Поставите себи реалан (достижан) циљ као мотивацију.	Ако	поставите	реалне	циљеве,	некада	ћете	их	
остварити.		Превисоки	и	нереални	циљеви	имају	контраефекат.	
Викендом проведите један  дан без учења. 

Александра	Ђелмаш,	Тијана	Лукић,	Лазар	Радовановић	и	Лука	Мијаиловић,	IIб

Да	ли	вам	се	дешава	да	мисли	лутају	и	да	имате	потешкоћа	са	
концетрацијом	приликом	учења?

Онда	лако	одустајете	јер	вам	учење	не	иде.
Мрзовољни	сте	када	треба	да	почнете	са	учењем,	али	то	не	би	требало	да	

вам	се	дешава	уколико	учите	на	прави	начин.

Савети	за	учење	

Где ћемо учити 
 

Кад ћемо учити Шта ћемо учити 

-Пронађите свој кутак за учење  
-Потрудите се да га уредите да би 
вам у  њему било пријатно. 
- Пре учења припремите све што 
вам је потребно 
- Са места где учите уклоните све 
што вам одвлачи пажњу.  
 

-Пре учења се одморите 
- Пронађите свој ритам учења и 
редовно га се придржавајте. 
- Концентрација не траје 
бесконачно. Када падне, 
направите паузу.   
-Слушајте на часу! Тако ћете код 
куће лакше научити и имати више 
слободног времена 

- ново градиво учимо истог дана 
- учимо предмете који су 
наредног дана у распореду 
-преслишавање значи да треба да 
понављамо својим речима оно 
што смо научили.  
-Ако не обнављамо градиво, 
велики део биће заборављен 
кроз неколико дана.  

 

16 страна, “ОГЛЕДАЛО” бр. 40., јануар 2020. 



ТЕХНИКЕ УЧЕЊА

ЖИВОТ ШКОЛЕ

Савети	за	учење	

	 Прво	што	нам	падне	на	памет	када	неко	спомене	учење	је	безброј	информација	
које	треба	прочитати	и	усвојити.	Међутим,	учење	је	много	више	од	тога.	Оно	је	важно	
јер	се	стичу	знања	и	вештине	које	нам	омогућавају	да	касније	унапредимо	сваки	део	
свог	живота.	Упркос	томе	што	је	толико	битно,	мали	је	број	људи	који	воли	да	учи,	
а	још	мањи	број	оних	који	знају	брзо,	ефикасно	и	квалитетно	да	уче.	Представићемо	
вам	неке	технике	које	су	делотворне,	а	свакодневно	их	можете	користити.		Изабрали	
смо	Фејнманову	и	Помодоро	технику

          • Помодоро техника
 
Ова техника је веома једноставна и моћна. Уочава се  
да се најбоље памти  почетак и крај   часа, филма или 
емисије. Ову чињеницу можемо применити и на даље 
учење како бисмо га учинили ефикаснијим. Током учења 
треба да обезбедимо што више почетака и крајева, а то 
ћемо учинити прављењем редовних пауза. Ова идеја 
је суштина Помодоро технике. Дакле, учење треба да 
поделимо на интервале од по 20 минута током којих 
ћемо правити петоминутне  паузе. Уместо да учимо 
непрекидно, све док не савладамо градиво, учићемо 
20 минута а након тога правити паузу од 5 минута и 
овај процес понављати све док не научимо све што је 
потребно. Ова техника има моћан психолошки ефекат 
јер је лакше почети са учењем ако знамо да ћемо учити 
20 минута, а не да нас чека 4 сата непрекидног рада.  
Додаћемо још неколико практичних савета .
- За мерење времема користите телефон. Навијте га 
да звони за 20 минута и 5 минута  да не бисте стално 
гледали  на сат и скретали себи пажњу.
- Током времена предвиђеног за учење треба се 
максимално фокусирати: нема друштвених мрежа, 
позива и порука. 
- Када аларм зазвони, оставите материјал за учење јер 
је време за паузу и навијте да звони за 5 минута. Пауза 
служи да се одморите и скренете мисли са онога што 
треба да запамтите.На паузи је пожељно да се физички 
активирате:  устаните, прошетајте, протегните се.
- Паузу можете да користите да наградите себе оним 
што волите, рецимо неким слаткишем.
- Када аларм најави крај паузе, поново га навијте. Нови 
круг учења можете започети Фејнмановом техником за 
оно што сте учили из претходних 20 минута. 
- Последњи савет је да ову технику можете користити и 
за друге послове као што су чишћење, читање романа, 
писање песама и тако даље.

Николина Ђурђевић , Александра Маринковић, Сандра Ђурић, 
Душица Ђорђевић, IIб

         • Фајнменова техника:

Ова техника је добила назив по физичару и нобеловцу  
Ричарду Фејнману. Као техника учења, применљива је 
на било који садржај, а  одлична је и за проверавање 
разумевања наученог као и  за дуже памћење и 
успешније учење. Фејнман је схватио разлику између 
површног знања (које је последица меморисања, учења 
без разумевања) и стварног знања са разумевањем. Код 
ученика се често среће усмереност на погрешну врсту 
знања - запамћивање уместо разумевања градива. Само 
оно што разумемо можемо и да применимо, а то је сврха 
учења.
Ова техника се може представити у четири корака: 
1. Изаберите тему коју проучавате (градиво које учите). 
Запишите све што вам је познато или што знате о тој 
теми. Током учења, додајите нове информације сваки 
пут када их уочите – тако ћете ослањати ново градиво 
на већ постојеће. 
2. Када сматрате да сте научили, следи провера. 
Затворите свеску или књигу или искључите електронске 
уређаје и замислите мало дете којем треба да објасните 
(испричате)  то што сте научили на што једноставнији 
начин, користећи речи које оно може да разуме. Крените!
Ако нисте успели  и  ако сте користили компликоване 
речи, то значи да нисте баш најбоље научили, односно 
схватили градиво. 
3. Током „предавања“ пратите себе: препознајте танка 
места у својим објашњењима и кад уочите да вам 
није баш све јасно, вратите се изворном материјалу и 
прочитајте још једном како бисте разјаснили и боље 
разумели. Понављајте „проблематичне“ делове градива 
све  док не успете да их објасните.
4. Понављајте поступак све док не повежете све 
чињенице и не објасните их на једноставан начин. 
Запамтите: свака тема се може представити тако да је 
свако разуме! 

Јана Павловић и Тамара Брековић IIb 
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МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА

Италијанска пустоловина

	 У	току	вушечасовне	вожње		
прелепи	 пејзажи	 су	 нам	 мамили	
погледе.	Пут	је	био	веома	далек,	а	
песма	је	била	наш	верни	сапутник.	
Када	смо	коначно	стигли	у	хотел,	
убрзо	 нас	 је	 и	 умор	 савладао,	 те	
смо	безбрижно	заспали.	
	 Иако	неиспавани,	енергије	
нам	није	мањкало,	те	смо	се	ујутру	
запутили	ка	Фиренци,	престоници	
ренесансе,	 граду	 Да	 Винчија,	
Медичија,	 Микеланђела,	 Дантеа	
и	 Брунелескија.	 Тамо	 смо	 се	
дивили	градским	знаменитостима	
као	 што	 су	 катедрала	 Санта	
Марија	 дел	 Фјоре,	 крстионица	
Светог	 Јована,	 трг	 Дуомо.	 Пред	
нама	 се	 затим	 указао	 Фијесоле,	
место	 великог	 шарма.	 Иако	
смо	 били	 исрпљени,	 поглед	 са	
приградског	 узвишења	 нас	 је	
очарао	и	брзо	смо	заборавили	на	
умор	 који	 нас	 је	 до	 тада	 полако	
савладавао.	 Свакако,	 на	 све	
љубитеље	 уметности,	 највећи	
утисак		оставио	је	музеј	Баргело,	
у	коме	смо	могли	да	видимо	дела	
Донатела,	Микеланђела,	Каравађа	
и	 многих	 других	 великана	
ренесансне	 и	 касније	 уметности.	
После	 напорног	 и	 садржајног	
обиласка	 града	 вратили	 смо	 се	 у	
хотел	и	Монтекатинију	пожелели	
лаку	ноћ.	
	 Следећег	 јутра	 упутили	
смо	 се	 у	 Сијену,	 где	 смо	 видели	
главни	 градски	 трг	 на	 коме	 се,	
још	 од	 средњег	 века,	 два	 пута	
годишње	 одржавају	 коњичке	

игре.	 Посетили	 смо	 и	 	 торањ	
Дел	Манђа.		Истог	дана	уживали	
смо	 и	 у	 лепоти	 Падове,	 једног	
од	 најстаријих	 универзитетских	
градова	у	Европи,	 одакле	 смо	 се	
запутили	ка	Верони,	где	смо	били	
смешетени	 у	 одмаралишту	 на	
периферији	града.
	 Четвртог	 дана	 пошли	
смо	 у	 обилазак	 града	 љубави,	
романтичне	 Вероне.	 Разгледање	
смо	 започели	 занимљивом	
причом	 водича	 о	 арени,	 згради	
Скупштине	 и	 фонтани	 која	 је	
посвећена	првом	краљу	уједињене	
Италије	 Виториу	 Емануелу.	
Прошетали	 смо	 до	 Трга	 Ербе,	
фонтане	Мадона	Верона	и	видели	
тамошњи	највећи	торањ.		Прошли	
смо	испод	моста	у	облику	лука	са	
ког	 је	 висило	ребро	кита.	Верује	
се	 да	 ће	 ребро	 пасти	 на	 особу	
која	ниједном	није	слагала	и	која	
је	 потпуно	 поштена.	 У	 наставку	
обиласка	 посетили	 смо	 кућу	
Капулетових	 и	 видели	 чувени	
Јулијин	 балкон.	 Фотографисали		
смо	се	са	Јулијом	и	пожелели	да		
нам		донесе	вечну	љубав.	Такође,	
на	 самом	 улазу	 у	 двориште	
оставили	смо	своје	љубавне	жеље	
у	нади	да	ће	нам	се	остварити
Пут	 је	 настављен	 ка	 Венецији.	
Прво	смо	се	укрцали	на	бродић	у	
луци	Лидо	де	Јесоло.	Неизвесност	
од	 непознате	 	 али	 очекиване	
велике	лепоте	Венеције	 коју	 смо	
могли	само	замислити	одржавала	

нам	 је	 пажњу,	 нестрпљиво	 смо		
журили	 да	 видимо	шта	 нас	 чека	
иза	следећег	угла.	Пожелели	смо	
да	у	Венецији	останемо	сатима	и	
уживамо	 у	 музици	 гондолијера.		
Шетали	 смо	 се	 Тргом	 Светог	
Марка	 који	 нас	 је	 одушевио	
својом	лепотом.	
	 Најснажнији	 урисак	 на	
нас	 оставила	 је	 црква	 Santa	Ma-
ria	 della	 Salute	 (Црква	 Госпе	 од	
Спаса),	вечита	инспирација	барда	
српског	песништва	Лазе	Костића.	
Венеција	 нам	 је	 понудила	
широк	 спектар	 културних	
садржаја	 и	 пуни	 утисака	 о	 овом	
јединственом	 граду	 на	 води,	
вратили	смо	се	у	хотел.	Последњи	
дан	 ове	 незаборавне	 	 ванатуре	
провели	 смо	 у	 Трсту,	 где	 смо	
посетили	 српску	 цркву	 Светог	
Спиридона.	Уследило	је	путовање	
за	Љубљану,	али	кишовито	време	
нас	 је	 спречило	 да	 обиђемо	 ову	
словеначку	престоницу
	 На	 Уб	 смо	 се	 вратили	
доносећи	лепе	успомене	и	добро	
расположење.	 Оно	 што	 је	 свима	
било	у	мислима	док	смо	излазили	
из	 аутобуса	 и	 поздрављали	 се	
са	 родитељима	 јесте	 то	 да	 је	
ова	 италијанска	 пустоловина	
била	 наше	 последње	 заједничко	
птовање	 и	 последњи	 тренутак	
чисте,	 дечије	 безбрижности.	 И	
заиста	је	тако	било.	 																																																																								
                         

Урош	Милошевић,	IVa

	 Све	је	почело	другог	септембра	када	се	група	матураната	упутила	на	
незаборавну	авантуру	кроз	Италију.	То	септембaрско	јутро	било	је	другачије	
од	сваког	другог.	У	ваздуху	се	осећала	позитивна	енергија	ђака	који	су	носили	
натоварене	кофере.	Након	молитве	за	срећан	пут	која	је	одржана	у	убској	
цркви,	кренули	смо	на	дугоочекивано	путовање.
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професора је усавршавање током 
радног века. Имала сам велику 
потребу да пратим најновије 
трендове у настави и налазила 
сам начина да се усавршавам како 
приватно, тако и преко школе. 
Годинама сам пратила циклусе 
предавања у Организацији Друштва 
Југославије француског језика и 
Удружења професора француског 
језика. Од Института за француски 
језик сам добила видео рекордер 
за наставу француског језика као 
награду за коришћење видео метода 
за стицање говорних компетенција, 
а касније и педагошки стаж у 
француском. 
   • Шта је за Вас било најважније 
током вишегодишњег рада?
 Примена савремених 
метода довела је до великих успеха 
у настави, тако да су моје ученице 
увек освајале једно од прва три 
места на регионалном такмичењу, а 
преко тридесет и пет мојих ученика 
су успешно завршили студије 
француског језика.
   • Каква су Вам осећања поводом 
одласка у пензију?
 Радујем се јер мислим да 
је, како би рекла моја професорка 
хемије, непристојно да се човек од 
шездесет година вуче по разреду. 
Уморила сам се и мисли да није 
лепо што у овим годинама морам да 
радим, а млади људи не могу да се 
запосле. Немам више ту енергију да 
повучем цео разред.
   • Да ли ће Вам недостајати школа 
и рад са децом?
 Не верујем да ће ми 
недостајати. Волела бих да осетим 
како изгледа живот без обавеза. 
Свакако одлазим срећна и испуњена 
и надам се да ће ме ученици такву и 
памтити.
  

Марија Руњајић, Јована Мијушковић,
Сања Марковић и Сара Ћесаровић, IVa

Заслужено у ново животно поглавље
 И поред тога што у просвети 
ради преко тридесет година, 
професорка Злата Недић за наше 
новине је изјавила: 
 ''Мени је и данас најлепше 
кад уђем у разред и осетим талас 
лепе, младалачке енергије. Тада 
све заборавим: и личне проблеме, 
и шта ме све боли и покушавам да 
љубављу обухватим цео разред“.
   • Биографија
 Професорка Злата Недић 
рођена је 1957. године на Убу, где је 
провела детињство и младост и где 
је касније завршила основну школу 
и гимазију. Увек је била одличан 
ђак. После завршене средње школе, 
професорка Злата се уписује на 
Филолошки факултет на одсеку за 
француски језик. За себе каже да 
је остварена жена са двоје деце и 
четворо унучади.
   • Зашто сте се определили за 
позив професора француског 
језика?
 Имала сам склоност ка 
језицима и књижевности уопште. 
У другом разреду гимназије сам 
одлучила да студирам француски 
језик и књижевност. Уписала сам се 
на факултет из љубави према овом 
језику. Тој љубави се придружила 
љубав према деци, тако да сам 
читавог живота радила оно што 
волим. То је ретка срећа.
   • Да ли сте се некада покајали?
Никада се нисам покајала. У време 
мојих студија појавио се проблем 
запослења и малих плата у просвети. 
Међутим, у исто време овај посао 
је остављао довољно времена за 
породицу и личне афинитете, што је 
мени било битније од велике плате.
   • Сећате ли се својих почетака?
Моја прва служба била је 1980. 
године у Основној школи ''Душан 
Даниловић'' у Радљеву. Брзо сам се 
везала за децу и колектив. Данас се 
тог првог запослења сећам као неке 
романтичне авантуре. Затим сам три 

године радила у Врелу у Основној 
школи ''Рајко Михаиловић''. На 
замену у Образовни ценар „Уб'' 
долазим 1985. године, где сам са 
мањим прекидима и изменама 
остала и до данас. Од 1987. до 1990. 
године радила сам као преводилац 
у Алжиру на изградњи бране ''Fon-
taine des Gazelles''. 1990. године 
отвара се Гимназија и ја прелазим на 
место професора француског језика 
са 30% радног времена. Касније сам 
почела да предајем и латински језик.
   • Има ли разлике у односу ученик- 
професор ако поредите време када 
сте Ви били ученик и сада када сте 
професор?
 Нису то велике разлике, али 
их има. У моје време неке професоре 
смо поштовали више, неке мање, 
али однос према професорима није 
претрпео велике разлике. У нашој 
средини још увек се поштује школа 
као институција и професори. 
Ми никада нисмо имали неких 
великих афера и скандала. Стално 
понављам младим професорима 
да је привилегија радити у нашој 
школи јер су наши ученици веома 
лепо васпитани и културни. Нисам 
запамтила за ових тридесет година 
постојања Гимназије ниједан 
велики проблем, напад на школу 
или професоре. Можда је то и 
разлог квалитета школовања овде и 
успешности наших ученика.
   • Која Вам је најлепша успомена 
настала током  рада у школи?
 Имам само лепе успомене. 
Немам ниједну лошу, али не бих 
могла да се одлучим за најлепшу. 
Мени је и данас најлепше када 
уђем у разред и осетим талас лепе, 
младалачке енергије. Тада све 
заборавим: и личне проблеме, и 
шта ме све боли и покушавам да 
љубављу обухватим цео разред.
   • Како коментаришете реформу 
образовања?
 Најважније за сваког 

ИНТЕРВЈУ
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ПОСЕТИЛИ СМО

	 Ученици	 су	 имали	
јединствену	 прилику	 да	 посете	
тринаести,	сада	већ	традиционални,	
Фестивал	 науке	 који	 сваке	 године	
своје	посетиоце	води	у	незаборавне	
авантуре	кроз	свет	науке.	Обишли	
су	све	хале,		упознали	се	са	науком	
кроз	 различите	 игре	 и	 сагледали		
је	 са	 забавне	 стране.	 Професори	
природних	 наука	 Бојана	 Томић,	
Драгана	Нешић	и	Милица	Орловић	
несебично	су		помагале		да	закони	
који	владају	у	природи	буду	схваћени	
и	 ову	 прилику	 су	 искористиле	 да	
сувопарна	 предавања	 са	 часова	
повежу	 са	 занимљивим	 огледима	
које	су	ученици	имали	прилику	да	
виде	и	сами	се	опробају	у	њиховом	
извођењу.
	 Ова	 година	 имала	 је	
симболични	 значај	 за	 ову	
манифестацију.	 Са	 обзиром	 на	 то	

да	се	Фестивал	одржава	тринаести	
пут,	 организатори	 су	 сматрали	 да	
је	 баш	 ова	 година	 прави	 тренутак	
да	 се	 посветимо	 разбијању	 и	
сузбијању	свих	митова	и	сујеверја,	
које	немају	своје	упориште	у	науци.	
Посетиоци	 су	 били	 у	 прилици	
да	 учествују	 у	 разоткривању	
мистерије	 слетања	 на	 Месец,	 да	
сазнају	 која	 све	 зрачења	 постоје	
и	 где	 се	 све	 могу	 открити,	 да	
преиспитују	мистерије	еволуције	и	
да	истражују	тајне	вечитих	машина	
које	нам	дају	енергију,	а	ништа	не	
траже	заузврат.	Главна	фестивалска	
Научно-фантастична	бина	у	хали	5	
угостила	је	научнике	из	целог	света.	
Током	четири	дана	на	сцени	су	се	
смењивали	 експлозивни	 научни	
шоу-програми	из	Француске,	САД,	
Аустрије,	Пољске,	Чешке,	Израела	
и	Естоније.

	 Фестивал	 	 је	 највећа	
манифестација	 посвећена	 науци	 у	
овом	 делу	 Европе	 и	 има	 изузетно	
велики	 значај	 у	 едуковању	 и	
образовању	 младих,	 као	 и	 у	
разоткривању	узбудљивих	научних	
чињеница.	 Фестивал	 је	 значајно	
место	 окупљања	 основаца,	
средњошколаца,	научника	из	целог	
света	и	свих	заљубљеника	у	науку.	
Ученицима	 пружа	 јединствену	
прилику	конкретне	примене	знања	
које	свакодневно	стичу	на	часовима	
природних	 наука.	 Такође,	 пружа	
могућност	неодлучним	ученицима	
да	се	определе	за	науку	којом	ће	се	
посвећено	бавити	до	краја	живота.	
Надајмо	се	да	ће	и	посете	ученика	
наше	гиманзије	овој	манифестацији	
постати	традиција.

Урош	Милошевић,	IVa

	 Ученици	Гимназије	„Бранислав	Петронијевић“,	у		пратњи	професора	биологије,	
хемије	и	физике,	посетили	су	Фестивал	науке	на	Београдском	сајму,	у	петак,	7.	децембра	
2019.	Програми	Фестивала	одржавани	су	на	више	од	6000	квадрата,	у	халама	3,3А	и	5.

Фестивал	науке

РАЗОТКРИВАЊЕ – НАУКА НА ДЕЛУ

Ученици са професоркама Д. Нешић, Б. Томић и М. Орловић
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	 У	оквиру	Недеље	парламентаризма	посетили	смо	14.	децембра	Народну	
скупштину	 Републике	 Србије.	 У	 Скупштину	 нас	 је	 увела	 наша	 Убљанка,		
народна	посланица	Ивана	Николић.	

Посета Народној скупштини
Републике Србије

 Имали смо несвакидашњу 
могућност да обиђемо дом 
парламентаризма у Србији  и  
да разговарамо са народним 
посланицима. У скупштинској 
сали су нас сачекали 
народни посланици Љубиша 
Стојмировић (СНС), Наташа 
Михаиловић Вацић (СДПС), 
Стефана Миладиновић (СПС) и 
Гордана Чомић (ДС).  Смештени 
у малој сали Скупштине , могли  
смо директно да постављамо 
питања народним посланицима 
о разним темама које нас 
интересују.  Дружење је протекло 
у пријатном разговору. Потом 
смо разгледали просторије 
Народне скупштине. Посебно 
одушевљење изазвала је посета 
Библиотеци Дома Народне 
скупштине, чији библиотечки  
фонд броји око 60 000 књига из 
области законодавства, историје, 
политике, права, социологије и 
филозофије. Имали смо прилику 
да видимо и копију Првог 
српског устава, познатијег као 
Сретењски устав из 1835. године 
и копију Славеносербског 
магазина из 1768. године. 
 Крај посете смо 
искористили за фотографисање.  

Сара Ћесаровић, Марија Руњајић и Јована 
Мијушковић, IVa

ПОСЕТИЛИ СМО

“ОГЛЕДАЛО” бр. 40., јануар 2020. страна 25



Да ли треба да будем 
ХРАБАР да бих био ПОШТЕН?

       У времену измењених вредности, када се добро све више замењује лошим, у годинама када се врлине 
све мање цене, и поштење је постало одлика само храбрих људи.
    Свакодневно сусрећући се са неправдом, многи се неће усудити да проговоре. Бирајући линију 
мањег отпора, зажмуриће на једно око, а у себи помислити: ,,Није то моја ствар.'' Због тога што то није 
ничија ,,ствар'', ничији проблем, из дана у дан некоме срце задрхти од страха и немоћи, немоћи да се 
супротстави.
     Људи су постали превише сурови. Слепи за туђе бриге и слабости, само о својима мисле. На погрешним 
особама исказују свој бес и фрустрације, због сопствених проблема стварају их и другима. Рекла бих да 
је једини проблем у њиховој глави. Од тога што ће васпитачица у вртићу безразложно повисити глас на 
неко дете, што ће сви посматрати насиље, али нико неће прићи да помогне, зато што ретко ко испадне 
фер, па врати новац који је нашао на улици; питам се где је људима нестало саосећање. Да ли је толико 
тешко бити човек?
     Плашимо се да кажемо да нам смета и да то није у реду. Друштво нам је такво да, ако мало изађемо 
из предвиђеног калупа, бићемо осуђени и одбачени. А свима је лакше да се једноставно склоне у страну. 
Само ће храбри иступити, не желећи да буду део света пуног неправде.
     И, поставља се питање, да ли је то храброст? Да ли се то данас назива храброшћу или лудошћу? Можеш 
ли бити поштен, а да са друге стране не испаднеш крив? Свакако сам сигурна да лошим стварима треба 
да се супротставимо, јер поштење не мора бити само особина храбрих.

Катарина Поповић, IVа

УЧЕНИЦИ ПИШУ

,,Уметност коју волим до заноса''          
(И. Секулић)

       ,,Читање је страст и сласт културе, култура сама'', каже Исидора Секулић, а ја се слажем да 
књижевност као уметност богати и оплемењује људски дух.
       Гледајући пејзаже и ликове у сликовницама, дете у себи ствара причу која израња из  тих слика. 
Одрастајући, причу жели да прочита и уз њу ,,режира'' одговарајући филм. Чудан је начин на који нас 
слова са страница књиге терају да размишљамо и замишљамо. Иако то не покушавамо, за тренутак 
ћемо се претворити  у Пепељугу, Толстојеву Ану Карењину или чувеног адвоката с Менхетна у драми 
Гијома Мусоа. Можда и залепршамо уз ,,Не, немој ми прићи'' Десанке Максимовић. Али, сигурно, 
животи ликова постаће наши сопствени. Патње и страдања, радости и љубави доживећемо увек  
на различите начине. Чак у одређеним животним добима, исто дело можемо схватити и тумачити 
другачије. Управо то је моћ и дар аутора, да нас пребаци с једног краја света на други, из антике нас 
доведе до савременог доба, и све то док пијемо јутарњу кафу код куће. Читајући књигу, писац ће нас 
натерати да ослушнемо музику док замишљамо плес дечка и девојке, осетићемо мирис колача које 
прави Сара Кеј, пробудиће жељу у нама за даљим истраживањем након читања биографије неког 
сликара. У том тренутку, у нама ће се испреплитати мноштво емоција, а поред књижевности, и 
мноштво уметности.
       И несвесни тога, наш речник ће постати богатији након читања сваког наредног дела, а ми 
ћемо полако добијати моћ да боље разумемо овај живот. Док читамо, проживећемо хиљаду живота 
имајући само један и зато је књижевност уметност коју волим до заноса.

Катарина Поповић, IVа
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УЧЕНИЦИ ПИШУ

Битне особине Бекетових јунака у 
антидрами „Чекајући Годоа“

 Након	 два	 огромна	 крвопролића,	 два	 охола,	 сурова	 и	 мукотрпна	 рата	 светских	 размера,	 у	
послератним	годинама	20.	века	човек	је	као	врста,	као	јединка	којој	је	једино	предодређено	да	мисли	и	
својом	мишљу	мења	свет	и	утиче	на	своју	судбину	и	као	једини	продуховљени	створ	на	овој	планети	стао,	
посрнуо,	клонуо	духом.	Он	је	резигниран,	преплашен,	налази	се	у	растројству	свих	својих	чула	и	целог	
свог	ума.	Упао	је	у	дубиозу	својих	мисли,	жеља	и	тежњи	о	идеалу	савршеног	света,	у	ком	се	све	догађа	
са	разлогом	и	има	сврху.	Он	ни	у	чему	не	види	лепоту,	драж,	поенту,	срећу	налази	у	алкохолу,	опијатима,	
бива	луцидан.	Ипак,	он	не	чини	ништа	да	то	стање	промени,	он	бежи,	а	да	тога	није	ни	свестан.	Он	чека,	
али	шта?
	 У	Бекетовој	антидрами	„Чекајући	Годоа“	први	пут	се	сусрећемо	са	егзистенцијализмом	и	апсурдом	
живота,	живота	у	ком	ништа	није	важно	и	нема	смисао,	живота	у	коме	је	једино	важно	убити	време	док	
чекаш...
	 Свега	неколико	јунака	који	се	прожимају	кроз	ово	дело	и	о	чијим	се	животима	у	први	мах	нема	
много	тога	рећи	заправо	представљају	целокупно	друштво	послератних	година,	друштво	које	је	неснађено,	
а	које	с	друге	стране	и	не	покушава	ишта	што	би	га	извукло	из	те	рутине	и	дало	му	подстрек	и	снагу	да	из	
живота	извуче	оно	најбоље	и	највредније.	Такво	друштво,	друштво	апсурда	и	безнађа	и	сам	Бекет	осуђује,	
те	нам	овим	делом	поручује	да	се	тако	не	може,	да	се	тако	не	сме.
Владимир	 и	 Естрагон,	 два	 уличара,	 скитнице	 које	живе	 дан	 за	 даном,	 од	 данас	 до	 сутра	 своје	 време	
проводе	 водећи	 празне	 разговоре,	 или	 пак	 ћутећи.	 У	 њиховим	 животима	 нема	 ничега	 што	 би	 било	
вредно	помена.	У	односу	на	Естрагона	Владимир	је	узвишенији,	супериорнији,	на	неки	начин	и	у	неким	
моментима	свестан	је	апсурда	свог	живота,	али	и	даље	приземан,	прост	и	препуштен.	Њих	двојица,	када	
су	заједно,	стално	упадају	у	размирице	и	несугласице,	они	не	могу	заједно,	али	ни	један	без	другог.	Таман	
када	нам	се	учини	да	ће	се	нешто	догодити,	да	ће	доћи	до	неке	активације,	када	помислимо	да	ће	они	
нешто	урадити,	или	некуда	поћи,	све	остаје	исто,	непромењено.	Ова	два	човека	чекају	Годоа,	али	ко	је	
он	заправо,	или	шта	он	за	свакога		од	њих	двојице	представља?	Они	га	чекају,	у	нади	да	ће	им	он	нешто	
променити,	покренути	набоље,	међутим		он	се	не	појављује,	а	они	и	даље	остају	статични.	Владимир	
и	Естрагон	заправо	су	представници	обичног	народа,	народа	који	није	задовољан	ситуацијом	у	којој	је,	
мада	ништа	не	предузима	да	исту	промени.
	 Поцо	и	Лики,	ликови	који	уносе	динамику	у	сам	сплет	догађаја,	не	симболизују	ништа	друго	до	
систем.	Поцо	је	главни,	надређени,	онај	који	се	за	све	пита	и	одлучује	о	свему.	Он	се	чини	као	наочит	и	
образован	човек,	а	који	заправо	није	ништа	до	обичног	простака	који	своје	фрустрације	и	неостварене	
амбиције	искаљује	на	оном	који	је	испод	њега	на	лествици	важности.	Чак	и	у	моментима	своје	слабости	
када	 је	 слеп	и	нејак,	 он	у	читаоцу	не	изазива	 тугу	 	 јер	 се	и	 тада	држи	 гордо	и	препотентно.	Лики	 је	
оличење	свих	оних	који	се	налазе	на	дну	друштвене	лествице	система.	Он	је	понизан,	јадан,	улагује	се,	
читалац	га	доживљава	као	псето.	Чак	и	онда	када	има	прилику	да	се	искаже,	истакне,	заузме	свој	став	у	
моментима	када	нема	узицу	око	врата,	он	остаје	исти,	ниподаштаван	и	бедан.
	 Последња	два	лика	у	овом	делу,	ликови	који	су	недокучени,	чије	лице	у	потпуности	није	откривено,	
ликови	 за	 које	 не	можемо	 са	 сигурношћу	 тврдити	 ко	 су	 заправо	 су	 представници	 свега	 онога	што	 се	
свакоме	од	нас	каткад	мота	по	глави	и	онога	што	се	у	овом	делу,	као	и	тадашњем	времену	чека,	чему	се	
тежи.	Дечак	је	посредник	између	два	беспосличара	и	Годоа.	Он	је	гласник	и	онај	који	преноси	вест.	Да	ли	
је	дечак	анђео?		Ако	јесте,	ко	је	онда	Годо?	Да	ли	је	Бог	или	смрт?
	 Тако	посматрајући,	долазимо	до	кључне	чињенице	да	сви	ликови	ове	драме	заправо	бег	од	свег	
апсурда	свог	живота	траже	у	Богу	или	у	смрти.	Међутим,	до	њега	не	можемо	сами,	потребна	нам	је	веза,	
спона.	На	крају,	Годо	ипак	не	долази,	а	цела	прича	се	понавља	и	иде	укруг.	Чини	се	да	се	нешто	ипак	мења	
и	догађа,	иако	заправо	све	остаје	исто	и	постаје	бескрај.	А	Годо	не	долази.	Не	долази	јер	се	то	не	дешава	
онда	када	ми	то	прижељкујемо	и	тражимо,	већ	онда	када	је	време,	када	је	свакоме	од	нас	записано.	И	
баш	зато	што	не	долази,	ми	добијамо	шансу	да	нешто	учинимо,да	нешто	променимо	и	да,	када	дође	час	
доласка,	будемо	спремни,	да	немамо	за	чим	да	тугујемо	и	чега	да	се	кајемо.	Можда	се	чини	да	се	баш	
ништа	не	догађа,	али	време	пролази	и	природа	се	поново	рађа,	баш	као	дрво	које	је	поново	олистало,	а	ми	
смо	трошни,	губимо	се,	нестајемо	и	зато	треба	да	на	прави	начин	искористимо	сваки	трен	који	нам	је	дат	
на	дар.

Сара	Лукић,	IVб
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УЧЕНИЦИ ПИШУ

Отуђеност као људска судбина у делима 
Камија, Бекета и Борхеса

 
 Након завршетка великих светских ратова поглед људи на свет и живот је био потпуно 
измењен. Многи су почели да се питају која је поента живота и живљења ако у ратном вртлогу све 
што је везано за човеково постојање може у трену ока нестати. Из овог размишљања  јавило се и 
мишљење  да је узалуд живети и ова спознаја је разочарала и у исто време инсипирисала многе 
уметничке душе. То разочарање је довело до појаве апсурда у књижевности.
 Анализа књижевних дела која припадају апсурду је многима задавала главобоље. Један 
од разлога за то је било коришћење несвакидашње мотивације у тим делима. Међу бројним, 
интригантним мотивима дела апсурда издваја се мотив отуђености. Делује да је овај мотив немогуће 
приказивати на различите начине, међутим савремени књижевници су побили такво убеђење. 
Често су комбиновали и друге мотиве са овим. Сетите се Борхесових или Бекетових јунака који су 
чекали долазак нечег смртног или нечег спасоносног и у исто време били отуђени од свих других 
људи, чак и од оних са којима су били присиљени бити у контакту. Камијев Мерсо је, са друге 
стране, сам изабрао отуђеност иако је имао бројне прилике да буде део друштва у правом смислу 
те речи. Њему је одговарало такво устајало, непромењено стање.
 Код Бекета, који је апсурд подигао на виши ниво у поређењу са свима до тада, па чак и данас, 
није сасвим јасно ни шта је натерало његове ликове да буду отуђени. Од почетка његовог чувеног 
дела ,,Чекајући Годоа” морамо једноставно прихватити да је тако, да су његови ликови отуђени. 
Такво стање је тесно повезано са мотивом чекања које доприноси статичности радње. Не знамо ни 
колико дуго се они налазе на том месту. Њихова судбина је да буду такви, одсечени од друштва.
Борхесов Виљари је прихватио да ће због своје прошлости морати да бежи и да се крије до краја 
живота. Прелази и преко тога да ће бити ван друштва, отпадник, само како би преживео. Али 
његова судбина је неизбежна и апсурдна- он зна да ће ,,прави” Виљари доћи до њега. Усамљен у 
свом изнајмљеном стану он чека долазак смртног непријатеља. Живи чекајући смрт и то је врхунац 
апсурда и поента егзистенцијализма.
 Мерсо је по природи отуђен. То први пут видимо по његовој реакцији на мајчиној сахрани. 
Са рођеном мајком није имао пристан однос, а само дан касније ступа у везу са колегиницом 
Маријом. Међутим ни за њу није емоционално везан. Он ништа не ради зато што он жели, већ на 
туђу иницијативу. Пасиван је, неодлучан, неамбициозан и као таквог други ће га тешко прихватити. 
Први пут када поступа инстинктивно убијајући Арапина, то плаћа главом што одаје утисак да он 
није ни смео бити ништа друго до странац у друштву јер би иначе настрадао.
Код свих наведених ликова отуђеност је главна црта њихових личности. Она је одредила исход 
свих најважнијих тренутака њихових живота. Међутим, важно је подсетити  да је инспирација 
за стварање овако изолованих и интровертних јунака дошла од осећаја неприпадања у друштву у 
послератном периоду. Човек није предодређен да буде сам и погубно је поистовећивање са оваквим 
ликовима.

Душан Ивановић, IVа
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,,Читајући добре писце,
дешавају се пред нама чуда“

                      - И. Андрић -

	 Читање	је	један	од	најлепших	
начина	на	који	човек	може	да	испуни	
своје	слободно	време,	а	сама	књига	
је	много	више	од	обичне	хартије.	Она	
читаоцу	нуди	неке	нове		и	другачије	
светове	 који	 су	 само	 на	 први	
поглед	 спутани	 њеним	 листовима	
и	корицама.	Начитан	човек	 је	богат	
човек.	 Његов	 осећај	 за	 лепо	 је	
развијен,	речник	обогаћен,	а	видици	
широки.	Разликује	 се	од	већине,	па	
је	његово	богатство	веома	уочљиво,	
мада	се	он	њиме	не	размеће.
	 Један	писац	је	давно	објаснио	
да	,,нема	књиге,	а	да	се	у	њој	нешто	
добро	не	нађе“.	Већина	ће	се	сложити	
са	овом	мишљу,	али	је	чињеница	да	
постоје	и	књиге	које	морају	да	падну	
у	заборав.
	 Многе	књиге	поседују	лепоту	
и	 вредност,	 оне	 су	 незаобилазно	
штиво	 за	 сваког	 правог	 читаоца	
којем	 год	 времену	 припадао	 јер	 ће	
добра	 књига	 трајати	 колико	 и	 само	
човечанство.	 Њихови	 ствараоци	
су	људи	 без	 којих	 би	 наш	 свет	 био	
духовно	сиромашан.	Покушајте	само	
да	 замислите	 ову	 планету	 без	 дела	
Достојевског,Толстоја,	Балзака...

	 Читајући	 ове,	 али	 и	 многе	
друге	писце,	ми	 	 заиста	пред	 својим	
очима	видимо	лепоте	и	чуда.	Не	само	
да	утисак	и	необичан	осећај	о	књизи	
имамо	оног	 тренутка	када	 завршимо	
читање,	 већ	 је	 он	 присутан	 и	 дуго	
након	 тога,	 чак	 до	 краја	 живота.	 По	
томе	 се	 вредна	 дела	 разликују	 од	
оних	књига	које	су	у	неком	моменту	
(можда	неправедно)	заборављене.
	 Читањем	 човек	 има	 прилику	
да	и	сам	буде	део	оног	света	који	се	
налази	међу	корицима.Он,	такође,	тај	
свет	 употпуњује	 јер	 својим	читањем	
исте	јунаке	и	приче	види	и	доживљава	
другачије,	 те	 се	 може	 рећи	 да	 сваки	
појединац	у	књизи		остави	и	неки	свој	
део.
	 Баш	због	свега	овога,	најбоље	
је	 бар	 мало	 времена	 посветити	
налажењу	 себе	 у	 доброј	 књизи	 и	
уживању.	Послушајмо	нашег	славног	
нобеловца	и	његову	мисао	која	каже	
да	се	„читајући	добре	писце,	дешавају	
пред	нама	чуда.“

Јована	Марковић,	IVб
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Свакодневица нам не 
оставља времена за 

књиге
 Сведоци	 смо	 времена	 у	 којем	 свет	 доживљава	 врхунац	 технолошко-
информатичког	напретка	и	у	коме	се	култура	и	уметност	све	више	стављају	у	један	
запећак,	на	страну	и	ван	домашаја	човековог	интересовања	и	егзистенције.	Онда	
нас	неће	ни	зачудити	што	се	уметничка	дела	све	мање	цене,	а	производи	масовне	
културе	постају	део	нас	самих,	а	да	тога	нисмо	ни	свесни.	
Уметност,	као	једна	од	најплеменитијих	човекових	делатности,	од	давнина	је	окупирала	
човекову	свест,	о	чему	сведоче	и	многобројна	уметничка	дела	непроцењиве	вредности.	У	
том	сплету	творевина	које	је	човек	стварао	да	би	живео	и	преживео,	нарочито	се	издвајају	
књижевна	дела	и	уметност	речи	која	је	њему	понајближа	и	најсроднија.
	 Међутим,	 у	 времену	 прогреса	 информационих	 технологија,	 књига,	 не	 само	 као	
уметничко	дело,	већ	и	као	дело	људскога	духа,	све	више	бива	запостављена	и	потцењена.	
За	разлику	од	пре	два-три	века,	када	се	није	могло	ни	замислити	да	свака	иоле	поштовања	
вредна	кућа	нема	своју	библиотеку,	данас	је	такав	подухват	дело	оних	који	још	увек	верују	у	
уметност.	Уместо	књиге,	савремени	човек	у	руци	држи	мобилни	телефон,	а	уместо	Андрића,	
чита	вести	о	ријалити	звездама.	Тако	је	технологија	почела	да	се	развија	на	уштрб	уметности,	
уместо	да	те	две	неопходне	компоненте	човековог	живота	напредују	упоредо	и	са	међусобним	
уважавањем.
	 Чини	ми	се	да	је	технолошки	напредак	умногоме	утицао	на	разарање	културе	читања,	
нарочито	код	младих,	између	осталог	зато	што	су	се	и	сами	људи	изменили	и	отуђили	једни	
од	других,	али	и	од	сопствене	личности.	Све	мање	можемо	чути	међусобни	разговор	,	жив,	
усплахирен	и	течан,	а	вештина	писања	скоро	да	је		пала	у	заборав.	Изгубила	се	она	лепа,	
фина,	 истанчана	 вештина	 писања	и	 преношења	 уметничих	идеја	 кроз	 речи,	 које	 некада	
могу	 лечити	боље	и	 од	најбољег	мелема.	 	Књиге	 се,	 истина,	 пишу,	 али	 та	 дела	немају	
ни	 уметничку,	 ни	 научну,	 нити	 било	 какву	 другу	 вредност.	 Преплављени	 смо	 делима	
разних	псеудокњижевника	који	говоре	много,	а	не	казују	ништа,	па	смо	се	отуђили	и	од	
свевремених	дела	класичне	књижевности,	која	би	нам	свима	морала	бити	узор	и	циљ	
наших	тежњи.	Увек	сам	критиковао	оне	који	књижевност	схаватају	олако	и	који	не	
желе	о	њој	да	дискутују.	Чему	онда	књижевно	дело	ако	се	о	њему	не	говори	и	ако	
не	заживи	међу	читаоцима?	Зато	се	делу	треба	посветити	и	о	њему	промишљати	
и	филозофирати,	али	те	су	духовне	радње	савременом	човеку	постале	стране	и	
нелагодне.	Из	 тих	 разлога	 дела,	 а	 нарочито	 она	 најквалитетнија,	 она	 која	 су	
достигла	највеће	уметничке	домете,	имају	све	мање	читалаца.
	 Морамо	 се	 освестити,	 пробудити	 и	 коначно	 спознати	 колико	 нам	
је	књижевност	и	уметност	уопште	неопходна	да	бисмо	се	могли	назвати	
људима.	Следимо	стихове	Миодрага	Павловића	и	можда	ћемо	успети	да	
се	спасемо	и	избавимо	из	блата	духовне	заосталости	–	Научите	пјесан,	
то	је	избављење!
 

Урош	Милошевић,	IVа
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	 Осим	што	 својим	 ђацима	 помаже	 у	 савладавању	 градива	 и	 припрема	 их	 за	
живот,	Гимназија	их	и	подржава	у	сваком	настојању	да	покажу	емпатију,	бригу	за	
другог,	да	лакше	организују	и	реализују	помоћ	онима	којима	је	најпотребнија.	

ИГРАМО ДА МИЛИЦА ПОБЕДИ!

 У петак, 13. децембра 2019. године, са почетком 
од 17 часова, у Спортској хали, одржан је хуманитарни 
турнир у малом фудбалу под слоганом ,,Играмо да Милица 
победи". Турнир је одржан да би се прикупила новчана 
средства за лечење мале Милице Вујковић, сестре једне 
наше школске другарице. Идеја за турнир потекла је од 
одељења IIа и њихове разредне, професорке српског језика 
и књижевности Жељке Митровић. 
 На турниру су учествовале четири екипе: Гимназија 
,,Бранислав Петронијевић", Техничка школа ,,Уб", ФК 
,,Јединство" и „Ливадица“. Одигране су четири изванредне 
утакмице.
 Прву утакмицу играле су екипа наше школе и 
Техничке школе ,,Уб". Победник овог меча била је Техничка 
школа. Једини погодак за Гимназију  постигао је Андрија 
Ранисављевић, док су противници три пута затресли нашу 
мрешу. Другу утакмицу одиграли су „Ливадица“ и ФК 
,,Јединство". Победник овог дуела је екипа ФК ,, Јединство" 
која је поразила противнике резултатом 3:2.
 Гимназија је у борби за треће место савладала екипу 
„Ливадица“ резултатом 3:2. Стрелци за Гимназију били 
су Андрија Ранисављевић, Здравко Марковић и једина 
дама у тиму, Катарина Павловић. За тим Гимназије, поред 
већ поменутих стрелаца, играли су и: Никола Зељић, 
Стефан Симић, Давид Пајовић, Лука Мандић, Мирослав 
Бранковић, Вукашин Филиповић, Јанко Хаџић и капитен 
тима, Никола Вујетић.
Победник турнира је Техничка школа ,,Уб", која је у финалу 
победила ФК ,,Јединство" резултатом 3:1. 
 Поред мушких екипа, на турниру су учествовале 
и девојчице из Фудбалског клуба ,,Јединство". Оне су 
одиграле ревијалну утакмицу и тако допринеле овом 
хуманитарном догађају. 
 Турнир је окупио велики број људи који су пружили 
помоћ малој Милици. Заједничким снагама, публика и 
фудбалери су кроз спорт помогли девојчици и својим 
прилогом учествовали у њеном лечењу. 
 Гимназија ,,Бранислав Петронијевић" је захвална 
свима који су посетили турнир и пружили помоћ Милици 
Вујковић. Уједињеним снагама можемо много да учинимо!
                                                                                         Сања Марковић, IVa
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Још једном је било!
...овог пута само племенитије – са хуманим мотивом

			Улоге:
Теодора - Ана Максимовић
Бака – Анђела Ненадовић
Вукан – Вукашин Филиповић
Адмир – Иван Вилотијевић 
Отац – Александар Марковић
Маја – Нађа Милићевић
Лана – Невена Јаковљевић
Стефан – Огњен Милић
Јована – Анђелија Јоцић
Црни – Јанко Хаџић
Силвана – Тара Митровић
Најава – Давид Пајовић
Балерина – Ружица Ракић
Докторка – Теодора Арсенић
Милан – Никола Мијаиловић
Дечко из публике – Огњен 
Ђурђевић

режија: Тара Митровић и проф. 
Жељка Митровић
светло: Ненад Јеличић
тон: Лазар Вукашиновић
суфлер: Ружица Ракић
шминка: Катарина Лелићанин

 Премијеру	 ове	 представе	
смо	 играли	 у	 мају,	 па	 је	 за	 друго	
извођење	било	потребно	посветити	
се	 и	 одабиру	 адекватних	 замена	
за	 деветоро	 прошлогодишњих	
матураната	 који	 су	 сада	 на	
факултетима.	 Одмах	 након	
успешне	 аудиције,	 23.	 септембра,	
кренули	 смо	 свакодневно	 и	

вишечасовно	 да	 пробамо	 и	
вежбамо	 у	 новој	 екипи.	 Ани,	
Ивану,	 Анђелији,	 Јанку,	 Огњену,	
Ружици	и	мени	су	се	придружили	
Вукашин	Филиповић,	Александар	
Марковић,	 Огњен	 Милић,	 Нађа	
Милићевић,	 Невена	 Јаковљевић,	
Давид	Пајовић,	Анђела	Ненадовић,	
Теодора	 Арсенић	 и	 Никола	
Мијаиловић.	Први	пут	су	се	испред	
миксета,	 као	 техничка	 подршка,	
опробали	 Ненад	 Јеличић	 и	 Лазар	
Вукашиновић.	 Захваљујући	
глумцима	 убског	 позоришта	 и	
Установи	 за	 културу	 и	 спорт	
добили	 смо	 простор	 за	 вежбање	
и	 извођење.	 Захвалност	 дугујемо	
и	 Немањи	 Јовановићу	 и	 Мирку	

Јаковљевићу,	 који	 су	 нам	 својим	
искуством	 несебично	 изашли	 у	
сусрет	 и	 помогли	 да	 реализујемо	
идеје	техничке	природе.
 Огњен Милић (Стефан) 
о	 свом	 првом	 искуству	 на	
позоришним	даскама	каже:
	 „Било	 је	 јако	 занимљиво	
учествовати	 у	 овој	 представи.	
Нисмо	имали	 баш	много	 времена,	
али	то	је	био	разлог	свакодневних	
проба	на	којима	смо	уживали.	Кад	
сам	добио	улогу,	прво	на	шта	сам	
помислио	било	је	–	како	се	изборити	
са	 неколико	 вулгаризама	 пред	
великим	 бројем	 људи.	 То	 је	 било	
нешто	чега	сам	се	највише	плашио,	
али	како	је	време	пролазило,	успео	

	 У	петак,	25.	октобра	2019,	на	великој	сцени	Дома	културе,	пред	пуном	
салом	одигали	смо	Биће	(са	краткосилазним	на	 	И	и	са	мало	више	жара	
него	први	пут	).	Уместо	улазница	публика	 је	остављала	свој	добровољни	
прилог,	 који	 је	 био	 упућен	 једној	 социјално	 угроженој	 породици	 са	троје	
деце,	међу	којима	су	наши	другари	из	наших	средњих	школа.

А. Максимовић, Т. Митровић и Р. Ракић
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сам	 да	 се	 уживим	 у	 улогу	 и	 да	 је	
сматрам	баш	тако	–	улогом,	нечим	
што	 не	 говорим	 ја,	 већ	 Стефан.	
Трудио	сам	се	да	људима	пренесем	
један	 од	 свакодневних	 проблема	
са	 којима	 се	 млади	 сусрећу.	 Није	
било	лако,	али	се	искрено	надам	да	
сам	у	томе	успео.	Било	је	забавно	
проводити	 време	 са	 осталима	
из	 екипе.	 Шалом	 смо	 смањивали	
трему	 и	 нервозу,	 али	 је	 и	 музика	
томе	 доста	 допринела.	 Пуштали	
бисмо	је	и	слушали	све	до	почетка	
пробе.	 Ово	 је	 била	 јединствена	
прилика	да	се	опробам	и	у	глуми	и	
морам	да	признам	да	ми	је	до	сада	
ово	једно	од	најлепших	искустава.“
 Анђелија Јоцић (Јована) 
је о свом утиску о представи 
рекла:
	 ,,Част	ми	је	била	да	два	пута	
будем	 учесник	 ове	 феноменалне	
представе.	 Добар	 текст,	 дивни	
млади	 људи	 пуни	 ентузијазма	 и	
стручна	 помоћ	 допринели	 су	 да	
све	 буде	 професионално	 изведено.	
Најлепше	у	процесу	стварања	ове	
представе	јесте	било	то	што	смо	
се	 сви	 међусобно	 спријатељили	

и	 што	 смо	 у	 тешким	тренуцима	
били	 највећа	 подршка	 једни	
другима.	 Пробе	 су	 свакодневно	
биле	 испуњене	 смехом	 и	
позитивном	енергијом,	па	нам	због	
тога	 вишечасовно	 вежбање	 није	
представљало	 никакву	 тесшкоћу.	
Дивно	 је	 било	 бити	 део	 оваквог	
„пројекта“.“
 Невена Јаковљевић 
(Лана)	 каже	 да	 је	 било	 тешко	 и	
захтевно,	али	је	на	крају	ипак	било	
све	у	реду:
 „Представа	 коју	 смо	
играли	 била	 је	 веома	 озбиљна	 са	
тешким	 животим	 ситуацијама.	
Осећала	 сам	 напетост	 све	 до	
изласка	 на	 сцену.	 Требало	 је	 да	
публика	 осети	 мирис	 болничке	
собе	 и	 патњу	 са	 којом	 се	 храбро,	
као	Лана,	боре	наши	вршњаци.	За	
мене,	 шеснаестогодишњакињу,	
то	 је	 био	 веома	 тежак	 задатак.	
Сви	смо	дали	све	од	себе	и	урадили	
одличан	посао.	За	технику	и	глуму	
су	 нам	 помогле	 Тара	Митровић	 и	
професорка	 Жељка	 Митровић.	
Најтеже	 у	 току	 припрема	
представе	биле	су	саме	приче	наших	
ликова,	тј.	 задатак	 да	 пренесемо	
озбиљна	 и	 дубока	 осећања	 ликова	
које	играмо.	Најсмешније	што	нам	
се	 дешавало	 на	 пробама	 су	 биле	
ненамерне	 грешке	 са	 текстом,	 а	
најлепше	 је	 дошло	 тек	 на	 крају,	
кад	 сам	 осетила	 успех	 представе	
и	 кад	 сам	 схватила	 да	 се	 труд	
исплатио.“
	 Све	 приче	 које	 је	 публика	
слушала,	 сви	 поступци	 које	 је	
видела	 и	 сва	 унутрашња	 стања	 и	
осећања	 која	 смо	 се	 трудили	 да	
покажемо,	саставни	су	део	живота	
многих	младих	људи,	тако	да	није	
било	тешко	препознати	се	у	њима.	
На	сцени	смо	показали	да	постоје	
животне	 ситуације	 које	 нису	 лаке	

ни	одраслима,		а	нарочито	су	тешке	
и	 провокативне	 за	 младе:	 болест	
и	 губитак	 блиске	 особе;	 верска	
и	 национална	 нетрпељивост;	
запостављање	 и	 занемаривање;		
лоши	 породични	 и	 вршњачки	
односи;	 несналажење	 у	 страној	
земљи;	 	 тешка	 болест;	 сексуално	
злостављање;	 нежељена/мало-
летничка	трудноћа.	

	 Наши	ликови	не	дају	готове	
одговоре	на	озбиљна	питања	и	теме	
о	 којима	 говоре,	 али	 ставом	да	 се	
вреди	борити	шаљу	важну	животну	
поруку.	 Надам	 се	 да	 су	 њихове	
приче	 деловале	 ослобадђајуће	
на	 публику	 и	 да	 су	 схваћене	 као	
подстицај	 да	 цене	 и	 воле	 живот	
који	им	је	дат.	
	 Психолог	 наше	 школе,	
професорка Милка Михаиловић 
је	додала:
 ,,Представа	 је	 вишеслојна	
и	 шаље	 поруку	 младима	 -	 да	 се	
тешке	ствари	дешавају	и	другима;
родитељима	 -	 да	 се	 запитају	 и	
преиспитају	 сопствене	 васпитне	
поступке	и	однос	са	својом	децом	
и	наставницима	-	да	препознају	и	
разумеју	да	и	иза	неприхватљивог,	
неодговорног,	 понекад	 и	 опасног	
понашања	 младих	 лежи	 нешто	
друго.
	 Разумети	 не	 значи	
одобрити,	 већ	 се	 повезати	 са	
другим	 и	 послати	 поруку:	Ту	 сам	
за	 тебе	 и	 кад	 мислиш	 да	 нико	
није.”
	 Наша	 порука	 стоји	 иза	
назива	 представе	 у	 комбинацији	
са	 насловом	 Јасминкиног	 романа	
и	 песме	 која	 прати	 наше	 приче	 -	
БИЋЕ	све	у	реду.

Тара	Митровић,	IIIа

Јанко Хаџић
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ГОДИШЊИЦА

110 ГОДИНА ОД СМРТИ 
,,ВЕЧИТОГ МЛАДОЖЕЊЕ’’

 Ове	 године	 обележавамо	
110	 година	 од	 смрти	 великог	
српског	 песника,	 најпознатијег	
представника	српског	романтизма,	
поред	 Јакшића	 и	 Змаја,	 човека	
великог	талента	и	емоције,	разорне	
енергије	 и	 хиперактивности,	
,,лудака’’,	 изузетно	 мудра	 човека	
који	 је	 написао,	 по	 мишљењу	
многих,	 најлепшу	 љубавну	 песму	
наше	 књижевности,	 један	 велики	
дитирамб	љубави	и	велику	химну	
љубавној	трагедији.	
	 Лаза	 је	 рођен	 у	 Ковиљу	
1841.	године.	Завршио	је	гимназију	
у	 Новом	 Саду,	 након	 чега	 се	
уписао	на	Пештански	универзитет	
и	 завршио	 права.	 После	 тога	
је	 био	 гимназијски	 наставник,	
затим,	 неколико	 година,	 адвокат,	
а	 након	 тога	 се	 све	 до	 смрти	
бавио	 искључиво	 књижевношћу,	
новинарством	и	политиком.	
	 Водио	 је	 занимљив	 живот	
и	 о	 томе	 сазнајемо	 на	 основу	
прича	 оних	 који	 су	 га	 познавали,	
на	основу	текстова	који	су	писани	
о	 њему,	 али	 и	 његових	 дела	 која	
најбоље	сведоче	о	животу	,,вечитог	
младожење’’,	како	су	га	називали.	
Свима	 који	 су	 чули	 за	 Лазу	
Костића,	 не	 може	 да	 не	 падне	 на	
памет	звонко	име	Ленке	Дунђерски	

које	одзвања	у	глави	на	сам	помен	
Лазиног	имена,	као	нешто	што	на	
најприроднији	начин	увек	везујемо	
за	 њега.	 Песникова	 неостварена	
љубав,	 муза	 и	 инспирација	
за	 стварање	 најпознатије,	
најемотивније,	 најискреније	
песме,	песме	,,Santa	Maria	della	Sa-
lute’’,	била	је	управо	млада	Ленка.	
Ленка	и	Лаза	су	се	упознали	када	је	
Ленка	имала	21,	а	Лаза	50	година.	
Између	њих	се	родила	љубав,	али	
је	Костић	одлучио	да	се	удаљи	од	
Ленке,	пружајући	јој	прилику	да	се	
уда,	што	се	није	догодило.	Повукао	
се	најпре	у	манастир	Крушедол,	а	
затим	се,	на	предлог	Ленкиног	оца,	
оженио	 Јулијаном	 Паланачки	 из	
Сомбора.	Ленка	затим,	два	месеца	
после	 Лазине	 женидбе,	 умире	 у	
Бечу	 на	 дан	 свог	 25.	 рођендана.	
Њена	смрт	је	и	дан	данас	обавијена	
велом	 тајне	 јер	 се	 не	 зна	 тачан	
узрок	 смрти.	 Лаза	 је	 после	 њене	
смрти	 писао	 Дневник	 снова	 у	
којем	 је	 описивао	 догађаје	 своје	
унутрашње	 личности,а	 главна	
јунакиња	 је	 била	 управо	 Ленка.	
Према	 записима	 из	 дневника,	
Ленка	 за	 њега	 никада	 није	 била	
,,сасвим	мртва“.
	 Поред	 песме	 коју	 сам	
поменула,	Лаза	је	написао	и	многе	

друге	попут	песме	 ,,Међу	 јавом	и	
мед	 сном’’,	 ,,Еј,	 ропски	 свете!”,	
,,Снове	снивам’’,	,,Дужде	се	жени’’	
и	 сл.	 Написао	 је	 и	 три	 драме,	
од	 којих	 је	 најпознатија	 драма	
,,Максим		Црнојевић’’.		Лаза	је	био	
наш	 први	 шекспиролог.	 Превео	
је	 први	 на	 српски	 језик	 ,,Ромеа	 и	
Јулију’’.	
	 Умро	је	1910.	године	у	Бечу,	
а	сахрањен	је	у	свом	Сомбору.	
	 Остаће	 запамћен	 као	 један	
од	 најзначанијих	 књижевника	
српског	 романтизма	 и	 човек	
занимљиве	 судбине,	 чије	 ће	 се	
песме	 читати	 и	 ишчитавати	 све	
док	 постоји	 потреба	 за	 добрим	
песником	и	његовим	делом.	

Милица	Ђурић,	IVб

	 ,,Сувише	 је	 све	 добро	 почело	 у	 младом	 Лази.	 Младић	 од	 двадесет	
седам	 година,	 лепога	раста,	 бујне	косе,	плаховите,	 даровите	речи,	 још	и	
у	раскошној	долами	Милетићева	омладинца	и	сина	имућног	оца,	Лаза	 је	
морао	личити	на	полубога.	Уходила	га	је,	дакле,	љубомора	богова’’,	говорила	
је	Исидора	Секулић	о	познатом	српском	романтичару.

Л. Костић
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ИЗ ЛИЧНОГ УГЛА

Нове године увек долазе
у прави час, за нас

	 Разговарала	сам	са	неколико	
својих	 вршњака	 о	 томе	 каква	 је	
њима	била	претходна	 година,	шта	
планирају	да	раде	ове	године,	шта	
све	очекују	од	ње,	да	ли	се	плаше	
промена	које	су	неминовне.
Ања Ранисављевић, IVa:
 Од	 2020.	 очекујем	 заиста	
све	 најбоље.	 На	 првом	 месту	
ми	 је	 здравље.	 Очекујем	 такође	
добре	оцене	како	бих	се	уписала	на	
жељени	факултет,	а	све	то	желим	
и	својим	друговима	и	другарицама	
јер	нам	је	то	ипак	најбитније	ове	
године.
Катарина Матанов, IVb:
 И	 претходна	 година	 ми	 је	
била	 лепа,	 али	 бих	 волела	 да	 ова	
буде	 вредна	 памћења.	 Желим	 да	
упишем	педагогију	и	све	што	будем	
радила	 у	 првој	 половини	 године	
биће	посвећено	томе.	Спремам	се	
још	од	септембра	и	надам	се	да	ћу	
успети.	Волела	бих	и	да	отпутујем	
ове	године	некуда	са	друштвом,	да	
се	мало	одморимо	пре	факултета,	
а	онда	ће	свако	отићи	на	различите	
стране.
Тања Софронић, Iva:
 Претходна	 година	 ми	 је	
била	 тешка	 што	 се	 тиче	 учења,	
али	 наравно,	 лепа	 и	 незаборавна	
што	 се	 тиче	 дружења.	 Када	 је	
реч	о	2020.	години,	мислим	да	она	
не	може	да	се	пореди	са	прошлом	
јер	је	то	година	у	којој	завршавамо	
наше	четворогодишње	школовање	
у	 Гимназији.	 Ово	 је	 година	 пуна	
обавеза,	 од	 којих	 је	 најбитнија	
она	 да	 постигнемо	 што	 бољи	
успех	и	да	се	упишемо	на	жељене	
факултете.	Надам	се	да	ћемо	сви	
успети	у	томе.	

Александра Лазаревић, IVb:
 Ова	 2020.	 година	 за	 нас	
матуранте	 је	 изузетно	 битна	
јер	 са	 собом	 доноси	 много	
обавеза	 и	 одговорности.	 У	 овој	
години	 ћемо	 направити	 важан	
корак	 за	 своју	 будућност,	 а	 то	
је	 упис	 на	 факултет,	 стога	 је	
морамо	 озбиљно	 схватити.	 Свим	
матурантима	 желим	 да	 добију	
индекс	 факултета	 за	 који	 су	 се	
одлучили	 и	 чија	 их	 тематика	
занима	и	тако	себи	обезбеде	посао	
који	ће	их	испуњавати.	

	 Мало	 опширнији	 одговор	
ми	 је	 дао	 ученик	 одељења	 IVа,	
Урош Милошевић:
 Иако	 се	 људи	 можда	
претерано	 радују	 новој	 години	 и	
са	 великим	 усхићењем	 дочекују	
тај	 1.	 јануар,	 за	 мене	 је	 тај	 дан	
као	и	сваки	други.	Чини	се	да	нема	
веће	 еуфорије	 и	 лудила	 од	 тог	
фамозног	дочека,	да	не	заборавим	
да	скоро	да	нема	особе	која	прави	
списак	 онога	 што	 би	 у	 новој	
години	 требало	 урадити,	 како	
поправити	 своје	 понашање	 или	
побољшати	своју	личност.	Ставке	
са	 таквог	 списка	 је	 потребно	
стално	 имати	 на	 уму	 и	 о	 њима	
чешће	 размишљати	 јер	 је	 сваки	
нови	 дан	 прилика	 да	 поправимо	
и	 побољшамо	 себе.	 Годину	 коју	
остављам	 иза	 себе	 памтићу,	 пре	
свега,	по	учествовању	на	семинару	
из	 биологије	 у	 И.С.	 Петница,	
која	 ме	 је	 научила	 основама	
научноистраживачког	 рада	 и	
која	 је	 проширила	 моје	 сазнајне	
видике.	Годину	која	нам	предстоји	
ћу	 свакако	 памтити	 по	 упису	 на	

Филолошки	факултет,	на	катедру	
за	српски	језик	са	јужнословенским	
језицима.	 Читаоцима	 Огледала,	
нарочито	 матурантима,	 иако	 је	
већина	већ	одабрала	факултете	на	
којима	 ће	 студирати,	 желео	 бих	
да	поручим	да	новац	јесте	фактор	
који	 умногоме	 утиче	 на	 избор	
професије,	али	не	сме	бити	једини.	
У	 овој	 земљи	 морају	 обитавати	
људи	који	своју	професију	сматрају	
великим	животним	задовољством,	
а	 не	 послом	 који	 их	 лишава	 сваке	
могућности	добијања	исте.
		 Сви	желимо	да	се	упишемо	
на	 одређени	 факултет	 или	 вишу	
школу	 и	 зато	 се	 трудимо	 да	
надоместимо	 неке	 пропусте	 у	
учењу	 које	 смо	 направили	 током	
претходних	 година	 како	 бисмо	
што	 боље	 урадили	 пријемни	
испит.	Лично	желим,	 поред	 свега	
што	 су	 остали	 ученици	 навели,	
да	 у	 2020.	 постанем	 одговорнија	
него	 што	 сам	 била	 2019.	 године,	
да	 будем	 упорнија	 у	 остваривању	
неких	зацртаних	циљева,	наравно,	
прочитам	 много	 добрих	 књига,	
одгледам	 много	 добрих	 филмова	
и	 проведем	 годину	 на	 занимљив	
начин	 како	 бих	 у	 децембру	 била	
задовољна.	 Све	 што	 сам	 навела	
желим	 и	 осталим	 матурантима,	
али	 и	 другим	 ученицима	 наше	
школе.	 Будите	 активни,	 радите	
нешто	 занимљиво	 у	 новој	 години,	
али	 најважније	 од	 свега,	 будите	
срећни.	 Најбитније	 је	 да	 увек	
будете	срећни.
"Немојте живети исту годину 75 
пута и то називати животом."

-	Толстој	-
МилицаЂурић,	IVб

	 Још	 једна	 година	 је	 за	 нама.	 У	 2020.	 години	 ћемо	 писати	матурске	
радове,	поправљати	своје	оцене,	припремати	се	за	полагање	пријемних
испита	и	за	упис	на	жељени	факултет.
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ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ПЕСМУ ЕВРОВИЗИЈЕ
	 Такмичење	за	песму	Евровизије	је	настало	1956.	године.			Званично,	то	је	највеће	
музичко	такмичење	на	свету.	Највећи	број	 земаља	које	 су	икада	учествовале	 је	52.	
Рекордан	број	учесника	у	једној	години	био	је	43	и	то	се	десило	три	пута:		у	Београду		
2008,	Дизелдорфу	2011.	и	Лисабону	2018.	
	 Од	2002.	године	државе	домаћини	имале	су	своје	логотипе	и	слогане	као	поруке	
целом	свету.	Свака	земља	домаћин	се	трудила	да	се	представи	на	што	занимљивији	
начин.	Гости	евровизије	су	били	и	 	Џастин	Тимберлејк	2016.	и	Мадона	2019.	Осим	
гостовања	 великих	 звезда,	 традиција	 је	 да	 поново	 наступе	 победници	 претходног	
такмичења.

 Моја љубав према 
такмичењу за песму Евровизије 
вуче корене из давне 2008. када 
сам имао свега пет година. Те 
године Евровизија се одржавала 
у Београду.  Сећам се увода у 
такмичење и сећам се да сам седео 
у кући са мојом породицом. Тада, 
наравно, нисам знао о чему се 
ради, нисам могао ни да наслутим 
да ће то исто такмичење касније 
постати моја страст.
 Године су пролазиле, 
такмичења бивала више или 
мање занимљива – не сећам се 
добро свих, али се врло добро 
сећам 2015. Те године оно је било 
у Бечу, јер га је Аустрија, земља 
победница, организовала следеће 
године. И тада, као и претходних 
година, традиција се наставила: 
моја породица је поново заједно 
уживала у највећем светском 
музичком такмичењу.  Година 
2016.  ми је једна од омиљених  јер 
и данас волим скоро сваку песму 
са тог такмичења. Организација у 
Штокхолму  била је фантастична. 
Те године, на изненађење многих, 
победу је однела Украјина. Песма 
под називом „1944“ је говорила о 
политици, што је можда један од 
разлога за победу. Следеће године 
такмичење је било у Кијеву. Тада 
сам са нарочитим жаром пратио 
дешавања на евровизијској 
сцени, али много мање него сада. 

ИЗ ЛИЧНОГ УГЛА

Постепено сам схватао зашто нека 
земља односи победу а следећих 
година могао сам да претпоставим 
и која ће победити.
 Од следеће, 2018. године 
постао сам ватрени фан, мада ни 
то није довољно да опише заправо 
колико волим Евровизију. Почео 
сам да пратим националне изборе, 
односно кога ће која држава 
послати, извлачење полуфинала, 
пробе које су се одржавале неколико 
дана пред такмичење. Изузев тога 
што ми се Португалија веома 
допала као држава, допале су ми се 
и песме. На незадовољство многих, 
победила је песма из Израела. За 
мене је то било разумљиво јер сам 
схватио да се на  Евровизији пре 
свега цени различитост која није 
увек и оригиналност. 
 Евровизијска такмичења 
нам пружају прилику да се упознамо 

и са земљом домаћином. Морам 
признати да сам био одушевљен 
Португалом. Такмичење 2020. 
године одржаће се у Ротердаму. Под 
слоганом „Отвори се“  направљен 
је лого који симболизује 41 државу 
која ће учествовати ове године. 
 За мене Евровизија 
представља уметност. Евровизија 
је спој култура разних држава 
и њихових језика. Оно што 
је најбитније јесте што слави 
различитости и спаја људе. Као 
фан, могу да се похвалим да 
сам имао дописивања, лајкове и 
коментаре целокупне евровизијске 
"породице". То је битно јер људи 
треба да знају да вреди радити на 
ономе што воле и да вреди трудити 
се јер снови се остварују уколико 
радите на њима. Ако неко то може 
да потврди, то сам онда ја. 

Огњен Милић, IIIа
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	 Нека	занимања	као	да	су	одувек	била	резевисана	само	за	мушкарце.	
Није	било,	а	и	даље	није	лако	женама	да	пронађу	своје	место	и	оправдају	
сопствени	 избор	 да	 се	 баве	 таквим	 занимањима.	 Фудбал	 је	 спорт	 који	
је	 одувек	 сматран	 мушким,	 а	 бити	 фудбалски	 судија	 је	 било	 искључиво	
намењено	мушкарцима.
	 Као	 и	 у	 другим	 професионалним	 и	 аматерским	 водама,	жене	 крче	
себи	пут	упорношћу	и	трудом,	а	квалитетом	оправдавају	свој	избор!	

ИЗ ЛИЧНОГ УГЛА

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ СУДИЈА

	 Од	 рођења	 сам	 окружена	
причама	 о	 фудбалу,	 судијама,	
фудбалерима	 и	 самој	 игри.	 Тата,	
ујак	 и	 брат	 играју	 фудбал,	 док	
је	 деда	 био	 	 дугогодишњи,	 смем	
слободно	 рећи,	 одличан	 фудбалски	
судија.	 У	 6.разреду	 уписала	 сам	
се	 у	 школу	 фудбала	 за	 девојчице,	
тада	 “AС	 07”,	 а	 сада	 је	 то	 ЖФК	
„ЈЕДИНСТВО”.	 Нажалост,	 изгледа	
да	нисам	наследила	таленат	за	игру	
од	своје	породице,	па	и	нисам	била	
неки	истакнути	играч.	Опробала	сам	
се	 и	 на	 позицији	 голмана,	 али	 	 ни	
то	 није	 ишло	 најбоље.	 Волела	 сам	
фудбал,	али	нисам	могла	да	се	бавим	
нечим		у	чему	нисам	довољно	добра	
и	нечим	у	чему	не	могу	да	испуним	
своје	критеријуме
	 Знала	сам	да	постоје	женске	
фудбалске	судије	и	често	ми	је	падало	
на	памет	да	бих	можда	и	ја	могла	да	
се	бавим	тиме,	посебно	што	у	томе	
нема	много	 девојака	 и	 где	 може	 да	
се	 постигне	 нешто	 више.	 Августа	
2018.	године	деда	је	дошао	код	мене	
и	 рекао	ми	да	 је	 видео	на	 терену	у	
Врелу	једну	девојку	како	суди.	Када	
сам	то	чула,	 знала	сам	да	морам	да	
окушам	 своју	 срећу	 и	 ту,	 а	 у	 томе	
сам	 имала	 најпре	 дедину	 подршку,	
а	онда	и	мамину.	Већ	следећег	петка	
сам	 отишла	 у	 ОФС	Уб	 где	 је	 било	
полагање	 за	 Општинску	 лигу	 Уб.	
Након	 тога	 звали	 су	ме	 да	 идем	 да	
судим	 своју	 прву	 утакмицу.	 Била	
сам	 јако	 уплашена	 јер,	 и	 поред	
тога	што	сам	играла	фудбал,	нисам	
знала	баш	сва	правила	нити	како	то	
све	 функионише.	 Упркос	 татином	
негодовању,	па	и	малој	љутњи	 због	
моје	 одлуке	 да	 почнем	 да	 судим,	
ипак	сам	отишла	на	утакмицу.

	 Био	 је	 2.	 септембар	 2018.	
године.	 Била	 је	 то	 бурна	 недеља	
на	 терену	 ФК	 “Докмир“.	 Меч	 се	
играо	 између	 ФК	 „Докмир“	 и	 ФК	
„Јединство“	 (Милорци).	 Наравно,	
била	сам	помоћни	судија	и	тада	сам		
први	 пут	 држала	 своју	 заставицу	
у	 рукама.	 Могу	 рећи	 да	 је	 та	 прва	
утакмица	 била	 једно	 ватрено	
крштење	за	мене,	један	нови	изазов,	
нешто	са	чиме	се	нисам	сретала	до	
тада.	
	 Некако	 сам	 се	 снашла	 тада	
иако	то	није	било	најбоље	нити	сам	
ја	очекивала	више	од	себе.	Играчи	су	
знали	да	ми	је	то	прва	утамица	и	нису	
се	много	бунили.	После	те	утакмице	
знала	 сам	да	 је	 то	оно	чиме	желим	
да	се	бавим	и	за	шта	ћу	да	се	борим.	
Свака	наредна	утакмица	бивала	је	све	
боља,	ја	сам	учила	правила	али	сам	
такође	научила	да	не	слушам	разне	

коментаре	 незадовољне	 публике	 и	
играча.	 Свакако	 да	 није	 било	 лако	
на	 самом	 почетку,	 наравно	 да	 се	
наилазило	на	предрасуде	многих,	јер	
ипак	је	ретко	видети	жену	на	терену	
у	 дресу	 и	 за	 заставицом.	 Често	 се	
могу	 чути	 коментари:	 “Ма	шта	 она	
зна,	она	је	женско“,	али	они	могу	да	
мисле	шта	год,	морају	да	ме	слушају	
јер	 судија	 представља	 ауторитет	 за	
све	њих.	Не	обазирем	на	коментаре		
јер	 се	 чују	 	 у	 жару	 борбе	 када	 је		
присутан	адреналин.
	 Време	док	се	игра	утакмица,	
тих	 90	 минута,	 за	 мене	 је	 нешто	
посебно	 и	 неописиво.	 Када	 сам	 на	
терену,	 све	 друго	 нестаје	 и	 фокус	
је	 на	 утакмици	 и	 томе	 да	 судим	
са	 што	 мање	 грешака,	 да	 никога	
не	 оштетим,	 да	 испратим	 линију	
и	 да	 научим	 нешто	 ново.	 Свака	
утакмица	 доноси	 нова	 искуства,	

А. Максимовић, Д. Тадић и А. Мочић
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СПОРТ

Т у р н и р  у  о д б о ј ц и

	 Овогодишњи	 турнир	 је	
освојило	 одељење	 IIa,	 које	 је	 у	
финалу	 победило	 одељење	 IIb		
резултатом	 2	 :	 0.	 Током	 финалне	
утакмице	 победници	 су	 имали	
контролу	 над	 игром	 од	 самог	
почетка.	 Дозволили	 су	 одељењу	
IIб	 да	 им	 се	 приближи	 пред	 крај	
другог	 сета,	 али	 тада	 на	 сцену	
ступа	 Милош	 Ранковић	 и	 својим	
сервисом	доводи	екипу	до	победе.	
Играч	који	се	највише	истакао	био	
је	 Лука	 Мандић,	 који	 је	 својим	
освојеним	 поенима	 омогућио	
одељењу	 IIa	 да	 се	 нађе	 на	 самом	
врху	 табеле.	 Он	 је	 прави	 вођа	
своје	 екипе.	 Пружао	 је	 подршку	
саиграчима	и	када	су	водили,	али	и	
онда	када	им	је	ишло	лошије.	
	 У	току	турнира	победничка	
екипа	није	изгубила	ниједан	сет	и	
свака	победа	им	је	била	убедљива.		
Својом	игром	су	од	самог	почетка	

свака	ситуација	се	памти	и	на	свакој	
грешим	 и	 	 учим.	 Наравно,	 има	
некада	и	 треме,	 поготово	 	 ако	 знам	
да	ће	утакмица	бити	компликованија	
или	 да	 су	 играчи	 проблематични,	
али	 моја	 љубав	 према	 суђењу	 све	
то	 потискује.	 Увек	 изађем	 на	 терен	
пуна	 самопоуздања,	 са	 одређеном	
дозом	озбиљности	и	мислим	да	тако	
одајем	утисак	сигурности	и	трема	се	
не	примећује	иако	је	присутна.		
Свакако	 да	 су	 мушке	 колеге	 више	
изложене	 критикама	 јер,	 ипак,	
играчи	 не	 желе	 да	 праве	 лепшим	
половинама	проблем.
	 Мислим	 да	 су	 играчи	
скептични	и	некада	нису	сигурни	у	
моје	одлуке	али	су	свакако	почели	да	
се	привикавају	на	мене.	У	последње	
време	су	и	женски	фудбал	и	женске	
судије	 у	 експанзији.	 Наравно,	 када	
су	заставице	и	пиштаљка	по	страни,	
после	утакмице	предрасуде	нестају.
На	 слици	 поред	 мене	 су	 моје	
колегинице	 Драгана	 и	 Катарина.	
Нас	 три,	 три	 девојке,	 смо	први	пут	
у	историји	Општинске	лиге	 судиле.	
Оно	 што	 је	 занимљиво	 јесте	 што	
је	 утакмица	 играна	 у	 Звизару,	 где	
ја	 	 живим,	 и	 капитен	 домаћих	 је	
мој	 тата.	 Наравно,	 пристрасност	
не	сме	да	буде	присутна,	као	што	и	
није.	 Тата	 је	 на	 терену	 као	 и	 сваки	
други	играч	и	комуниццирамо	само	
званично.	Многима	 је	 била	 смешна	
та	моја	озбиљност	у	комуницирању	
са	 њим	 на	 терену,	 поготово	 када	
сам	 га	 опоменула	 да	 поправи	 своју	
опрему.
	 Мислим	 да	 смо	 ми,	 женске	
судије,	 показале	 да	 фудбал	 није	
резервисан	 само	 за	 мушкарце,	 тако	
да,	момци,	привикавајте	се!
	 Већ	 следеће	 године,	 2019.	
сам	 напредовала	 и	 ишла	 у	 Ваљево	
на	полагање	за	Међуопштинску	лигу	
Уб.	Иако	то	није	неки	огроман		успех,	
иако	ја	тек	треба	да	постигнем	нешто,	
била	 сам	 поносна	 на	 себе	 јер	 сам	
колико	 толико	 напредовала.	 Надам	
се	да	ћу	ове	године	још	напредовати	
и	 полагати	 за	 Колубарску	 окружну	
игру,		која	је	ипак	озбиљнија	од	ове	
две	у	којима	судим,	али	свакако	да	се	
нећу	 ту	 зауставити	 јер	 имам	 много	
више	циљеве!

Ана	Максимовић,	IIIa

скренули	пажњу	на	себе	и	постали	
један	 од	 фаворита	 за	 освајање	
овогодишњег	турнира.	
Јована	 Грмуша	 IIIб	 и	 Јована	Ми-
тровић	 IIб	 су	играле	 за	 своја	оде-
љења	 упркос	 повредама.	 Обе	
су	 желеле	 да	 помогну	 својим	
екипама,	па	их	ни	повреде	у	томе	
нису	спречиле.	
	 На	 овогодишњем	 турниру	
финалну	 утакмицу	 судиле	 су	
Маша	Јечменица	и	Милица	Лазић	
из	одељења	Ia,	а	утакмицу	за	треће	
место	 Јована	 Грмуша.	 Све	 три	
ученице	тренирају	одбојку	и	добро	
познају	њена	правила.
	 Турнир	 је,	 као	 што	 и	
доликује,	протекао	без	инцидената.	
Учесници	турнира,	као	и	публика,	
понашали	 су	 се	 пристојно	 и	 у	
складу	са	правилима	игре.

Ива	Адамовић	и	Анђелка	Продановић,	Iб

	 Учествовање	 деце	 у	такмичењима	 	 представља	 саставни	
део	одрастања	у	свим	земљама	које	желе	да	имају	здраву	нацију	из	
генерације	у	генерацију.	Наша	школа	је	увек	подржавала	спортске	
догађаје,	па	је	у	том	духу	и	ове	године	организован	турнир	у	одбојци.
Турнир	 је	 трајао	 од	 10.	 октобра	 до	 5.	 новембра	 2019.	 године,	
у	 фискултурној	 сали	 Гимназије	 ,,Бранислав	 Петронијевић“.	
Учествовало	 је	 осам	 мешовитих	 тимова,	 из	 сваког	 одељења	 по	
једна	екипа.
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