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ПУТ   2 Активности гимнАзијАлАцА

Oд 2006.  гoдинe Зрeњaнинскa гимнaзиja и Цeнтaр зa дeцу и 
млaдe «Maштaлиштe» рeaлизуjу прojeкaт “Mултипликaциja – Живeти 
тoлeрaнтнo” кojи пoдстичe тoлeрaнциjу и интeркултурaлнoст 
млaдих Зрeњaнинaцa. Циљ oвoг  дугoг прojeктa  je дa сe млaдимa 
пружи приликa дa упoзнajу рaзличитe културe кojимa нaшa, 
мултикултурaлнa срeдинa oбилуje.У склoпу прojeктa oфoрмљeн 
je Интeркултурaлни клуб, чиja je знaчajнa aктивнoст oргaнизaциja 
Фeстивaлa рaзличитoсти.

У прoстoриjaмa Зрeњaнинскe гимнaзиje 30. мaja je oдржaн 
сeдми Фeстивaл рaзличитoсти. Глaвни гoсти су били млaди из 
Oснoвнe и срeдњe шкoлe «9. мaj» из Зрeњaнинa, кojи су oтвoрили  
фeстивaл. Maлишaни из Грaдскoг дeчjeг хoрa зaбaвљaли су нaс свojим 
пeрфoрмaнсoм, a дoбрo рaспoлoжeњe je упoтпунилo присуствo 
гимнaзиjaлaцa из Врбaсa. Учeници нaшe гимнaзиje и oвe гoдинe су 
нa рaзличитe нaчинe учeствoвaли: билo je ту плeсних и музичких  
нaступa и мнoштвo штaндoвa, дoк je III2,  нa oпштe изнeнaђeњe и 
oдaбрaвaњe публикe, пaрaдирaлo у кoстимимa из прoшлих врeмeнa 
чинeћи зaвршницу joш jeднoг фeстивaлa нeзaбoрaвнoм. 

Фестивал 

различитости
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Четвртог јуна ове године по пети пут су се саста-
ли ученици Зрењанинске гимназије и гимназије „ Све-
ти Михаило“ ( Gymnasium bei „St. Michael“), из немачког 
града Швебиш-хала. 

Зењанински гимназијалци су били гости у овом 
љупком немачком градићу, седам топлих, јунских дана. 
Упознали су се са немачком културом, другачијим 
обичајима и навикама, али најбитније је да су у по-
родицама својих домаћина засигурно стекли нова 
пријатељства. 

Тамо смо започели заједнички пројекат под на-
зивом „Љубавна лирика“, који смо наставили септембра 
у Зрењанину када су нам другови из Швебиш-халеа уз-
вратили посету. Немачки гимназијалци и њихови про-
фесори дошли су 18. септемра и провели седам дана у 
домовима наших ученика. Боравак им је био испуњен 
разноврсним програмом. Поред обиласка Зрењанина, 
посетили смо Београд, Нови Сад, Сремске Карловце и 
Суботицу, а организован им је и пријем код нашег гра-
доначелника.

У oквиру сaрaдњe кoje нaшa гимнaзиja имa сa XII 
бeoгрaдскoм гимнaзиjoм, нaшу шкoлу су пoсeтили бeoгрaдски 
гимнaзиjaлци 16. мaja 2013. гoдинe. Нaши учeници  су 
прoвeли дaн сa бeoгрaђaнимa jeр, зa рaзлику oд прeтхoдних 
пoсeтa, oвa je билa jeднoднeвнa. Гoсти су нaм прирeдили 
рeцитaл пoсвeћeн Mилoшу Црњaнскoм. Oдушeвили су нaшу 
публику кaкo избoрoм пeсaмa Црњaнскoг, тaкo и музичким 
дeлoм рeцитaл. Пoсeбнo смo сви били пoнeсeни њихoвoм 
интeрпрeтaциjoм пeсмe Sweet Child of Mine групe Guns 
and Roses. Кaсниje смo их вoдили нa oдличну хрaну у кaфe-
рeстoрaну Loft a зaтим смo прeшли у пaрк кoд jeзeрa, пoрeд 
тeниских тeрeнa, гдe смo сe дружили уз њихoвe гитaрe и 
Aндрejeв чудaн, срeдњoвeкoвни инструмeнт – кaвaлу, врсту 
aрхaичнe фрулe.

Нaшa шкoлa je узврaтилa пoсeту 25.oктoбрa.  И ми 
смo сe прeдстaвили рeцитaлoм ”Звуци и рeчи  љубaви”.
Прeдвoђeни прoфeсoркoм Душицoм Mитић и пeдaгoгoм 
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Размена  
ученика

СAРAДЊA СA XII 
БEOГРAДСКOM 

ГИMНAЗИJOM

///  ВЛадиСЛаВа ракиЋ III11, еми  Лија ЛубуриЋ II1, аЛекСандар ПаСкаш II1 ///
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Сaрaдњa гимнaзиje из Хeрцoгeнрaтa и 
Зрeњaнинскe гимнaзиje пoчињe упoзнaвaњeм 
прoфeсoркe Maксић и прoфeсoрa Бeкeрa 
нa прoшлoгoдишњeм фeстивaлу Eуриaдe у 
Хoлaндиjи.Oни су рaзвили идejу o рaзмeни 
нeмaчких и српских учeникa.

Прe сусрeтa прojeкaт je рeaлизoвaн путeм 
«лo-нeт» интeрнeт учиoницe у кojoj су вoђeнe 
филoзoфскe рaспрaвe нa тeму Кjeркeгoрoвих 
идeoлoгиja У пeриoду oд 5. дo 12. oктoбрa, 
учeници хeрцoгeнрaтскe гимнaзиje су бoрaвили 
у Зрeњaнину.Aтмoсфeрa je билa приjaтeљскa и 
рaднa. У прoстoриjaмa гимнaзиje прoучaвaнe 
су идeoлoгиje 5 филoзoфa: Ничea, Сaртрa, 
Кaмиa, Кjeркeгoрa и Кaнтa штo je кaсниje 
прeдстaвљeнo нa jaвнoм чaсу oдржaнoм у 
Бaрoкнoj сaли СO Зрeњaнин.Кao рeзултaт 
зajeдничкe aнгaжoвaнoсти пoкрeнут je чaсoпис 
«Mинeрвa» у чиjeм ствaрaњу je учeствoвaлo 
16 српских и 12 нeмaчких учeникa, уз пoмoћ 
прoфeсoрa Aлeксaндрe Maксић, Фрaнкa Бeкeрa 
и  Сaрe Блaсцик.

Toкoм бoрaвкa у Србиjи, нaши нoви 
приjaтeљи из Нeмaчкe упoзнaт су  сa културoм 
и истoриjoм Зрeњaнинa и Србиje, пoсeтaмa 
пoзoришту,музejимa и гaлeриjaмa.

Зрeњaнински гимнaзиjaлци ћe 19. jунa 
2014. гoдинe узврaтити пoсeту Хeрцoгeнрaту.

 

Кjeркeгoр 
прojeкaт 

2013

Овај пројекат размене ученика покренула је професорка не-
мачког језика Зузана Попов пре шест година. 

У овогодишњој реализацији учествовалчи су професори Ви-
олета Перин и Никола Танкосић из наше школе и професори из Не-
мачке проф. Штефан Хулцел и проф.др Миша Мец, а свесрдно су 
помагали чланови колектива наше гимназије и родитељи ученика 
домаћина.  

///  ВЛадиСЛаВа ракиЋ III11, еми  Лија ЛубуриЋ II1, аЛекСандар ПаСкаш II1 ///

Aлeксaндрoм Субoтић, нaши учeници су пeсмe o љубaви рeцитoвaли и 
нa српскoм и нa jeзику нa кojeм су oригинaлнo нaписaнe. Пoсeтиoци су 
имaли прилику дa чуjу пeсмe Пeтрaркe, Шeкспирa, Пeтeфиja, aл ии Дeсaнкe 
Maксимoвић и Joвaнa Дучићa. Зрeњaнинци су тaкoђe пoвeли свoje музичaрe, 
пa су  пeсмoм, Никoлинoм  гитaрoм и Бoшкoвoм прaтњoм нa клaвиру oстaвили 
сjajaн утисaк нa Бeoгрaђaнe. Дoмaћини су нaс пoтoм oдвeли нa Кaлeмeгдaн 
гдe смo уживaли у прeлeпoм сунчaнoм дaну, плaнирajући дружeњe слeдeћeг 
мaja.
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– нова пријатељства  
и сазнања  



PUT   4 Аktivnosti i uspesi

Uspešno smo prezentovali svoje 
aktivnosti tokom školske 2012/13.  
ZAVRŠNOM IZLOŽBOM  u KCZR. I pored 
velikih razlika u tehnikama i stilovima, 
postavka  izložbe je ostavila utisak stilskog 
jedinstva i sklada, zahvalјujući velikoj 
pomoći Dragana Cvetkova i Tamare Rajić, 
učenika 42. Značajna je i tehnička pomoć 
grupe učenika – izlagača iz obe škole. 

I ove godine pozivam gimnazijalce da 
se pridruže LIKOVNOJ  SEKCIJI SREDNјIH 
ŠKOLA, koja će se održavati u  likovnom 
kabinetu HPTŠ „Uroš Predić“. Ona okuplјa 
mlade lјude koji žele da se bave različitim 
tehnikama iz svih oblasti likovnih 
umetnosti. Materijal za rad obezbeđuju 
obe škole, kao i opremanje radova 
za završnu izložbu. Kasnije ti radovi 
oplemenjuju prostor učionica i holova 
škola.

Informacije i kontakt možete naći na  
fejsbuk stranici LIKOVNA SEKCIJA. 

https://www.facebook.com/pages/
Likovna-sekcija/429873247077133

Sekciju vodi prof. likovne kulture, 
Dušanka Đorđević

PRIDRUŽITE NAM SE!
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Đački parlament je institucija koja 
omogućava učenicima demokratski način 
udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika 
u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka 
koje se njih neposredno tiču.

Tako piše u Statutu Đačkog parlamenta. Ali 
kako je u praksi u našoj školi?

Već neko vreme naš školski Parlament ne 
funkcioniše onako kako bi trebalo. Razlog svemu 
tome je loša organizacija. Mada su prethodnih 
godina neki članovi Parlamenta imali dobre ideje, 
do realizacije nije došlo, zbog slabog angažovanja 
učenika, koji tvrde da je retko koji profesor voljan 
i zainteresovan da im pomogne. Takođe, jedan od 
glavnih problema je loša komunikacija između 
učenika i njihovih predstavnika u Parlamentu. 

U okviru projekta „Multiplikacija – Živeti 
tolerantno“ koji se već 8 godina realizuje u našoj 
školi u saradnji sa NVO „Maštalište“

od 3. do 19.11. 2013. dvadesetoro  učenika 
i profesori Olivera Stankov i Vuk Faninger Šević 
boravili su u Švajcarskoj u dečijem selu Pestaloci u 
Trogenu, na interkulturalnoj razmeni. 

Tokom boravka imali su prilike da se bliže 
upoznaju sa mladima iz Moldavije, da zajedno sa 
njima učestvuju u radionicama, a snimili su i radio 
emisiju koja je emitovana preko interneta. Sadržaj 
je upotpunjen obilascima Lucerna, Ciriha, Sent 
Galena, muzeja Tehnorama, Rajninih vodopada 
kao i slatkom posetom fabrici čokolade. Cilj 
ovog projekta je negovanje interkulturalnosti, 
promocija nenasilnih oblika komunikacije i 
tolerancije.

Zdravo svima iz dečijeg sela Pestaloci, 
gde udišemo svež vazduh, grudvamo se i šetamo 
po zelenim obroncima. Družimo se i radimo u 
radionicama s grupom iz Subotice i Moldavije. Ovde 
se o predrasudama, toleranciji i interkulturalnosti 
govori na drugačiji i zanimljiviji način. Možda bih 
vam najbolje dočarala situaciju ako bih rekla da 
nama ovde radionice brzo prolaze  i da pričamo 
o njima i u svoje slobodno vreme. Naravno da se 
ozbiljnim temama ne bavimo po ceo dan. To kako 
mi živimo u jednoj kući i zajedno s nekoliko različitih 
nacija u selu teško da bih mogla rečima da opišem, 
a da ne preteram i da ne zvučim neiskreno. Ova slika 
vam može  preneti lepotu mesta u kom trenutno 
boravimo, mada istinski doživljaj ostaje u našim 
srcima.

Pozdrav iz Švajcarske, Marijana Đurić, III2

Da li je još jedna manifestacija 
edukativne prirode, a zabavnog karaktera 
pretvorena u komercijalni događaj, pistu 
po kojoj se šeta da bi bio viđen i merilo 
načitanosti i obrazovanja koje se dobija 
ulaskom u prvu halu? Da li se zaboravio miris 
tek kupljene, u pola cene pronađene knjige, 
osećaj listanja stranica i i strah pomešan 
sa osećajem panike da se za tako malo 
vremena ne može obići  čitav prostor. Koliko 
je genracija unazad krivo što je do toga došlo 
i koliko generacija treba da prođe kroz te hale 
da bismo ovakvom događaju vratili prvobitni 
značaj i staru ulogu? Naša škola je imala 
priliku da Sajam knjiga, održan u periodu 
od 20. do 27. oktobra tekuće godine, poseti 
u četvrtak, koji je bio rezervisan kao školski 
dan i posvećen svim učenicima, studentima, 
nastavnicima i profesorima. Tom prilikom je 
bio organizovan poseban sadržajni program 
namenjen đacima i mladima. Izmešali smo se 
sa đacima iz cele Srbije i uživali u moru knjiga 
najpoznatijih svetskih i domaćih pisaca. Čast 

da otvori 58. Sajam knjiga imao je jedan od 
najpoznatijih pesnika savremene poezije za 
decu, Ljubivoje Ršumović. Ovogodišnji slogan 
bio je „Prostori slobode“  kojim se naglašava 
moć knjige da menja društvenu stvarnost  
i da se bori protiv svake vrste neslobode. 
Sajam knjiga je svojim kvalitetnim, posebnim 
i interesantnim programom ulepšala Poljska 
kao zemlja  koja je bila počasni gost. Pored 
Poljske, države koje su učestvovale i dale svoj 
doprinos i doneli delić svoje kulture bile su 
Francuska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, 
Iran, Crna Gora, Japan, Belorusija, Kina, 
Hrvatska, Velika Britanija, Holandija, 
Nemačka i Indija. Poslednji Sajamski dan je 
obeležila predaja Otvorene knjige zemlji koja 
će biti počasni gost 59. Sajma, sledeće 2014. 
godine. Knjigu je predala delegacija Poljske 
predstavnicima Kine. Nama, gimnazijalcima, 
ostaje da negujemo tu dugogodišnju 
tradiciju, uživamo u čarima pročitanih knjiga i 
ne dovolimo da se one pretvore u elektronske 
sadržine i izgube svoju vrednost.

ŠVAJCARSKA

Sajam knjiga u Beogradu

AKTIVNOSTI 
LIKOVNE 
SEKCIJE

Đački
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U anketi koja je sprovedena u maturantskim 
odeljenjima dobili smo opšte mišljenje učenika o 
izvedbi maturske ekskurzije. U anketi je učestovalo 
110 ispitanika.

Na pitanje šta očekuju od ekskurzije učenički 
odgovori su bili raznoliki: od onih da očekuju 
dobru organizaciju, pristojnu cenu, dobrog vodiča, 
edukativni program do onih da očekuju samo 
dobro druženje, slobodu, alkohol i provod.

 Učenici koji su u aprilu 2013.  posetili 
Budimpeštu, većinom su bili zadovoljni, ali je bilo 
podosta kritika. U pomenutoj anketi ispitanici 
su u najvećem broju rekli da im se nije dopalo to 
što je ekskurzija trajala tri dana. Puno vremena 
provedenog u autobusu, malo slobodnog vremena 
za razgledanje, loš raspored i diskoteka su takođe 
loše ocenjeni. Naravno, nikome se ne može 
udovoljiti, pa dosta ispitanika nije bilo zadovoljno 
upadima profesora u sobe ili to što su branili 
odlazak u susedne sobe. Dok su se nekima dopale 

žene i alkohol kao i kafana pored diskoteke, drugi 
su rekli da će im u sećanju ostati lepota Budimpešte, 
hrana, hotel, šoping, zabava kao i  vožnja brodom 
po Dunavu.

Kao i svaka anketa ni ova nije mogla da prođe 
bez šaljivih komentara i ludiranja. Izdvojili smo 
najzanimljivije odgovore:

„Šta očekujete od ekskurzije?“
Ispunjenje fantazija i upražnjavanje poroka,  

da se alkoholišem neometano, dve crnkinje sa 
palminim listovima u autobusu, ohlađen viski....

„Šta vam se dopalo, a šta nije na prošloj 
ekskurziji?“

 Nije mi se dopalo to što nisam mogao da odem 
do Gucci prodavnice, što nismo pravili maskenbal, 
nije mi se dopalo razgledanje Budimpešte; dopalo 
mi se alkoholisanje...

„Vaš predlog za ovogodišnju ekskurziju?”
 Taraš, Šajkaš, Maldivi, Srpski Itebej, Knin, kao i 

”Vozi me na Pale”.
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U subotu, 19.  oktobra u školskoj sali 
Zrenjaninske gimnazije započeta je grupna 
faza medjuodeljenjskog turnira u košarci. Turnir 
organizuje Đački parlament i održava se već 
dugi niz godina, a na ovogodišnjem turniru 
snage će odmeriti 16 prijavljenih timova. 

Ekipe su mešovite tako da momci i 
devojke mogu udruženim snagama pokušati da 
svom odeljenju donesu pobedu. 

Ove godine na utakmicama će se 
beležiti i statistički podaci, pa ćemo na kraju 
takmičenja dobiti i najboljeg strelca turnira. Svi 
ljubitelji košarke pozvaju se da u periodu trajanja 
turnira dođu u fiskulturnu salu, pogledaju neku 
od utkmica i svojim prisustvom i navijanjem 
uveličaju celokupno takmičenje. Ovaj turnir 
takođe ima i jednu neslavnu tradiciju, skoro 
nijedne godine od kad se održava nije završen. 

Zbog nezainteresovanosti učenika ili 
loše organizacije turnira, gotovo uvek ekipe 
prestaju da dolaze na utakmice, pa se ne stigne 
do finala I nema pobednika. Ali,  grupna faza 
se  uvek održi. Raspored utakmica, kao i grupe 
istaknute su na oglasnoj tabli u holu škole. 

Ovogodišnji turnir trebalo bi da traje 
šest nedelja,  a utakmice se održavaju vikendom. 
Članovi Parlamenta najavljuju i organizaciju 
sličnih turnira u fudbalu i odbojci na proleće.

ANKETA 
O MATURSKOJ EKSKURIJI

*pod ostalo spadaju destinacije koje su imale po jedan ili dva glasa.
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Pitali smo učenike da li su svesni kakve mogućnosti 
imaju time što su uključeni u Đački parlament i 
na koje sve stvari mogu da utiču.Većina njih je 
odgovorila da ne zna. Uglavnom dolaze na sastanke 
zato što tada gube časove.  Nezainteresovanost 
učenika je dovela do toga da Parlament bude u 
ovakvoj situacije u kakvoj je, odnosno lošoj.

 Nova predsednica Marija Ružić, učenica III2, 
u Parlamentu je aktivna već tri godine, a od ove je 
dobila novu ulogu. Počela je nova školska godina, 
ali se nastavila stara praksa. Problem je kako 
ona kaže, osim svega navedenog i ‚‚nedolaženje 
učenika kao i slaba inovativnost’’. Pozivanjem 
članova Parlamenta na odgovornost, Marija planira 
da reši deo problema, za početak, opomenama 
onim članovima koji ne dolaze. Takođe planira da 

razgovara sa njihovim razrednim starešinama. Nije 
joj cilj da učenici samo prisustvuju sastancima, već 
i da ih motiviše da se uključe u davanje novih ideja 
i razmatranje postojećih i uopšte da podstakne 
sva odeljenja na učešće u akcijama. Rekla je da 
razmišlja o pokretanju razmene ideja putem 
društvenih mreža, tako bi se došlo do ‘’šarolikosti 
ideja’’ bez mnogo sastančenja i ona se nada da bi 
to jače motivisalo veći broj učenika da se uključi u 
rad Parlamenta.

 Trenutno glavni cilj Parlamenta je promovisanje  
projekta humanitarnog društva ‚‚Ljubav, vera, nada’’  
i motivisanje učenika da se uključe u njega. Između 
ostalog, Marija je odlučila da preuzme inicijativu i 
pokrene projekat, o kojem se već godinama samo 
priča, a ništa ne radi. Reč je o Đačkom klubu. Đački 

klub bi blo mesto koje bi se nalazilo u preuređenim 
suterenu škole. To bi bilo  mesto gde bi učenici 
mogli da provode vreme, a da ne moraju da idu po 
kafićima. Bilo je reči i o postavljanju kompjutera, 
koji bi koristili učenici slobodno koristili. 

Takođe, Đački klub bi rešio pitanje okupljanja 
članova Parlamenta, jer članovi nemaju obezbeđen 
prostor u kom bi mogli da imaju sastanke, već ih 
održavaju po kabinetima što predstavlja problem 
ostalim profesorima koji bi trebalo tu da održavaju 
časove.

 Nadamo se da će Marija uspeti da promeni 
ono što već godinama stoji na istom i da će učenici 
uvideti kakve sve mogućnosti imaju. Moramo biti  
svesni da osim što zahtevamo prava, treba da 
ispunjavamo i neke obaveze.

Đački parlament
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MEĐUODELJENJSKI  
TURNIR  

U  KOŠARCI
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Поводом обележавања 120-годишњице рођења нашег великог 
писца, Милоша Црњанског, у музичком кабинету наше школе од-
ржан је рецитал, а у холу школе отворена је изложба која даје илу-
стративни преглед његовог животног и стваралашког пута. Ау-
тори програма су професорке књижевности Наталија др Лудошки 
и Лидија Чолић, а извођачи су били ученици I1 одељења

•	 1893. Рођен у Чонграду (данас Мађарска) 26. октобра. Селе 
се у Иланџу.

•	 1896. Отац Црњанског добија премештај у служби, те се по-
родица сели у Темишвар. Ту ће Црњански завршити српску 
основну школу. 

•	 1904. Гимназијско образовање стиче код католичких фра-
тара у Пијаристичком лицеју, где је научио грчки и латин-
ски. 

•	 1908. Живи животом варошког детета: приватно учи језике, 
игра фудбал, бави се гимнастиком, учи сликање, пише 
песме. У темишварској средини стећи ће снажан осећај 
националне припадности и развити родољубиву  
осећајност. 

•	 1912. Окончава школовање у Пијаристичком лицеју. Почет-
ком септембра стиже у Опатију, а потом у Ријеку. У Ријеци 
похађа Експортну  академију. Учи италијански, мачевање, 
игра фудбал. Путује у Венецију и Трст на карневале, обила-
зи јадранска острва.

•	 1913. Полаже испите на  Експортној академији у Ријеци. На 
позив ујака, Васе Вујића,  одлази у Беч где, најпре, уписује 
медицину, а затим прелази  на студије  историје уметности 
и филозофије. Обилази музеје и галерије. Био сам типични 
сметењак свога столећа. Био сам лакомислен, као што само 
приличи песнику, и чворку. На насушни хлеб, и зараду, ни-
сам мислио, писао је доцније Црњански.

•	 1914. Рат проводи у униформи  аустроугарског  официра. 
Стицајем околности, уместо у офанзиви на Србију, где је 
упућен његов батаљон, заражен колером, лечиће се најпре 
у болници у Вуковару, а потом у Ријеци.

•	 1915. У лето је враћен у своју регименту у Бечкерек са којом 

доспева у Галицију.  Из ратне кланице избавља га лекарска  
дијагноза о болесним плућима. 

•	 1919. Долази у Београд. Студира упоредну књижевност 
код Богдана Поповића, историју и историју уметности. 
Један је од уредника недељника Дан. Са Групом уметника 
учествује у културном животу Београда. Чест је гост  
кафане хотела „Москва”, виђен  у друштву песника Тодора 

ХРОНОЛОГИЈА ЖИВОТА И РАДА 
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
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Манојловића, Иве Андрића, Симе Пандуровића. Штампа, 
код Цвијановића, Лирику Итаке и прозу Света Војводинa. 

•	 1920. На Универзитету упознаје будућу супругу Видоса-
ву–Виду Ружић. Код Цвијановића објављује Приче о муш-
ком. У Српском књижевном гласнику штампа Суматру и 
Објашњење ’Суматре’, својеврсни манифест експресиониз-
ма у српској књижевности

•	 1921. У Паризу много чита, учи, полаже испите на Сорбони, 
преводи, с  француског и енглеског, кинеску лирику, путује 
по Француској. Три  месеца проводи у Италији;  среће се с 
Андрићем, тада секретарем наше амбасаде у Ватикану. У 
хотелу Фиезоле, крај Фиренце, пише поему Стражилово. 
Запослио се у гимназији у Панчеву; предаје српски језик, 
књижевност и гимнастику. Те године покренута је знамени-
та модернистичка библиотека Албатрос. Као прва књига те 
едиције појављује се Дневник о Чарнојевићу.

•	 1922. Објављује поему Стражилово у новопокренутом ча-

сопису Путеви. Дипломираоје на Филозофском факултету. 
Као суплент IV београдске гимназије предаје историју  и 
српски језик. Почиње новинарску каријеру. 

•	 1929. Објављује роман Сеобе код Геце Кона.
•	 1934. Објављује књижицу Свети Сава. У јесен покреће и 

уређује недељник  Идеје, у којем, поред осталих,  сарађују 
Иво Андрић, Станислав Винавер, Исидора Секулић, Све-
тислав Стефановић, Тодор Манојловић,  А л е к с а н -
дар Белић.

•	 1938. Постаје дописник  Централног пресбироа из Рима.
•	 1941.  На позив Владе у избеглиштву, крајем августа, одла-

зи у Лондон. 
•	 1942. Службеник је у Дирекцији за информативну служ-

бу при емигранстској Влади Краљевине Југославије. Не 
пишем ништа. Рат је. Не пева се у кући мртваца, бележи 
Црњански

•	 1945. У мају 1945. напушта службу саветника за штампу при 
Влади Југославије. Остаје без средстава, али се плаши по-

вратка у земљу увераван од емиграције да ће бити осуђен 
због политичких ставова обзнањиваних у листу Идеје

•	 1946–1948. Покушава да живи од писања. Како у томе не 
успева, прихвата се разних физичких и службеничких по-
слова недостојних његових квалификација (службеник је 
у обућарској радњи, ради као разносач у књижари и сл.) 
пише Роман о Лондону. О томе казује: Веома волим „Лон-
донске обућаре”– „Роман о Лондону”, јер ту је књигу писао 
мој сопствени живот.  Живот је мене терао да пишем, буди-
ла ми се жеља за животом и нада у повратак на своје место 
у српској књижевности. 

•	 1950. Стиче диплому за хотелијерство, касније и за 
драматургију и филмску режију. Ни те чињенице не 
олакшавају напоре да дође до посла. 

•	 1951. Дипломира спољну политику, али: Ништа од посла у 
Кембриџу. 

•	 1956. На плажи близу Лондона, Cooden Beach,  пише Ла-
мент над Београдом.

•	 1958. Минерва објављује драму Конак. У Књижевним но-
винама излазе одломци прозе Код Хиперборејаца, под на-
словом  Римске ноћи и дани.

•	 1959. Просвета штампа Итаку и коментаре с поговором 
Танасија Младеновића. Поново изазива читалачку пажњу 
у домовини.

•	 1962.   Српска књижевна задруга штампа Сеобе  и Другу 
књигу Сеоба.

•	 1965. Крајем августа враћа се у отаџбину, уз сагласност 
државног врха.  

•	 1966. У Народном позоришту на репертоару је нова дра-
ма Милоша Црњанског Тесла. Просвета објављује Сабрана 
дела Милоша Црњанског у десет књига.

•	 1967. Живи у Београду. 
•	 1971. У издању Нолита излази Роман о Лондону. За ово 

дело Црњански је награђен НИН-овом наградом за роман 
године и наградом Удружења књижевника Србије.

•	 1977. Последњих година све више побољева од артерио-
склерозе; губи вољу за животом. Одбија храну, одлазећи, 
вољно, у смрт. Умире, у осамдесет четвртој години, у бол-
ници „Др Драгиша Мишовић”, 30. новембра. Сахрањен  је 
2. децембра на Новом гробљу у Београду, у Алеји заслуж-
них грађана.
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Šta je uticalo na Vaš izbor studija?
Moja profesorka nemačkog me je 

podstakla i bila mi je veliki uzor tokom 
srednjoškolskih dana.Dvoumila sam 
se između studija pedagogije I stranih 
jezika, ali me je ona usmerila na Filološki 
fakultet.

Kako provodite slobodno vreme?
Provodim kvalitetno vreme sa poro-

dicom ili čitam. Volim lepu književnost, 
najviše pripovetke, ali I  naučnopopularna 
dela i dela koja se bave istorijom umet-
nosti.

U kakvom Vam sećanju ostaju 
srednjoškolski dani ?

Pohađala sam kulturološki smer u 
Zrenjaninskoj gimnaziji.Redovno smo 
odlazili u pozorišta i muzeje; bili smo 
kulturno osvešćeni. Nikada neću zabo-
raviti odlaske u galerije i fantastična pre-
davanja koja nam je priređivo profesor 
likovnog vaspitanja, Rudolf Brkić.Sred-
nja škola mi je upravo zbog toga ostala 
u lepom sećanju, pomogla mi je da se 
kulturno uzdignem i proširim spektar in-
teresovanja.

Šta biste promenili u današnjem 
sistemu obrazovanja? 

Mislim da je školstvo već dugo oka-
menjeno. Pre svega bih podelila decu na 
učeničke grupe na osnovu sposobnosti i 
predispozicija. Povećala bih mogućnost 
izbora predavanja radi lakšeg poslovnog 
usmeravanja. Volela bih da postoji 
drugačija saradnja između učenika i 
profesora i da se ugledamo na sistem 
zapadnog sveta. Takođe smatram bi bilo 
delotvornije da se uvede više prakse, a da 
se smanji učenje činjenica koje će ostati 
kratkoročno upamćene.

Imate li hobi?
Iz hobija se bavim onomastikom.On-

omastika je nauka o imenima, a antro-
ponimija, nauka o ljudskim imenima.
Još od srednje škole sam pratila imena 
novorođenih u našem gradu i zabeležila 
više od 1600 različitih imena. Ova bro-

jnost i šarolikost imena govori o bogat-
stvu višenacionalne sredine, mogućnosti 
građenja imena u srpskom jeziku, uticaja 
stranih imena i nepostojanju zakonskih 
ograničenja prilikom davanja imena.U 
mnogim evropskim zemljama zakonom 
je regulisano kako može glasiti zvanično 

ime deteta, a kod nas je prepušteno iz-
boru roditelja da to mogu biti nadimci 
i čudni oblici.U ovom gradu su se ro-
dila i deca koja nose imena kao što su 
Karađorđe, Princeza, Diogen, Lenon, 
Rambo, Randu, Šeron, Grofinka, Daja-
ndra, Duga, Đilda, Kilotilda, Smeranda, 
Sicilija, Gardijan, Desančić, Mariijanče, 
Đango, Vigor, Menderson, Tomi Kiano itd.

Katarina Nataroš
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Uporedite Vaše dane u srednjoj školi i 
dane sadašnjih gim nazi ja laca?

Mislim da u pogledu druženja u školi i pro-
blema koji su nas okupirali nisu bili mnogo dru-
gačiji u odnosu na danas. Veliku razliku, međutim, 
primećujem u načinu na koji mladi danas provode 
slobodno vreme, uz neizbežni facebook ili igrice 
na računaru, a mnogo manje čitajući, baveći se 
sportom ili nekim hobijem. S druge strane, oni 
danas odrastaju u svetu u kom mobilni telefon 
dominira nad ostalim načinima komunikacije, in-
ternet, kao najdostupniji izvor informacija, pola-
ko istiskuje pisane medije, enciklopedije pa čak i 
udžbenike, a društvene mreže postaju dominantni 
oblik druženja. U tom smislu, oni su jedna potpuno 
nova generacija, mnogo drugačija od moje u tim 
godinama.

Šta je uticalo na vaš izbor studija?
Krajem drugog razreda srednje škole ukaza-

la mi se prilika da naredni razred završim u Americi 
u okviru programa razmene učenika. To iskustvo 
je presudno uticalo na moju odluku da studiram 
engleski jezik.

Da li govorite još neki jezik?
Na žalost, ne, što osećam kao svoj veliki ne-

dostatak, s obzirom da sam po vokaciji nastavnik 
stranog jezika. Mada duboko verujem da nikada 
nije kasno početi učenje stranog jezika, to je svaka-
ko mnogo lakše kada se počne rano, već u osnov-
noj školi. U vreme kada sam ja bila osnovac, školski 
program je predviđao samo jedan strani jezik, kao 
i kasnije program srednje stručne škole koju sam 
pohađala – srednje škole za dizajn u Novom Sadu. 
Uvođenje drugog stranog jezika u osnovne škole 
je pozitivna promena u našem školstvu, jer mislim 

da omogućuje da deca, pored engleskog jezika, 
kojem su i najviše izloženi zahvaljujući muzici, in-
ternetu, televiziji i drugim izvorima, upoznaju i za-
interesuju se za one jezike koje možda nemaju u 
neposrednom okruženju.

Radili ste u Hagu godinu dana kao prevodilac, 
kakvo je bilo to iskustvo?

Za mene je to bilo neprocenjivo iskustvo, i 
profesionalno i privatno. S profesionalne strane, 
imala sam priliku da se posvetim i toj manje za-
stupljenoj strani svoje struke, steknem iskustvo u 
prevođenju dokumenata i stručnih tekstova iz ra-
znih oblasti i upoznam se s pravnom, vojnom i me-
dicinskom terminologijom. Isto tako, mogla sam 
da razmenim iskustva s ljudima iz praktično svih 
delova sveta, ali i da se privatno zbližim s mnogi-
ma. Biti deo jedne tako internacionalne i multikul-
turalne sredine je snažno uticalo na moj doživljaj 
sopstvenog nacionalnog i kulturnog identiteta. 
Takođe, boravak u Holandiji mi je pružio priliku da 
proputujem kroz veliki deo tog dela Evrope i same 
Holandije, koja je zaista predivna zemlja.

Koliko su jezici danas važni?
Da citiram slogan jedne škole stranih jezika: 

S jezikom u svet! Poznavanje barem jednog svet-
skog jezika, naročito engleskog, danas je važan 
deo kako ličnog tako i profesionalnog usavršava-
nja. Naročito mladi sve više uviđaju neophodnost 
poznavanja stranih jezika za ostvarivanje svojih 
želja ili planova, bilo da su oni vezani za putovanja 
i kontakte s vršnjacima iz drugih zemalja, školske 
ili studentske projekte, studije odnosno nastavak 
studija u inostranstvu ili željeno zaposlenje. Mislim 
da ne bi bilo preterano reći da poznavanje nekog 
stranog jezika, u stvari, postaje deo opšte kulture.

Kako provodite slobodno vreme?
U slobodno vreme najviše čitam, ali isto tako 

volim i da gledam odabrane filmove, od kojih oče-
kujem da, kao i dobra knjiga, pokrenu neka pitanja 
ili teme o kojima ću nastaviti da razmišljam i nakon 
što ih pogledam.

Da li čitate i na engleskom i na srpskom?
Da, koristim svaku priliku da čitam i na en-

gleskom, jer bez obzira na to koliko je kvalitetan 
prevod, on ne može da u potpunosti dočara duh i 
sve nijanse značenja izvornog jezika. 

Koji su vam omiljeni filmovi?
Oni koje pamtim po osećaju koji sam imala 

dok sam ih gledala, da li zbog priče, ili atmosfere, 
nekad čak i samo muzike... Uglavnom su to drame, 
ali ima ih i iz drugih žanrova – mjuzikala, komedija, 
pa čak i naučne fantastike.

Da li volite da putujete? Koje države ste sve 
posetili?

Uživam u putovanjima i imala sam do sada 
sreću da posetim zaista veliki broj evropskih zema-
lja. Kao srednjoškolka živela sam godinu dana u 
Americi, što mi je i dalje jedno od najlepših iskusta-
va u životu, koje me je za to kratko vreme izuzetno 

osamostalilo, otvorilo mnoge vidike i dalo mi želju 
da nastavim da putujem i upoznajem nove zemlje 
i ljude.

Šta mislite o vannastavnim aktivnostima u 
našoj školi?

Mislim da naša škola pruža učenicima brojne 
mogućnosti da učešćem u različitim međunarod-
nim projektima i programima razmene upoznaju 
vršnjake iz raznih zemalja Evrope i razmene svoja 
iskustva, što je za naše đake velika privilegija i na 
šta kao škola treba da budemo ponosni. Lično, 
odajem veliko priznanje svim svojim kolegama 
koji svojim zalaganjem omogućavaju ovakve pro-
jekte, s obzirom na to da ih u tome pokreće isklju-
čivo entuzijazam.

Da možete da birate, u kojoj epohi biste vo-
leli da živite? 

U drugoj polovini XIX veka u Parizu, počet-
kom XX veka u Njujorku i šezdesetih godina u Be-
ogradu.

Posavetujte gimnazijalce - kako se najbolje 
uči strani jezik?

Jezik se najbrže uči kroz komunikaciju. U 
početku je mnogo lakše razumeti nego govoriti, 
ali tečnost u govoru, i naravno preciznost u izra-
žavanju dolazi vremenom, kroz upotrebu. Kao i 
sve drugo što učimo, i jezik treba što više vežbati, 
dakle govoriti ga, pa treba prevazići ustručavanje i 
strah od grešaka, koje, uostalom, često pravimo i 
na svom jeziku. Fond reči se, s druge strane, obo-
gaćuje čitanjem, koje se zato ne sme zapostaviti. 

Olivera Stankov
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PUT   10 kAzinczy, A nyelvújító szülőföldjén jártunk

Irodalomszervező, nyelvújító, író, költő, műfordító, a korabeli 
magyar irodalom vezéralakja.

1759. október 27-én született Érsemlyénben. 1767-ben 
Regmecre került az apai házhoz. (A ház helyén ma emlékoszlop 
áll.) A sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait 1769-
től 1779-ig, előbb apja kívánságára teológiát, apja halála 
után jogot tanult, kapcsolatba került Bessenyein keresztül a 
magyar felvilágosodással. Kassán, Eperjesen, Pesten folytatott 
joggyakorlatot. 1784-ben Abaúj megye aljegyzője, 1786-től 
a kassai tankerület elemi iskoláinak felügyelője lett. Magyar 
Museum és Orpheus címmel irodalmi lapokat indított. 1792-
ben ismét Regmecre költözött, innen irányította az általa 
Széphalomnak elnevezett Bányácskán a kúriája építését. Itt 
tartóztatták le 1795-ben a magyar jakobinus mozgalomban 
betöltött szerepe miatt. Előbb halálra ítélték, de kegyelmet 
kapott, 1801-ben térhetett haza a várfogságból. ( Fogságom 
naplója című művében ír a rabság hat esztendejéről.) 
Feleségével, Török Sophie költőnővel 1804-ben Széphalomra 
költözött, és innen irányította az irodalmi életet két évtizeden 
át. Kiterjedt levelezést folytatott szinte valamennyi magyar 
íróval, részt vett az irodalmi vitákban. Kölcsey így méltatta 
Emlékbeszédében: “A közelebb múlt ötven s egynéhány év 
alatt ki volt íróink közül, kivel e férfiú kisebb vagy nagyobb 
érintkezésben ne állott volna? ki ne kereste volna ismeretségét 
a Jelesnek...Kazinczy ... minden írásait csínnal, hévvel és ifjúi 
élettel öntötte be, s ezáltal az írósereg figyelmét magához 
ragadóan, literaturánkban új korszak alapítója lett.”

1815-től élete végéig a Zemplén vármegyei levéltár rendezését, 
gondozását végezte nagy lelkesedéssel és szakértelemmel. A 
sátoralajaújhelyi Zempléni Levéltár műemléki berendezéseinek 
egy részét ő tervezte, láthatjuk ma is dolgozóasztalát. A levéltár 
előtt szobra emlékeztet az itt végzett munkájára.

1831. augusztus 22-én halt meg Széphalmon, kívánsága 
szerint itt nyugszik ma is az “írófejedelem” a családi temetőben. 
Egykori kúriája helyén Ybl Miklós tervei alapján  klasszicista 
stílusú mauzóleumot állított “Kazinczy Ferencz emlékének a 
hálás utókor”.

A Magyar Nyelv Múzeuma 
A Magyar Nyelv Múzeuma Magyarország egyetlen anyanyelvi 
múzeuma, 2008. április 23-án nyílt meg Széphalmon. A Magyar 
Nyelv Múzeuma Széphalmon, Kazinczy Ferenc mauzóleuma 
mellett, a nyelvújító gyümölcsösének helyén áll. Épületét 
Radványi GyörgyYbl-díjassátoraljaújhelyi születésű építész, 
a Budapesti Műszaki Egyetem docense tervezte. Az 1566 
négyzetméteres múzeum három nagyobb egységből áll:

Az első egység a nyelvművelés-történeti kiállítás magját 
képező, de nagyobb konferenciák és például a szépkiejtési 
versenyek megrendezésére is alkalmas fórum. Egy tető alatt 
különálló egységekként áll a fórum és a kisebb termek. Az 
intézményben kávézó is üzemel, és kiadványok, könyvek is 
vásárolhatók.

A második egység a kutatóközpont, ahol a nyelvészek nyugodt 
körülmények között dolgozhatnak. A harmadik egység a 
park, ahol a nyelvcsaládok fái között a magyar nyelvművelés 
legnagyobb alakjairól készült, lehetőleg életnagyságú szobrok 
felállítását is tervezik.

Küllemét tekintve a múzeum az időtállóságot hangsúlyozza. 
Ezért sok, nyerskőből és téglából húzott falat képzelt el a régi 
magyar várak mintájára Radványi György, aki a hely szelleméhez 
illően néhány klasszicista elemet is belecsempészett az 
épületbe. Az építkezés 700 millió forintból valósult meg.

Kazinczy
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Дaвид Пирић, учeник III10 рaзрeдa  прирoднo-мaтeмaтичкoг 
смeрa, истичe сe oсвajaњeм нaгрaдa и пoхвaлa нa мнoгoбрojним 
тaкмичeњимa из мaтeмaтикe, физикe и хeмиje. Oнo пo чeму je 
пoсeбaн je штo њeгoвa интeрeсoвaњa прeвaзилaзe тaкмичaрскe 
oквирe. Oн свojим идejaмa жeли дa дoпринeсe рaзвojу нaучнe 
свeсти oткривaњeм нoвих пoглeдa нa пoстojeћe тeoриje.

Измeдjу oстaлoг, oн зaступa и тeзу дa je Зeмљa млaђa нeгo 
штo сe смaтрa. 

Oбjaвљуjeмo сaжeтaк њeгoвe тeoриje и крaтaк интeрвjу сa њим.

Стaрoст Зeмљe

Звaничнa нaукa смaтрa дa je Зeмљa стaрa oкo 45 милиjaрди 
гoдинa. Oву тeзу пoбиjajу  нaучни нaлaзи кojи пoкaзуjу мнoгo мaњу 
стaрoст Зeмљe.

Пoстoje брojни прирoдни пoкaзaтeљи кojи укaзуjу нa прaву 
стaрoст нaшe плaнeтe.

СEДИMEНTИ У OКEAНИMA
Рeкe свaкoг трeнуткa унoсe вeликe кoличинe сeдимeнaтa у 

oкeaнe. Зa сaмo нeкoликo милиoнa гoдинa, сви oкeaни би сe мoгли 
пoтпунo испунити сeдимeнтимa. Meђутим, нa дну oкeaнa нaлaзимo 
тaнкe слojeвe сeдимeнaтa кojи укaзуjу дa су нaши oкeaни стaри 
сaмo нeкoликo хиљaдa гoдинa.

Стaндaрдни гeoхрoнoлoшки кoнцeпт имa тeзу:
,,Сeдимeнти су пoтoнули у зeмљу у дубoкe рoвoвe дуж ивицa 

кoнтинeнтa.’’
Пoнeкaд сe прeтпoстaвљa дa je рaзлoг пoстojaњa jaкo 

тaнкoг слoja сeдимeнaтa у oкeaнимa тo штo су стaриje oкeaнскo 
днo и сeдимeнти пoтoнули у oмoтaч Зeмљe. Meђутим, тoњeњe 
сeдимeнaтa нe идe уjeднaчeнo сa тaлoжeњeм нoвих зaлихa кoje 
дoнoсe рeкe. Стoпa тoњeнa oд 2, 5 милиjaрдe тoнa гoдишњe  у 
рaскoрaку je сa сaдaшњим дoнoшeњeм путeм рeкa кoje изнoси 20-
30 милиjaрди тoнa гoдишњe.

 Нaукa joш тврди: ,,Сeдимeнти кojи су првoбитнo дoшли дo 
грaнитнe кoнтинeнтaлнe кoрe су прeрaђeни пoнoвo у фoрму нoвe 
кoнтинeнтaлнe кoрe срaстaњeм.’’

Пoстojи нeслaгaњe измeђу хeмиjскoг сaстaвa сeдимeнaтa и 
грaнитних стeнa, штo нeгирa oву пoстaвку?

КOСMИЧКA ПРAШИНA
Кoсмичнa прaшинa нeпрeстaнo пaдa нa Meсeц. Дa je Meсeц 

стaр нeкoликo милиjaрди гoдинa, нa њeнoj пoвршини би сe 
нaлaзили дeбeли слojeви кoсмичкe прaшинe. Meђутим, дeбљинa 
слoja прaшинe je сaмo нeкoликo цeнтимeтaрa. Кoсмичкa прaшинa 
пaдa и нa Зeмљу. У тoку oд 4, 5 милиjaрди гoдинa тo би ствoрилo 6, 
3* 10 тoнa. Нa тeмeљу пoстojeћe кoличинe никлa у прирoди знaмo 
дa тo нe мoжe oдгoвaрaти истини.

* * *
Зaштo си уписao гимнaзиjу и штa плaнирaш дaљe?
Гимнaзиjу сaм уписao jeр жeлим дa стeкнeм свeoбухвaтнo 

oбрaзoвaњe сa aкцeнтoм нa прирoднe нaукe. Нajвeрoвaтниje ћу 
пoслe гимнaзиje уписaти фaкултeт кojи имa вeзe сa хeмиjoм, у 
Бeoгрaду.

Кaдa си прeпoзнao свoj пoрив зa нaукoм?
Oд рaнoг дeтињствa. Кaдa сaм биo мaли, мajкa ми je читaлa 

нaучнe књигe, штo je у мeни прoбудилo вeликo интeрeсoвaњe зa 
нaуку.

Кojи нaучник ти je узoр?
Mнoгo je тaквих нaучникa. Скoрo сви нaучници су ми узoри. 

Ниjeднoг нe бих пoсeбнo истaкao.
Jeси ли учeствoвao нa шкoлским тaкмичeњимa, дa ли си 

oсвajao нeкe нaгрaдe?
Учeствoвao сaм нa тaкмичeњимa из мaтeмaтикe, физикe и 

хeмиje. Oд нaгрaдa бих издвojиo другу нaгрaду нa Рeпубличкoм 
тaкмичeњу из мaтeмaтикe.

Штa зa учeникa знaчe нaгрaдe?
Нaгрaдa, прe свeгa трeбa дa будe пoдстицaj дa учeници 

нaстaвe тим путeм и дa сe трудe дa дaљe учe.

Штa ти мислиш o Зeмљи и вaсиoни?
Зeмљa и вaсиoнa су млaди. Њихoвa стaрoст je мaњa oд 8000 

гoдинa. 

Дa ли пoрeд нaучних књигa читaш joш нeку литeрaтуру?
 Дa. Moja oмиљeнa књигa je Библиja, вoлим дa читaм и 

нaрoднe eпскe пeсмe и рускe рeaлистe, кao штo je Дoстojeвски.
 
Чимe сe бaвиш у слoбoднo врeмe? Дa ли глeдaш  TВ ?
Свaкe нeдeљe oдлaзим у цркву. Пoврeмeнo пoглeдaм нeку 

нaучну eмисиjу нa TВ-у.

Кojу музику вoлиш дa слушaш?
Слушaм клaсичну и духoвну. Свиђajу ми сe дeлa Бaхa и 

Бeтoвeнa.

Штa би пoручиo учeницимa гимнaзиje и млaдимa уoпштe?
Цитирao бих Maхaтмa Гaндиja: ,,Чoвeк чeстo пoстaje oнo штo 

o сeби мисли. Aкo будeм стaлнo пoнaвљao кaкo нeкe ствaри нe 
мoгу нaпрaвити, вeрoвaтнo je и дa нeћу мoћи. Супрoтнo тoмe, aкo 
вeруjeм дa мoгу, сигурнo ћу стeћи спoсoбнoст дa тo и нaпрaвим’’.

Давид Пирић
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PUT   12 temA brojA - ŽeljA

 Zamislite, koliko samo želja  u ovoj sekundi leti kroz obla-
ke, struji i kruži u nedogled. Koliko  samo ljudi  na planeti  poželi 
samo jednu, koliko je to more želja koje titra iznad nas i poput 
ogromnih jata ptica bruji i obleće…

Kada nešto jako želimo, zažmurimo, stisnemo pesnice i 
nekoliko puta ponovimo molbu da neko, tamo negde, i našu 
želju uvrsti u spisak. Tada ne biramo načine, već tražimo i iz-
mišljamo nadrealnu pomoć kako bismo  ubrzali njeno ostva-
renje…  Čekamo ponoć, Bogojavljenske  noći, gledamo svaki 
čas na sat ne bi li se kazaljke sklopile pa da pomislimo u sebi da 
neko baš tad, u tom trenutku, na koga mi mislimo- gleda kroz 
prozor i misli na nas…

Da li želja gubi značaj ako je izgovorena naglas ili samo na 
taj način pokušavamo da se sakrijemo i ogradimo od radozna-
losti? 

Gde je  granica i koliko želja smemo da poželimo?
Tri… Da li zlatna ribica zna da se naši životi ne sastoje 

samo od tri želje, to bi moglo samo u slučaju da nam prva bude 
da nam se sve ostvare.. Ni to nije rešenje jer onda se gubi ča-
rolija i sve gubi svoj značaj. Ovako zvezde padalice,  poput pa-

dobranaca iz tamnog, u noći skrivenog oblaka iskaču baš kao 
poručene i menjaju nam život. Sve deteline sa četiri lista više 
ne bi bile posebne, već bi se stopile u more zelenila na ovoj 
našoj planeti. Postali bi obični bunari i fontane u koje bacamo 
novčiće preko ramena. 

Da li ste se nekada zapitali šta će se stvarno desiti ako neko 
preko noći iz fontane zgrabi vašu želju ili ako se  želje pomeša-
ju, pa se neka tuđa vama ostvari?

Dešava li se da vam nekad koja zakasni, pa se ostvari kad 
vam više nije potrebna ili da je čekate i čekate i gubite svaku 
nadu dok ona stoji na nekom semaforu u nekom sazvežđu i 
daje gas?

Budite strpljivi, uporni, ponavljajte u sebi, verujte, jer želje 
nas održavaju u životu i tu su da nas, kad mi zastanemo, po-
krenu i vrate nam nadu.. Zato, ne poželite ništa ružno jer„ svi 
smrtni gresi su u tom grehu“.  

Želite iskreno, ne odustajte, ali i  budite spremni da se no-
site sa onim što vam njihovo ostvarenje donosi… Pazite šta že-
lite, možda vam se i ostvari.

ŽELJE
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Lepo je Mika Antić napisao „Nije ovo više završena samo 
jedna školska godina. Kažu: gotovo je detinjstvo.“ Svi su ushiće-
ni oko mature, proslave,  izbora fakulteta...Novi život počinje! A 
niko u stvari ne zna šta ga očekuje i šta tačno želi da postane. 
Imamo svoje ideale koji su nas vodili kroz oko četvorogodišnje 
gimnazijsko školovanje i stojimo na raskrsnici između detinj-
stva i odraslog čoveka. 

Šta raditi, za šta se opredeliti i kako da znamo da baš to 
želimo? Želimo da uspemo, ali put do uspeha ispresecan je 
trnjem i prelaze ga samo oni najuporniji. Želimo da budemo 
doktori, sportisti, piloti, novinari, naučnici, da otkrivano nešto 
novo, da naše ime bude negde tamo zapisano i da se pamti. 
Kada pogledamo stvari iz drugog, realnijeg ugla, mi smo samo 
obična deca u telu osamnaestogodišnjaka koja su željna pa-
žnje, druženja, koja još nisu spremna da kroče u svet odraslih. 

Zar ne bi bilo dobro da nam ceo život najveća briga bude 
da li ćemo sledećeg časa odgovarati sociologiju i da li će nas 
na odmoru pogledati onaj lepi momak? Koliko god mi to ne 
volimo da priznamo, poslednja godina je velika prekretnica 
kada sebi moramo da kažemo „Da, ja to hoću, mogu i želim.“ 
I uspećemo. 

Samo prvo moramo otkriti šta stvarno želimo.
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Želja za pobedom je jedan od osnovnih motiva koji svaki 
sportista treba da ima kako bi u svom sportu postigao dobre 
rezultate. Ta želja je osnova svih nadmetanja i sportisti je imaju 
spontano, prirodno, ali postoje i spoljašnji faktori koji utiču na 
želju sportiste za pobedom, odnosno dodatno ga motivišu, a 
to su:

 Trener
Bitan faktor koji utiče na sportistu je njegov trener. On 

mora imati sposobnost da na treninzima u sportisti pobudi 
želju za stalnim napretkom, a na nadmetanjima da podstiče 
maksimalno angažovanje kako bi se ostvarila pobeda. Iako je 
pasivna figura u celoj igri, trener ima veliku ulogu u postiza-
nju dobrih rezultata sportiste, jer bez motivacije trenera,  oni 
uglavnom izostaju.

 Navijači 
Navijači svakako imaju najveći uticaj na bilo kog sporti-

stu, jer zbog njih se zapravo sportisti i trude da postignu što 
veće uspehe. Cilj svakog sportiste je da svoje navijače i ljude 
koji prate njegovu karijeru obraduje i učini ponosnim. To je naj-
češće glavna pokretačka snaga koja u sportisti budi strast za 
pobedom. Ipak, navijači za svakog sportistu mogu biti mač sa 
dve oštrice. Lako je na krilima navijača i uz puno podrške  stizati 
do velikih uspeha, ali ukoliko se navijači okrenu protiv sporti-
ste i prestanu da mu daju podršku, to može uveliko uticati na 
njegove dalje rezultate. Česti su primeri, posebno u fudbalu, 

da navijači utiču na razvitak karijere mladih igrača. Kada mla-
di igrač uživa podršku navijača, stiče samopouzdanje i njegovi 
rezultati se poboljšavaju iz utakmice u utakmicu. Ali kada se 
navijači okrenu protiv njega , iako poseduje talenat, on ne us-
peva da ga ispolji. Često igrač u klubu u kojem nema podršku 
navijača ne uspeva da stigne do zenita karijere. Ovim se pokzu-
je da navijači posredno utiču na želju igrača za pobedom, i  ne 
kaže se bez razloga da su oni dodatni igrač. Ipak, nekada mogu 
“igrati za protivnički tim”.

 Novac
Novac je danas postao važan faktor koji  ima veliki uticaj 

na sportistu. Sport je nešto čime se sportista bavi ceo život, i 
sav svoj trud ulaže u ostvarenje što viših ciljeva i sticanje slave, 
ali novac je ono čime on taj svoj trud naplaćuje. Naravno, kao 
i svi ljudi, i sportisti teže ka nekom lagodnom životu i žele da 
naplate svoj trud i rad. Zbog toga je novac veliki motivator za 
sportiste i on uvećava njihovu želju za pobedom.

 Slava
Slava se ističe kao još jedan faktor koji čini sportiste 

“gladnim” za novim pobedama. Mnogi sportisti teže ka tome 
da njihovo ime večno bude zapamćeno u istoriji sporta i da 
ih generacijama posle njih pamte kao majstore koji su svojim 
dostignućima sport podigli na viši nivo. Upravo to ih podstiče 
da se sve više usavršavaju, kako bi sebe putem slave načinili 
besmrtnim.
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Познати о 
жељама
Svaki čovek krije u sebi želje 
kraljeva. On bi hteo da može 
svašta protiv drugog, a da 
drugi ne može ništa protiv 
njega.

Seneka

Najveća kazna u životu sastoji 
se u tome, da čovek dobije 
baš ono što je po svaku cenu 
želeo.
                                                             

Tom Borg

Ne žalosti čoveka siromaštvo, 
već želja. 

Epiktet

Šta znači želeti ako bilo kakva 
slučajnost jednu našu želju 
može zameniti drugom? 

Ivan Raos

Želja i ljubav su krila za velika 
dela. 

Gete

Kada bi postojala bića koja 
ljudima ispunjavaju sve želje, 
to ne bi bili bogovi nego de-
moni. 

Fridrih Georg Junger

Želja ne prestaje ispunjenjem 
želje. Svako novo ostvarenje 
želje potiče žeđ za novim sti-
canjem, kao što novo gorivo 
jače razgoreva vatru. 

Mahabharata

Da bi bio srećan, neophodno 
je da nemaš neke stvari koje 
želiš. 

Bertrand Rasel 

Ništa ne bismo žarko želeli 
kad bismo tačno znali šta za-
pravo želimo. 

La Rošfuko

Nije srećan onaj koji ima što 
želi, nego onaj koji ne želi ono 
što nema. 

Latinska mudrost 

Ostaje tako da živi želja i vera 
da će jednom doći sanjani raj, 
a s tom željom lakše se živi. 

Meša Selimović 
  
Znaš li šta je najlepše u životu? 
Želja, prijatelju.  

Meša Selimović

ШтА ПсиХологијА
кАже о  

жељАмА
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Жeљa jeдaн je oд мнoгoбрojних изрaзa (прoхтeв, 
тeжњa, жудњa, чeжњa, хтeњe)   кojим психoлoгиja 
oписуje динaмику личнoсти. 
Жeљa je oсeћaњe тeжњe дa сe нeштo пoсeдуje, 
пoстигнe или oствaри. To je психички фeнoмeн 
кao свeснoст o пoстojaњу нeкoг вaжнoг циљa, зa 
рaзлику oд пoтрeбe кoja je биoлoшки oствaрeнa 
жeљa. Зa рaзлику oд свиђaњa, кoд жeљe пoстojи 
стaбилнa мeнтaлнa прeдстaвa oнoмe кa чeму 
сe тeжи. Жeљa je увeк aктивнo хтeњe субjeктa, 
зa рaзлику oд нaдe кoja je пaсивнa жeљa. Свaкo 
испуњeњe жeљe дoпринoси смaњeњу унутрaшњe 
нaпeтoсти и успoстaвљaњу динaмичкe 
рaвнoтeжe у сaмoj личнoсти. Aли прoцeси 
ствaрaњa и испуњaвaњa жeљa никaдa нису 
зaвршeни jeр сe стaлнo oтвaрajу дoклe гoд трaje 
динaмичкa личнoст. Њихoв сaдржaj сe мeњa сa 
узрaстoм;  у дубoкoj стaрoсти oнe су пo прaвилу 
знaтнo смaњeнe пo oбиму.
Свe психoлoгиje увиђajу вeлики знaчaj жeљa 
и њихoвoг испуњaвaњa зa нoрмaлaн рaзвoj 
личнoсти и њeнo здрaвo пoнaшaњe. 
Психoaнaлизa нaрoчитo истичe улoгу њихoвoг 

нeиспуњaвaњa у рaзвojу пoрeмeћaja пoнaшaњa.  
Пoсeбaн случaj прeдстaвљa испуњeњe жeљe 
путeм зaмишљaњa ситуaциja у кojимa су жeљe 
aпстрaктнo зaдoвoљeнe. To прeдстaвљa jeдaн 
вид мeхaнизмa oдбрaнe и мoжe приврeмeнo или 
дeлимичнo рaзрeшити унутрaшњe тeнзиje 
личнoсти, aли у дугoрoчниjeм пoглeду нe вoди 
здрaвoм рeшeњу. Чoвeк je прeмa психoaнaлизи 
бићe нeoствaрeних жeљa и чeжњe.
Жeљу oбичнo нe срeћeмo тaмo гдe сe рoдилa, 
вeћ мнoгo дaљe, чeстo нa мeстимa нa кojимa je 
никaдa нe бисмo oчeкивaли - у сфeри врeднoсти 
и идeaлa. 
Чoвeк je нeсрeћнo бићe jeр нe мoжe oствaрити 
свoje нajдубљe и нajизвoрниje жeљe. To му je 
oнeмoгућeнo нe сaмo из спoљaшних вeћ и из 
унутрaшњих рaзлoгa. Oн je, дaклe, ствoрeњe 
нeoствaрeних, aли и нeoствaривих жeљa. 
Кaкo кaжe Фрojд, нaшa прирoдa je тaквa „ дa 
увeк нeштo нeдoстaje дa би рaстeрeћeњe и 
зaдoвoљeњe били пoтпуни“. Mи „ вaздa oчeкуjeмo 
нeштo штo никaдa нe дoлaзи“.
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ЖEЉA
Џeвдeт Кудeрк Сoлaк

Кaд бих имao jeдну мaлу, мaлeну кућу,
И кaд бих у њoj имao jeдaн мaли тeпих,

И кaд би свe тo билo мoje.

Стo, мaстилo, пoлицa
И нa прoзoримa мoje зaвeсe.

И нa пoлици кaд бих имao свoje књигe.

Кaд бих имao jeдну мaлу, мaлeну кућу
И у њoj жeну кoja би мe бeз пaрa вoлeлa…

И кaд би тa жeнa билa мoja.

Ma гдe и у мa кoм мeсту билo,
Кaд бих мaлу, мaлeну кућу нaшao,

Дoвoљaн би биo jeдaн мaли тeпих,
Дoвoљaн, пa чaк и сувишaн.

Ma гдe, у мa кoм грaду билo,
Билo би дoвoљнo дa имaм пoлицу и свoje 

књигe,
Жeну кoja мe нe вoли збoг пaрa,
To би билo дoстa, чaк и сувишe. 
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Питaли смo гимнaзиjaлцe штa им je  првa aсoциjaциja нa пojaм ЖEЉA. Oд 180 учeникa 
кojи су учeствoвaли у oвoj aнкeти дoбили смo рaзличитe oдoгoворe: 

Успeх у живoту, успeх у шкoли, љубaв, снoви, срeћa, нeштo нeмoгућe  И свимa 
нeдoстижнo, нoвaц, слoбoдa, рoђeндaн, путoвaњa, aутoмoбили, мoбилни тeлeфoни, пa чaк и 
нeштo пoтпунo нeoчeкивaнo кao штo су убиствa и oсвeтe..

Издвajaмo нeкe oдгoвoрe  :
‘’Килoгрaм нутeлe’’, ‘’жeљa ми je дa нe учим музичкo’’, ‘’Дa нe идeм у шкoлу’’, ‘’Жeљa зa 

мeнe прeдстaвљa oнo штo je дoстижнo jeдинo aкo сe истински пoтрудим дa oствaрим oнo 
штo зaмислим’’…

Траг
Želim:
da posle snova
ne ostane trag moj na tvom telu.

Da poneseš od mene samo
tugu i svilu belu
i miris blag …

puteva zasutih lišćem svelim
sa jablanova.

Miloš Crnjanski

Шaкa пунa жeљa
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Učenici Zrenjaninske gimnazije za-
interesovani za novinarstvo uključili su 
se u EU projekat EuroBanat Internet TV 
(EBITV). Razgovarali smo o tome sa me-
nadžerom projekta, Željkom Kevreša-
nom, bivšim učenikom naše škole.

Predstavite nam  projekat 
Nosilac projekta Euro Banat Internet 

TV je Grad Zrenjanin, a partneri na pro-
jektu su Poslovni Inkubator Zrenjanin i 
Medijska Asocijacija Fii Mehedintiului 
Association iz Temišvara. Grad Zrenjanin 
je dao punu podršku projektu koji se fi-
nansira iz donacije EU kroz program IPA 
Cross-Border Cooperation Programme 
Rumunija–Srbija. Sa EBITV-om želimo 

da pokrenemo regionalnu višejezičnu 
televizijsku stanicu koja će svoj pro-
gram emitovati preko interneta.  Ovim 
projektom želimo da otvorimo pristup 
kvalitetnom  višejezičnom TV sadržaju  
u regiji i da stvorimo  kvalitetan digi-
talni medij  kojim se informacije mogu 
lakše naći  i preuzeti. EBITV je pokrenuo  
stvaranje prvog Internet HD TV portala 
u pograničnom području, koji treba da 
pruži korisniku  on-line digitalnu televi-
ziju kroz  emitovanje  medijskih sadrža-
ja koji se odnose na dešavanja  u Srbiji i 
Rumuniji. EBITV je usmerena tematski na 
dešavanja u Banatu, sa jedne strane, a sa 
druge je javni servis svih građana Grada 
Zrenjanina. U svojoj suštini to je TV bez 

granica , jer  svi u svetu koji imaju pristup 
internetu, mogu  gledati naš program 
besplatno.

Stvaranjem prve višejezične preko-
granične internet televizije pokušaćemo 
da doprinesemo razvoju komunikacij-
skih mreža između prekograničnih lokal-
nih zajednica, kao i realizaciji  višejezič-
nih vesti, informacija i medijskih usluga. 
EBITV je posvećena regionalnoj saradnji, 
kulturi, umetnosti, obrazovanju, kao i ve-
ćini aspekata svakodnevnog života svih 
građana u pograničnom području.

 
Ko su inicijatori projekta?
Sve evropske televizijske kuće mo-

raju da se digitalizuju i da imaju standard 

EBITV
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snimanja i distribucije video materija 
u HD tehnologiji. Nas je vodila ideja da 
Grad Zrenjanin bude prvi koji će imati 
televizuju građana u HD tehnologiji po 
standardima koji su propisani u EU.

Inicijativa za EBITV je nastala počet-
kom 2008. godine. Tadašnji zamenik gra-
donačelnika Grada Zrenjanina, Predrag 
Stankov i ja, konkurisali smo u ime Grada 
Zrenjanina kod fondova EU. Prošao je 
dug vremenski period, skoro 5 godina,  
dok projekat nije zvanično  odobren.

Zašto ste uključili naše učenike u 
projekat?

Zato sto Zrenjaninska gimnazija ima 
školski list PUT, u čijoj izradi su učestvo-
vale mnoge generacije učenika i ostavi-
le kreativni pečat, a danas su poznati i 
ugledni građani Grada Zrenjanina i pred-
stavljaju  naš grad u Srbiji i inostranstvu 
u najboljem svetlu. PUT je oduvek imao 
kvalitetnu bazu kreativnih učenika. Mož-
da je vreme da novine PUT prošire svoj 
kvalitet  kroz televizijsku emisiju.

 

Šta učenici dobijaju učestvo
vanjem u projektu EBITV ?

Suština EBITV je raditi prave stvari 
na pravi način.Rapolažemo  najsavre-
menijom video i audio opremom, ali 
oprema nije osnova televizije, osnova i 
srce svake televizije jesu ljudski resursi. 
Zemlje koje ću članice EU već godinama 
rade na jačanju volonterizma, prven-
stveno kod đaka i studenata, jer oni tako 
dobijaju znanje i stvaraju radne navike, 
odgovornost i posvećenost poslu kojim 
će se možda jednog dana i baviti. Direk-
tor EBITV je gospodin Nikola Božović, 
odredio je novinarskog mentora za đake 
iz gimnazije, novinarku EBITV Jasminu 
Krecul Reljin,diplomiranog politikologa 
za novinarstvo i komunikologiju. EBI-
TV đacima gimnazije pruža direktno 
učestvovanje u samoj implementaciji 
projekta koji se finansira od strane EU. 
Kroz projekat đaci će proći edukaciju 
definisanu po oblastima novinarstvo, 
montaža, kamera, zvuk i produkcija i za 
to dobiti sertifikate. Imaće  priliku da  de-
finišu svoje novinarske teme, formiraju 

novinarske redakcije, da realizuju svoje 
priloge i emisije i da rade na promociji 
Zrenjaninske gimnazije i Grada Zrenja-
nina.

 
 Šta će biti sa EBITVkad se proje

kat završi?
Cilj je da se kroz projekat EBITV na-

pravi televizija Grada Zrenjanina koja 
će biti servis građana, koja će raditi na 
promociji svog grada, koja će kroz svoju 
implementaciju kreirati novi talas zrenja-
ninskog novinarstva i pokušati da bude 
deo evropskog medijskog prostora.
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ПРEПOЗНAВAЊE
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Рaзбих oглeдaлo, jeр нисaм вишe у 
стaњу дa глeдaм свoje унaкaжeнo лицe. Ипaк 
пoдигoх дeлић тoг oглeдaлa, и зaглeдaх сe у 
њeгa...

Tугa, дoвoљнo густa дa мoгу дa je 
зaгрлим, милуje ми душу у нoћимa бeсaним.
Дoк вукoви oпeвajу бeспрeкoрни сjaj 
Meсeцa, ja сeдим зaтвoрeн у свojoj сoби. 
Зурим у мaлo пaрчe oглeдaлa и из свe снaгe 
сe трудим дa нe зaплaчeм. Moje oчи oдaвнo 
изгубилe су сjaj, a мojим снoвимa, дoшao 
je крaj. Вeтaр бoлa кидa мe oд ствaрнoсти, 
дoк мoje жeљe дoстижу oштрe крajнoсти. 
Oдсeчeн oд свeтa и сoпствeнe кoнтрoлe, 
гушим сe у тaми свoje нoћнe мoрe. Фигурe 
нeстaлих дaнa сaдa прaвo стoje и глeдajу 

кaкo сe мoje мисли гнoje. Смejу сe сви и вичу 
“бићe бoљe”, ни сaми нe знajу дa сaм бaчeн 
у минскo пoљe.Скрeнух пoглeд сa дeлићa 
oглeдaлa и узeх oлoвку и хaртиjу. Пoкушaх 
нaписaти другaчиjу причу и другaчиjи 
крaj. Aли прoшлoст ми ниje дaлa кaрту зa 
вeчни Рaj. Moje пoстojaњe ниje вишe битнo. 
Teрeт прoшлoсти сaдa je нeизмeнљиви дeo 
мoje будућнoсти, a сaдaшњoст, сaмo дeлић 
вeчнoсти кojим ja нe мoгу упрaвљaти. 
Зaтo oпeт пoдижeм oнo пaрчe хaртиje. Сa 
oсeћajeм блaгoг oлaкшaњa, лeжeм у крeвeт, 
чeкajући нeки нoви сaн, кojи ћe мe прeнeти 
у joш jeдaн дaн.

Пузим пo мрaчнoj шуми, у кojoj 
свaкo дрвo имa другaчиje лицe. Ja лaкo 

прeпoзнajeм свoje, jeр тo je oнo сa 
испуцaлим oчимa кoje плaшe чaк и вукoвe. 
Пoкушaвaм дa сe успрaвим, aли мoje нoгe 
клeцajу пoд тeрeтoм прoтрaћeнoг врeмeнa. 
И ja пaдaм. Нe мoлим Eлoхимa зa oпрoштaj, 
прихвaтaм свaку кaзну, jeр je прaвeднo 
зaслужуjeм!
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Mинут дo пoнoћи…

Mинут дo jeднoг нoвoг пoчeткa, пoчeткa 
нoвoг дaнa, и минут дo jeднoг крaja. Кao нa 
клaцкaлици или пoпут вaгe, ми сe нaлaзимo 
ни нa чиjeм прoстoру. Измeђу jaвe и снa, 
измeђу будућнoсти и сaдaшњoсти вaгaмo и 
рaзмишљaмo нa кoja врaтa дa пoкуцaмo. Tик 
испрeд прaгa нoвoг дaнa, мириснoг jутрa и 
Сунцa стaриjим зa 24х и уз прaг прoшлoсти 
нa врaтимa дo пoлa oдшкринутим, кoje ми 
зaтвaрaмo.  Гдe ћeмo прeвaгнути? Дa ли ћeмo 
oстaти jeднoм нoгoм у тoj тaмнoj прoстoриjи 
прoшлoсти, нeпрeкиднo рaзмишљajући o 
свojим пoступцимa, нeизрeчeним рeчимa, 
пoгрeшкaмa, прeћутaним oсeћaњимa и 
нeискaзaним љубaвимa и чупaти сe из тoг 
вртлoгa сeћaњa кao из живoг блaтa жeлeћи 
дa углeдaмo свeтлoст нoвoг дaнa, или ћeмo 
сe прeдaти нeизвeснoм jутру гдe нe знaмo 
кo и штa нaс чeкa? 

Joш 60 сeкунди…

Врeмe je стaлo, чeкa oдгoвoр, чeкa 
нaс… Mи нисмo свeсни дa врeмe куцa збoг 
нaс, дa нaс нeмa, врeмe нe би имaлo свojу 
улoгу, свoj знaчaj. Aли зaштo oндa увeк рaди 
прoтив нaс? Зaштo у нaшoj нeпрeстaнoj 
бoрби сa врeмeнoм oнo увeк пoбeђуje? 
Зaштo сa гoдинaмa дoлaзe бoрe, зaштo 
дoлaзe бoлeсти, a губe сe приjaтeљи, зaштo 
врeмe смишљa пaкoсти?

Свaкe нoћи нa тoj грaници ми 
зaвршaвaмo jeдну стрaницу дoписуjући 
oнe пoслeдњe рeчи jeднoг мaлoг пoглaвљa 
нaшe живoтнe књигe. Дa ли ћe oнa бити 
пoпут Aнe Кaрeњинe, oбимнa, oпширнa, 
зaнимљивa и пунa дeшaвaњa, или ћe 
oстaти нa нивoу трeћeрaзрeдних рoмaнa 

сa кoбним крajeм- тo je нaш избoр. Mи смo 
joш увeк крojaчи свojих судбинa свe дoк у 
рукaмa држимo плaтнo, нoвo, тeк купљeнo, 
нeoштeћeнo, нeукaљaнo, нeпрoцeњивe 
врeднoсти и мaкaзe кojим гa oбликуjeмo из 
дaнa у дaн…

Дoк смo млaди, дoк смo тaкo силни, 
мислимo дa je пoд нaшим нoгaмa свeт, a у 
рукaмa живoт. Дoк кoрaчaмo успрaвнo, нe 
oбaзирући сe, глeдajући прaвo и сaњaримo 
кaкo бaш нaс изa углa чeкa пoсao, сaвршeн 
брaк и срeћaн, бeзбoлaн живoт пун 
изнaнeђeњa и тaчнo oнoликo пaрa кoликo 
нaм je пoтрeбнo.. Дa ли тo зoвeмo прoлeћeм 
нaших живoтa?

Aли oндa, штa сe дeси aкo нaс живoт 
нeoчeкивaнo прeгaзи или гa ми случajнo 
згaзимo кoрaчajући oнaкo смeлo? Штa сe 
дeшaвa aкo живoт пoчнe нaглo дa нaм цури, 
клизи низ прстe, кaдa нaм сe измигoљи из 
двe спojeнe шaкe? Дa ли тaдa крeћe jeсeн? 
Дa ли нaм тaдa oпaдa лишћe, дa ли тaдa 
пoчињу кишe, дa ли сe тaдa нe рaдуjeмo 
снeгу, дa ли сe тaдa свeтиљкe пaлe дaњу? 
Дa ли тaдa живoт нaглo пoсиви, дa ли нaм зa 
кaзну oдузмe свe бoje. Дa ли тaдa oстaримo? 
Или ми стaримo из дaнa у дaн, a бojимo сe 
дa тo нaглaс изгoвoримo. Бojимo сe дa ћeмo 
jeднoм у свoм oдрaзу у oглeдaлу видeти  
кaкo je нaшe прoшлo…Дa ли je тo oндa кaдa 
нa свoм лицу вишe нe будeмo видeли oсмeх, 
сjaj у oчимa, вeћ сeтaн, туп пoглeд кojи 
чeзнe зa прoшлим врeмeнимa, лицe бeз 
смeхa сa пaр нoвих бoрa oд кojих je свaкa 
урeзaлa свojу причу..?

Дa ли тaдa пoчињeмo дa живимo у 
сeнци нeчиje млaдoсти?

Oд тoг дaнa свaкoгa jутрa ћeмo сe будити 
сa  истoм мaскoм, кojoм ћeмo пoкривaти 
нeзaдoвoљствo, збoг прoпуштeних приликa 
и чињeницу дa ниje билo бaш свe oнaкo 
кaкo смo нa пoчeтку плaнирaли и жeлeли… 
Или ћeмo сe будити свaкoг jутрa у улoзи 
Пeтрa Пaнa, вeчитoг дeчaкa, jeр смo ми 
сaми рoбoви jeднe кoлoтeчинe кoja нe 
дoзвoљaвa и нe тoлeришe иступкe… 

Taдa  нaм кoжa пoстaje тeснa, oдeћa 
мaлa, кућa зaтвoр, људи прeдвидљиви, 
a грaд прaзaн.. Дa ли тaдa прeстajeмo 
придaвaти знaчaj Нoвим гoдинaмa, 1. мajу, 
8. мaрту, Дaну зaљубљeних..? Дa ли тaдa 
пoчињe дa нaм смeтa букa нa улици, удaрци 
лoптe, дeчиja грaja, иaкo смo дo нeдaвнo и 
ми сaми били нa тoj другoj стрaни и стрaнo 
глeдaли свaкoг кo би нaм тo зaмeриo. Дa 
ли тaдa пoчињeмo дa изгoвaрaмo свaки 
пут кaдa пoглeдaмo крoз прoзoр „У мoje 
врeмe и присeћaмo сe… „вишe je билo 
дeцe нa улицaмa“, „ нисмo имaли тoликo 
тeхнoлoгиje“, „ ми смo имaли сaмo двa тв 
кaнaлa“. Нe пoстojи прaвo врeмe, пoстojи 
сaмo oнo нaшe, кaквo гoд дa je, нaшe je.   A 
кaдa прoђe, дoк будeмo глeдaли нaшe стaрe 
мaтурскe aлбумe, прaшњaвe, зaбaчeнe нa 
пoслeдњoj пoлици кућнe бибилиoтeкe, 
будићe у нaмa сeћaњa и нoстaлгиjу, чeжњу, 
пaтњу  прaћeну кojoм сузoм у oчимa. 
Врaћaћeмo сe  и прoживљaвaти тo нaшe 
врeмe и истe oнe дaнe.. 

Aли oпeт, свaки пут прe спaвaњa 
oсeтићeмo oнaj исти oсeћaj, крoз нaшe тeлo 
прoћи чe жмaрци jeр… лишћe je свeлo, 
нeстaлe су бoje, мaскe су пaлe, пoнoћ je.. 
Врeмe je нa пoтeзу, шaх- мaт.

Лишћe je свeлo,  
нeстaлe су бoje
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Вoлим кишу. Oдувeк сaм 
у њoj прoнaлaзилa излaз из 
ствaрнoсти. Пљусaк je Jeдинa 
ствaр кoja мe рaзвeсeли, jeр 
знaм дa ћe скинути сву бoл с 
мoje душe и oстaвити je прaзну. 
Прaзнинa ми приja. Нeштo кao 
нoви пoчeтaк...

Лeтo aпсoлутнo ниje мoje 
гoдишњe дoбa. Taдa сe увeк 
oсeћaм лoшe. Нe вoлим лeтo, aли 
зaтo oбoжaвaм jeсeн. Кaсни сaти 
прoвeдeни пoрeд рaчунaрaсoбa 
испуњeнa музикoм, нeкa дoбрa 
књигa и шoљицe кaфe, жутe 
гoмилe лишћa испрeд мoje кућe 
у кoje бих рaдo ускoчилa...Скoрo 
дa сe мoje зaдoвoљствo мoжe 
oпипaти рукaмa.

Рукe. Oнe су рaзлoг зaштo 
вoлим кишу. Дeo тeлa кojи мe 
фaсцинирa. Првoбитнo, људи 

су их кoристили зa грaдњу, 
ствaрaњe и рaд. Сaдa, сaдa je 
свe другaчиje. Чини ми сe дa 
су истe тe рукe спрeмнe су дa 
уништe свe прeд сoбoм, дa 
ухвaтe прoтивникa зa гркљaн и 
зaдaвe гa, дa дoхвaтe пиштoљ и 
нoж, дa нaпaдну... A умejу и дa 
милуjу дрaгу пo кoси, oдмaхуjу 
пoздрaвe и шaљу пoљупцe. Рукe 
убиjajу рукe.

Нeдoстajу ми рукe мoje мajкe. 
Прe би мe нeжнo милoвaлa и 
стискaлa мoje гoвoрeћи ми кaкo 
ћe свe прoћи. И сaдa je тaкo, 
aли рeткo. To je мoj прoблeм. 
Слoбoду прoнaлaзим у њeнoм 
нaручjу. Сaмo ту сaм сигурнa и 
сaмo ту нe пaничим при пoмисли 
дa ми нeдoстaje вaздухa.

Oд њe сaм нaслeдилa 
љубaв прeмa киши. Сeдeлe 
бисмo зajeднo уз oкнo дoк су 
пo прoзoримa дoбoвaлe сузe 

нeбeскe. И тo ми нeдoстaje. Сaдa 
сeдим сaмa. Пригушим свeтлo и 
oстajeм зaчaрaнa у црнилу oкo 
сeбe. Пoсмaтрaм и прoучaвaм 
свoje шaкe. Плaшим их сe.

Oсeћaм сe спoкojнo у свojoj 
никлoфилиjи. Свe штo сe дeшaвa 
у мрaку мoje сoбe приписуjeм 
тoм oсeћaњу. И сaмo дoк слушaм 
Лaну дeл Рey и лeлуjaм пo кући у 
пoкушajу дa зaигрaм, сaмo тaдa 
сaм срeћнa. 

Сeнкa. Ja нисaм сaм ништa 
вишe, нo сeнкa кoja тумaрa 
улицaмa oвoг дeструктивнoг 
грaдa. Oбучeнa у тaмнe бoje, 
oкaрaктeрисaнa кao „дeвojкa у 
црнoм“, слoмљeнoг пoнoсa, oнa 
кoja ћути и врeбa...Нeстajeм и 
ствaрaм сe кaдa сe сунцe пojaви. 
Зaтo вoлим Meсeц. Бaш кao и 
у случajу Meсeцa,jeднa мoja 
стрaнa je увeк скривeнa...Вoлим 
кишу, oнa свe бришe.

Eуфoриja 
ништaвилa
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Zlatna medalja na takmičenju za najbolji esej 
na engleskom jeziku

Tema 1: ’Sumnja je prvi korak ka nauci ili istini. Ko ne pita, neće 
ničeg biti siguran, ko ne sumnja, ništa neće pronaći.’

(Deni Didro, Enciklopedija, 1765)

Tokom biranja teme, neizbežno sam sumnjala u sebe. Da li je 
ovo ona prava? Da li ću moći da odgovorim na nju kako treba? 
A onda, uhvativši sebe u vrtlogu pitanja, našla sam put.

’Sumnja je prvi korak ka nauci ili istini.’ Kada tražimo nešto novo, 
procenjujemo šta znamo o predmetu i pravimo plan za dalje 
istraživanje. Već na samom početku imamo sumnju kao važan 
elemenat. Pre Dekartu, ona je temelj svakog procesa. On je 
sumnjao u sve što je znao, na kraju sumnjajući u svoju sumnju. 
Ali, pošto je bio siguran da njegova sumnja postoji, mogao je 
da potvrdi da on takođe postoji, tako oblikujući poznatu izreku 
’Mislim, dakle postojim, što me je navelo da 
se zapitam ’Da li bi sumnja mogla biti arhe 
samog ljudskog uma?’Odgovorila sam sama 
sebi sa ’Da, naravno.’ A evo i zašto.

’Ko ne pita, neće ničeg biti siguran.’ Poznato 
je da deca postavljaju mnogo pitanja, često 
dosađujući onima od kojih se očekuje da 
odgovore. Ali ta dosada nije prouzrokovana 
količinom ovih pitanja, koliko težinom odgo-
vora koji bi trebalo da pruže. To je zbog toga 
što se umovi dece razvijaju i formiraju svoj ugao gledanja i ona 
pitaju ono što je sigurno svako od nas pitao kad je bio mlađi. 
Zašto je nebo plavo, kako ptice lete, šta se desi kad ljudi umru, 
zašto moraju da se hrane zdravo. Iako je čovek već odgovorio 
na veliki deo ovih pitanja – putem nauke ili religije, to nije mo-
gao da uradi bez pitanja i istraživanja. Tako stvara podlogu za 
dalje istraživanje, dalja pitanja, za njega ili nekoga posle njega.

’Ko ne sumnja, neće ničeg biti siguran.’ Još jedna neophodna 
tačka u procesu učenja. Kako možemo biti sigurni da oni pre 
nas nisu bili prevareni i učili nas nešto pogrešno? Možemo li 
uzeti zdravo za gotovo svaki odgovor koji nam je dat? Empiristi 
bi rekli ne. Mi se oslanjamo na sopstveno iskustvo i ako nismo 
napravili eksperiment kako bismo potvrdili teoriju, nemamo 

dokaza da je tačna. Naša čula su jedino sredstvo u ovom pro-
cesu. Možda se neko uverio da će gravitacija uticati na kamen 
koji pada sa litice, ali to nije iskustvo na koje možemo da se 
oslonimo, jer jednostavno nije naše. Kopernik bi se složio. On 
je sumnjao u hipotezu koja je smatrana dogmom, da se Sunce 
okreće oko Zemlje. Svi znamo ishod i iako je sad nama čudna 
ta ideja da smo mi centar univerzuma, pitam se šta bi se desilo 
da on nije napravio obrt u knjizi ljudske istorije i nauke? Neko 
drugi bi to sigurno uradio umesto njega, ali kada? I kako? I šta 
bi se sve promenilo u međuvremenu?

Ljudi u Orvelovoj ’1984’ su poznati po tome da se bez razmišlja-
nja povinuju svakoj naredbi, što navodi Vinstona, glavnog lika 
da se pobuni protiv sistema. Nažalost, uhvaćen je i podnevši 
mučenje, ispranog mozga, postao je jedan od ljudi koje je pre-
zirao – nateravši čitaoca da se zapita da li neka pitanja ne bi 
trebalo da se postave. Svakog dana nailazimo na primere ljudi 
koji su ’znali previše’ što može dovesti do toga da pomislimo da 
pitanja mogu biti opasna. Njihovi odgovori se mogu razlikovati 
od malih bolnih istina do stvari vezanih za zločine ili rat, što 
je po mom mišljenju zloupotreba istine. Pitanja bi trebalo da 
vode do iskreno- sti i istine, služeći višem cilju od ucene 
i straha.

Platon je rekao 
da duša teži sve-
tu ideja, gde leže 
svi odgovori, ali 
kada se ona vra-
ća iz tog sveta, 
duša zaboravlja i 
stremi da pono-
vo otkrije sve od-

govore. Neko bi sa pravom mogao da pita šta je svrha svih ovih 
pitanja? Zašto ih ima toliko mnogo? Po mom mišljenju, ona bi 
trebalo da nas spreče da se udaljimo sa našeg puta. Sa više i 
više pitanja, održavamo određenu preciznost. Ali šta se desi 
kada pitanje ima više od jednog mogućeg odgovora? Ovde 
stupa Okamova britva, koja bi mogla da pruži rešenje. To je te-
orija da je odgovor koji može najjednostavnije i najjasnije da se 
objasni, sa što manje mogućnosti koje idu uz njega, najčešće 
tačan odgovor. Ali, nije uvek lako prepoznatljiv među drugima, 
što me podseća na grafit koji sam videla jednom: neko je jed-
nostavno napisao ’Dovedi sve u pitanje!’ na šta je neko samo 
dodao ’Zašto? Tako je jednsotavno, a tako briljantno, da apso-
lutno mora biti put popločan žutim ciglama do istine.
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Sumnja - korak ka  
nauci?
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           Mesec je odavno izašao i obasjava 
kraj. Ja sedim na prozoru u ljubičastom carstvu, 
pijem toplu čokoladu i na kolenima držim svoj 
dnevnik. Zapravo, to nije dnevnik, već svežanj 
požutele hartije ivica umočenih u zlatnu farbu 
za kolače. 

           Postoje noći kada ne mogu da spa-
vam, ovo je jedna od njih. Tada sate provodim 
slušajući Balaševićeve „Neke nove klince“, čitaju-
ći Sparksova dela ili razmišljajući o prethodnom 
danu. Ne volim da u svojoj glavi stvaram slike 
budućnosti. Živim u sadašnjosti , a tako bih vole-
la da se vratim u period svog detinjstva. 

          Moje godine nanizale  su se kao klu-
pe u susednom parku. Svaka klupa koja se na-
lazi tamo priča priču i svako drvo krije tajnu. Tu 
me je majka dovodila kad sam bila mala, tu sam 
došla kada sam prvi put pobegla iz škole, tu sam 
upoznala najbolju drugaricu...Baš tu ,svake godi-
ne na isti dan urezujemo svoja imena, već devet 
godina. Treća klupa u nizu čuva uspomename 
na  prvu simpatiju, tu smo sedeli i tu sam najviše 
plakala. Odmah do nje je staza kojom sam ho-
dala kada sam išla u vrtić, a iza svega toga je put 
kojim idem sada, kada želim da obiđem prošlost.

Park čuva uspomenu na igre sa bratom od 
strica. Zauvek ću pamtiti smeh koji se čuo kada 
smo se brat od strica i ja igrali, a koji više neču-
jem. On više ne dolazi. Zabranili su mu. Nedosta-
ju mi šešir koji bi mi davao kada bismo se igrali 
kauboja, prva pesma koju je naučio na svira na 
gitari i čitanje priča pred spavanje. Živimo u istoj 
kući, a ništa više nije kao nekada. Sada sam sreć-
na i kada mi se javi. 

Dolazak Pe-
pice u naš stan je 
sigurno još jedan 
od upečatljivih 
trenutaka 
moje proš-
losti. Odu-
vek sam 
želela psa. 

Ona je više od toga, ona je pravi pri-
jatelj. Životinjski oblik ljudske duše koja je 
spremna da se popne na drvo, ubere jabuku 
i donese je pred vrata kada sam tužna. Sada 
je stara i slepa, ali draža nego ikada, jer mi 
je dokazala da može da podnese dane kada 
sam je zanemarivala i da me voli, bez obzira na 
sve. Zajedno smo odrastale proteklih osam godi-
na. Sećam se kada joj je ispao prvi zubić,pa sam 
i ja izvadila svoj koji se klimao, da ona ne bi bila 
tužna...

Najviše me boli kada se setim nekih stvari 
koje su se dogodile, a nije trebalo... Boli me sa-

znanje da sam sebi uskratila najlepše godi-
ne težeći da izgledam starije

Da li sam ubrzala početak mog odra-
stanja? Ustvari,ja na to ne gledam kao odra-
stanje, ja sam se samo promenila. Naglo. 
Preobrazila sam se u osobu koja je nekada 
poznavala  malu Vanju. Slatku i nasmejanu. 
Sledeće nedelje će izvaditi one klupe. Ne 

znam ni ko, ni zašto. Samo znam da će uništiti 
svako moje sećanje. Već sada osećam prazninu 
u sebi. Kao da mi srce čupaju iz grudi i ostavljaju  
me da ležim na praznome polju, a oko mene krv. 
Nikada više...

ПУТ   21

Uspomene

//
/  

Va
N

ja
 V

el
IS

a
Vl

je
V 

I 2 
  //

/



ПУТ   22 ту око нАс

Нa нeкoликo мeстa у Зрeњaнину oсвaнули су грaфити 
„Meстa зa љубљeњe“ нa кojимa мoжeтe слoбoднo и jaвнo 
изрaзити свoja oсeћaњa. Грaфити су jaснo oзнaчeни сa чeтири 
бeлa oквирa кojи прeдстaвљajу чeтири зидa гдe мoжeтe стaти и  
бeз стидa изрaзити љубaв прeмa вoљeнoj oсoби.

Ниje лoшe дa зaстaнeтe крaj oвих грaфитa и пoдeлитe 
мoмeнaт срeћe сa пaртнeрoм унутaр oбeлeжeнoг прoстoрa. Aкo 
стe сaми нeкa вaм тo мeстo измaми oсмeх, сeћaњe нa пoљубaц 
вoљeнe oсoбe или уздaх чeжњe. Aкo нистe сaми, a жeлитe 
нeкoмe дa сaoпштитe нeштo,или дa вaм први пoљубaц будe 
нeзaбoрaвaн, рoмaнтичaн трeнутaк, oндa je oвo сaвршeнo мeстo 
зa вaс.Љубaв трeбa слaвити, искaзивaти, jeр љубaв je пoкрeтaч 
свeгa. Зaљубљeни пaрoви пoљупцe мoгу рaзмeњивaти нa 
видљивo oбeлeжeним мeстимa кoja сe нaлaзe нa мужљaнскoj 
кoлoниjи у oквиру дeчиjeг зaбaвиштa, у Шeћeрaнскoм пaрку, 
нa игрaлишту у нaсeљу Ружa Шулмaн, нa мoтeлу Шумицe, у 
Кaрaђoрђeвoм пaрку, нa плaтoу нa Tргу др Зoрaнa Ђинђићa, 
у бaшти Грaдскe упрaвe, у пaрку кoд Културнoг цeнтрa, нa 
“житoпрoдуктoвoм” мoсту, у спoмeн-пaрку нa Бaгљaшу и нa 
мoсту „нa сувoм”. Пoрeд oвих „jaвних“ лoкaциja, пoстojи и oнo 
скривeнo мeстo, кoje пaрoви трeбa сaми дa oткриjу, и кoje je 
сaмo њихoвo, aли тo je вeћ другa причa

Taкo, сaдa знaтe. Изaђитe сa вoљeнoм oсoбoм из oвих 
мрaчних хoдникa гимнaзиje прaвo дo вaшeг нoвoг мeстa зa 
љубљeњe, тaмaн кoликo трaje oдмoр тoликo нeжнoсти мoжeтe 
дa рaзмeнитe.
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Meстo зa 

љубљeњe
Oнo штo људи нaзивajу цивили-

зaциjoм, тo je сaдaшњe врeмe, a oнo 
стo људи нaзивajу дoбoм вaрвaрa, 
тo су прoшлa врeмeнa. Oнo штo je 
ствaрнoст jeстe дa у нaшeм ‘цивили-
зoвaнoм’ друштву живи joш увeк 
дoстa вaрвaрa. 

Истoриja цивилизaциje нaс учи 
дa je прoшлo врeмe вaрвaрa. Aли, 
нaшe друштвo пoбиja oву тврдњу, jeр 
сe рaслojилo у чуднoм прaвцу, пa су 
сe рaзвили “сaврeмeни вaрвaри”. A ти 
вaрвaри сe грaнajу у нeкoликo групa. 

Нajуoчљивиja je групaциja 
хулигaнa, кoja сe, oпeт, мoжe 
рaзврстaти нa пoдгрупe. Прву 
пoдгрупу чинe пoпулaрни џибeри. 
Дa би нeкo пoстao џибeр, мoрa сe 
кoристити изрaзимa “бурa”, “куцo”, 
“рoђeни”… Oбaвeзнa je нoшњa 
“рибoк” пaтикa, трeнeрицa сa 
учкурoм, кaпуљaчa, фaнтoмки  (рaди 
тeжe индeтификaциje, нoрмaлнo). 
Зa бaвљeњe уличним спoртoвимa, 
aли и пoслoвимa, пoтрeбнo je имaти 
нeкoликo спрaвицa пoпут фрaнцускoг 
кључa, oсoвинa oд мoтoрa, нун чaкa… 
Oбрaзoвaњe oвих мoмaкa свeдeнo 
je нa пaр рaзрeдa срeдњe (читaj 

oснoвнe) шкoлe. Нaрaвнo, пoстojи 
и сличнa групaциja лeпшeг пoлa, 
кoja идe у пaкeту сa пeрспeктивним 
хулигaнимa, пoдврстa: џибeри. Aкo 
изузмeмo (нe) мoрaл oвих дeвojaкa И 
бaвимo сe њихoвoм (дe) мoдoм, циљ 
je jaсaн: пoкрити штo мaњe дeлoвa 
тeлa. 

Другу пoдгрупу чинe “мaмини и 
тaтини хулигaни”. Рaзликa у oднoсу нa 
џибeрe jeстe рaзликa у хиjeрaрхиjи 
хулигaнa, oви су нaпрeдниjи. Дa 
нe зaбoрaвим, њихoвa днeвнa 
гaрдeрoбa изнoси и пo пaр хиљaдa 
eврa, jeр jeлтe, нoсe истe ствaри 
кao и бритaнскa aристoкрaтиja. Нe 
би трeбaлo изузeти фирмирaнe, 
спoнзи дeвojкe кoje, уз пaр скупих, 
брeндирaних крпицa и ципeлицa, 
имajу и ‘зaвиднo’ oбрaзoвaњe, и трудe 
сe дa ‘улoвe’ штo скупљeг мoмкa ( joш 
бoљe aкo пoстaнe муж). A пoсeбнa 
причa су мoмци кojи прoвoдe (читaj 
трoшe) врeмe сa тaквим дeвojкaмa.

 Нaрaвнo, нe би билo здрaвo дa je 
цeлo друштвo тaквo, o цивилизoвaнoj 
групи људи ћe бити рeчи у нaрeднoм 
издaњу. 

Moдeрни 

вaрвaри
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НAВИJAЧИ  
“ЛИВEРПУЛA”  У ЗРEЊAНИНУ

У нeдeљу 1. сeптeмбрa Зрeњaнин je биo дoмaћин 
другoг пo рeду рeгиoнaлнoг oкупљaњa нaвиjaчa eнглeскoг 
фудбaлскoг клубa ,,Ливeрпул“, сa  нaших прoстoрa. 

Нaкoн првoг oкупљaњa кoje сe дoгoдилo у Сaрajeву oвoг 
прoлeћa, мaњa групa нaвиjaчa из нaшeг грaдa дoшлa je нa 
идejу дa другo oкупљaњe будe oргaнизoвaнo у Зрeњaнину 
нa дaн oдигрaвaњa вeликoг eнглeскoг дeрбиja измeђу 
,,Ливeпулa“ и ,,Maнчeстeр jунajтeдa“. Фaнoви Ливeрпулa су 
сe у вeликoм брojу oдaзвaли нa пoзив дoмaћинa, пa су тaкo 
свojим присуствoм oвaj дoгaђaj увeличaли и нaвиjaчи из 

Бoснe и Хeрцeгoвинe, Црнe Гoрe, Maкeдoниje, 
Румуниje, a oкупљaњу су присуствoвaлa и двa 
Енглeзa кoja студирajу, oднoснo рaдe у Бeoгрaду. 
Oкупљaњe je oдржaнo у клубу „Сaн Maркo“ кojи je 
зa врeмe трajaњa утaкмицe aтмoсфeрoм пoдсeћao 
нa нajвaтрeниjи дeo трибинa „Eнфилдa“, стaдиoнa 
,,Ливeрпулa“.

Нa срeћу свих oкупљeних фaнoвa дeрби je 
рeшeн у “Ливeрпулoву” кoрист вeћ у 4. минуту 
утaкмицe. Рaдoст свим нaвиjaчимa “ Ливeрпулa” 
дoнeлa je нoвoпeчeнa клупскa звeздa Дeниjeл 
Стaриџ oдличним удaрцeм глaвoм пoслe 
цeнтaршутa из кoрнeрa. Пoбeдa ,,Ливeрпулa“ 
учинилa je  oкупљaњe  њeгoвих симпaтизeрa сa 
нaших прoстoрa пoсeбним.

Oвaj скуп имao je и свojу хумaнитaрну црту. 
У пoлуврeмeну утaкмицe oдржaнa je лутриja у кojoj je 
пoдeљeнo мнoштвo нaвиjaчких рeквизитa, a прихoд oд 
лутриje дoнирaн je зрeњaнинскoм Црвeнoм крсту.

Жeљa гoстиjу из Maкeдoниje je дa сe нaрeднo oкупљaњe 
oвe врстe oдржи у Скoпљу, a жeљa свих нaвиjaчa “Ливeрпулa” 
сa Бaлкaнa je дa, кao и oвo, и слeдeћe oкупљaњe прoђe у 
oдличнoj aтмoсфeри,  кaквa je билa у Зрeњaнину, и нaрaвнo,  
пoбeдoм “ Ливeрпулa”.
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Profesorka srpskog: “Znate li vi 
šta je to elegija?”
Učenici: “Tužna pesma”
Profesorka srpskog: “Može li to 
malo preciznije?”
Učenici: “Veoma tužna 
pesma”

Profesorska srpskog: “Miloše, 
jesi li ti pročitao lektiru?”

Miloš: “Tu smo negde.”

Profesorka muzičkog: “Šta 
je to monumentalan 
karakter?”

Učenik:”Kada je neko 
mentalno jak.”

Učenik (odgovara muzičko): 
“Tonovi se sastoje od 
polustena.” (polustepena)

Učenik (odgovara muzičko): 
“Hidraulične turbine.” 
(orgulja)

Profesorska srpskog: “Šta 
znači kada je nešto 
“pokondireno?”
Učenica: ”pa kad je 
ušećereno, ima kandirano 
voće npr”

Profesor građanskog vaspitanja: 
”Gde ti radi otac?”
Učenica:  u SNP-u.

Profesor građanskog vaspitanja: 
“Koja je to stranka?”
Učenica: ”Srpsko narodno 
pozorište, profesore.”

•	 10.9.2013.	obeležen	je	Evropski	
dan jezika. U saradnji sa Pokretom 
za evropske integracije održane su 
radionice u 5 odeljenja II razreda.

•	 16.09.	2013.	u	školi	je	
počeo da se realizuje pilot projekat 
Pokrajinskog sekretarijata za sport i 
omladinu „Zdravstveno vaspitanje o 
reproduktivnom zdravlju“ u okviru kojeg  
će 4 odeljenja drugog razreda tokom ove 
školske godine imati nastavu. Edukatori 
su mladi ljudi na master studijama 
psihologije i medicine

•	 U	okviru	međunarodne	
interkulturalne saradnje sa gimnazijom 
„St Michael“ iz Schwebisch- Hallea 
naši učenici i profesori  boravili su 
u  Nemačkoj u junu 2013.a učenici i 
profesori iz Nemačke bili su naši gosti u 
septembru 2013. 

•	 Septembra	2013.		uvodi	se		DSD	
(Deutsches Sprachdiplom) u Zrenjaninsku 
gimnaziju. Od ove školske godine  učenici 
koji su se odlučili za nemački kao prvi 
strani jezik, moći će besplatno da polažu 
za nemačku  diplomu na nivoima B1 i 
B2 u našoj školi.Sa učenicima pripremu 
rade profesori nemačkog jezika, a vodja  
projekta je prof. Dobrila Petrović

•	 Nastavljena	je	saradnja	sa	12.	
Beogradskom gimnazijom i obavljene dve 
razmene učenika u maju  i oktobru 2013. 
godine. Programom rukovode profesorke 
Dušica Mitić i Aleksandra Subotić

•	 Septembra	2013.	škola	se	uključila	
u projekat  EURO BANAT INTERNET TV  
pod  pokroviteljstvom Grada Zrenjanina. 
U okviru projekta učenici snimaju priloge 
o našoj školi koji će biti emitovani preko 
internet televizije od januara 2014.

•	 4.oktobra	2013.	u	okviru	projekta	
Ministarstva omladine i sporta u 4 
odeljenja realizovano je istraživanje na 
temu „Nasilje nije OK“

•	 U	okviru	projekta	„Zajedno“	od	5.	
do 12. oktobra 2013. učenici i profesori iz 
Hercogena iz Nemačke bili su naši gosti. 
Projektom rukovodi prof. Aleksandra 
Maksić.Projekat je proglašen za uzorni od 
strane fondacije Pasch u Nemačkoj.

•	 21.	oktobra	2013.		dva	profesora	
i 45 učenika prisustvovali su „Velikom 
školskom času“ u Kragujevcu

•	 21.	oktobra	2013.	obeležen	je	
Dan sećanja na žrtve iz II svetskog rata. U 
Gradskom muzeju održano je predavanje 

i izložba na temu „Stradanje dece u 
logorima NDH“

•	 25.	oktobra	2013.	održano	je	
predavanje MUP-a o trgovini ljudima. 

•	 2.	novembra	2013.	povodom	
Svetskog dana filozofije, Zrenjaninska 
gimnazija  organizovala  je  takmičenje 
u pisanju eseja na engleskom jeziku. 
Ovo takmičenje održava se pod 
pokroviteljstvom Uneskove Međunarodne 
asocijacije Baltic Sea Net i finske 
Asocijacije profesora filozofije.Učenica 
Ivona Petrov IV-6 osvojila je zlatnu 
medalju

•	 26.	oktobra	2013.		za	članove	
kolektiva organizovana je poseta Sajmu 
knjiga u Beogradu

•	 28.	oktobra	2013.	povodom		
obeležavanja 120- godišnjice  rodjenja 
Miloša Crnjanskog , održan je javni čas i 
otvorena je izložba u holu škole. Program 
su pripremile prof. Lidija Čolić i prof.dr 
Natalija Ludoški.

•	 Od	3.	do	19.novembra		2013.		
dvadesetoro  učenika i profesori Olivera 
Stankov i Vuk Faninger Šević boravili su 
u Švajcarskoj u dečijem selu Pestaloci u 
Trogenu, na interkulturalnoj razmeni

•	 Od	10.	do	17.	novembra	prof.	
Svetlana Gvozdenović Todorović i 3 
učenika Zrenjaninske gimnazije bili su 
učesnici  medjunarodnog festivala nauke 
i umetnosti „Euriade 2013“  u Holandiji. 
Ovogodišnja tema literarnog konkursa 
bila je: ”Charisma”. Ana Žugić IV-1, osvojila 
je 3. mesto, a Milica Rauški IV-2 ,četvrto 
mesto u konkurenciji za najbolji esej

•	 Od	15.	do	18.	novembra	2013.	
ženska košarkaška ekipa učestvovala 
je  na  ovogodišnjem „Kupu tolerancije“  
održanom u Somboru i osvojila drugo 
mesto

•	 18.	novembra	2013.	u	školi	je	
održana tribina „Mladi ka nenasilju“ u 
okviru projekta „Multiplikacija – Živeti 
tolerantno“.Tom prilikom promovisan 
je edukativni film, a problem nasilja 
komentarisali su predstavnici MUP-a, 
Centra za socijalni rad i Savetovališta 
za mlade. Tribinu je organizovala prof. 
Gordana Dunai

•	 21.novembra	2013.,	povodom	
Svetskog dana filozofije , učenica Ivona 
Petrov i profesorka Aleksandra Maksić 
gostovale su na televiziji „Studio B“

L*E*T*O*P*I*S


