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Milanković

ilutin Milanković rođen je
28.maja 1879. godine u Dalju,
blizu Osijeka u sadašnjoj
Hrvatskoj. Bio je srpski geofizičar,
klimatolog, astronom, osnivač katedre
za nebesku mehaniku na Beogradskom
univerzitetu i svetski uvažavan naučnik,
poznat po teoriji ledenih doba, koja
povezuje varijacije Zemljine orbite i
dugoročne klimatske promene. Ova
teorija poznata je kao Milankovicevi
ciklusi.
Pohađao je Bečki tehnološki institut,
gde je diplomirao građevinu 1902.
godine i stekao doktorat iz tehničkih
nauka 1904. Gradio je brane, mostove,
vijadukte, akvadukte i druge građevine
od ojačanog betona u tadašnjoj AustroUgarskoj.Godina 1909. označava
prekretnicu u njegovom životu.
Tek što se Milutin doselio u
Beograd, usledili su Balkanski ratovi,
pa potom i Prvi svetski rat. Kada je
1914. izbio rat, tek pošto se oženio,
austro-ugarska vojska je internirala
Milankovića u Nesider, a kasnije u
Budimpeštu, gde je radio u biblioteci
Mađarske akademije nauka. Već 1912.
njegova interesovanja su se usmerile ka
proučavanju solarne klime i planetarnih
temperatura. Do kraja rata je završio
monografiju o ovom problemu, koja
je objavljena 1920. pod naslovom
,,Matematička
teorija
termičkih
fenomena uzrokovanim sunčevim
zračenjem.“ Posle prvih priznanja
Milanković je pozvan da sarađuje u dve
važne publikacije: prva je bila priručnik
iz klimatologije, a druga priručnik iz
geofizike. Za ,,Matematičku nauku
klimata i astronomsku teoriju varijacija
klimata“ je napisao uvod i ona je
objavljena 1930. na nemačkom, a 1939.
je prevedena na ruski. Ovde je teorija
planetarnih klimata dalje razvijena sa
posebnim podacima o Zemlji. Za drugu
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knjigu Milutin je napisao četiri odeljka,
razvijajući i formulišući svoje teorije:
teoriju sekularnih pokreta Zemljinih
polova i teoriju glacijalnih perioda.
Pred sam kraj rata u Jugoslaviji
1941. završeno je štampanje obimnog i
najznačajnijeg dela ,,Kanon osunčavanja
Zemlje i njegova primena na problem
ledenih doba.“ Ovo delo ima 626 strana
, prevedeno je 1969. na engleski.
Kritike Milankovićevih teorija
ledenih doba počele su pedesetih godina
i poticale su uglavnom od meteorologa.
Kasnih šezdesetih i sedamdesetih
godina istraživanja sedimenata duboko
u morima su dovele do potvrde
Milankovićevih stavova.
Naučni genije Milutin Milanković
dobio je nesumnjivo međunarodno
priznanje 10. decembra 1976.
godine kada su u časopisu “Nauka”
objavljeni konačni rezultati opsežnog
petogodišnjeg projekta čiji je predmet
bio da da odgovor na pitanje jesu li
Milankovićevi proračuni bili tačni ili
ne. Tada je utvrđeno da su varijacije
Zemljine orbite indikacije ledenih
doba.
Godine 1998. u Peruđi organizovan
je naučni skup pod nazivom “Ciklostratigrafija”. Na njemu je zvanično
promovisana nova istraživačka metoda
koja u osnovi ima Milankovićeve
cikluse osunčavanja, a koja u ritmičkim
smenama slojeva stena detektuje
hladnije i toplije cikluse kroz koje je
prošla naša planeta.
Milanković je uvek pokazivao
veliko interesovanje za istorijski
razvoj nauke. Napisao je knjigu o
istoriji astronomije, kao i dve knjige za
širu čitalačku publiku: prva je „Kroz
vasionu i vekove“, a druga je nazvana
„Kroz carstvo nauka“.
Milutin Milanković je u svom
bogatom stvaralačkom životu uradio
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i predložio reformu gregorijanskog
i julijanskog kalendara, koja je
vodila izgradnji jedinstvenog, do
sada najpreciznijeg kalendara i koja
je prihvaćena na Svepravoslavnom
kongresu u Carigradu 1923. godine. Ali
ova reforma kasnije nije primenjena.
Milanković
je
objavio
i
autobiografiju iz tri dela: „Uspomene“,
„Doživljaji“ i „Saznanja“. Njegov sin,
Vasko Milanković je napisao biografsko
delo „Moj otac, Milutin Milanković“.
Godine 1920. izabran je za dopisnog
člana Srpske akademije nauka i
umetnosti, a za redovnog člana 1924.
godine, a takođe je bio član i Nemačke
akademije Naturalista u Haleu. Kada su
nemačke okupacione vlasti u Drugom
svetskom ratu 1941. godine tražile od
profesora Beogradskog univerziteta da
potpišu Apel srpskom narodu (i podrže
okupaciju zemlje), Milutin Milanković
je jedan od nekolicine profesora koji je
odbio da to učini.
Po završetku Drugog svetskog
rata i komunističke revolucije Sud
časti Beogradskog univerziteta je,
procenjujući podobnost Milutina
Milankovića,
doneo
sledeću
karakteristiku, u kojoj se priznaje da
se Milanković istakao kao odličan
stručnjak i naučnik koji se bavi
astronomijom i nebeskom mehanikom,
ali je “vrlo star i o nekom njegovom
ličnom razvoju nema ni govora. On je
dobar pedagog, ali predavanja jedva
otaljava. Smatramo da je naš politički
neprijatelj i da će kao takav umreti.
Može se iskoristiti kao nastavnik i
naučnik.”
Milutin Milanković je jedan od
najcitiranijih naučnika (svih vremena)
u svetu.
By:Željka Bića

Iz knjige...

Kalendar kroz
Reforma julijanskog
kalendara 1923. god.

istoriju

Milankovićeva reforma

Reformom julijanskog kalendara od strane pape Gregoriusa
XIII 1582. godine postignuto je maksimalno približavanje
dužina kalendarske godine prirodnoj, tropskoj. Ona traje
prosečno 365,24218967 dana, a srednja gregorijanska godina
365,2425 dana.
Te godine je papa svojom odredbom – bulom uredio da
posle četvrtka 4. otobra sutradan jednostavno osvane petak,
15. oktobar. Time je iz julijanskog kalendara izostavljena
nagomilana razlika u kalendarima, koja je u tom trenutku
iznosila čitavih 10 dana. Da bi se kalendar usaglasio sa dužinom
tropske godine, u buli je stajala odredba po kojoj će svaka
četvrta godina biti prestupna, sem one godine stoleća koje nisu
(bez ostatka) deljive sa 400.
Prema toj odredbi, sledeće sekularne godine neće biti
prestupne: 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600,
2700, 2900 itd.
Znači da će prestupne godine biti one sekularne godine
koje jesu deljive sa 400 bez ostatka. To su sledeće godine:
1600, 2000, 2400, 2800, 3200, … itd.
Neke katoličke zemlje, kao na primer Italija, Španija,
Portugalija i Poljska, odmah su uvele taj novi, gregorijanski
kalendar u svetovnu i građansku upotrebu – sve sa datumom
od 15. oktobra 1582. godine. Ostale katoličke zemlje zapada
uvodile su novi kalendar sto, dvesta, pa čak i više godina
kasnije.
Pravoslavna crkva i države kao Rusija, Jermenija, Grčka,
Bugarska, Rumunija, Srbija, Crna Gora i druge, pridržavale su
se tzv. starog julijanskog kalendara, koji je, kao što smo videli,
stalno akumulirao grešku i uvećavao je po stopi od jednog
dana na svakih 128 godina.
Dana 1.maja 1923. godine u Carigradu, ekumenski
patrijarh Meletios IV Metaxakis sazvao je Sabor predstavnika
svih pravoslavnih crkava i država. Srpska pravoslavna crkva je
takođe dobila poziv da pošalje svoje predstavnike na taj Sabor.
Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca u ime crkve zastupao je
mitropolit crnogorsko–primorski Gavrilo Dožić, a kraljevsku
vladu dr prof. Milutin Milanković, kao predstavnik naše nauke.
Glavni razlog za sazivanje je bio reforma već zastarelog
julijanskog kalendara i njegovo usaglašavanje sa
gregorijanskim. Prof. Milanković je skupu predložio genijalno
rešenje za oba problema.
Kao posledica toga, Sabor je na kraju doneo zaključke o
kalendaru sadržane u 10 tačaka:
1. Trinaest dana treba oduzeti od julijanskog kalendara.
Oni predstavljaju akumuliranu razliku u računanju vremena od
ekumenskog Sabora održanog u Nikeji 325. godine.

2. Crkveni
praznici koji padaju
u dane između 1. i
14. oktobra, a koji
su izostavljeni iz
kalendara, slaviće
se svi 14. oktobra,
ako nadležni
sveštenik ne predloži
drugačije.
3. Svi meseci u
godini imaće isti broj
dana i ubuduće kao
i do tada. Februar
će imati 28 dana u
prostoj godini, a 29
dana u prestupnoj.
Milutin Milanković
4. Kao i ranije,
(1879 - 1958)
i dalje će postojati
dve vrste godine:
prosta (neprestupna) sa 365 dana i prestupna sa 366 dana.
Prestupna će biti svaka četvrta godina, odnosno ona koja je
deljiva sa brojem četiri bez ostatka. Izuzetak od pravila su one
sekularne (vekovne) godine opisane u tački (5).
5. Sekularne ili godine stoleća (one koje se završavaju sa
00 na kraju) biće prestupne samo ako broj vekova podeljen sa
brojem 9 daje ostatak 2 ili 6. Drugim rečima, ako broj godina
podeljen sa 900 daje ostatak 200 ili 600, ta će godina biti
prestupna (prikazane u tabeli masnim slovima). Ostale su
proste.
2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900,
3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700 itd.
6. Fiksni svetovni praznici zadržaće datume koje su imali do
tada.
7. Pokretni praznici zavisiće od datuma Uskrsa. U
saglasnosti sa kanonskim odredbama, Uskrs će se slaviti prve
nedelje posle punog Meseca posle prolećne ravnodnevice.
8. Uskršnji pun Mesec biće određen astronomskim
proračunom, koji za reper uzima meridijan koji prolazi kroz
kupolu Hristovog hrama u svetom gradu Jerusalimu.
9. Ekumenski patrijarh zahtevaće od Petrograda, Atine,
Beograda i Bukurešta da izračunaju dugoročnu tabelu kada
pada Uskrs i dužni su je dati svim ostalim pravoslavnim
crkvama.
10. Ova reforma julijanskog kalendara ne može ni na koji
način biti smetnja (prepreka) za kasnije promene koje mogu
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biti učinjene od svih hrišćanskih crkava.
Ipak, izdvajaju se dve osnovne karakteristike ove usvojene
reforme julijanskog kalendara našeg renomiranog naučnika
prof. Milankovića:
Prvo, izostavljanjem 13 dana u oktobru 1923.
godine julijanski kalendar se u potpunosti usaglašava sa
gregorijanskim. Tom odlukom posle nedelje 30. septembra
dolazi ponedeljak 14. oktobar.
Drugo, odlukom sadržanom u tački br. 5 Sabora, o
godinama koje će biti prestupne za period od sledećih 900
godina, izbačeno je sedam godina stoleća koje neće biti
prestupne. To pravilo u tom 900–godišnjem periodu daje 218
prestupnih godina, umesto 225 koliko ih je bilo po starom,
julijanskom kalendaru i 682 proste godine. (Podsetimo se da
bi po starom julijanskom kalendaru bilo, pošto je svaka četvrta
godina prestupna, 900 : 4 = 225 prestupnih godina).
Na osnovu ovog gornjeg pravila može se izračunati da
je prosečna dužina Milankovićeve godine sada:365 dana i
218/900 dana, a to je: 365,24222[2] dana, što je veoma blizu
prosečne vrednosti trajanja tropske godine, koja, kao što smo
rekli, iznosi 365,24219 dana.
Razlika između Milankovićeve i tropske godine iznosi svega
dve sekunde godišnje. Da bi se razlika akumulirala do jednog
dana, potrebno je 86.400 : 2 = 43.200 godina! Zbog toga je to
do danas najtačniji kalendar u ljudskoj istoriji, čija se tačnost
preko ove ne može ni zamisliti.
Nažalost, ono izostavljanje 13 dana u oktobru nije
sprovedeno u pravoslavnim zemljama i crkvama, tako da
je i dalje ostalo računanje datuma po starom julijanskom
kalendaru, sa razlikom od 13 dana prema gregorijanskom.
Ta razlika se neće povećavati ni u XXI veku. Tek kasnije će se
uvećati na 14 dana.
Na sednici Sabora upriličenoj povodom usvajanja predloga
našeg naučnika dr. prof. Milankovića, sve delegacije su ga
srdačno pozdravile i čestitale mu na genijalnom rešenju
koje je ponudio u skladu sa astronomskom naukom. To
njegovo rešenje je omogućilo oskulatorno približavanje našeg
julijanskog i gregorijanskog kalendara. Prof. Milanković je bio
i redaktor odluka Sabora 1923. godine u Carigradu. Za svoj
rad na vaseljenskom Saboru pravoslavnih crkava i brilijantno
rešenje kalendarskog problema, koje nikad pre njega nije
postiglo toliku tačnost, Milanković je od mnogih vlada bio
odlikovan.
Posle završetka Sabora (neki pišu Kongresa), koji je trajao
šest nedelja, profesor Milanković je dobio od vaseljenskog
patrijarha Meletiosa IV sledeće pismo:

Uskoro posle toga prof. Milutin Milanković je dobio molbu
carigradskog patrijarha da sastavi pashalije prema novom
kalendaru za sledećih 100 godina, što je on i uradio.
U skladu sa usvojenim odlukama na VII vaseljenskom
Saboru, Uskrs će se praznovati svake godine u onu nedelju
koja dolazi posle punog Meseca nakon prolećne ravnodnevice.
Zadatak prof. Milankovića bio je da astronomskim računom
odredi vremena punih Meseca za sledećih 100 godina. Ti
proračuni moraju biti veoma precizni, naročito za one slučajeve
kada pun Mesec pada oko ponoći između subote i nedelje, a
sve to računajući po vremenu onog meridijana koji prolazi kroz
kupolu hrama Hristova groba u Jerusalimu.
Ako se u takvim slučajevima Mesec ispuni do svoje celine
makar samo jednu sekundu posle ponoći, praznovanje Uskrsa
se odlaže za nedelju dana. Još veće pomeranje može nastupiti
kada pun Mesec pada u vreme same prolećne ravnodnevice.
Ako se pun Mesec desi makar jednu sekundu pre
ravnodnevice, onda se on više ne smatra za pashalni Mesec
već onaj sledeći, posle četiri nedelje, a za toliko se pomera i
praznovanje Uskrsa.
Praveći ove obimne proračune prof. Milanković je tada
utvrdio da će se datumi Uskrsa po oba hrišćanska kalendara
razlikovati šest puta za period od 50 godina (posle 1924.
godine) i to: 1924, 1927, 1943, 1954, 1962 i 1967. godine. On
je tada izračunao Uskrse za pravoslavnu crkvu ovako:
God.

Pravoslavni

Katolički

1924.
1927.
1943.
1954.
1962.
1967.

23. mart
24. april
28. mart
25. april
25. mart
02. april

20. april
17. april
25. april
18. april
22. april
26. mart

Datumi Uskrsa se u dva kalendara razlikuju zbog toga što
se pun Mesec 1924., 1943. i 1962. godine pojavio nekoliko
časova posle prolećne ravnodnevice, a tzv. epakt–račun ga
stavlja pre ravnodnevice. U godinama 1927., 1954. i 1967. pun
Mesec je padao u nedelju, a epakt–račun ga (u gregorijanskom
kalendaru) stavlja u subotu.

Meletios, milošću Božjom arhiepiskop Konstantinopolja – Novog Rima i vaseljenski patrijarh Veleučeni
gospodine profesore, čedo u Gospodu, ljubljeno Naše Smernosti, blagodat neka je s Vašom Velikoučenosti i
mir od Boga.
Pošto je Našem Svetom i Časnom Sinodu pročitana odluka Svepravoslavnog Kongresa o kalendaru, u cilju
pravilnog usvajanja njenog, koje je usvajanje već sledovalo, Sinod je s osobitim priznanjem primio k znanju
najdragoceniju saradnju Vaše duboke Velikoučenosti kao člana Svepravoslavnog Kongresa pri sastavljanju te
odluke, kojom je tako srećno i potpuno rešen jedan od prvih zadataka Svepravoslavnog Kongresa i uopšte
tako važno kalendarsko pitanje.
Stoga, po jednoglasnoj Sinodalnoj odluci, izjavljujemo drage volje ovim Našim čestitim pismom naročitu
pohvalu i zahvalnost Vašoj Velikoučenosti za takvu prosvećenu i korisnu saradnju njenu.
Šaljući pak uz to i Naše očinske pozdrave i blagoslove, molimo sa za sve što je najbolje Bogu, čija blagodat
neka bude sa Vašom dubokom Veliikoučenosti.
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2009.
U

jedinjene Nacije i Međunarodna astronomska organiizacija su na
Generalnoj skupštini 2007. u Parizu proglasile 2009. međunarodnom
godinom astronomije. To je ujedno i jubilarna godina jer je daleke
1609. Galileo Galilej prvi put uperio teleskop ka nebu u astronomske svrhe i
promenio viđenje svemira za sva vremena..
Cilj je prezentovati javnosti, kako na
regionalnom, nacionalnom tako i na svetskom
nivou, ulogu astronomije u savremenom društvu,
njenom uticaju na razvoj obrazovanja i kulture.
Tim povodom našu školu posetila su dva
astronomska društva, ,,Milutin Milanković’’ iz
Pančeva i ,,Ruđer Bošković’’ iz Beograda.
Na dva profesionalna teleskopa učenici su
posmatrali Mesec i Jupiter, određivali Severnjaču, asterizme Mala i Velika kola kao i
sazvežđa Kasiopeju...
Dečija lica očarana lepotom neba propratila je televizijska ekipa B92.
ASTRONOMSKA DRUŽINA NA XV NACIONALNOJ KONFERENCIJI
ASTRONOMA SRBIJE U BEOGRADU
Nacionalna konferencija astronoma Srbije ove godine održana je od 2. do 5. oktobra
2008. u prostorijama Kolarčeve zadužbine u organizaciji Katedre za astronomiju
Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Astronomske opservatorije u
Beogradu.
Pored mnogobrojnih predavača iz Srbije i inostranstva, izlaganja doktorskih
i naučnih teza, kraćih saopštenja i postera, na konferenciji je učestvovala i
‘’Astronomska družina’’naše škole koju vodi profesorka geografije Krstin Biljana .
Zahvaljujući napretku tehnike i tehnologije, brzina sticanja znanja iz astronomije
omogućuje da se učenici informišu o najnovijim otkrićima ne samo u solarnom sistemu
već i van njega. A to je ono što učenike u ovom uzrastu najviše interesuje .
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- MEĐUNARODNA GODINA

ASTRONOMIJE
Sve su to razlozi zbog kojih je pokrenuta astronomska
sekcija.
``Astronomska družina’’ već treću godinu
populariše astronomiju u okviru tema na sekciji,
obrađenih u kompjuterskoj formi, dokumentarnim
filmovima o astronomiji, čitanjem stručnih časopisa
kao što su ’’Astronomija’’ i ’’ Vasiona’’, saradnjom
sa Narodnom opservatorijom i Planetarijumom
na Kalemegdenu, učešćem na Beogradskom
astronomskom vikendu....i svim ostalim aktivnostima
koji kod učenika razvijaju svest o važnosti astronomije
u savremenom svetu i oslobađaju ih zabluda koje su
produkt nedovoljne astronomske pismenosti.

Sa čuvenim prof. Milanom Dimitrijevićem
Tim ’’Astronomske družine ’’na ovoj konferenciji činili
su Vitor Rogić, učenik V razreda, Tatjana Kežić, učenica
VI razreda, Marko Štetin, sada učenik I razreda gimnazije, i
prof. Krstin Biljana. Zadatak je bio da u vidu postera ’’Ja
♥ astronomiju’’ pokažu i obrazlože tragove rada ove sekcije
kako na teoretskom tako i na praktičnom nivou.

Sa organizatorima konferencije
Dr Olga Atanacković i dr Zorica Cvetković,
organizatori ove konferencije, posebno su pohvalile rad
sekcije i zahvalile se što takva sekcija postoji i pomaže
u popularizaciji astronomije. Kao najmlađi učesnici
ovog skupa učenici su dobili na poklon torbice i majice
sa posvetom konferencije.
Poster je ostao na Matematičkom fakultetu, a rad
naše sekcije biće objavljen u Zborniku radova ovog
fakulteta.

‘’Astronomska družina’’ na Divčibarama juni
2008. Sunčani sat -poklon odmaralištu
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Jezici sveta

P

Grčki jezik (gr. Ελληνικά [Ellini’ka]) je indoevropski jezik koji
se sreće već oko XIV veka p.n.e. u kritskim zapisima poznatim
kao linearno B pismo. Mikenski grčki ovog perioda se razlikuje
od kasnijeg klasičnog ili antičkog grčkog iz VIII veka p.n.e. i
kasnije, kada su tekstovi već zapisivani grčkim alfabetom
Savremeni grčki je živi jezik i jedan od najbogatijih jezika
današnjice, sa fondom od preko 600.000 reči. Neki stručnjaci
prenaglašavaju njegovu sličnost sa hiljadama godina starijim
klasičnim grčkim. Razumevanje između ova dva jezika je stvar
rasprave. Jezik iz helenskog i vizantijskog perioda je mnogo
bliži savremenom grčkom. U periodu od 1834. do 1976.
pritisak je vršen da se u zvaničnoj upotrebi koristi katarevusa
(gr. Καθαρεύουσα [katha’revusa]), ‘puristički’ jezik kojim
su zanemarivani vekovi prirodnih lingvističkih promena i
kojim se želelo vratiti grčki na klasični oblik. Ovaj oblik je
bio prisutan u zvaničnim dokumentima, kao i u štampanom
obliku, ali svakodnevni govor Grka je bio drugačiji. On je
napokon prihvaćen kao zvanični jezik 1976. i poznat je kao
dimotiki (gr. Δημοτική [Dhimoti’ki]). Ipak, mnoge reči su ostale
neizmenjene tokom vekova i ušle su i u druge jezike.
Postoji mnogo teorija o nastanku grčkog jezika. Jedna od
njih govori da je nastao migracijom proto-grčkog stanovništva
u današnju Grčku, što datira između 3200. i 1900. p.n.e.
Druga teorija, pak, tvrdi da je jezik evoluirao direktno iz ranog
indoevropskog jezika.
Prvo poznato pismo grčkog jezika je linearno B pismo, po
prirodi slogovnik, korišćeno u arhaičnom mikenskom dijalektu.
Linearno B nije dešifrovano sve do 1953. Nakon pada mikenske
civilizacije, u periodu od oko 500 godina pisanje ili nije
postojalo, ili su svi zapisi uništeni. Od ranog klasičnog perioda,
grčki jezik se piše grčkim alfabetom, za koji se pretpostavlja da
je potekao od feničanskog.
Ovo se desilo otprilike u
Homerovo vreme.
U arhaičnom i klasičnom
periodu izdvajala su se
tri dijalekta grčkog jezika,

ostaviti aksiome i karakteristike jednog jezika, utvrditi
njegovu organizaciju i metode, shvatiti probleme, formu
i pragmatiku predstavlja veliki zadatak.
Potrebno je postaviti teze i ideje, osmisliti program
istraživanja, poznavati bazu i pravila. Da bismo započeli ovu
priču moramo razgrnuti slojeve kakofonije, nastale kroz
istoriju, moramo uvideti epizode i epohe razvoja, sfere uticaja,
dinamiku nastanka svakog od slojeva jezika. Od onog prvog,
arhaičnog, proto-sloja, pa sve do ovog poslednjeg, modernog
oblika.
Sa puno entuzijazma moramo analizirati harmoniju i
magiju nekog jezika jer svaki jezik ima svog anđela. Moramo
spoznati suštinu, nepatvorenu tajnu jezika. Ukoliko pogrešimo
i zalutamo u ovoj jezičkoj priči nastaju haos i katastrofa, bacaju
se anateme, prozivaju jeretici. Isplivaće kritika, sarkazam
i ironija. Jer nije ovo tehnologija, biologija, astronomija,
pedagogija, psihologija, ovo je filologija – ljubav prema jeziku.
Jezik je živi organizam. U zavisnosti od klime nasaće
vremenom dijalozi i monolozi, rime i metri, metafore i
parabole. Stvoriće se život!
Ne, ovo nije bila tiranija grčkom frazeologijom, ovo
je bila želja da vam ukažem da delimično i vi znate grčki
jezik. I gotovo sam siguran da svaka Sofija, Aleksandra,
Katarina, Anđelija, Jelena, Teodora, Isidora ili Irena
baš kao i svaki Petar, Filip, Aleksandar, Srđan, Teodor,
Konstantin, Lav ili Andrija znaju bar po još jednu grčku
reč. Sve reči ovoga teksta crvene boje su poreklom grčke. Akropolj
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aeolski, jonski i dorski, što odgovara trima glavnim grčkim
plemenima, Aeolijancima (pretežno naseljenim na Egejskim
ostrvima), Joncima (naseljenim u današnjoj Turskoj) i Dorcima
(stanovnici Peloponeza, kao što su Spartanci). Homerovi Ilijada
i Odiseja su pisani vrstom književnog jonskog dijalekta uz
pozajmice iz nekoliko drugih dijalekata. Jonski je, stoga, postao
primarni književni jezik drevne Grčke sve do uspona Atine u
kasnom V veku. Dorski je bio standardni za lirsku poeziju, kao
što su horske ode grčkih tragičara.
Kako su Grci kolonizovali područje od Male Azije do Egipta
i od Gibraltara do Srednjeg istoka, tako se i grčki razvijao
u mnogobrojne dijalekte. Aleksandar Makedonski (356.
p.n.e.-323. p.n.e.) je bio presudan činilac u ujedinjavanju ovih
dijalekata u jedinstveni oblik zvan Kini, arh. Koine (gr. Κοινή
[Ki’ni – Koi’ne]), prema grčkoj reči „zajednički“. „Kini grčki“ se
često naziva i grčkim Novog Zaveta, jer je njime napisan prvi
prevod ovog dela sa aramejskog i koji je bio osnova za većinu
drugih, kasnijih, prevoda. Uvođenjem zajedničkog dijalekta
Aleksandrova vojska je lakše komunicirala međusobno. Jezik
su učili i stanovnici okupiranih zemalja, čime je grčki postao
svetski jezik.
Grčki jezik je nastavio da se razvija i nakon Aleksandra,
tokom helenskog perioda (323 p.n.e. – 281 p.n.e.). Tokom
vekova, grčki je bio „lingua franca“ celog Rimskog carstva.
Nakon pada Carstva 476. n.e, grčki je nastavio da se koristi
kao zvanični jezik Istočnog rimskog carstva (kasnije Vizantije)
sve do pada Carigrada u turske ruke 1453. Tokom otomanskog
perioda, grčki u pisanom i govornom obliku je potisnut i
umnogome se promenio. Ovaj period se završio propašću
Carstva u I svetskom ratu i formiranjem nove grčke države
1919.
Grčki, kao i mnogi stariji indoevropski jezici je deklinativan
ili „izmenjiv“ jezik, odnosno, imenice se menjaju u pet padeža
(nominativ, genitiv, dativ, akuzativ i vokativ), tri gramatička
roda (muški, ženski i srednji rod), tri gramatička broja (jednina,
dvojina i množina). Glagoli imaju četiri gramatička stanja, tri
glagolska odnosa (pasiv, aktiv, subjektiv), kao i tri gramatička

broja.
U grčkoj fonologiji postoje određena pravila, neka pisana,
a neka ne. Grčki se piše grčkim alfabetom koji potiče iz VIII
veka p.n.e.. On se sastoji od 24 slova, i to:
									

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ

Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ
Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

O jeziku koji postoji skoro 3.500 godina moglo bi se
pisati neprekidno. Grčki jezik je omogućio stvaranje gradova,
carstva, čitavih civilizacija. To je jezik kojim je napisana Biblija.
Jezik kojim su govorili carevi, od Aleksandara Makedoskog
preko svih careva vizantijskog dvora, pa sve do poslednjeg
Konstantina Dragaša. To je jezik nesumnjive lepote i melodije.
Čudan i tajanstven, dalek a tako blizak.
Znam da vas „čudna“ ortografija može uplašiti, ali jednom
kada zaronite u svet alfe, vite ili lambde, povratka više nema.
Ostaćete zaljubljeni zauvek. Slobodno zaronite u ovo grčko
jezičko more i istražujte, plivajte i učite.

MOLITVA „OČE NAŠ“ NA GRČKOM JEZIKU I NJEN TRANSLITEROVANI OBLIK:
Transliteracija
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ
/ Pater hêmôn ho en toes ouranoes;
ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ
hagiasthêtô to onoma sou;
ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ
elthetô hê basileia sou;
ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ,
genêthêtô to thelêma sou,
ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
hôs en ouranô, kae epi tês gês.
ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ
ton arton hêmôn ton epiousion dos
ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
hêmin sêmeron;
ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ,
kae aphes hêmin ta opheilêmata hêmôn,
ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦΙΕΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ ΗΜΩΝ hôs kae hêmeis aphiemen toes
ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΕΝΕΓΚΗΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ,
opheiletaes hêmôn;
ΑΛΛΑ ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.
kae mê eisenenkês hêmas eis peirasmon,
ΑΜΗΝ.
alla rhysae hêmas apo tou ponerou.
hoti sou estin hê basileia kae hê dynamis
kae hê doxa eis tous aeônas;
amên. /
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Aleksandar Makedonski
S.Stambolić
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П

Наjстариjе културне установе коjе су имале културну,
просветитељску и образовну улогу су библиотеке.

анчевачко грађанство 19. века
стварало је “читалишта”,
места где су се размењивале
књиге, налазила периодика, а
уједно су била и места где су се они
окупљали. Тако се у књизи Историја
града Панчева помиње да је 1810.
године постојала читаоница “која је
позајмљивала многу корисну књигу”.

њено оснивање је везано за име
дрВладимира Маргана, познатог
јавног и културног радника тог
времена. Основни фонд и ове
библиотеке су чинили поклони
грађана. Касније је библиотека
пресељена у Магистрат и чинила
је са Музејем јединствену целину.
Уочи Другог светског рата је
Градска (или магистарска, како су је
још звали) библиотека имала 8000

		

Градска библиотека

Гимназија

седиште Читаонице у згради Српске
црквене општине поред Светосавског
дома. За време Првог светског рата је
Читаоница, по наређењу полицијских
и војних власти, затворена, а намештај
и ствари су растурени. По ослобођењу
није имала ни седиште ни комплетан
намештај.
Бивши чланови су се састали јула
1919. да обнове њен рад. Додељена им је
зграда у Змај-Јовиној улици број 5, (после
неколико година прешла у власништво
Читаонице), која је била најлепша зграда
на територији Војводине коју је нека
читаоница имала у то време. Располагала
је великом паркетираном двораном
за забаве, двораном за конверзацију,
читаоничком двораном, кабинетом
за одборске седнице, просторијом за

Студентски

Године 1853. Карло Витигшлагер у
својој књижари и књиговезници оснива
позајмну библиотеку у којој су грађани,
уз малу новчану накнаду, могли да узму
књигу на читање на одређено време, а
1867. је отворио и праву библиотеку за
узајмљивање књига.
Највећи број књига библиотеке су
добијале путем поклона.
Библиотека црквене општине је 1891.
године примила велики број књига
од ћерке проте Васе Живковића, од
издавача и штампара браће Јовановић,
др Љубомира Ненадовића и других.
Библиотека је те године бројала 2731 дела
и 4399 свезака на српском, немачком,
руском, мађарском и другим језицима.
Библиотека Православне црквене
општине Панчево данас је најбоље
очувана библиотека ове врсте са изузетно
вредним фондом.
15. јула 1906. године освећено је ново
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Музеј

ЗмајЈовина

Школа у порти

библиотеку, станом за послугу, свим
споредним просторијама, покривеном
кугланом и лепим двориштем. Била је
модерно опремљена, имала два билијара,
увела је електрично осветљење. Имала
је 240 чланова и годишњи буџет од
50.000 динара. Примала је све дневне
српске листове и часописе, већи број
страних листова и набављала је сва већа
и скупоценија југословенска књижевна
издања.
Градска библиотека у Панчеву се
помиње 11. октобра 1923. године, а
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књига. Осим поменутих, 1941. године су
у Панчеву радиле и библиотеке Гимназије
и других школа.
Градска библиотека је била затворена
за време Другог светског рата, да би 1944.
године обновила рад. Једна од првих
наредби Војне управе за Банат односи се
на прикупљање и чување књига. Већ 15.
новембра 1944. Библиотека је озваничена
као установа, а годину дана касније је
отворена за јавност. Директор је био
писац и адвокат Миховил Томандл. У
то време је бројала 45.820 књига, које
су сређиване по интернационалном
децималном систему, и била је смештена
у згради бивше Српске читаонице. Имала
је 48 чланова.
27. јуна 1980. отворена је нова зграде
библиотеке у Немањиној улици.
Коришћен текст са сајта Градске
библиотеке www.biblioteka-pancevo.org.
yu.

• Библиотечка секција наше школе
обележила је Светски дан књиге, 23.
април, посетом Градској библиотеци.
Овом приликом ученици су понели
поклон, купљене књиге у хуманитарној
акцији Дарујте књиге деци
намењене за
формирање
библиотеке
Дечјег одељења
Опште болнице у
Панчеву.

• Бранко Стевановић упознао је присутне
са својом новом књигом “Прича о једном
принцу”, а затим са песмама које су изговарали и
поједини ученици,
• У Читаоници ове
установе присуствовали љубитељи ове
су књижевном сусрету са писцима који су им
поезије.
представили своја најновија дела.
• Игор Коларов говорио је о својим
песмама и представио је роман “Аги и
Ема”. Са Горданом Гајић, организатором
овог сусрета, извео је занимљив скеч
читајући “Љубавне SMS приче”.
• Затим, су писци потписивали
књиге, делили аутограме и сликали се са
присутнима.

• На крају Катарини
Крачун, ученици 4/2
разреда наше школе
уручена је Награда за
учешће на конкурсу
„Загонетне приче“
у простору Дечјег
одељења.
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ЧИТАЊЕ ЈЕ МОДЕРНО
• Сваки седми ученик првог
разреда гимназије није прочитао
ниједну књигу у животу, показало је
истраживање „Шта средњошколци
читају“ проф. др Вељка Брборића са
Филолошког факултета у Београду.

• Почетак српске писмености
везује се за активност браће Ћирила и
Методија на Балкану.
		
• Постоје споменици ране српске
писмености из 11. века, писани глагољицом.
		
• Већ у 12. веку, појављују се текстови
писани ћирилицом. Из ове епохе је најстарија
ћирилична књига српске редакције, јеванђеље захумског кнеза Мирослава,
брата Стефана Немање. Мирослављево јеванђеље је и најстарија и
најлепше илустрована српска књига средњег века.

ПИСМЕН ЈЕ ОНАЈ КОЈИ ЗНА ДА ЧИТА И ПИШЕ
ОКО МИЛИОН ДЕЦЕ НЕМА
МОГУЋНОСТ ДА СЕ ШКОЛУЈЕ

ДАНАС У СВЕТУ ВИШЕ ОД 800 МИЛИОНА
ЉУДИ НЕ УМЕ ДА ЧИТА И ПИШЕ.
ДВЕ ТРЕЋИНЕ ОД ЊИХ СУ ЖЕНE.

• За време турске владавине, у Србији се
развијала усмена лирска и епска књижевност.
		 • У доба националног препорода, током прве половине
19. века, Вук Стефановић Караџић је превео Нови завет на српски
народни језик и реформисао српски језик и правопис. Тиме је
ударен темељ српској књижевности новијег времена.

Ненад Теофиловић : Остварујте мале, људске циљеве

„У свету у којем је човек принуђен да свој живот посвећује циљевима
који нису људски и трпи терор сила које је сам створио не остаје му много
простора за мале људске радости. Једна од таквих радости је и радост
читања, макар само зато што човеку омогућава да из таквог света на
тренутак побегне, а можда и да понешто о том свету разуме. Можда то
изгледа као скроман циљ, али видели смо сувише мегаломанских циљева
који доводе до несреће да бисмо се стидели малих циљева који донеосе
радост“.
(Из ауторовог писма Графичком атељеу „Дерета“ поводом проглашења
романа „Вртешка“ за књигу 2008. године.)

ТЕСТ ЧИТАЊА

Псрото не мгоу да вујерем да могу да рамузем ово што чатим
НЕРВАТЕНОВА МОЋ ЉОСКУДГ УМА.

Пемра резутимлата истравжањиа начуника са Унитеверзита у
Киџембру, ушпоте није ванжо кијом су роедм нанаписа совла у
неокј рчеи, јендио је вжано да пвро и зањде солво буду на праовм
метсу. Све оласто може да бдуе толтани хоас, па иапк ће мћои да се
чита без пролембма. То је зтао што љуксди маозк не чтиа забсено
свкао појеначдино совло, већ реч види као ценлиу.Зањупаћује?
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НЕПИСМЕНОСТ
НЕПИСМЕНИХ ЉУДИ МНОГО ИМА
И НИКОГ ОД ЊИХ НИШТА НЕ ЗАНИМА,
СВИ ОНИ ЋУТЕ
И НИШТА НЕ РАЗУМЕЈУ.
МЕНИ ЈЕ ЧУДНО КАКО КОМУНИЦИРАЈУ?
СА КЊИГАМА НЕ МОГУ ДА СЕ ДРУЖЕ,
НЕ ЗНАЈУ ДА ЦРТАЈУ И БРОЈЕ,
ПА НЕ МОГУ ДА РАЗВИЈАЈУ
ОБРАЗОВАЊЕ СВОЈЕ.
МЕЂУ ЊИМА СУ ЉУДИ РАЗНИХ НАЦИЈА
МАХОМ ЈЕ ТО СТАРИЈА ГЕНЕРАЦИЈА.
ТУ СПАДАЈУ МУШКАРЦИ И ЖЕНЕ,
ЗА ЊИХ ЈЕ ШКОЛА ПРОШЛО ВРЕМЕ.
ОНИ СЕ НАЛАЗЕ СВУДА ОКО НАС,
МОРАЈУ ДА ТРАЖЕ ПОМОЋ И СПАС.
ИЗ НЕПИСМЕНОГ СВЕТА НЕ МОГУ ИЗАЋИ
ЈЕДИНО ПОМОЋУ КЊИГЕ
ПУТ ЋЕ НАЋИ!
Славица Јовановска, 5/4
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енадмашни фантаста, француски писац Жил Верн
(право име Жил-Габријел Верн, 1828-1905) био је
човек завидне имагинације и неисцрпне стваралачке
енергије, о чему сведочи преко 100 томова његових дела.
Рођен је у приморском граду Нанту и од својих најранијих
дана испољавао авантуристички дух и склоност ка
новом и непознатом. У Паризу је од 1848. године, где као
студент права узима активно учешће у тадашњем бурном
друштвеном животу Француске. Та вера у боље друштво
помоћу природних наука, просвећивање људи и хуманост
постаће касније битно обележје његових дела.
Захваљујући Бодлеру, Виктору Игоу, Дими оцу, Верн се
опредељује за литературу а не адвокатуру, што га директно
сукобљава са оцем и овај га у бесу лишава наследства.
Али кључно за каријеру младог писца било је познанство
са познатим издавачем Ецеом. Први роман „Пет недеља
у балону“ 1863. доноси огроман успех и популарност. У
жељи да сузбије назадни утицај цркве у васпитању младих,
Ецел ће, увидевши снагу стваралачке имагинације, овог
писца усмерити у правцу стварања низа романа о великим
научним достигнућима. Тако настаје серијал „Необична
путовања“.
Међу најзначајније и уметнички највредније романе,
поред „Деце капетана Гранта“ и „Тајанственог острва“,
свакако спада и „20.000 миља под морем“. Већина

Неколико речи о Плавом бикицлу

С

еријал Плави бицикл написала је француска
књижевница Режин Дефорж, и убрзо постала
популарна широм Европе. Први део трилогије зове
се Плави бицикл и говори о почетку Другог светског рата,
други део Авенија Анрија Мартена 101 описује немачку
окупацију Француске. Трилогија завршава књигом Ђаво се
томе још смеје, где сазнајемо више о коначном ослобођењу
Француске.
Рат је у овим романима само позадина приче о људским
судбинама, борбама, љубавима. У првом делу упознајемо
Леу Далмас, која води живот као и сва господа тог доба...о
рату се не говори, а њу то и не занима. Леа је заљубљена у
Лорана д’Аржилу, али се он под притиском својих родитеља
мора оженити богатом Камиј. Долази рат и Леин свет се
полако руши... Лоран је мобилисан и он бригу о својој
нежној жени препушта Леи. Она се са свог ушушканог и
безбедног имања сели у Париз, који је главна мета Немаца.
Истовремено, пратимо паралелну причу о Шарлу де
Голу који је побегао у Британију и преко радија шаље поруке
охрабрења својим војницима јер су се ови, иначе, срамно
предали бежећи пред окупационим снагама немачких
тенкова и авиона који су расипали бомбе по Француској. При
том, Гестапо немилосрдно мучи и убија

критичара се слаже да је ово
најзначајније Верново дело. Можда
разлог томе лежи у чињеници да су му биле потребне
године да га заврши. Роман се појавио у две књиге (1869,
1870) и у њему је Вернова машта дочарала један научни
изум који ће тек после пола века постати стварност –
подморницу. Нарочито што се та подморница кретала на
нуклеарни погон.
Богатство маште, која се готово граничила са
видовитошћу (тенк, топ огромног домета, међупланетарна
путовања, пројекат Аполо и први човек на Месецу,
електрична машина, откриће северног и јужног пола ,
трагање за потонулим благом...), запањујућа обимност
његовог дела, још за живота обезбедила му је многе
поклонике и поштоваоце. То наставља да чини и данас.
Иако је од Вернове смрти протекао читав један век,
интересовање за његово дело не јењава. Бујност његове
маште ништа мање не фасцинира, те се изнова потврђује
пред новим генерацијама читалаца.
„Са Земље на Месец“, „Око Месеца“, „Пут око
света за 80 дана“, „Путовање у средиште Земље“,
„Робур освајач“, „Хектор Сервадак“, „Црна Индија“,
„Петнаестогодишњи капетан“, „Михаил Строгов“,
„Пет стотина Бегуминих“...

Јевреје, чланове Покрета отпора и све оне који им помажу.
Леа је принуђена да се бори како зна и уме. Упознаје
Франсоа Тавернијеа, који ће јој пружити драгоцену помоћ
у борби. Обруч око наше јунакиње се све више стеже, њени
пријатељи, породица и познаници нестају или су одведени у
логоре. У том страшном времену Леа једино решење види у
прикључењу Покрету отпора. Колико је то паметно?
Леа почиње на свом плавом бициклу да преноси пошту
скривеним француским војницима, у нади да ће њена земља
ускоро бити слободна. Али, за то мора скупо да плати.
Њено имање је спаљено, родитељи и пријатељи погинули.
Леа надљудском храброшћу успева да преброди препреке
и дочека крај рата.Иако су Лоран и све остале драге особе
погинуле, Леа још има снаге. Обнавља своје имање и после
рата наставља да живи као и пре, прикључивши се Црвеном
крсту и помажући жртвама највећег рата у историји...
Плави бицикл можемо назвати „ вратима историје“,
јер нас уводи у једно јединствено време на сликовит и
узбудљив начин. Са Леом делимо њен страх, губитке; али и
њену велику храброст и непоколебљивост. Уз њу схватамо
које су највеће врлине и за шта се вреди борити. Јер, Леа је
захваљујући свему томе на крају успела...
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Iz pera na{ih |aka
Qubav je krhkija od stakla...

Ah, ta ljubav…
Tema koja je toliko puta opisana, opevana, tako ispirativna, a opet toliko različita. Može da donese veliku bol i
razočarenje, a može da donese i najveću radost u naše živote. Ona nam je potrebna kao voda, kao sunce, kao
vazduh. Čovek bez ljubavi je kao ptica bez krila. Kada smo mali, ljubavi nas uči i pruža nam je porodica, a onda
krenemo u vrtiće i tu se rađaju prve simpatije, stiču prvi drugovi i drugarice i tad upoznajemo nove vrste ljubavi.
Tokom odrastanja shvatamo da je ona bitan deo nas i da nas ona uvek vodi i pokrece. Ali o kojoj god ljubavi se govori, mislim
da svaka ponaosob zahteva: trud, poverenje, razumevanje, negu i pažnju kako bi mogla da opstane i istraje.
Voleti nekoga je lep osećaj, a još je lepši kada je ljubav obostrana i istom merom uzvraćena.
Љубав постоји још од настанка света.
Она повезује, али често и раздваја људе.
Љубав можемо да осећамо према другу,
другарици, мами, тати, брату, сестри али и према
некој посебној особи.
Неки људи кажу да се прва љубав памти
заувек. По први пут љубав осетимо још у вртићу.
Потом следе прве тинејџерске љубави које трају
веома кратко.За љубав је потребно двоје, она
мора да се чува. Ако не умемо да је чувамо,
она нестане. Када дође крај љубави, увек неко
пати. Неке особе просто не умеју да воле. Не
знају да цене то што их неко воли и што би све
у животу урадили за њих. Неке љубави пуцају
као разбијена чаша од стакла.Тек када некога
изгубимо ми схватимо колико нам он значи.
Најлепше би било кад би сви људи овога света
имали поред себе особу коју воле и која њих воли,
али знамо да то просто није могуће.

Varga Jovana 6-1
Ljubav je kao tanko prozorsko staklo koje svakog časa može da se
razbije. Kao ljudska sreća, to staklo je ponekad čisto i blistavo, a
ponekad uprljano kapima kiše.
Jednog sumornog zimskog dana, kada su padale snežnobele pahulje,
ugledala sam ga kako stoji kraj puta. Ranije ga nisam primećivala, ali
kada su se naši pogledi sreli, utonula sam u potpuno drugi svet. Išla sam
ka njemu bez razmišljanja, osećala sam kao da mi nešto golica stomak.
Od tog dana moje misli bile su ispunjene tim plavim dečakom i kao da
je sve što sam radila bilo zbog njega. Dani su prolazili i sve više mi se
činilo da me ne primećuje, polako se moje raspoloženje menjalo. Od
srećne zaljubljene devojčice nastala je sasvim druga osoba. Sledećeg
jutra izašla sam napolje. Dok sam se šetala stazom, ugledala sam opet
istog tog plavog dečaka koji je za kratko vreme ušao u moje srce. Kada
sam ga videla kako joj se smeši, u mojoj duši je zavladao mrak. Plakala
bih, ali kao da me je nešto zadržavalo. Tada mi se sve srušilo, ali znala
sam da će vreme to promeniti.
Bila sam u pravu, prošlo je neko vreme i postala sam ona stara
nasmejana devojčica.

Бојана Радуловић 6-1

Tamara Jovanović 6-1

Ljubav se može slomiti svakog trena.
Kada najmanje obraćamo pažnju na nju, ona napukne, a kasnije
potpuno pukne.
Zato moramo biti pažljivi. brižni, nežni ... ! Moramo biti zadovoljni
onim što posedujemo, nikad ne treba želeti više. To se shvati tek kada
se napravi greška. Svako napravi tu grešku, ali zato zna kako da postupi
sledeći put.
Da se vratimo na temu. Ljubav jeste kao staklo, ali staklo se može
popraviti, a ljubav ne. Zbog toga je moramo čuvati kao oči u glavi. Ljubav
je kao ljudsko biće, nežno, ljupko... ! Zaljubiti se nije loše, već obratno, nije
lako biti zaljubljen. Kada bi se biralo između učenja i ljubavi, šta je lakše,
95 % ljudi izabrala bi ljubav. Ali ona nije tako laka kao što izgleda na prvi
pogled. Nikada ne procenjuj prebrzo, razmisli pa onda odaberi. Ljubav
nekada može biti i bolna. Kada si zaljubljen, sve ti krene naopako, škola,
prijateljstvo, sve, sve ali baš sve. To sam shvatila posle jedne lepe ljubavi
koja se brzo završila. Nisam je uopšte čuvala. Bila sam zaljubljena u jednog
plavokosog dečaka koji je imao čuperak. Ta ljubav je sijala kao sunce.
Sve je počelo kada sam sa roditeljima bila na letovanju. Ljubav nije trajala
dugo jer sam ja morala da se vratim u svoj grad. Daljina je učinila svoje. Ta
ljubav je pukla kao staklo i ostala kao lepa uspomena.
Trudi se da te daljina ne rastavi od neke tebi drage osobe.
Paser Jovana VI-1
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СВЕ ШТО ЈЕ ДОБРО
ДОЛАЗИ ОД ЉУБАВИ
Све што је добро од љубави долази
А то док схватимо живот нам пролази
То дуго траје али у нашим срцима брзо прође
И после тога опет нова љубав дође.
Када се заљубиш имаш осећај чудан
Као лептириће у стомаку док си будан
Али када сретнеш девојку коју стварно волиш
За њену љубав ти си спреман да клекнеш и да
молиш.
Док ми не кажеш да ме пуно волиш
Осећам се као да ми срце ломиш
С тобом и док седим на хладном бетону
Осећам се као да шетам по Лондону.
Све што је добро од љубави долази
А то док схватимо живот нам пролази
То дуго траје али у нашим срцима брзо прође
И после тога опет нова љубав дође.
Никола Марјанов 8-2

ДАН БУНДЕВЕ... ХМ... ЧУДАН ЈЕ ТО ДАН...
Одређена доза тајанствености, ишчекивање, прерушавање у костиме јесењих боја са високим процентом наранџасте...
Све ово Дан бундеве, који по дугогодишњој традицији организује наша школа, чини мало чудним. Ипак, чим постанеш део
ове традиције, не можеш се издвојити из дугогодишњег ланца, на који се сваке године закачи још понека карика. Свака од
њих представља по једног ученика школе у коју идемо. Када карика заврши школу, мислим да чак ни тада не жели да се
откачи ланца...
На неки помало уврнут начин Дан бундеве је једини дан у години који баш нашу школу, и баш ово место у којем
живим чини посебним, и некако само мојим. Знате, онај осећај припадања негде, нечему, што је за друге само сан, а вама
се остварује. Тако је са Даном бундеве, само ученици баш наше школе имају част да буду део тог нечег посебног. Наравно,
посебност увек подразумева мало жртвовања, добре воље. Ко је нема – није ни заслужио да присуствује оваквом догађају.
Добра воља се на крају испољи стотином изрезбарених бундева, мучно склапаних костима, с радошћу прављених
пита. Ако вам се укус свиђа, ако боја наранџасте просто излази из вас; ако други застају како би детаљно осмотрили веселу
бундеву са качкетом и саслушали раздрагане стихове које тек што бундева лично не запева – имате све квалитете. Карика
коју представљате биће закачена на подугачак ланац... Уколико пак немате ове квалитете, ту је нешто и за вас. Застаните,
одгледајте малу представу у наранџастом. Појавите ли се и следеће године, магично дејство овог дана имало је ефекта.
Како сам и сама део овог ланца, можда не би ни требало да вам причам све ово, нисам објективна. Чаробан Дан бундеве,
када буде био спреман, послаће вам позивницу за свечану премијеру на отвореном. Она ће доћи са првим листом јесени који
вам падне на трем. Узмите га, немојте га почистити, јер он није као остало лишће... Само једном у години се да видети, зато
немојте одбити његов позив... Нећете се покајати, нисам ни ја!
Невена Воденичар, 7/2
ЈЕДАН ДАН НА САЈМУ КЊИГА
Педесет трећи међународни Сајам књига у Београду одржан је од 20. до 26. октобра. И ове године, Сајам је био веома
посећен, кажу да је продато чак 135 хиљада улазница. Ја сам сајам посетила последњег дана, у недељу, и могу вам рећи да
сам се једва провлачила кроз гужву у хали...
Као и сваке године, Лагуна, Креативни центар, Драганић и остали издавачи представљали су своја нова издања. На
многим штандовима гостовали су и писци, тако да сте уз купљену књигу могли добити и аутограм свог омиљеног аутора.
Уобичајено, највећа гужва била је код Лагуне, због атрактивних наслова и великих попуста. Велика потражња била је за
осмим делом исповести Џорџије Николсон, Љууубав је врло панталоничаста ствар, која је већ постала хит.
Треба напоменути да је ове године на Сајму излагало 820 издавача. Геопоетика је проглашена издавачем године, док је
награда за најбољу сајамску презентацију припала Креативном центру. Када је реч о страним издавачима, најинтересантније
је било посетити штандове Јапана, земље која је била почасни гост Сајма. Овде су се могли видети бројни постери о
модерној јапанској архитектури, као и радионице посвећене јапанском стрипу или уметности икебане.
Иначе, Сајам остаје прави
СТРАШАН ЈЕ БИО ПРОТЕКЛИ САТ...
рај за љубитеље књижевности и
Време споро тече, а вече се полако али сигурно спушта на тло, скроз влажно од
добре књиге, јединствена прилика
кише.
Ја радим...
да набавите књиге које волите по
Та
проклета
летња колибица мора бити завршена до сутра, иначе ће ми техничар
приступачним ценама, као и да се
потврдити
кеца,
и то хемијском у дневнику! Тек што сам увукла жицу у тестеру
обавестите о новим издањима.
и бум, пао је мрак. О боже, пао је скроз, о не, стално ми то ради! То проклето
Сунце, зашто залази, зашто? Шта ћу? Зовем маму да ми донесе киселе краставце за
смирење уместо седатива, али она већ увелико спава.
ЉУБАВНА ПЕСМА
Светло скоро да се изгубило у ћошку мог собичка, радим под неком једва видљивом
Магла
сенком. Прошло је тек пет минута од доласка мрака, а ја се већ кочим од страха, док
Малтер
колибица у сенци таме стоји недовршена.“ Само храбро“, кажем себи, пажљиво
Цигла
узимам тестеру и настављам са послом. Једва чекам да се Игор врати са тренинга,
Љубав нам се дигла
барем ће неко бити поред мене. Ох не, сијалица почиње да трепери, опет нема
А зашто да не
струје! Искочио је прекидач, а то само тата уме да поправи. Шта ћу сад? Допузала
Зашто да не
сам до свог кревета, пригрлила колена рукама. Јецање и уплашени звуци које сам
Место једне лепе цуре
испуштала, тихо да не бих пробудила друге, убрзо су се претворили у вриштање.
Зашто немам две
Очи су ми широм отворене, будем ли их затворила знам да ћу у густини мрака
Малтер циглу спаја
видети гомилу аждаја и чудовишта.
Мене и моју љубав из краја
О хвала Богу, врата су се отворила. Ушао је Игор, са батеријском лампом
Љубав не треба сматрати грешком
упереном
у мене. Прошетао се по соби, покушавајући да препозна предмете. Као
А углавном се сматра тешком
прави
млађи
брат, стално ме нешто запиткивао. Лупала сам неке будалаштине, али
Када волиш
он
је
очигледно
био задовољан одговорима. Хтела сам да будем јака и опуштена пред
Немој да се кајеш
њим, али ме је мрак победио, јецање се повећавало, имала сам осећај да црвеним.
Само треба
Љубав да дајеш
Коначно, када ме је бата утешио, отишао је пожелевши ми лаку ноћ. Одговорила
сам му: „ Лаку ноћ, Игоре, страшан је био протекли сат, срећа да имам неустрашивог
Никола Ранисављевић, Стеван Чизмаш брата какав си ти!“ Мислим да ово последње није чуо, али ми се насмешио при
и Далибор Јанићијевић 8-3
изласку.
Невена Воденичар, 7/2
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VASINA STRANA
(Једна затурена песма Васе Живковића)

ПЕСМА О СВЕТОМ САВИ
У пустињу бежи тиху
Тражећ’ мира свету власт,
Неће дворе, мрзи сјајност,
Мала му је царска власт.
Сава туђе земље тражи,
Тражи Свете Горе рај,
Отдуд светлост да изнесе
У свој драги завичај.
С круном златном, с крстом часним,
Богу служећ’ хити он,
И на српску земљу стаје
Музам’ дижућ’ свети трон.
Цркви, школи основ даде
Ти, блажени Саво, ти!
Ликуј, славна земљо српска.
С тобом данас поју сви!

1846.

П

есму је, без сумње, написао Васа Живковић, који је 13.јануара
1846.год. служио у цркви Успења пресветој Богородици своју
прву службу, а она је изведена на дан Светог Саве, 27.јануара
1846. год. када је у школској сали благосиљао жито и пресекао колач.
У сербским новинама
од 28.јануара 1846.год.
штампан је непотписан
допис из Панчева.
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Школска слава...

SVETI SAVA
„Свети Сава
је одредио крст
којим се крстимо, језик
којим
говоримо, писмо којим пишемо, пут којим идемо.
Има томе већ осам векова и тај пут и тај језик
и то писмо и тај крст нису изван нас него у
нама и не можемо их изгубити ако не изгубимо
себе и своје унутрашње једро. Савин прах је
између нас.“
Матија Бећковић

П

оље Савиног рада било је разноврсно
и многоструко: утемељивач
цркве, обновитељ монаштва, први
архиепископ, први просветитељ, први
писац, оснивач првих болница, ктитор,
први законодавац. Он је био духовни
препородитељ Срба и оно што је створио
оставило је видан и дубоки траг у целој нашој
историји. Његово дело надживело је векове
својом универзалношћу и осигурало му вечну
захвалност потомства.
Кнез Милош Обреновић је 1827. године
озваничио 27. јануар као школску славу,
а његов син, кнез Михаило, 1847. законом
обавезује школе да славе Савиндан.
Наша школа је такође свечано обележила
овај јануарски дан уз традиционалну химну
посвећену свецу, сечење славског колача и
програм који су извели ученици веронауке и
школски хор. Подељене су переце, славило се
Савино име и дело, а порука која и даље стоји
као аманет гласи: трудимо се да увек нађемо
у себи ону светлост и љубав које је наш
светитељ тако несебично даривао ближњима.
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Дан бундеве

БУНДЕВА

Б

JE РИЗНИЦА ЗДРАВЉА

лагодети плодне једногодишње биљке у народу познате као бундева, тиква или
дулек познају готово све топлије земље света. Њен јестиви плод може да премаши
више од 10 килограма, а налази се и на јеловнику познатих ресторана широм
планете.
Лековита и хранљива својства ове јесење посластице открила су још индијанска племена,
у чијој је исхрани била важна намирница. Пре неколико векова ова биљка је из Јужне
Америке пренета у Европу и Азију.
Од хранљивог меса бундеве, које садржи више од 90 % воде, могу да се припреме
слана и слатка јела, такође се једе и сирова, али и пржена, динстана или печена.
Различите сорте бундеве могу лако да се пронађу на пијацама и у продавницама здраве
хране. Бундева подстиче пробаву, јача нерве и при том садржи мало калорија. Снижава
холестерол, смањује проблеме с кожом и јача дисајне путеве.
Жућкасти плод богат је угљеним хидратима, каротином, комплексом витамина
Б и Ц, као и калцијумом, гвожђем
и фосфором. Семенке се сматрају
КОЛАЧ СА БУНДЕВОМ
енергетском бомбом, пуне су здравих
ЕВЕ
незасићених масних киселина.
Састојци: 2 јајета, 250 г бундеве, 250
ПИТА ОД БУНД ве, посолити,
м бунде
гра
ло
г шећера, 350 г брашна, 50 г ораха, један
ки
ти
У народној медицини бундева се
да
Изрен
и мало
прашак за пециво, један ванилин шећер,
шећера и оставит
ставити кашику
користи као дијетална храна за особе
и добро
ти
чи
ње
изг
ом
кашичица цимета, со, уље.
рук
да одстоји. Тада
ешајте са
изм
и
ета
са вишком килограма, за избацивање
јај
тите 4
Припрема: Бундеву нарендајте и
процедити. Изму
кесицу
а,
уљ
а
ик
дајте 8 каш
оставите да се добро оцеди. Умутите јаја,
сувишне воде из организма, за
бундевом, у то до
ра.
ће
додајте шећер, ванилин шећер, уље и
ше
цимета и мало
две
избацивање паразита из организма,
ких кора, ставите
оцеђену бундеву. Све промешајте да би се
Узмите 700 г тан
ли
фи
га
ње
еко
пр
,
а семенке су посебно погодне за
н плех
маса сјединила. Додајте брашно, цимет и
и
коре у подмашће
рњ
Го
л.
фи
и
е
имате кор
све заједно замесите. Посолите по потреби
лечење проблема са простатом и
тако ређајте док
Попрскајте
а.
кор
на
јед
и додајте насецкане орахе, па умесите.
е
ред треба да буд
псоријазе. У исхрани се користи и уље
д се пита
на тихој ватри. Ка
Добијену масу излијте у подмазан плех
уљем и пеците
ите
сп
по
и
ке
од бундевиних семенки, као додатак
и пеците око сат времена на
је на коц
охлади, сеците
аху и ванилин
пр
у
ра
умереној температури.
ће
ше
м
салатама или чорбастим јелима.
мешавино

РЕЦЕПТИ

шећера.

В

ећ традиционална школска манифестација и овог октобра пете године
одржавања окупила је ђаке, наставнике и родитеље да заједнички обележе
Дан бундеве. Веселе боје јесени разливале су се у поворци која је кренула од
школе до центра града, да би тамо експлодирао ватромет креативности у изложеним
радовима ученика. Јесењи плодови били су у центру пажње и просто је невероватно
шта се све може направити од бундеве различитих облика и величина, украсних
тиквица, сезонског воћа и цвећа, или како се могу употребити неки предмети из
домаћинства, па су и овог пута ученици задивили пролазнике и посетиоце.
Народна ношња, фолклор, фијакери, модерни плесови, занимљиве маске,
посластице од бундеве, песма и свирка, много смеха и доброг расположења – све у
свему, позитивна енергија ширила се градским парком.
За најбољу маску, слаткиш и „уметничко дело“ као и увек уследиле су награде у виду књига.
				
Тијана Поповић и Урош Јанковић 8-2
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О исхрани

ТЕМЕЉ ЗДРАВЉА
ЈЕ У РАВНОТЕЖИ

Има дана када се осећамо одлично,
пуни енергије, спремни за
најзахтевније задатке и сви нам кажу
да зрачимо позитивно. Има и оних
других, када смо исцрпљени, ништа нам
не полези за руком и најрадије бисмо
преспавали цео дан. Не спавајте, тајна
нашег здравља и доброг расположења
је у храни!

Епидемија гојазности проширила се из Америке у Европу,
у којој све више деце има вишак килограма. Нажалост, ово
је једна од ретких области у којима Србија не заостаје за
светом. У Италији је гојазно 36% деце, у Грчкој 30, у Великој
Британији 20%, а код нас 17%. Широм света живи 22
милиона гојазне деце узраста до пет година. Управо због
тих алармантних податак владе већине европских земаља
упозорили су да ће тражити измене закона о рекламирању
брзе хране коју највише конзумирају деца и тинејџери. Акцију
код нас воде активисти Националне организације потрошача
Србије. Брза храна је доступна и укусна, због чега деца за ручак
радије једу хамбургере и хот дог него супе, меса и поврће. Они
апелују на надлежне јер нездрави производи могу да оставе
трајне последице на здравље и животни век нације.
Свако десето школско дете у Србији има вишак телесне
тежине. Дечаци предњаче. На првом месту по већем броју
гојазних јесу деца из Војводине. Гојазна су и школска деца из
сеоских домаћинстава. Главни узроци су брз животни темпо,
инстант исхрана, зависност од компјутера и недовољна физичка
активност. Деца су постала неактивна, свакодневно пасивно
сатима седе у фотељи или из кревета гледају телевизију,
или играју игрице, једу готову или полутотову брзу храну,
нервирају се играјући своје компјутерске игрице и тај бес и стрес
компензују грицкалицама. Несвесно се узима веома калорична
храна – сендвичи, разни намази, слатки преливи, слаткиши,
бомбоне, готови колачи, жваке, сокови и газирана пића. Таква
храна је доступна у свим супермаркетима, киосцима, у школи...У
тим намирницама и јелима пуно је скривених масноћа, што
директно угрожава здравље, утиче да се гоје, а гојазност јесте
болест. Естетски проблем издваја их из вршњачке групе, што
већину деце доводи до лекара и нутриционисте. Помоћ се тражи
због изгледа, а тада се уоче први поремећаји здравља: повишен
притисак, срчане болести, анемија, холестерол, шећер...
Пре свега морају да се промене лоше навике у исхрани. За то
су задужени родитељи. Важно је да се одаберу намирнице,
поделе оброци (три главна и две ужине) и да се у току дана пије
довољно течности (вода, чај, млеко и млечни напици, јогурт,
свеже цеђени сокови).

ПРЕПОРУЧЕНИ ЕНЕРГЕТСКИ УНОС

Уравнотежена исхрана треба да садржи око 30%
енергије пореклом из масти, 20 до 35 % енергије
из беланчевина и 45 до 65 % из угљених хидрата
(комбинацију простих шећера и влакана). Деца и
млади, посебно за време пубертета, морају повећати
унос масти и до 35% од укупног дневног енергетског
уноса.

Намирнице које треба давати школској деци:
Млеко и млечни производи (препоручује се пола литре
дневно, подељено у два оброка, полумасно кравље, јогурт или
кисело млеко, али крем-сир само повремено)
Јаја (јача имуни систем и помаже у развоју)
Месо (потребније је деци него одраслима; од младих
животиња, свежа џигерица, риба)
Поврће (треба комбиновати или га свакодневно мењати)
Воће (сваког дана, најбоље свеже, или сок без додатка
шећера)
Хлеб и теста (свекодневно али не превише)
Масти (свакодневно су потребне у исхрани)
Превелик унос хлеба, теста, слаткиша, а недовољно
млека, јаја, меса ремете раст детета.
Треба водити рачуна о дневним
потребама беланчевина, витамина А, Ц, Б,
Д, калцијума и гвожђа.
Најважнији оброк у исхрани
школске деце је доручак, јер
подстиче психофизичку
кондицију и расположење
(богат намирницама са
угљеним хидратима). Ручак
треба да буде богат а лако
сварљив (обавезно да се
састоји салате од пресног
поврћа, меса, супе). Вечера је
пожељна лагана али хранљива.

ПАМЕТНО ОДАБЕРИТЕ, ДОБРО
ПРИПРЕМИТЕ

Потребе за градивним материјама нешто су
мање код школског и предшколског узраста, него у
пубертету, када је раст убрзан. Количина неопходних
материја није иста за сву децу и зависи од брзине
раста, телесне тежине, пола, физичке активности.
Девојчице најбрже расту између десете и тринаесте, а
дечаци између тринаесте и петнаесте године.
Навике у исхрани породице имају великог утицаја
на малишане и њихово понашање за столом. Дечаци и
девојчице школског узраста треба да имају правилно
распоређене и уредне оброке. Уз три главна оброка
(доручак, ручак, вечера) важне су и две ужине.
Главни оброци треба да се узимају у правилним
временским размацима, да би се храна сварила и
да би деца огладнела. Пожељно је да свакога дана
једу у приближно исто време. Препоручени распоред
појединих оброка био би: доручак од 7, ужина око 10,
ручак од 13 до 14, ужина око 16 и вечера од 19 до 20
часова. За ужину је погодно свеже воће или сок без
додатка шећера. Слаткише не би требало давати у
међуоброку јер смањују апетит.
Школско дете троши знатно више хранљивих
материја за физичку активност него за раст. Ако
уноси више воде него што му је потребно, избацује
је урином, фецесом или преко коже. Више воде му
је потребно када је физички активније и у летњем
периоду. Вода, која има више функција, не може
се надокнадити другим састојцима хране. Она
функционише као „транспортно“ средство и за
растварање свих супстанци које у организам уносимо
храном.
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Zdravlje... o ishrani
Snek proizvodi, ili
I
D
O
V
hrana
za grickanje,
Z
I
O
R
P
SNEK
u Americi i u mnogim

evropskim državama
postali su neizbežni u ljudskoj
ishrani. Najjednostavnije
rečeno, kod nas su to sve
vrste grickalica. Sam naziv
snack označava laku hranu koja
može da se konzumira i za vreme
i između
obroka.
Snek proizvodi dobijaju se preradom cerealija poput
kukuruza, pšenice, ovsa, pirinča ili krompira, i mogu biti pečeni ili prerađeni na neki drugi način.
U ovu grupu namirnica spadaju slani štapići, čips, keks i krekeri koji su krti, hrskavi i lako
svarljivi, prženo jezgrasto voće, kukuruzne kokice, pržene semenke suncokreta i bundeve. I
ekspandirane cerealije poput kornflejksa, pahuljica, pirinča i flipsa, kao i mešavina cerealija
koje se konzumiraju uglavnom za doručak, ubrajaju se u snek proizvode koji mogu da budu slani i
slatki.
S obzirom na savremeni način života, potražnja za snek proizvodima je sve veća i zbog toga ova grupa namirnica
zauzima sve značajnije mesto u ljudskoj ishrani.
Stručnjaci kažu da mnogi od ovih proizvoda nisu zdravi i da strogo kontrolišemo poriv da na svakom kiosku kupimo
po kesicu ovih zaraznih grickalica. One se najčešće smatraju glavnim krivcem za višak kilograma. Razlog leži u tome što
ovakve namirnice vrlo često jedemo i kada nismo gladni, a ponekad nismo ni svesni koliko smo zapravo pojeli.

Румунско Министарство здравља забранило је продају
хамбургера, пица, чипсева и осталих нездравих грицкалица
у близини школа како би се спречила гојазност међу децом.
Лекари су нагласили да такви производи не треба да буду
доступни деци у школама. Дозвољена је продаја млечних
производа, воћа, поврћа, газиране и негазиране воде, а
сокови су забрањени.

Влада Велике Британије покренула је кампању због
пораста гојазности код деце. Кување ће постати обавезан
предмет у школама. У наредне три године обучиће се 800
учитеља кувања, а основци од 11 до 14 година учиће да кувају
једном недељно током једног тромесечја.

ОПЕТ О ДОРУЧКУ

Да би се на прави начин започео
дан, радни или школски, потребни су млеко, хлеб или
двопек, џем, али и житарице и воће. Ове намирнице омогућавају да на
прави начин одговорите дневним обавезама и да вас памћење добро служи.
Доста се говори о важности првог оброка, а најновија истраживања доносе
и нове аргументе. Прескакање доручка ствара „рупу“ у равнотежи исхране,
доводи до тога да се у току дана једе на погрешан начин, да се претерује са
мастима и шећером. Та празнина касније може имати негативне последице
на здравље.
Празан стомак у преподневним сатима доприноси повећању
агресивности. Узрок је недостатак хормона серотонина, а да би се он
произвео, потребне су „примарне супстанце“ које се обезбеђују храном. То је
један од разлога да се ујутру доручкује.
Први дневни оброк сачињен од три врсте здравих намирница обезбеђује школском детету добар учинак на
часовима и утиче на његову психолошку стабилност. Деци и младима је ујутру нарочито потребна храна која
подстиче стварање енергије.
Шта стручњаци кажу о предности доручка:
+ доручак помаже да будемо активни на најбољи начин
+ обезбеђује залиху енергије до ручка, чиме се избегава напад глади и утољавање на брзину, намирницама које
садрже само калорије (нешто из пекаре)
+ доручак треба да обезбеди 20-25 % дневних потреба у угљеним хидратима, протеинима, мастима, витаминима
(нарочито B, C), минералима (калцијум, гвожђе) и течности (чај, кафа, сокови);
према грађи и начину живота то треба да буде 300-500 калорија
+ први дневни оброк складно уједињује протеине и масти (млеко и млечни
производи који обезбеђују ситост, са врстама простог шећера (мед, џем, шећер),
носиоцима тренутне енергије, са сложеним врстама шећера (хлеб, двопек,
пециво), задуженим за енергију током целог преподнева
+ поћи ујутро од куће гладан исто је што и покушавати да без бензина покренете
ауто; без „горива“ организам мора да штеди енергију и зато сте у подне већ
уморни
+ деца која редовно доручкују на часовима у школи много боље памте.
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*** ИСТРАЖИВАЊА***

☻ Гојазни десетогодишњаци могу да имају крвне судове као особе од 45
година, упозоравају амерички стручњаци.
☻ Према подацима из истраживања здравља становника за 2006. годину,
које је спровело Министарство здравља, на основу измерене вредности индекса
телесне месе, свака друга особа била је с прекомерном телесном масом – 54.5%.
Скоро петина деце и младих била је умерено гојазна и гојазна, што представља
пораст у односу на претходно истраживање из 2000. године, када је умерено гојазних било 8,2, а
гојазних 4,4%. Међу децом узраста од седам до 11 година регистровано је знатно више гојазне деце
у односу на укупну популацију младих. Скоро половина деце и омладине од седам до 19 година у
Србији (47,9%) добила је савет да промени животне навике.
Млади у Србији слободно време најчешће проводе уз телевизију, њих 73,3%, као и 28,2% оних уз
компјутере.
Проблем с килограмима далеко је од само естетског проблема. Статистике показују да 60 до 75 %
гојазне деце остаје гојазно и у одраслом добу, а то подразумева многе последице у старости.

ХРАНА ЗА ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ:

Спанаћ, туњевина, семенке сунцокрета, бели лук, тестенина, житарице
☻ Нутриционисти истичу да је најздравији тамни хлеб тврде коре, а мекане
и сочне средине. Различити типови хлеба прилагођени су и различитим
здравственим потребама људи. Правилан одабир ове намирнице може да
помогне у спречавању, ублажавању и отклањању бројних здравствених тегоба.
Хлеб може да се припрема од брашна пшенице, зоба, ражи, јечма, хељде,

Novi roman Jasminke Petrovi}...

“35 калорија без шећера” се бави тешком и деликатном темом -анорексије, али на њој
својствен хумористичан и оригиналан начин.
Књига је намењена не само тинејџерима, већ и родитељима,
а према речима ауторке, настала је након више од две године
проучавања литературе о анорексији, консултација са стручњацима,
разговора са особама које су биле или су још увек жртве ове
болести, а највише је помогло читање блогова на интернету где се
девојчице са овим проблемом исповедају.
“Веома ми је било тешко да напишем ову књигу, али сам сада
задовољна резултатом и искрено се надам да ће бити читана и да
ће помоћи, у првом реду родитељима и најближој околини, да
схвате природу ове болести и пруже потребну подршку оболелој
особи”, каже Јасминка.
Она напомиње да се не ради о приручнику већ о роману и
да је анорексија у ствари породични проблем, а није условљена
ширим окружењем. “Када сам склопила причу, желела сам да
буде смешна, забавна али и да се схвати озбиљност теме”, а да јој
је “идеја водиља била да се одшкрину врата према теми која је
или непозната или је табу у Србији”.

У књизи “35 калорија без шећера” се преплићу
две приче, о Јовани која своју најбољу другарицу Тару води са собом
на распуст код ујака и ујне у Гроцку, који примећују Тарино необично
понашање и о Драгани која покушава да помогне својој другарици
Сандри да се суочи са истином да њена сестра Тања болује од
анорексије.
Уз одређену дозу хумора, уметнутог тачно тамо где доноси
тренутно олакшање да би даље могла да се прати прича, Јасминка
Петровић скреће пажњу на симптоме анорексије и начине на које
треба потражити помоћ. Одличан роман. Како за тинејџере, тако и за родитеље који ће
читањем бити спремнији за борбу са још једном опаком болешћу савременог света.
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Музичке стране

Enio Morikone

Е

нио Мориконе је вероватно најпопуларнији
композитор филмске музике на свету. За шаку
долара; Добар, лош,зао;
Лолита; Било једном у Америци... само су неки од
филмова на којима је радио. Мориконеа сматрају
музичким генијем, јер сваки филм за који он
компонује музику постане ремек-дело. Многе
популарне поп и рок песме имале су за основу неки
од његових семплова. Овај италијански композитор
добио је престижног Оскара за животно дело, а
француски председник Саркози одликовао га је
орденом Легије части на крају 2008. године.
Иако већ осамдесетогодишњак, Мориконе је и
даље веома активан, компонује и иде на турнеје. Нашу публику
обрадовао је наступом у Београдској арени 14.фебруара, на Дан
заљубљених. Настипио је са Римским симфонијским оркестром,
као и са хором од преко 120 чланова. Преко две стотине музичара,
много романтичних мелодија и велики број млађих и старијих
љубавних парова обележили су дан љубави на јединствен начин.

Mjuzikl

М

јузикл је музичко-сценско дело забавног карактера са
дијалозима, музичким и плесним тачкама. Настао је око
1900. Године на Бродвеју у Њујорку, као израз специфичног
aмеричког забавног живота. Тематика мјузикла може бити прича из
свакодневног живота или прерађено књижевно дело. Музичке тачке
носе обележја забавне и џез музике. Балет је саставни део драмске
радње, па је и улога кореографа веома важна за мјузикл. Најпознатији
мјузикли свих времена су : Коса, Неки то воле вруће, Чикаго,
Светлости позорнице, Фантом из опере, Евита...
Уколико сте расположени да уживате у глуми, музици и плесу у исто
време, препоручујемо вам да одете до Позоришта на Теразијама чија
сцена је данас, у технолошком смислу, најбоље опремљен простор у
земљи. Овде се изводе мјузикли најзначајнијих светских и домаћих
писаца и композитора.
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ВЕЛИКИ ОДМОР

J`apprends le français!
A možda je ovako lepše?

LES FEUILLES DE MORTES

C’est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m’aimais et je t’aimais
Nous vivions tous, les deux ensemble
Toi que m’aimais moi qui t’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur la sable les pas des amants désunis
Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux oů nous étions amis
En ce temps-la la vie était plus belle,
Et le soleil plus brűlant qu’aujourd’hui
Les feuilles mortes se ramassent a la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent a la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.
C’est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.
Les feuilles mortes se ramassent a la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidele
Sourit toujours et remercie la vie
Je t’aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t’oublie?
En ce temps-la, la vie était plus belle
Et le soleil plus brűlant qu’aujourd’hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l’entendrai!
C’est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.
				
Jacque Prever

UVELO LIŠĆE
Želela bih da se uvek sećam
Srećnih dana naše ljubavi
Tada je život bio mnogo lepši
I sunce blistavije bilo no danas
Uvelo lišće slaže se po zemlji
A ja te još nisam zaboravila
Uvelo lišće slaže se po zemlji
Ko naša tuga i uspomene
Hladni vetar odnosi ih
Zajedno sve u noć zaborava
A vidiš nisam zaboravila
Pesmu koju si mi pevao
Ta pesma je bila slična nama
I tebi koji si me voleo
I meni koja sam te volela
Živeli smo zajedno
Ti koji si me voleo
I ja koja sam te volela
Ali život razdvaja one
One koji su se mnogo voleli
O sasvim polako i bez šuma
More briše tragove po pesku
Koraka razišlih se ljubavnika.
				

Žak Prever

A L’ECOLE - TROP DE TRAVAIL ?
Nous avons trop de cours chaque jour.
Le soir, nous n’avons pas de temps pour d’autres
activites, sportives ou culturelles.
Est- ce que c’est vrai ?
POUR ELLE, CE N’ EST PAS VRAI !
ET QUI EST- ELLE?
ELLE S’APPELLE TAŠA.
ELLE A 14 ANS.
ELLE EST EN HUITIEME.
ELLE EST UNE BONNE ELEVE.
ELLE TROUVE DU TEMPS POUR
DEVENIR UNE VRAIE BALLERINE.
ELLE ADORE LE BALLET.
ELLE APPREND L’ANGLAIS,
LE FRANCAIS ET UN PEU DE
RUSSE.
ELLE SE PREPARE POUR
SON AVENIR A MOSCOU, OU A PARIS,
OU ... QUELQUE PART DANS LE MONDE.
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ПОСЕТИЛИ СМО...

Да ухватите муњу у боцу, заједно са форензичарима извршите
увиђај или да употребите воду као упаљач, могли сте захваљујући
овогодишњем Фестивалу науке који је одржан 5.12.2008. у Музеју „25.
мај“ у Београду.
Експерименте су представљали млади научници уз подршку научних
институција, покушавајући да посетиоцима кроз занимљиве огледе и
бројна предавања објасне значај достигнућа из области физике, хемије,
биологије, математике, астрономије, генетике, психологије...

ФЕСТИВАЛ

НАУКЕ

Петог децембра посетили смо Фестивал науке који се одржавао у Музеју 25. мај у Београду. Нисмо ни
претпостављали да ћемо видети ствари о којима смо само маштали.
Музеј је, бар тог дана, био зграда знања и науке. Имала сам осећај као да сам у неком другом свету, некој другој
галаксији. Чини ти се да неке ствари које су ту не могу бити стварне, а ти ипак стојиш и гледаш чуда природе и науке. Тај
осећај једноставно не може да се опише.
Улазимо у велику зграду, пењемо се широким и раскошним степеницама до главног ходника. Одатле се шири на
десетине разних ходника, па се у први мах осећаш као да си у великом лавиринту. Сваки ходник те уводи у све веће и
невероватније чудо.Ту је, на пример, мала просторија површине једног квадратног метра, у којој су четири велика и
неколико малих огледала. Затвориш врата и погледаш око себе, угледаћеш на стотине и стотине својих одраза. Просто
невероватно, као у сну. Онда, ту је место где форензичари скупљају налаз са места злочина.
Такође, ту је и пресек планете Земље. Могу се видети и разне
руде, метали и неметали, као и растварање честица.У једном
делу се налазе ласерски зраци, у другом најчудније биљке.
Можеш узети и отисак својих прстију...
Све у свему, провели смо дан за памћење, а организатори
Фестивала су нас у свет науке увели као у најузбудљивију
авантуру.
Невена Воденичар, 7/2
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Доносимо вам мало историје, мало статистике, мало екологије, а све то
зачињено покојом корисном информацијом о највернијем електронском
пратиоцу модерног
човека. Неке су бизарне, неке невероватне, а неке ће вас сигурно натерати да
се замислите колико и како користите свој мобилни апарат.
1. Први мобилни телефон направљен је 1983. године
У то доба се чак и користио, али није био баш практичан. Разлог непрактичности је, погађате већ,
величина. За потпуну мобилност требало је имати торбу само за телефон. Име уређаја било је Motorola
DynaTAC 8000X, при чему је DynaTAC била скраћеница за Dynamic Adaptiv Total Area Coverage (динамичко
прилагодљива потпуна покривеност подручја).
2. Телефони се могу користити у борби против тероризма
Безбедносне службе већ неко време експериментишу са детекторима радијацијског зрачења и детекторима
биолошких и хемијских отрова уграђеним у мобилне телефоне. Такви системи могли би одмах по
откривању опасности у реалном времену да је пријаве безбедносним службама с погођеним локацијама.
Американци ће вероватно и куповати такве телефоне у паници од тероризма, када им неко понуди, а
једино питање је како се већ то до сада није догодило?
3. Телефон је батеријска лампа
Две трећине корисника редовно мобилни телефон користи као батеријску лампу. Модерни уређаји
с великим и добро осветљеним екранима то сигурно добро раде, а неки произвођачи чак и укључују
батеријске лампице у своје моделе талефона.
4. М-гласање у Естонији
Мобилно технолошки најнапреднија нација на свету су Естонци. Њима је омогућено да на изборима
гласају путем мобилних телефона. Наравно, за тако нешто морало је бити задовољено мноштво
предуслова попут дигиталног потписа, сигурносних протокола, квалитетне информатизације целе
изборне машинерије и образовања нације у коришћењу свега тога.
5. Три милијарде мобилних телефона
На Земљи је активно више од три милијарде мобилних телефона, што би значило да половина светске
популације, без обзира на године, поседује мобилни телефон. Нажалост, то није тачно јер су мобилне
комуникације, као и остатак светског богатства, неравномерно распоређене. Неке земље имају високу
присутност мобилних комуникација од 158 одсто, као што је случај у Луксембургу, што значи да велики
број људи користи више мобилних телефона.
6. Рециклирање и прерађивање
Осим што је мобилних телефона пуно, људи често мењају саме апарате. Корисници у Јужној Кореји
купују нови мобилни телефон сваких 11 месеци. Резултат такве сулуде потрошње је огромна количина
ђубрета. На сву срећу, доста земаља уводи могућност рециклирања мобилних телефона. Функционални
примерци шаљу се у земље где становништво тешко може да купи мобилни телефон, а нефункционални
се прерађују.
7. Половина јапанске модерне литературе написана је мобилним телефонима
Пет од десет најбољих белетристичких дела у Јапану написано је на мобилном телефону. Аутори су
већином младе Јапанке које пишу фантастиком зачињене приче о својим животима. Јапанци су као
нација изузетно зависни од својих мобилних телефона.
8. Око 60 одсто зрачења емитованог из мобилног телефона упиће корисникова глава
Копља се још увек ломе око тога да ли је зрачење мобилних телефона штетно или се може занемарити.
Какав год утицај имали, радиоталасе емитоване из мобилног телефона (60 одсто) упије глава корисника.
9. Телефонирање у вожњи четири пута повећава ризик од несреће
Сви знају да коришћење мобилних у вожњи повећава ризик од несреће. Иако су свуда у свету донесени
закони који то забрањују, а чак се и прети огромним казнама, и даље велики број возача телефонира док
вози. Оно ште не знају јесте то да им вероватноћа грешке док управљају возилом расте четири пута с
телефоном у руци.
10. Nokia је тренутно највећи произвођач дигиталних камера на свету
Сви знају да је Nokia највећи произвођач мобилних телефона на свету, али да је и највећи произвођач
дигиталних камера, мање је познато. Наиме, већина мобилних данас има дигиталну камеру, а број
произведених мобилних телефона већи је од броја произведених дигиталних камера, па је тако Nokia
заузела још једно прво место.
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ВЕЛИКИ

KANDIDATI ZA NOVA SVETSKA ČUDA
Đavolja varoš, Srbija

Đavolja varoš je vrlo atraktivan prirodni fenomen koji se nalazi na jugu
Srbije, oko 90 kilometara južno od Niša, ispod planine Radan na visini od
600 m. Čine je 202 kamene figure koje su nastale dugotrajnim i strpljivim
radom prirode. Ovakve figure nastaju na rastresitom ali čvrstom tlu na
kome se nalazi kamenje veće veličine. U prvoj etapi radom kiše i erozijom
urušava se zemljište, sem ispod stena, koje svojom težinom sprečavaju
njegovo dalje osipanje. Tako nastaju piramide i/ili kule. Druga etapa je
dejstvom prirodnih sila,
piramide i kule se još više istanjuju, tako da na kraju ostaju pravilni stubovi sa kamenim kapama.
Ovaj geomorfološki fenomen je jedinstven u Srbiji i vrlo redak u svetu. U Evropi ima sličnih pojava u Alpima,
kao i u SAD, poznata “Bašta bogova”. Ali kule Đavolje varoši su znatno veće i postojanije nego u evropskim
zemljama, pa su samim tim najpoznatiji prirodni spomenik ove vrste u Evropi. Leva grupa zove se Đavolja jaruga,
a desna Paklena jaruga. Đavolja varoš je poznata i po dva izvora jako kisele vode. Jedna je Đavolja voda, hladan
i ekstremno kiseli izvor (pH 1.5) sa visokom mineralizacijom, a nalazi se u Đavoljoj jaruzi. Crveno vrelo je drugi
izvor (pH 3.5), sa nižom mineralizacijom. Ovakve vode su vrlo retke u svetu i koriste se u banjskom lečenju,
jer su izuzetno lekovite. Tu su zatim saski rudnici iz 12. veka (okna gvožđa i zlata), crkva sv. Petke iz 13. veka,
Prolom banja..
Po legendi figure predstavljaju okamenjene svatove koji su pošli da ožene brata i sestru. Bog nije dopustio
takav greh i na mestu ih okamenio.

Kremlj u Moskvi, Rusija
Ruska reč ,,Kremlj,, od davnina je naziv za čvrsto utvrđeno jezgro ruskih gradova,
dvorac. Najpoznatiji je moskovski Kremlj, koji svojim zidom od crvene cigle
obuhvata površinu od 36 hektara na levoj obali reke Moskve. Okružen je Crvenim
trgom na istoku i Aleksandrovom baštom na zapadu, u samom centru Moskve.
Njegova istorija kao centar duhovne i svetovne moći seže do kasnog srednjeg
veka, a današnji oblik potiče od kraja 15. veka. U crkvama, palatama i javnim
zgradama ogledaju se gotovo sve epohe ruske istorije umetnosti, čak i 18. i 19.
veka kada Kremlj nije bio sedište ruskih vladara. Tek je sovjetska vladavina u
martu 1918. godine stari centar moći opet pretvorila u sedište najviših državnih
organa. Danas je to zvanična rezidencija predsednika Rusije.
Unutar Kremlja nalaze se četiri palate, četiri katedrale, opasan je zidom visine 12 m i dužine 2200 m sa kulama;
izdvajaju se dvorac Terem, Uspenska crkva, Granovita palata, crkva sv. Mihaila, mauzolej careva sa car-zvonom
(najveće na svetu, teško 216 t).
Od 1990. ovaj kompleks uvršten je u svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je Uneska.
Pripremila Željka Bića

ЗГА
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НИКО КАО МЕЦОФАНТИ
Ђузепе Каспар Мецофанти (177
4-1849), италијански кардинал и
професор оријенталистике на Уни
у Болоњи (1803-1831), сматра се
највећим полиглотом свих времен
верзитету
а. Мецофанти је преводио са 114
дијалекта, а говорио је 38 језика
језика и 72
и могао је да се споразуме на још
11! Он је у својој богатој карије
био и главни библиотекар Ватика
ри једно време
нске библиотеке у Риму.
Неки од језика које је овај човек
савршено говорио с: енглески, нем
ачки, хебрејски, арапски, персиј
грчки, савремени грчки, латински,
ански, турски,
шпански, шведски, португалски,
француски, дански, холандски, рус
чешки, мађарски, кинески...
ки, пољски,
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ОДМОР
Шта је то...
ПОЛИГЛОТ= човек који зна више језика;
писац који пише на више језика
НУТРИЦИОНИСТ= онај који стручно проучава
исхрану разних народа

ШКОЛСКИ БИСЕРИ
Он је угинуо у саобраћајној несрећи.
Кад вас ја упишем у час.
Црногорски Црногорци
Настављамо у наставку.
Пишите под бројем А.
Имаћете ненајављени контролни у среду.
За глаку!
Трчајући
Синоћ ујутру
Не знам како да израчунам пута.
Тространи троугао
Храновник
Еврокрем
Који је данас датум?

КОЛИКО
ТРАЈУ ЂАЧКИ
РАСПУСТИ

ДА ЛИ ЗНАТЕ:
*Да човек 60% свог будног времена проводи примајући
информације?
да је у последњих 30 година произведено више
информација него у претходних 5000 година?
да се сваког минута на свету појави нови сајт?
*Планета Земља сваког дана посатје тежа за сто
тона због сталног прилива свемирске прашине.
*70 мишића учествује у изговорању само једне
једине речи.
*Суперрачунар Роудранер из IBM (по птици тркачици
из цртаног филма са којотом) оборио је рекорд у
брзини. У стању је да обавља 1000 трилиона прорачуна
у секунди, што га чини двоструко бржим од досадашњег
рекордера. Направљен је у америчкој војној
Лабораторији за националну сигурност у Лос Аламосу,
Њу Мексико, по цени од 100 милиона фунти. Користиће
се за праћење залиха нуклеарног наоружања, али и за
астрономска, геномска и климатска истраживања.

20.НОВЕМБАР – СВЕТСКИ ДАН ДЕЦЕ
Није да се хвалим
Пред оком ми свиће
Иако сам мали
Ја сам људско биће
Игра ми је храна
Игра ми је пиће
Леп сам са свих страна
Ја сам људско биће.
			
Љубивоје Ршумовић

ИТАЛИЈА
Деца имају између 117 и 135 нерадних дана у
току године, од чега од 13 до 14 недеља отпада на
летњи распуст.
НЕМАЧКА
Летњи распуст траје око шест недеља, али кад се на то
додају разни празници у току године, ђаци у школу не иду
између 70 и 107 дана годишње.
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
Енглески школарци имају летњу паузу од шест недеља,
али захваљујући разним празницима и краћим распустима
распоређеним у току школске године, добију укупно 92
слободна дана годишње.
ФРАНЦУСКА
Летњи таспуст траје седам недеља, а деца укупно не иду у
школу 111 дана годишње,
СРБИЈА
Деца током године имају 36 радних недеља,
односно 180 радних дана, и три распуста. Летњи
распуст траје два и по месеца, зимски две
недеље, а пролећни четири дана.

П И Ј Т Е ЧА Ј

Чак и ако не волите чајеве,
признаћете да ништа тако добро
не греје као овај топли напитак.
Чај је добар јер:
•ублажава кашаљ, упалу грла
или кијавицу
•рехидрира организам исто као
вода
•штити од каријеса
•јача кости и зубе
•умањује ризик од срчаних
болести
•убрзава циркулацију
•умирује нерве.
•Најбољи је кад се пије у
друштву.

ZA VAS...VIDEO IGRICA

Ako volite strateške igrice, za vas je svakako
treći nastavak zanimljive Age of empires, koji
će vam pružiti mogućnost da osvajate svet, od
epohe Rimskog carstva do danas.
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U ritmu muzike za ples

Termin hip hop ([hip (hipper ; hippest) + hop (hopped ;
hopping]) se odnosi na muzičku formu (hip hop muzika) i kulturni pokret
(hip hop kultura), koji se pretežno razvijao unutar afričko – američke
urbane zajednice. Otkako se prvi put pojavio u Njujorku 70-tih godina 20.
veka, hip hop se razvijao i obuhvatio ne samo rep muziku, već ceo životni
stil koji se konstantno sjedinjavao sa različitim elementima tehnologije,
umetnosti i urbanog života. Hip hop sadrži dve osnovne komponente:
repovanje (MCing) i DJing (disc jockey). Zajedno sa hip hop plesom
(uglavnom breakdancing) i urbanom umetnošću, tj. grafitima, ovo čini četiri
elementa hip hop kulturnog pokreta čiju su istoriju započeli mladi, uglavnom
ljudi afričkog porekla koji su živeli u Americi. U hip hopu postoji jedno bitno
pravilo: budi originalan. Većinu tekstova reperi pišu unapred, ali repovati sa
papira se smatra grehom. Iako je hip hop muzika nastala u Americi, raširila se
širom sveta. Hip hop je bio skoro nepoznat izvan Sjedinjenih Država pre 1980.
godine. Tokom ove decenije počela je da se širi na sve kontinente i postala je
deo muzičke scene u mnogim zemljama. Širenje muzike je bilo isprepleteno
sa hip hop kulturom – popularizovani su razni elementi hip hop kulture, kao
npr. breakdancing.

Gangsta rep
Jedan od najkontroverznijih pravaca u hip hop muzici je svakako Gangsta
Rap. U okviru njega se govorilo o seksu, drogama i nasilju u unutrašnjim
gradovima L.A.-a i N.Y.-a, i zbog ovakve teme, Gangsta Rap je privlačio
veliku pažnju slušalaca.
Socijalno-politički rep se prvi put pojavio početkom osamdesetih godina
20. veka. Odlikuju ga socijalno političke poruke i borba protiv rasizma,
ugnjetavanja od strane belaca, i nasilje.

Bling-bling
U poslednjoj deceniji 20. veka uzdiže se
popularnost “bling-bling” životnog stila rep
muzike, tj. fokusiranje na simbole dobra
i statusa, npr. novca, zlata, kola, i odeće.
Drugi umetnici, uglavnom van hip hop
kulture, kritikovali su težnju bling-bling kao
materijalističkog.
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Grafiti
Za razliku od Djing-a i MCing-a, element hiphopa poznat pod nazivom Graffiti art razvija
ovu kulturu u vidu likovne umetnosti, a teme su
pogled na svet oko nas. Nastali su pre otprilike
30 godina, čime su faktički najstariji element hiphop-a, ali i najkontroverzniji jer je ilegalan, a time
i zabranjen.

Hip-hop ples
Hip hop se prvobitno igrao uz hip hop muziku, ili se razvio kao deo hip
hop kulture. Hip hop muzika, a takođe i igra se može podeliti na staru
školu (old school) i novu školu (new school). Hip hop plesni oblici su se
pojavili kao nezavisni, i mnogi ljudi ga danas igraju bez obzira što imaju
malo ili nikakve veze sa originalnom kulturom. Originalan igrački oblik u
hip hop kulturi su stvorili subžanrovi, jedan od njih je breakdance.

• Prota VASINE Strane • Br. 4

Stara škola (old school)
U hip hop igru stare škole spadaju stilovi koji su se razvili 70-tih
i 80-tih godina i prvobitno su se igrali uz fank (funk) i hip hop
muziku stare škole. Brejkdense (Breakdance) je najpoznatiji od
svih hip hop stilova, i smatran je za temelj same hip hop kulture.
U 80-tim godinama mnogi stilovi fank igre koji su se u originalu
razvijali odvojeno od hip hopa, kao što su poping (popping) i
loking (locking), počeli su da se stapaju sa hip hop kulturom, a
nekad se ovi oblici igraju zajedno sa brejkdensom.

Nova škola (new school)
Tokom 90-tih godina hip hop muzika se razvijala i otišla dalje od fanka, ali je postala
sporija, složenija i agresivnija. Ovo je oslobodilo put novim stilovima igre i većina
ovih igara su fokusirane kao suprotnost brejkdensa koji je dobro poznat po igračkim
elementma što se većinom izvode na podu. Novi stilovi igre su imali inspiraciju i u
starijim uličnim stilovima (street dance) koji su se integrisali u nešto potpuno drugo
i novo. Neki specifični stilovi nove škole su: krumping , harlem shake, snap dancing,
grinding , chicken noodle soup i hyohy . Mnogi novi stilovi igre se mogu videti danas
u muzičkim spotovima na televiziji (kao što je popularni MTV).

Plesni klub “Mladost” i Elektra dance (koreografIvana Mihajlović)
-dobitnici bronzane medalje na Nacionalnom
prvenstvu 2008. u hip-hopu i modernom baletu
-učesnici mnogobrojnih karnevala
-u klubu osim hip-hopa vežba se i moderan balet,
show dance i latino jazz dance
-klub okuplja preko 60 igrača
-vežbači igraju u prostorijama srednje mašinske
škole i uvek primaju
nove članove svih
uzrasta
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Спорт

Пливање

Пливање је омиљена рекреативна активност и такмичарски спорт.
Пливачима је за здрав живот важно да савладају ову вештину и да се
добро припреме за услове на води – реци, језеру, мору.
Данас се у такмичењу разликују четири основна стила пливања:
слободни стил /краул
леђни стил
прсни стил
делфин/лептир.
Сваке године се велики број наших ученика одазове на школско,
општинско такмичење. Добар избор!
Већина њих је после обуке од месец дана у другом разреду
наставила да редовно тренира пливање или ватерполо. Сав тај уложен труд пратиле су њихове учитељице,тренери
пливања и наставници физичке културе. Веома је похвално видети да у толиком броју наши ђаци дају свој допринос
спорту.
Оно што је њима највећи успех јесте правилан развој, здравље, квалитетно проведено време и напредовање у спорту и
учењу.
Важно је истаћи да поред подршке наставника и тренера, највећу подршку имају од својих родитеља.
Игор Воденичар тренира и ватерполо, те је поред освојених медаља у овом екипном спорту остварио и
појединачне резултате у пливању – прво место у Панчеву, пето у Нишу.

Милан Предић 1-4		
Огњен Арбутина 1-1		
Стефан Пап 2-1			
Коста Милошев 3-1		
Маша Драгић 3-3		
Алекса Бркић 3-4		
Немања Кежић 3-4		
Душан Томић 6-4		
Александра Бузејка 6-2
Петар Хакер 8-3		
Милош Бодирога 8-4		
Родољуб Трубарац 8-3		
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Игор Воденичар 5-4
Никола Даниловић 5-4
Марко Пап 6-1
Борис Михајлов 6-1
Татјана Кежић 6-1
Душан Ђорђев 6-4
Весна Милутиновић 6-2
Јована Ускоковић 6-4
Безбрадица Богдан 8-1
Никола Гавриловић 8-3
Ивана Косанић 8-3
Александра Бугарин 8-3

ДЕЦА И СПОРТ

Деца којој је физичка активност ствар редовне навике имају бољи учинак у школи, тврди славни светски психолог
Филип Мекгро. То је потврђено у истраживању дугом 50 година, доказујући шта све физичка активност пружа детету:
подстиче јасно размишљање
повећава креативност
стимулише мозак и учење
поправља концентрацију
производи позитивне промене у организму (појачава самопоштовање)
потпомаже развој моторичких вештина и координације
смањује стрес.
Научници препоручују да се сва деца, од две године па навише, баве неком забавном физичком активношћу барем 30
минута дневно, а да три до четири пута недељно упражњавају по 30 минута енергичнијег вежбања. После вежбања
треба да се опуштају јер је то важно за обнављање физичке и менталне енергије.

ВЕЖБЕ ПРИМЕРЕНЕ УЗРАСТУ

МЛАЂА ОД ШЕСТ ГОДИНА: гимнастика, „школицЕ“, прескакање конопца, пливање, карате, плес, свакодневно играње
у дворишту
или парку
СТАРИЈА ОД СЕДАМ ГОДИНА: фудбал, кошарка, пливање, вожња бицикла, плес, тимски спортови
АДОЛЕСЦЕНТИ: тимски спортови, такмичарско трчање, дизање тегова, плес, аеробик

ЗАШТО ЈЕ СПОРТ ЗДРАВ
* ПОВЕЋАВА ОТПОРНОСТ ВЕЗИВНОГ ТКИВА, ТЕТИВА, ЛИГАМЕНАТА, ХРСКАВИЦЕ И КОСТИЈУ* ПОЗИТИВНО ДЕЛУЈЕ НА
ИМУНОЛОШКИ И КРВНИ СИСТЕМ, ЈАЧА МИШИЋЕ, АЛИ И УНУТРАШЊЕ ОРГАНЕ, КОЈИ ПОСТАЈУ ЗДРАВИЈИ И СНАЖНИЈИ
* АКТИВИРА МУСКУЛАТУРУ, СТИМУЛИШЕ ИЗДРЖЉИВОСТ, СНАГУ, СПОСОБНОСТ ИСТЕЗАЊА, КООРДИНАЦИЈЕ И
ОПУШТАЊА
* СМАЊУЈЕ АНКСИОЗНОСТ И ДЕПРЕСИЈУ
* ДЕТЕ ВЕЖБА КОМУНИКАЦИЈСКУ ВЕШТИНУ СА
ОСТАЛИМ ИГРАЧИМА
* ЈАЧА САМОПОУЗДАЊЕ И ОПТИМИЗАМ
* ДЕЦА КОЈА СЕ БАВЕ СПОРТОВИМА НА
ОТВОРЕНОМ,
ПРОВОДЕ МНОГО ВРЕМЕНА НА ЧИСТОМ
ВАЗДУХУ
* ОДГОВАРАЈУЋА СПОРТСКА АКТИВНОСТ МОЖЕ
ДА ПОМОГНЕ У ИСПРАВЉАЊУ ИЛИ
УБЛАЖАВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ФИЗИЧКИХ
НЕДОСТАТАКА

MILORAD ČAVIĆ
Lična karta
* Rođen je 31. maja 1984. u Kaliforniji, SAD.
* U periodu od 12. decembra 2003. do 26. marta 2004. godine
bio je nosilac svetskog rekorda (50.02 s) na 100m delfin stil (u malim
bazenima), koji je postavio na Evropskom prvenstvu u Dablinu 2003.
godine.
* Na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju 2006. godine odbranio je
titulu prvaka Evrope u trci 100 m delfin, a osvojio je i drugo mesto
u disciplini 50 m slobodno.
* Nižu se zlatne medalje 2007. i 2008. godine. U Ajndhovenu je
čak dva puta u dva dana oborio evropsku rekord, ali je diskvalifikovan
zbog nošenja majice sa natpisom „Kosovo je Srbija“.
* Na Olimpijadi u Pekingu 2008. godine osvojio je srebrnu
medalju na 100 m delfin.
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ПРОТА-ВАСИНЕ СТРАНЕ
Полугодишњак, година 3, број 4
РЕДАКЦИЈА: Тијана Поповић 8-2, Јелена Матек 8-2, Жељка Бића 8-4, Јелена Павлов 8-4, Невена
Стајковић 7-1, Александра Павловић 7-1, Невена Воденичар 7-2, Ковиљка Бастаја 7-2
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Емилија Милосављевић, професор српског језика
ЗАМЕНИК УРЕДНИКА: Мирјана Радичевић, професор разредне наставе
САРАДНИЦИ: Тамара Мартиновић, професор српског језика, Слободан Стамболић, професор
енглеског језика Вера Станоевски, професор физике Марија Маринковић, наставник разредне наставе,
Биљана Крстин, професор географије
ЗА ИЗДАВАЧА: Томислав Стошић, директор
ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ:

