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Под окриљем Српске православне 
црквене општине панчевачке основана 
је 1873. године Библиотека са задатком 
да прикупља све значајније књиге, у 
првом реду српске, те да на тај начин 
помаже ширењу образовања у народу.

Васа Живковић дао је велики допринос 
у реализовању идеје о оснивању 
Библиотеке и стварању њеног књижног 
фонда.  У првој години постојања 
забележено је,  да је од 674 књига које 
је библиотека имала, 550 књига добила 
од њега. Касније, тај број био је већи, 
јер је он од оца Теодора, чувеног попа 
Тоше, наследио лепу библиотеку коју 
је стално увећавао и попуњавао новим 
књигама, да би на крају тестаментом 
одредио да се готово све књиге из 
његове куће, после смрти, пренесу у 
општинску библиотеку.

МОЈЕМУ МИЛОМ И ПРЕДРАГОМ ОЦУ
(на имендан)

Где пресвета љубав пламти
У срдашцу млађаном,

Љубав чиста ал` синовна
 К родитељу рођеном;

Онде беда места нема
 Већ вечите радости,

И живота нашег часе
 Прате раја сладости.

Ти, који данас весело славиш
 Дан имена милог свог,

Оче добри, прими радо
 Искрен поздрав чеда твог.

Прими поздрав са сузама
 И жељама срца мог,

Које к небу плавом шиљем
 Где царује Господ Бог.

Круг домашњи нек`те гледи
Под седима власима,

Здравог, срећног да те дуго
 Славим танким гласима.

И да жеље срца твога
 Испуњене видиш све,

Брига, туга и невоље,
 И несрећа вавек мре.

Тако весео кроз цео живот
 Срећно плови, оче мој!

Да радосно лиру бије
 И попева синак твој!

(у Вршцу, 1842.год.
на Св. Теодора Тирона)

 Vasina strana
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Колика је улога језика у савременом свету 
можда најбоље показује пример града 
Њујорка на изборима: у једном од коментара 
Центра за социјалну инклузију под називом 
„Чији се глас чује?“ наводи се да чак и када 
сви говоре исти језик, социјалне, економске, 
културне, а често и интелектуалне разлике 
одређују чији ће се глас чути и ко ће добити 
мандат. Снага језика постаје још важнија у 
граду где половина становништва говори код 
куће, осим енглеским, и другим језиком и 
када су две трећине становника усељеници 
или деца  емиграната. Зато и не чуди податак 
да се у овом осмомилионском граду говори 
више од 170 језика!

Када је реч о том питању у Европској унији, 
постављен је јасан приоритетан циљ да сваки 
грађанин, осим властитог матерњег језика, 
говори још два страна језика. А разлог је што 
тек 28% грађана Уније испуњава поменути 
захтев, 56% осим матерњег говори још један 
страни језик. Од страних језика у ЕУ, уз свој 
матерњи, 34% грађана говори енглески, 12% 
немачки и 11% француски као страни језик.

Међународни дан матерњег језика 
(International Mother Language Day) 
обележава се сваког 21.фебруара, од када га 
је, на предлог Бангладеша, Унеско установио 
1999.год. – како би се унапређивао, учио и 
развијао матерњи језик, неговала језичка и 

културна различитост и вишејезичност.

Иначе, повод да се управо овај датум 
изабере био је догађај из 1948. када је 
гувернер Пакистана Мохамед  Али Јинах 
на јавном митингу прогласио урду јединим 
званичним језиком Пакистана. То је 
узроковало бурну реакцију народа Источног 
Пакистана, данашњег Бангладеша, чији је 
матерњи језик бенгали, који су масовним 
протестима изразили незадовољство. 
Интелектуална елита, коју увек у таквим 
збивањима предводе студенти, одлучила је 
да одржи протесте 21.фебруара како би се 
цела провинција позвала на отпор. Међутим, 
полиција је отворила ватру у Даки и убијено 
је више студената. У Бангладешу се на тај дан 
полаже цвеће на Споменик мученика, али 
се и широм планете одаје пошта жртвама 
борбе за слободу језичке различитости 
кроз многобројне активности на пољу 
мултијезичности. 

Документ Унеска 16-С из 1970.: „Матерњи 
језик означава пут људског бића и помоћу 
њега оно улази у друштво, чини својом 
културу групе којој припада и поставља 
темеље развоју својих интелектуалних 
способности.“

Само онај ко је спреман да учи нове језике може 
да допринесе језичкој разноликости. Национална 
и језичка разноврсност једно је од богатстава 
Србије.

СВАКЕ ДВЕ СЕДМИЦЕ ИЗУМИРЕ ЈЕДАН ЈЕЗИК

С обзиром да статистички, у просеку, сваке две седмице изумире један језик, овакав дан 
је с разлогом посвећен на посебан начин језицима мањина, истовремено указујући на 
вредност угрожених језика. Тренутно се у свету говори око шест хиљада језика  и уколико 
се овај тренд настави и занемари, попут алармантног проблема глобалног загревања, чије 
су последице већ очигледне, али се готово игноришу, процењује се да ће до краја столећа 
нестати чак између 50 и 90 %. То значи да ће опстати тек око 600 до 1000 језика.

MATERWI  JEZIK TEMA BROJA
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Завештање Стефана 
Немање о језику

Реч Стефана Немање (оца 
Симеона) изговорене на 

самртничкој постељи, које је 
записао његов најмлађи син 

Растко, Свети Сава (из књиге 
Завештање Стефана Немање 

писца Милета Медића)

Чувајте, чедо моје мило, језик 
као земљу. Реч се може 

изгубити као град, као земља, 
као душа. А шта је народ - 
изгуби ли језик, земљу, душу? 
Не узимајте туђу реч у своја 
уста. Узмеш ли туђу реч, знај 
да је ниси освојио, него си себе 
потуђио. Боље ти је изгубити 
највећи и најтврђи град, него 
најмању и најнезнатнију реч 
свога језика. Земље и државе 
не освајају се само мачевима, 
него и језицима. Знај да те је 
туђинац онолико освојио и 
покорио, колико ти је речи 
поткрао и својих натурио.
Народ који изгуби своје речи 

престаје бити народ. Постоји, 
чедо моје, болест која напада 
језик као зараза тело. Памтим 
ја такве заразе и морије језика. 
Бива то најчешће на рубовима 
народа, на додирима једног 
народа с другим, тамо где се 
језик једног народа таре о језик 
другог народа. Два народа, 
мило моје, могу се бити и могу 
се мирити. Два језика никад се 
помирити не могу. Два народа 
могу живети у највећем миру 
и љубави, али њихови језици 
могу само ратовати. Кад год се 
два језика сусретну и измешају, 
они су као две војске у битки 
на живот и смрт. Док се год у 
тој борби чује и један и други 
језик, борба је равноправна, 
кад почиње да се боље и 
више чује један од њих, тај ће 
превладати. Најпосле се чује 
само један. Битка је завршена. 
После изгубљеног језика 
нема народа. Знај, чедо моје, 
да та битка између језика не 
траје дан-два, као битка међу 
војскама, нити годину-две, као 
рат међу народима, него век 
или два, а то је за језик исто 

тако мала мера времена као за 
човека трен или два. 
Зато је, чедо моје, боље 
изгубити све битке и ратове, 
него изгубити језик. После 
изгубљене битке и изгубљених 
ратова остаје народ. После 
изгубљеног језика нема 
народа. Језик је, чедо моје, 
тврђи од сваког бедема. Кад ти 
непријатељ провали све бедеме 
и тврђаве, ти не очајавај, 
него гледај и слушај шта је са 
језиком. Ако је језик остао 
недирнут, не бој се. Пошаљи 
уходе и трговце нека дубоко 
зађу по селима и градовима и 
нека само слушају. 
Тамо где одзвања наша реч, 
где се још глагоља и где се још, 
као стари златник, обрће наша 
реч, знај, чедо моје, да је то још 
наша држава, без обзира ко у 
њој влада. Цареви се смењују, 
државе пропадају, а језик и 
народ су ти који остају, па ће 
тако освојен део земље и народ 
кад-тад вратити својој језичкој 
матици и своме матичном 
народу.

Језик је 
хранитељ народа. 

Докле год живи језик, 
докле га љубимо и 

почитујемо, њим говоримо 
и пишемо, прочишћавамо га, 
умножавамо и украшавамо, 

дотле живи и народ: може се 
међу собом разумијевати 
и умно саједињавати; не 

прелива се у други, не 
пропада.
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После подигнутих храмова: Светог Николе 
и Пресвете Богородице код Куршумлије, 

Ђурђевих Ступова код Раса, велики жупан 
Стефан Немања као своју највећу и најзначајнију 
задужбину подигао је манастир Студеницу, у 
периоду од 1183. до 1196. године. Главни храм 
манастирског комплекса посвећен је Пресветој 
Богородици "Добротворки" (Успенију Пресвете 
Богородице 28/15. августа).

Након  

завршеног 
већег дела 
послова у 
изградњи 
Стефан 
Немања 
се одриче 

престола и управу државом предаје свом 
средњем сину Стефану Првовенчаном, те 
заједно са својом супругом Аном замонашио се 
овде под монашким именом Симеон (касније 
познатији као Свети Симеон Мироточиви).

Провео је две године у манастиру Студеници, 
затим желећи да избегне људске почасти 

удаљава се у Свету Гору (манастир Ватопед) 
где заједно са својим најмлађим сином Светим 
Савом, а по одобрењу византијског цара 
Алексија Комнена одпочиње обнову и подизање 
манастира Хиландарa за потрeбе српског 
монаштва и свештенства. По завршетку и 
подизању манастира Хиландара, Свети Симеон 
се упокојио 1200. године. "Достигавши меру 
савршенства духовног прими венац правде за 
трудове своје", при последњим речима својим 
"Хвала Богу за све!". 

Остатак радова око завршетка манастира 
Студенице поверио је сину Стефану 

Првовенчаном, а за првог игумана поставио 
је монаха Дионисија. 1208. год. Свети Сава по 
очевом завештању преноси мошти (нетрулежно 
тело) Светог Симеона у Студеницу, где их по 
други пут сахрањује. 

Бог га је прославио, а Српска Православна 
Црква га је канонизовала као светог Симеона 

Мироточивог који се слави 26/13. фебруара.

ЈЕДНО ЧИТАЊЕ ПЕСМЕ ‘’ 
СИМОНИДА’’ МИЛАНА 
РАКИЋА

Високе шуме нису сакриле 
велике куле, палате уснуле. 

Једне давне године ласта 
замахну крилима, са неба 
тамна завеса паде. Киша 
сипила је над царством. Месец 
пенџер обасјава, у соби свећа 
догорева... Тада први пут си 
очи отворила и заплакала 
гласно.

Лепотом, играла си се у 
својој величанствености. 

Поклонила младост, зрелост, 
па живот сам. Ти протраћила 
си срећу али судбина не мари 
за то. Те очи, те твоје очи, 

као дозреле брескве, као 
најкрупније пахуље, најлепше 
звезде сијаће кроз ноћи. Коса 
као свила преко рамена пада. 
Густа и мека испод вела, чува 
ти драж.Фреска ће увек бити 
ту да подсети на тебе, жено у 
белом.

Боже, како су речи тешке. 
Да бар можеш изустити 

једну, да кажеш ко ти је скинуо 
прах. Од жеље разбила бих 
чаролију, само да се избрише 
тај страшан дан. Кад видех те 
како стојиш, онако тужну али 
јаку,у том часу ми нестаде 
снаге да те гледам. Од тебе, 
затим, ни гласа више...Само 
твоја фреска, неуморни дах и 
твоја тишина. Застрашујућа као 
бунар без дна.

И сваки пут када тамна 
завеса падне, а фењери 

добију боју, твоје очи на трен 
засветле и пробуде машту 
моју, лепа Симонидо.

ЈЕЛЕНА ИЛИЈИН 7/4 



 Прота Васине стране  бр.5 6

Вук Стефановић Караџић

Од стотинак 
хиљада наших 

речи које је Вук унео 
у своје речнике, 
у свакодневној 
употреби је највише 
неколико хиљада, 
чак и код тзв. 
интелектуалаца. 

Данас нас сви едукују (обучавају) 
како да коришћењем страних речи 

постанемо „кул“ и „у тренду“. Све је 
генерално (уопштено), у принципу (по 
правилу) и дефинитивно (коначно). Све 
се конзумира (користи, једе, троши) или 
пројектује, али не само инжењери и 
архитекте већ и спортисти, политичари, 
угоститељи, домаћице, а нарочито 

естрадни уметници. Обавезно се 
аплицира (подноси молба, конкурише), 
имплементира (спроводи, примењује)...

Оно мало српских речи што је остало 
као да желимо још да унаказимо: 

„одрадити“ је потпуно заменило 
урадити (обавити, завршити), „то стоји“ 
се не каже за бандеру или дрво, већ 
је заменило „то је тачно“. Све се врши: 
врши се продаја (уместо продаје се), 
врши се упис ученика (уместо ученици 
се уписују), врши се откуп (уместо 
откупљује се)...

Највише данас коришћени изрази су 
екстра, закон, дно, врх, човече, лик, 

френд, стартовати, искулирати, смарати, 
триповати, ортак, брате, хаос, страва, 
скроз добар, факат, пали, ин, аут, фан.

ТВОРАЦ 
САВРЕМЕНЕ 

ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ

Швајцарски 
педагог Јохан 
Хајнрих 
Песталоци (1746 
– 1827) сматра 
се духовним 
творцем основне 

школе какву данас знамо. Овај филантроп 
и реформатор, популарно назван учитељ 
за цео свет, основао је 1774. године на свом 
имању у Најхофу, дечије сиротиште и школу. 
Новац за издржавање сиротишта прикупљан 
је продајом ручних радова деце која су ту 
живела.

Године 1787. Песталоци објављује педагошко 
дело „Лингард и Гертруда“ које је убрзо 
постало најчитанија књига на немачком 
говорном подручју у Швајцарској. Овај 
педагог написао је још нека дела која ће 

утицати на целокупан развој школства у 
свету, а 1799. основао је школу за учитеље и 
васпитаче. 

Песталоцијев начин рада с децом заснивао 
се на очигледној настави. Наиме, ђаци су 
учили да опажају чулима и ниједна тема 
није сматрана завршеном пре него што би 
сви били у стању да је објасне на основиу 
сопственог разумевања. Вежбање је, по 
Песталоцију, био најважнији начин развијања 
способности.

Просветни радници из целе Европе 
посећивали су Песталоцијеву школу у 
Ивердону. Он је у тој школи остао пуне две 
деценије, иако је стално био изложен отпору 
одређених друштвених кругова који су се 
противили његовом начину рада. 

Песталоци се пред крај живота вратио на 
своје имање у Најхофу, где је његов син 
нешто касније отворио интернат за децу без 
родитеља. Иако у поодмаклим годинама, он 
је у подизању тог интерната учествовао као – 
зидарски помоћник.
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PARES CUM PARIBUS 
FACILLIME CONGREGANTUR

Jednaki se sa jednakima najčešće 
udružuju.    

CICERON

Comptez plus sur celui qui vous sert par haine 
d’un autre que sur ceux qui vous servent par 
amitié pour vous.

Više se pouzdajte u onoga koja vam služi iz 
mržnje prema nekom drugom, nego u one koji 
vam služe iz prijateljstva prema vama.

Charles CHINCOLLE

ЗАНИМЉИВА БИОЛОГИЈА
НАУЧНИК КОЈИ ЈЕ ШОКИРАО СВЕТ

Чарлс  Роберт Дарвин ( 1809 – 1882) 
поставио је темеље модерне теорије 
еволуције по којој се сви животни облици 

развијају путем природне селекције. Књига  
„О пореклу врста“ штампана је 1859. и 
убрзо названа „књигом која је шокирала 
свет“. 

Књига је штампана у 1250 примерака 
који су распродати већ првог дана – 
накнадно је штампана у још шест издања. 
Важност Дарвиновог рада препознали су 
и његови савременици, тако да је 1839. 
примљен у Краљевско друштво,  а 1878. у 
Француску академију наука. Сахрањен је 
у Вестминстерској опати ји, попут других 
енглеских великана.

12.2.2009.  обележено је 200 година од 
рођења творца научне еволуције. Широм 
света током целе године слободоумни 
људи, научници, филозофи, универзитети, 
школе, музеји и хуманистичке организације 
сећали су се овог научника. У Србији је 1878. 
први пут објављено Дарвиново капитално 
дело „Постанак врста“ под насловом 
„Постанак фела помоћу природног 
одабирања“, које је преведено са шестог 
енглеског издања, чиме се навршава 150 
година од штампања.



 Прота Васине стране  бр.5 8

У БИБЛИОТЕЦИ
21. март – Светски 

дан поезије

ЛАЗА КОСТИЋ 
(1841-1910)
Стогодишњица смрти последњег 
великог песника међу српским 
романтичарима, једног од 
најнеобичнијих личности у 
читавој српској поезији.

Santa Maria della 
Salute
Опрости, мајко света, опрости
Што наших гора пожалих бор,
На ком се, устук свакоје злости,
Блаженој теби подиже двор;
Презри, небеснице, врело 
милости, 
што ти земаљски сагреши 
створ: 
кајан ти љубим пречисте скуте,
Santa Maria della Salute.

Зар није лепше носит лепоту,
Сводова твојих постати стуб,
Него грејући светску грехоту
У пеп'о спалит срце и луб;
Тонут о броду, трунут у плоту,
Ђаволу јелу а врагу дуб?
Зар није лепше вековат у те,
Santa Maria della Salute?

Опрости, мајко, много сам 
страд'о,
Многе сам грехе покај'о ја;
Све што је срце снивало младо,
Све је то јаве сломило ма',
За чим сам чезн'о, чему се 
над'о,
Све је то давно пеп'о и пра',
На угод живу пакости жуте,
Santa Maria della Salute.

Тровало ме је подмукло, гњило, 
Ал' ипак нећу никога клет;
Што год је муке на мене било,
Да никог за то не криви свет:
Јер, што је души ломило крило,
Те јој у лету душило лет,
Све је то с ове главе са луде,
Santa Maria della Salute!

Тад моја вила преда ме грану,
Лепше је овај не виде вид;
Из црног мрака дивна ми 
свану,
К'о песма славља у зорин свит,
Сваку ми махом залечи рану, 
Ал' тежој рани настаде брид:
Што ћу од миља, од муке љуте,
Santa Maria della Salute?

Она ме гледну. У душу свесну
Никад још такав не сину глед;
Тим би, што из погледа кресну,
Свих васиона стопила лед,
Све ми то нуди за чим год 
чезну',
Јаде па сладе, чемер па мед,
Сву своју душу, све своје жуде,
-Сву вечност за те, дивни 
тренуте! –
Santa Maria della Salute.

Зар мени јадном сва та дивота?
Зар мени благо толико све?
Зар мени старом, на дну 
живота,
Та златна воћка што сад тек 
зре?
Ох, слатка воћко танталска 
рода,
Што ниси мени сазрела пре?
Опрости моје грешне залуте,
Santa Maria della Salute.

Две се у мени побише силе,
Мозак и срце, памет и сласт.
Дуго су бојак страховит биле,
К'о бесни олуј и стари храст:
Напокон силе сусташе миле,
Вијугав мозак одржа власт,
Разлог и запон памети худе,
Santa Maria della Salute.

Памет ме стегну, ја срце 
стисну',
Утекох мудро од среће, луд,
Утекох од ње – а она свисну.
Помрча сунце, вечита студ,
Гаснуше звезде, рај у плач 
бризну,
Смак света наста и страшни 
суд –
О, светски сломе, о страшни 
суде,
Santa Maria della Salute.
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У срцу сломљен, збуњен у 
глави,
Спомен је њезин свети ми 
храм.
Тад ми се она одонуд јави,
К'о да се Бог ми појави сам:
У души бола лед ми се крави,
Кроз њу сад видим, од ње све 
знам
Зашто се мудрачки мозгови 
муте,
Santa Maria della Salute.

Дође ми у сну. Не кад је зове
Силних ми жеља наврели рој,
Она ми дође кад њојзи гове, 
тајне су силе слушкиње њој.
Навек су са њом појаве нове,
Земних милина небески крој.
Тако ми до ње простире путе,
Santa Maria della Salute.

У нас је све к'о у мужа и жене,
Само што није брига и рад,
Све су милине, ал'нежежене,
Страст нам се блажи у рајски 
хлад;
Старија она сад је од мене,
Тамо ћу бити доста јој млад
Где свих времена разлике ћуте,
Santa Maria della Salute.

А наша деца песме су моје,
Тих састанака вечити траг;
То се не пише, то се не поје,
Само што душом пробије 
зрак.
То разумемо само нас двоје,
То је и рају приновак драг,
То тек у заносу пророци слуте,
Santa Maria della Salute.

А кад ми дође да прсне глава
О тог живота хридовит крај,
Најлепши сан ми постаће јава,
Мој ропац њено:“Ево ме, нај!“
Из ништавила у славу слава,
Из безњенице у рај, у рај!
У рај, у рај, у њезин загрљај!
Све ће се жеље ту да пробуде,
Душине жице све да прогуде,
Задивићемо светске колуте,
Богове силне, камоли људе,
Звездама ћемо померит путе,
Сунцима засут сељенске студе,
Да у све куте зоре заруде,
да од милине дуси полуде,
Santa Maria della Salute.

Љубав је основни принцип 
људског живота и 

космичког поретка, то је 
сила која покреће светове. 
Љубав као основни начин 

служења лепоти омогућава 
песнику да се духовно 

уздигне од несавршеног до 
савршеног, од земаљског 

до небеског.
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НЕОБИЧНА  УТАКМИЦА

Дао ми је деда лову,
За фудбалску лопту нову.

Зовем друштво, ведра лица,
Да се игра утакмица.

Позвао сам прво Мићу,
Он је с оцем у кафићу.

После Миће зовем Луку,
Он четује на Фејсбуку.

Спречен је да дође Чеда,
На плејеру филм још гледа,

Фудбал радо игра Пера,
Али против компјутера.

Позвао сам друга Мишу,
Он је с братом на Калишу,

Поруку сам слао Влади,
Али он је још на Ади.

Не може да дође Срета,
Скида музику са нета.

Милош оста недоречен,
Ал`је, видим, и 

он спречен.

Сви спречени, ил` уморни,
Ил` за игру нису орни...
Више никог нећу звати,

Већ сам себи гол ћу дати!

Дриблам, пуцам и додајем,
И голове вешто дајем,
Сав у трансу и заносу...

Кад промашим, чупам косу.

Гледа комшилук у чуду
Моју дечју главу луду,

Док сам играм на терену
Утакмицу замишљену.

23. februar 2010. 



          Прота Васине стране  бр.511

23. април Светски 
дан књиге
Шекспир и Сервантес, два 
великана светске књижевности, 
преминули су на исти дан – 23. 
априла 1616. године. 

Књижарима из Барселоне из 
1926. године учини се да је 
датум важан и вредан помена, 
па су решили да сваком ко 
на тај дан купи неку књигу 
поклоне по један цвет и одају 
пошту творцима „Хамлета“ и 
„Дон Кихота“. 

Некако је испало да су оба 
књижевна лика и сами велики 
обожаваоци књига, па тако 
Унеско много година касније 
прогласи овај дан за Свтски дан 
књиге. Данас се он слави свуда 
у свету. Код нас је такође већ 
традиционално обележавање на 
веома интересантне начине.

КЊИГЕ

За школу нам књиге 
требају

И из ранца увек вребају.
Кад их извадиш оне 

навале
Пружају знање чак до 

Авале.
Али неке су, пак, добре
И не знају за читалачке 

пробе.

Те су књиге писали људи
Врло благе и мирне ћуди.

Они пишу књиге бајне
Које нам откривају тајне.

Зато тражите мирно,
Тихо место,

И ту будите често.
Проводите сате дуге

Читајући књиге дивне.

Оне ће вам радо
Дати реку знања,

Зато су књиге вредне 
Нашег поштовања.

Андреа Арсић, 4/1

КЊИГА КОЈУ БИХ 
ПРЕПОРУЧИЛА

Једна од мојих омиљених књига 
јесте ‘’ Мали принц’’, роман који је 

написао Антоан де Сент Егзипери. За 
овај роман сам се заинтересовала 
гледајући филм у коме главни јунак 
чита свом сину одломке из ‘’ Малог 
принца’’ и притом плаче.

Постала сам још заинтересованија 
када ми је мој тата рекао да је то 

дивна књига не само за децу, него и 
за одрасле.

Главни јунак је мали дечак, принц 
са једне далеке звезде која није 

већа од обичне куће.Тог маленог 
дечака у пустињи је срео пилот који 
је због квара авиона морао да се 
спусти баш на то место. Пилот се 
спријатељио са дечаком и одмах га 
заволео. Дечак је новом пријатељу 
причао о својој планети и о једној 
посебној, јединственој ружи коју 
је гајио. Говорио му је и о својим 
догодовштинама, о томе како 
је, долазећи на Земљу, свратио 
на неколико планета и упознао 
необичне људе.

Срео је краља који није имао баш 
ниједног поданика, уображенка 

који је волео да му се сви диве. 
Срео је и пијанца који није знао 

зашто 
пије, па 

једног презаузетог пословног 
човека, затим фењерџију и 

коначно, географа. Географ му је и 
саветовао да посети Земљу.

Како је мали принц већ читаву 
годину боравио на Земљи, 

жарко се ужелео своје планете и 
своје руже. Могао је да се врати 
само духом, али не и телом. Тако 
је допустио отровној змији да га 
уједе, и, физички нестајући, духом 
се вратио кући. Пилот никада није 
заборавио свог маленог пријатеља 
из пустиње која му је остала у 
сећању као најлепши и најтужнији 
предео на свету.

Мали принц у роману је говорио 
као неки стари мудрац. Мени 

се највише свиђају његове речи: 
‘’ Идући право, не стиже се баш 
далеко.’’

Ову књигу бих препоручила и 
деци и одраслима зато што има 

пуно филозофских мисли и веома је 
дирљива.

 ЈЕЛЕНА УГЉЕШИН  
7/4
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Брајева азбука је специјално писмо 
намењено особама са слабим видом или 
слепим особама. Брајево писмо за слепе 
настало је 1825. године. Произашло је из 
тзв. ноћног писма тајне службе које су га 
користиле у ноћним ратним дејствима. 

Луј Брај (Louis Braille) је усавршио ову 
технику и настојао 
да се она примењује 
у пракси. Основна 
ћелија Брајевог 
писма састоји се из 
шест тачака (тзв. 
шестотачка), а сваком 
слову одговара 
одређена комбинација 
тих рељефних тачака.

BRAJEVA 
AZBUKA
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Древни Египат

Умеће писања настало је још 
пре око 8000 година пре 

наше ере, а први писаћи сто 
употребљавали су Египћани. У 
ствари, био је то квадар од 
обојеног дрвета. Писари су 

обично седели укрштених ногу 
нагнути над тим столом који је 
вероватно био њихова лична 
имовина. У посебној кутији 

била су важна документа.

     Откад се пише, постојала је 
потреба за прибором за писање 
и ослонцем за хартију. Тако је 

и данас, само што се на радним 
столовима шепуре рачунари.

Стари век

У    доба антике просторије у 
којима су биле библиотеке, 

радне собе и библиотеке грчких 
краљева и римских царева биле су 
пуне столова који су служили за 

читање и писање. Професионални 
писари у римско доба имали су 
нарочите столове с таблом под 

нагибом чија је висина могла да се 
подешава.

Средњи век

У то време у манастирима су се 
користиле столице са столом. 

Дрвена табла на којој се радило 
спуштала се на дуге и закривљене 

ослонце за руке. Преписивач 
је такође радио на закошеној 
табли на којој је разапињао 

пергамент. Са стране стола висила 
је мастионица направљена од 

крављег рога.

Ренесанса 

Крајем средњег века и током 
ренесансе појавила се потреба 

за местом у сопственој кући где би 
могло да се чита и учи. Радне собе 

биле су мале, с писаћим столом 
који се често склапао и дизао 

уместо прозорског оквира.

Савремено доба

У 17. веку у Француској 
појавили су се „мазаренски 

писаћи столови“, с таблом за 
писање и два низа фиока. Из 18. 
века потичу секретери за даме 

(bonheur du jour) и цилиндрични 
секретери, а почетком 19. века 

неко је смислио и путни писаћи 
сто.

pi[i - bri[i

 هنال نونجم عم تاقادصلا بنجت
 يف بغرت له رضي نا نكمي
.ديج هب مايقلا

Izbegavaj druženje s ludim jer 
ti on može naneti teškoće u 
želji da ti učini dobro.

Omar Ibn AL-KHATTAB

Die Welt ist so lehr,wenn man nur Berge, Flüsse und Städte darin denkt, 
aber hier und da jemand zu wissen, der mit uns überstimmt, mit dem 
wir auch stilschweigend fortleben: Das macht uns dieses Erdenrund 
erste zu einem bewohnten Garten.

Svet je tako pust ako u njemu zamislimo samo bregove, reke i gradove, 
ali znati da se ponegde neko sa nama slaže, i da sa njim možemo i ćuteći 
dalje živeti: tek nam to zemaljsku kuglu pretvara u naseljeni vrt.

GOETHE
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ТРОПАР:
Био си Наставник, 

Првопрестоник и Учитељ 
пута који води у живот. Када 
си дошао, Светитељу Саво, 
најпре си своје отачаство 

просветио и препородивши 
га Духом Светим, као дрвета 

маслинова, засадио си у 
духовном рају свеосвештена 

своја чеда. Због тога, као 
равног Апостолима и 

Светитељима, поштујући те 
молимо: Моли Христа Бога да 

нам дарује велику милост.

КОНДАК:
Као великог Просветитеља и 
друга Апостола, прославља 

те Црква народа твога, 
Преподобни. Но, као онај који 

има слободу пред Христом, 
молитвама својим спаси нас 
од свих невоља, да бисмо ти 
клицали: Радуј се, оче Саво 

Богомудри!

ТРОПАР (грч. trópos 
-  обрт; мелодија)   у 
православној цркви:  
песма у славу неког 
светитеља, химна 
светитељу.

SVETI SAVA - [KOLSKA SLAVA
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27. januar 
2010.
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Свети Сава у народним легендама

САВОВА ВОДА

Изнад села Драгосињца, близу Жиче, има 
извор који се зове Савова вода и за који се 
држи да је лековит. Свети Сава је ту дошао 

и наредио води да извире. Ту се скупља 
свет на сабор у задушни петак пред Свету 

Тројицу; а сваког младог петка долази  свет, 
који у болести и невољи тражи помоћи.

ВОДА СВЕТОГ САВЕ

Изнад села Руднице, у студеничком 
крају, на брегу Боровику има у стени 

шупљина са водом, која нигде не 
отиче. Та се вода зове Вода светог 

Саве. Народ верује да је ту долазио 
свети Сава, да је благословио 

воду и да је стога лековита. Сваког 
младог петка и недеље невољни 
тамо одлазе и траже помоћи од 

главобоље, окобоље итд. Код те се 
воде скупља сабор о Светом Сави и 
Ђурђевдану. Верује се, ко на Светог 
Саву изјутра први до те воде стигне, 

биће срећан, те народ још од поноћи 
трчи тамо.
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ЈУДАИЗАМ

Постоје три врсте кошер хране, хране која је 
чиста и дозвољена: месна, млечна и неутрална. 

Седам је празника када се пости: Пасха, Јом 
Кипурим, Тиша Беав, Шива Асар, Бетамуз, 

Гедаља, Асара Бетевет и Естерин. Труднице, 
дојиље и болесни не посте.

ИСЛАМ

Пости се само у одређено доба дана, од зоре 
до заласка сунца. Рамазански пост је обавеза 

које морају да се придржавају сви здрави 
муслимани, а пости се и за још неке важне 

датуме.

БУДИЗАМ

Дозвољено је пити воду, а храна је забрањена 
од поднева до следећег јутра. Пости се само у 

свете, будистичке дане, који с е одређују према 
месечевим менама.

ХИНДУИЗАМ

Начин поста зависи од појединца. Пости се на 
млад месец и током прослава попут Дурга пуђа, 

Сарасвати пуђа, Шиваратри.

ХРИШЋАНСТВО

У Библији пише да је човек протеран из раја 
због кршења Божје заповести о посту, па је зато 
први грех који је човек починио био грех против 

поста. Ако је то био први грех, онда је први 
подвиг човека у ослобођењу од греха држање 

поста.

КАТОЛИЦИЗАМ

Пости се и и не једе месо на Чисту среду и 
Велики петак, као и сваког петка у Великом 

посту, такође и најмање један сат пре 
причешћа. 

ПРОТЕСТАНТИЗАМ

Пост је неуобичајен и тиче с е одлуке 
појединца, цркве, организације или заједнице. 

Већина пости само за Ускрс и Божић.

ПРАВОСЛАВЉЕ

Пост има два аспекта, духовни и телесни. 
Духовни се огледа у уздржавању од грешних 

мисли и дела, а телесни представља 
уздржавање од мрсних јела. Забрањене су 

све врсте меса, млеко и млечни производи и 
јаја. Постоји једнодневни (сваке среде и петка 

током целе календарске године осим трапавих 
седмица, када се једе храна припремљена 

на води) и вишедневни (Васкршњи, Божићни, 
Госпојински и Петровдански) пост. 

 ПОСТ

У свим светским религијама пост има исто 
значење, а то је покајање које чисти тело 

и оплемењује душу. Пост, дакле, постоји у 
свим религијама и важан је део религијских 
обреда и духовних ритуала. Разликује се од 

вере до вере, али суштински је исто – кајање 
и туга помоћу којих се прочишћавају  душе и 

тела.

Ни раба, ни повелителя дружбе не надо. Дружба любит равенство.

Prijateljstvu ne treba ni robova ni gospodara. Prijateljstvo voli ravnopravnost.

        GONČAROV
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Вода је најраспрострањенија 
материја и универзални растварач 
у природи, услов и место настанка 
живота, еколошки фактор, 
животно станиште за многе 
организме, фактор здравља људи, 
предмет рада и општедруштвено 
добро.

 Молекул воде се састоји 
од два атома водоника и 
једног атома 
кисеоника. Као 
таква она се на 
Земљи јавља у 
три агрегатна 
стања (чврсто, 
течном и 
гасовитом).

 Вода у природи непрестано 
кружи у природним циклусима 
пролазећи кроз све делове 
биосфере. Из облака настају 
падавине (киша, снег, град) које 
отичу са копна и кроз тло у велике 
водене акумулације, тј. језера, 
мора и океане. Испаравањем 
са целокупне површине Земље 
она одлази у атмосферу 
стварајући облаке. Ови циклуси 
не омогућавају равомерну 
заступљеност воде на површини 
Земље, тако да је вода у суштини 
неравномерно расподељена и као 
таква мање или више доступна и 
употребљива за човека.

 Вода је врло важан 
еколошки фактор који делује 
на живи свет непосредно или 
посредно преко осталих еколошких 
фактора. Као саставни део сваке 
живе ћелије она има не само 
градивну улогу, него је и неопходна  
за животне, физиолошке процесе 
у организмима. Живот не би могао 
постојати без воде. Она је за многа 
жива бића станиште, простор 
у ком обављају своје животне 
циклусе. То су сложени природни 
акватични (водени) екосистеми 
као океани, мора, језера, реке, 

мочваре, потоци, баре, ритови и 
тресаве или вештачки, настали 
радом човека (канали базени, 
вишенаменске акумулације 
за производњу енергије, 
наводњавање, водоснабдевање, 
риболов, спорт или рекреацију). 
Као битан еколошки фактор вода 
утиче на стварање животних 
форми организама, а захваљујући 
својству да је на 4 степена 
Целзијуса најгушћа, омогућује 
преживљавање акватичног 
живота у зимским неповољним 
условима. Живи свет водених 
екосистема је изузетно богат и 
разноврсан како у сланим тако и 
у слатководним екосистемима, 
тј. читавој хидросфери, највећем 
животном станишту. Заштита 
водених екосистема подразумева 
заштиту живог света, што има 
значаја за опстанак живота на 
Земљи.

 Живот је настао у води и 
постоји захваљујући води. Вода 
заузима највећи део површине 
планете Земље и када се саберу 
сви океани, мора, реке и језера 
укупна количина воде на нашој 
планети процењује се на око 1400 
милиона кубних километара. 
Али само мали део те огромне 
количине, тек 2,5%, односи се на 
слатку воду, а од те количине само 
је 0,8 % погодно да се искористи за 
људске потребе. 

 Вода за пиће потиче са 
површине, из 

дубине земље 
и атмосфере 
(кишница) и 

зато мора бити 
здравствено 
исправна. То 

подразумева 
одређен физички, 

хемијски и микробиолошки 
квалитет. 

Исправност воде у свакој земљи 
прописана је законом и подлеже 

сталном надзору. Квалитет воде 
за пиће постиже се сложеним 
процесима пречишћавања и 
дезинфекције, где је основни 
проблем како оставити пожељне 
састојке, на пример минерале, а 
одстранити све што је штетно по 
здравље. Свака држава издваја 
велика финансијска средства 
да би квалитет воде остао на 
високом нивоу. Процењује се да 
само око 22% становништва света 
пије здравствено исправну воду 
за пиће.

 У нашој 
земљи вода 

за пиће из 
контролисаних 

водоводних 
система 

није истог 
квалитета. 
Најчешћи 

разлог је неусаглашеност 
природног и хемијског сасатва 
воде и начина пречишћавања. 

Уколико се пије флаширана вода, 
треба да буде из великих дубина 

тла, због еколошког загађења 
површине Земље. Такође треба 

обратити пажњу на састав на 
етикети због садржаних минерала 

и њихове специфичне функције. 
У свету се годишње прода око 150 

милијарди литара флаширане 
воде или 75 литара по становнику!

 Вода је најзаступљенија 
супстанца у људском организму. 
Код одраслих особа она заузима 
просечно 60% телесне масе. Вода 
чини 92 % крви, 22% костију, 
75% мозга и 75% мишића. Она 
помаже апсорпцију хранљивих 
материја, раствара и одстрањује 
продукте метаболизма, значајан 
је фактор у одржавању телесне 
температуре, штити виталне 
органе и неопходна је за одвијање 
бројних физиолошких процеса у 
организму. Једна од главних брига 
јавног здравља јесте квалитет воде 
коју пијемо.

ВОДА ЈЕ ИЗВОР 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА
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Дневне потребе за водом  зависе 
од узраста, телесне масе, физичке 
активности и климе. Сматра 
се да у току дана треба попити 
најмање шест до осам чаша воде. 
Током летњих месеци и високих 
температура унос воде треба да 
буде повећан. Равномерно се пије 
током целог дана. Воду не може 
заменити ниједан други напитак!

Вода је важан фактор здравља 
људи. Она је потребна како за пиће 
тако и за хигијену (личну, хигијену 

намирница у исхрани и простора у 
ком се живи) и рекреацију и разне 
спортове за правилан развој и 
одржавање физичке кондиције.

Вода коју пијемо мора да буде 
бистра, безбојна, без укуса 
и мириса, не сме да садржи 
бактерије, вирусе, јаја цревних 
паразита нити отровне материје.

Загађења воде могу бити 
природна (деловањем вулкана, 
земљотреса, пожара, поплава и 
сл.) или изазвана делатностима 
човека. Последице загађења воде 
су вишеструке по живи свет и 
човека.

Заштита воде је скуп свих 
активности које обезбеђују 
заштиту квалитета воде као и 
њену штедњу. У ширем смислу, то 
подразумева целокупну заштиту 
природе од загађења.

Вода је у 21.веку постала 
најзначајнији стратешки 
природни ресурс. Истраживање 
које је спровела агенција УН за 
пољопривреду и исхрану – ФАО, 
рангирало је Србију на 47.место 
од 180 земаља по количини и 

квалитету ресурса воде. Нисмо 
сиромашни водом, али нисмо ни 
богати колико смо мислили.

Производња воде за пиће постаје 
један од најуноснијих послова у 
Србији. 

Без обзира на различитост 
састава, концентрацију 
минерала и географско порекло, 
вода је најздравије пиће 
данашњице.

It is a rule in friendship, when distrust 
enters in at a foregate, love goes out at the 
postern.

Pravilo je u prijateljstvu: kada 
nepoverenje uđe na prednja vrata, 
ljubav izlali na zadnja.

James HOWELL

Venskab er den fineste art af egoisme, meget 
finere end kjaerlighed.

Prijateljstvo je najfiniji oblik egoizma, mnogo 
finiji od ljubavi.

   Arne GARBORG

Előbb meg tudnék azzal 
barátkozni, ki valami 
szenvedélyében ezer roszat 
köel rajtam, mint a hideg 
emberrel, ki ezer jót tenne 
velem.

Pre bih se mogao 
sprijateljiti sa onim koji 
mi je u nastupu strasti 
učinio hiljadu zala, nego sa 
hladnim čovekom koji bi 
učinio hiljadu dobara.

Sandor PETÖFI
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  22. март Дан вода
„Оно што је ретко, скупо је. Вода као 
најважнија ствар на свету, напротив, 
нема цену!“ Платон ( 427-347.год.п.н.е.)

КАКВУ ВОДУ ПИЈЕМО?

Битан фактор за квалитет воде и за однос у њој је и место 
где вода извире. У Србији се све минералне воде, према 
начину постанка и саставу, деле на:

- вулканске - најквалитетније, јер настају на великим 
дубинама, где се налазе дубинске или магматске 
стене из којих вода црпи минерале неопходне 
нашем организму

- панонске,  које карактерише висока 
минерализација и висок ниво натријума, хлора и 
јода

- десцендентне, које су ниске минерализације, 
настале од атмосферских падавина

Деца су осетљивија на губитак воде из организма. 
Дете школског узраста треба да попије 1,5 литара 
воде плус 20мл на сваки килограм телесне тежине. 
Маме се често плаше да дају деци воду током игре, 
када су загрејани и ознојени, али то је заблуда. 
Важно је да вода буде пријатне температуре око 12 
степени (најбоље је држати је неко време на собној 
температури).

У току кретања, игре и спортских активности деца губе 
доста течности која се одмах мора надокнађивати. 
Зато је добро да пре, у току и након физичке 
активности пију воду у довољним количинама. 
Ван куће из здравствених разлога треба избегавати 
узимање воде директно са чесме или из недовољно 
опраних чаша. 
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ЕВРОПСКА ПОВЕЉА О 
ВОДИ               

 Вода не познаје границе, вода је људски 
проблем.  

*

Без воде нема живота.Она је драгоцено 
добро, неопходно у свакој људској 

делатности. 

*                                      

Слатководни ресурси воде нису неисцрпни. 
Неопходно их је сачувати, контролисати и 

ако је могуће повећавати. 

*                                      

Мењати каквоћу воде значи угрожавати 
живот човека и осталих живих бића која од 

ње зависе.       

*         

Квалитет воде мора се очувати до нивоа 
прилагођеног њеном коришћењу који 
предвиђа и задовољава посебне захтеве 

народног здравља. 

*                       

Ако се вода по употреби враћа у природну 
средину, то не сме бити на штету других 

корисника, било јавних било приватних.  

*                           

Одржавање одговарајућег биљног 
покривача, првенствено шумског, од 
велике је важности за конзервисање 

водених ресурса.

* 

Водни ресурси морају бити предмет 
инвентарисања.

*

Добро управљање водом мора бити 
предмет једног плана озакоњеног преко 

надлежних власти.

* 

Заштита воде тражи значајан напор у 
научном истраживању, у формирању 

специјалиста за јавне информације.

*

Вода је опште наследство чију вредност 
морају сви познавати.

Задатак је за свакога да с њом економише 
и да је брижљиво користи.

*

Управљање водним ресурсима мора се пре 
свега вршити у оквиру слива,  а не унутар 

управних и политичких граница.

*

Вода не зна за границе. 

То је један општи извор који тражи 
међународну сарадњу.



 Прота Васине стране  бр.5 22

Много тога не знамо о нашој планети, нешто 
смо погрешно претпостављали, а неки подаци 
нас  изненађују. Тако мало нас зна да су први 
снимци Земље из свемира настали крајем 
педесетих година прошлог века, а направио 
их је амерички сателит „Експлорер“, лансиран 
7.8.1959.

Зашто небо изгледа плаво? Сунчева светлост се у виду честица расипа у Земљиној атмосфери. 
Ове честице углавном расипају плаву светлост. Што је Сунце ниже на небу, то је дужи пут  
Сунчеве светлости кроз атмосферу.  Према томе, кад Сунце излази и залази губи се велики 
део плаве компоненте Сунчеве светлости па она делује црвено. Када погледамо право горе у 
небо, видећемо светлост коју расипају ситне честице – отуда плава боја неба.

Да ли Земља постаје тежа зато што на њој има све више људи? Не! Земљина маса се не 
мења без обзира на то да ли на њој живи милијарду или 10 милијарди људи. Ми људи смо 
део Земљиног система и направљени смо од „материјала“ који потичу са Земље. Потпуно је 
свеједно да ли се атоми од којих смо сачињени тренутно налазе у биљкама, у океану, рибама 
или у атмосфери.

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА

ОПАСНО 
ГЛОБАЛНО 
ЗАГРЕВАЊЕ

Последице глобалног 
загревања, ефекат 

стаклене баште и 
отварање озонског 

омотача упозоравају 
нас на то да би, уколико 

се не посветимо 
решавању еколошких 

проблема, наша 
планета Земља могла 

постати неприступачна 
за живот, а опстанак 

људи угрожен. 

Шта можемо да урадимо?

САЧУВАЈТЕ ПЛАНЕТУ ИЗ ПРЕДСОБЉА

- Смањили бисмо загађивање водотокова ако бисмо уместо детерџената 
и кућне хемије користили природне чистаче као што су сирће и сода 
бикарбона.

- У домаћинствима бисмо 
преполовили потрошњу 
свих енергената ако бисмо 
санирали старе зграде, 
уградили прозоре и врата 
који дихтују, користили кућне 
апарате енергетске класе А, 
штедљиве сијалице и вентиле 
на радијаторима.

- Смањили бисмо количину 
пластичних кеса на 
депонијама (разграђују се 
400 година) ако бисмо ишли у 
куповину са цегерима. 

- Сачували бисмо негде 
неко дрво ако бисмо уместо 
папирних убруса користили добре старе кухињске крпе.
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ДА ТЕ ЈОШ ДУГО ГАЗИМО, ПАЗИМО И МАЗИМО

САМО ЈЕ ЈЕДНА ЗЕМЉА?!

,,Најмање 30 одсто звезда окружено је малим 
планетама”, изјавио је недавно швајцарски 
астроном Мишел Мејор, познат по открићу прве 
планете ван Сунчевог система (егзопланете) 
1995. године. У истом тренутку истраживачи 
с Универзитета у Аризони објавили су своје 
запажење да су 60 до 80 одсто младих звезда 
заправо планете у настајању. Ови хладни 
проценти најављују праву револуцију. Не само 
астрономску већ и у схватању човековог места у 
васиони, метафизичку.

Па шта нам то кажу статистички подаци? Указују 
нам да у нашој галаксији сија ништа мање него 
200 до 500 милијарди звезда и да би могло да 
постоји више од хиљаду милијарди звезда и да 
би могло да постоји више од хиљаду милијарди 
планета... 

Од тога сто милијарди као Земља! Под изразом 
ЗЕМЉА сматра се свака њена каменита рођака 
са атмосфером или без ње, слична планетама 
у нашем Сунчевом систему Меркуру, Венери и 
Марсу. 

У другу групу спадају гасни џинови попут Јупитера, 
Сатурна, Урана и Нептуна, који по бројности држе 
првенство и у вансунчевим системима. Откриће 
да је наша галаксија Млечни пут затрпана 
милијардама „земаљских“ планета потпуно је 
пореметило постојеће уверење. 

До сада се под светим циљем истраживања 
подразумевало настојање да се у мноштву 
„земаљских“ планета нађу стварне близнакиње 
наше плаве планете – с благом климом, 
атмосфером која може да се удише, с текућом 
водом у изобиљу ... 

Укратко, планете погодне за живот или које 
су већ насељене. Још нема откривених у том 
смислу, мада је у последњих година нађено више 
њих које вероватно могу да подрже неке облике 
живота.

МОЈЕ ОМИЉЕНЕ ПЛАНЕТЕ 

Најслађе Сунце нас греје
А осам планета њему се смеје.

Осам планета круже око њега,
А међу њима је и планета Земља.

Ту је и Месец жути,
Који се понекад нешто љути.

Марс је најхрабрији и најјачи
И са свима може да се качи.

Јупитеру се стварно посрећи.
Па испаде највећи.

Златан прстен, златан друг
Док не поста после кум

То је Сатурн.

Ту је и Венера 
Најлепшег лица

Која се зове као ја
Звезда Даница.

Даница Рогић, 5/3
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 22. АПРИЛ

Крећете на посао, стављате 
дезодоранс, лакирате косу, 

седате у ауто, палите га и животној 
средини у аманет остављате 
издувне гасове. На првој пумпи 
сипате бензин, купујете конзерву 
`кока-коле`, неке грицкалице, све 
то трпате у пластичну кесу...

Добро јутро, Земљанине, срећан 
ти Дан планете!

Кад сте штрцнули тај ваш 
дезодоранс и излетели из куће у 
облаку мирис, заправо сте у високе слојеве атмосфере лансирали извесну количину 
фреона, гаса који, кад се само докопа озона, једноставно га `поједе`. А озонски омотач 
има функцију да добре сунчеве зраке пусти да нам приђу, а оне лоше да заустави. Где 
има озонских рупа, ултраљубичасто зрачење је јаче, а то може изазвати различита 
оштећења ока, слабљење имунитета, па чак и рак коже. Осим тога, оно неповољно 
делује на сав биљни и животињски свет. (Стога гледајте да на етикетама разних 
спрејева које купујете пише `озон френдли`). 

А онда сте сели у ауто, па и ви мало подгрејали ову нашу Земљу, која већ пати 
од глобалног загревања. Замислите да се ниво Светског мора повећа за пет 

метара или више. У том случају би велики делови великобританских острва, азијског 
континента, обала Африке и обе Америке били потопљени. Живи свет не може тако 
брзо да се прилагоди новим климатским условима, па многе врсте нестају, што онда 
доводи до поремећаја ланца исхране. 

А шта мислите да се лепо 
прошетате до посла или се 

транспортујете бициклом? Ако је 
баш далеко, па боље аутобусом 
него колима. Ваља још дуго 
газити по овој нашој Земљи. 
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Занимљиве бројке

1970.
22. април проглашен је за 
Дан планете Земље када 

је због изливања неколико 
хиљада тона нафте у море 
угинуо сав живи свет близу 

обала Санта Барбаре.

5 мм
смањио се обим планете 
у протеклих осам година 
под утицајем климатских 

промена.

4.700 
година има један бор у 
Националном парку у  

Калифорнији;  9550 година 
има најстарије дрво на 

свету, једна јела на брду 
Фулу, у централној Шведској.

4,6
милијарди година прошло 

је од настанка Земље, 
израчунали су водећи 

светски геолози.

175
држава широм света 

обележава Дан 
планете Земље под 

покровитељством  УН.

САЊИВА ЛИВАДА

Кад јутро осване,
Она ливада покрај реке плаве,

Ведро поздравља,
Сићушне цветне главе.

Док Сунце на небу шета,
Умилне баца зраке,

Осећа се у ваздуху, мирис раног лета
И крештање тек пробуђене свраке.

Клас, по клас, сањиво се љуља.
Љупке главице шареног цвећа,

У јарко сунце гледају мирно,
Ту сањиву ливаду погодила је срећа.

Пчеле и бумбари зујали су 
непрекидно,

Опрашивали ливаду,
Полен разносили...

Док ту сањиву ливаду нису покосили.

Драгана Недељков, 6/3

НА КРИЛИМА ЛЕПТИРА

У сновима мојим,
Лептирова крила бојим.

Тада крила су шарене боје,
Као благе очи твоје.

Боје су црвене, жуте и беле,
И ватрене су као стреле.

Када сам на крилима лептира, 
Осетим да сам пуна дара.

Када ме лептир дигне у висине
Мама од забринутости кине.

Видим Кину и Африку,
И дедину паприку.

Паприка је жута,
Мало је љута,

То ми је лептир рекао
Док је паприку пекао.

Ивана Ћосић, 4/3

Превише CO2

Нуспроизвод сагоревања 
свих фосилних горива 
јесте угљен-диоксид, 

главни загађивач градова 
и један од гасова који 

претвара планету у 
стаклену башту.

Зелена горива

Технологија производње 
течних и гасовитих 

биогорива је позната. 
Сад су државе на реду 
да системским мерама 
подрже ту производњу.

Силе природе

Обновљиви извори 
енергије су будућност. 

Снага река, ветра, 
морских таласа, плиме и 
осеке, све су то силе чије 
коришћење не угрожава 

планету.
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НА ПРАГУ МАЛОГ 
ЛЕДЕНОГ ДОБА

Средња температура површине 
наше планете несумњиво је 
у порасту. Од 1860. године, 
од када се бележе средње 

годишње температуре, просечна 
температура површине Земље је, 

уз извесна колебања,у сталном 
порасту. Једанаест најтоплијих 
година у овом раздобљу било 

је после 1990. године, а пет 
најтоплијих су, почев од оне 
са највишом температуром, 

2002, 1998, 2003, 2001. и 1997. 
Климатолози су израчунали да је 
средња температура у прошлом 

веку порасла за 0,6 степени 
Целзијуса, али се брзина раста 

температуре повећала у овом веку. 
Откуд онда мисао 

о леденом добу ?

 Многи научници данас 
верују да би убрзано отапање 
леда на Арктику, настало услед 
загревања читаве планете, те велике 
количине слатке воде која због тога 
настаје, могло да поремети ток 
великих струја у Атлантском океану, 
пре свега Голфске. Ако упоредите 
климу земаља западне Европе и 
других држава на истој географској 
ширини, лако ћете закључити 
да имају далеко блажу и топлију 
климу. То је дар који западној 
Европи, а у нешто мањој мери и 
источној Америци, доноси Голфска 
струја. Да ње нема, температура 
би у западној Европи била нижа 
за 5 до 10 степени Целзијуса, што 
одговара температурама које су на 
тим просторима владале за време 
последњег леденог доба.Да ли то 
значи да холивудски сценарио о 

могућој невољи има основа?                        

 На Земљи су се у 
прошлости циклично смењивала 
раздобља веома хладне климе 
(ледена доба или глацијални 
периоди) и она са топлом климом 
(међуглацијална доба). У једном 
таквом међуглацијалном раздобљу 
налазимо се и данас пошто се 
претходно ледено доба завршило 
пре око 12.000 година.

 Цикличност ових појава 
објаснио је наш чувени научник 
Милутин Миланковић 1938. године. 
Смена ледених и међуледених 
доба везана је за промене у нагибу 
осе Земљине ротације (циклус 
од 41.000 година), промене у 
оријентацији Земљине елиптичне 
путање око Сунца (32.000 година) и 
промене  у облику Земљине путање 
(100.000 година). У леденом добу 
граница леда на половима помера 
се према екватору изазивајући 
даље промене у температурама 
атмосфере и океана и њиховој 
циркулацији.

 Земља се данас налази у 
међуглацијалном добу, а време 
до следећег леденог доба мери се 
миленијумима. Па откуд мисао о 
леденом добу у Европи и Северној 
Америци? Зар  не би требало 
очекивати управо супротно, да ће 
нагомилавање угљен-диоксида 
и других гасова који изазивају 
ефекат стаклене баште ублажити 
захлађења у будућности? И заиста 
постоје научна мишљења да ће 
свеопште загревање донети корист 
неким пределима, те да ће се, на 
пример, ледена северна Русија 
претворити у суптропски рај. Али, 
треба разликовати ледена доба 
која се тичу Земље у целини, и  
такозвана мала ледена доба која 
су у прошлости захватала поједине 
делове Земље.

 Негде од 1300. до 1800. 
године мало ледено доба 
захватило је пределе око северног 
Атлантика иако је на Земљи 
увелико било међуглацијално 
доба. У том раздобљу, а посебно од 
1645. да 1715. године, у Северној 
Америци и Европи су владале јаке 
зиме, подручје под глечерима се 

проширило, а климатске промене 
донеле су људима много невоља: 
жетве су биле слабе, глад и болести 
су се шириле, а као последица 
долазило је до масовних селидби 
становништва. Сматра се да је то 
био разлог због кога су Викинзи 
напустили своје насеобине на 
Гренланду и у Северној Америци. 
Залеђени предели из тог времена 
овековечени су на сликама Петера 
Бројгела.

 Разлози настајања малог 
леденог доба нису до краја 
разјашњени. Неки научници 
повезују његову појаву са 
смањеном Сунчевом активношћу у 
том раздобљу.

 Подаци о климатским 
променама на Земљи могу да 
се добију проучавањем узорака 
добијених из бушотина у леденом 
покривачу Гренланда који је у 
својим наслагама дебљим од 
три километра сачувао податке 
о прошлости. Они показују да 
је, поред уобичајених промена, 
које могу да се објасне по 
Миланковићевој теорији, долазило 
и до других, чак наглих промена 
климе. Такво је не само мало 
ледено доба од пре неколико 
стотина година о коме је било 
речи, већ и отопљење пре око 1000 
година и хладно раздобље од пре 
око 8200 година. Чак и последње 
ледено доба, које се завршило 
пре отприлике 12 000 година, не 
уклапа се у редовне цикличне 
појаве. Напротив, ово ледено доба 
догодило се у време када је, према 
астрономским мерењима, требало 
да дође до отопљења. И не само то, 
ове неочекиване појаве, за разлику 
од редовних, нису се дешавале 
постепено, него прилично брзо.  

 Последње ледено доба 
од пре 12000 година трајало је, 
истина, око хиљаду година, али је 
настало и престало за само десетак 
година, кажу неки научници. 
Пре педесетак година још увек 
се веровало да се климатске 
промене мере миленијумима. 
Но, најновија сазнања све више 
доводе до схватања да су нагле и 
бурне промене могуће и да их је у 
прошлости било.
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ЗАГРЕВАЊЕ ПЛАНЕТЕ

 Подаци о загревању целе 
Земље, посебно у последњој 
деценији, ван су сваке сумње. 
Постоје, међутим, разлике у 
мишљењу научника о узорцима тих 
промена, односно, у погледу мере 
човековог утицаја на климатске 
промене. На промене средње 
температуре утиче тренутна 
Сунчевна активност, тачније – 
количина Сунчеве енергије која 
стигне на Земљу, утичу вулканске 
ерупције, регионалне промене 
као што је учинак Ел ниња и 
многе друге околности. Међутим, 
стални пораст температуре уназад 
неколико деценија, а посебно њен 
убрзан раст у овој деценији, нису 
забележени у последњих хиљаду 
година и не могу да се објасне само 
природним узорцима. 

 Данас се већина научника 
слаже да су људске делатности 
(сеча шума, испуштање загађења 
у атмосферу: прашине, гарежи, 
а посебно неких гасова) морале 
довести до промена у природној 
равнотежи климатског система. 
Због сагоревања фосилних 
горива повећао се садржај угљен- 
диоксида, метана, азот- диоксида 
и других гасова који изазивају 
такозвани ефекат стаклене баште. 
Његова суштина је у томе што 
Земља упија само део Сунчевог 
зрачења који стигне на њу, док се 
део одбија назад у свемир (због 
тога и планете видимо на небу 
као светлећа небеска тела - као 
звезде, како обично кажемо, иако у 
астрономском смислу нису звезде). 
Када су, међутим, поменути гасови 
присутни у атмосфери, они упијају 
део тог повратног зрачења и тиме 
подижу температуру атмосфери 
(наиме, пропуштају зрачење ка 
Земљи, али део повратног зрачења 

упијају јер није исте таласне 
дужине, па је ефекат сличан као 
код стаклене баште). Промене у 
последњим деценијама веома 
су озбиљне и могу да изазову 
низ промена у клими на Земљи, 
од већих захлађења у једним, а 
отопљења у другим крајевима , до 
великих суша у неким, а поплава 
у неким другим крајевима, са 
свим последицама по биљни и 
животињски свет, човека и његове 
делатности.

 Што је струјање океанских 
вода јаче, Атлантски океан је 
топлији, а Тихи хладнији. Ово се 
одражава не само на локалне 
средње температуре, него и 
на друге климатске промене, 
укљуцчујући и урагане. Океани 
предају највећу количину топлоте 
атмосфери управо у пределима 
северног Атлантика. Повратна 
дубинска струја хладне воде 
потискује дубинску воду са 
једне стране, а повлачи топлоту 
на север како би надоместила 
хладну слану воду која понире у 
дубину. На тај начин покреће се 
глобална циркулација, названа и 
термохалинска, по грчким речима 
,,thermos’’ (топлота) и ,,halos’’ (со). 
Прилив великих количина слатке 
воде са севера (од отапања леда) 
ремети са једне стране одавање 
топлоте (јер слатка вода плива 
на површини), а ако се охлађена 
слана вода довљјно разблажи, 
неће тонути на дно и читав 
циклус термохалинске глобалне 
циркулације се ремети.

 Подаци који су недавно 
објављени у угледном научном 
часопису ,,Нејчер’’ (Nature) 
потврђују да је уназад 40 година 
дошло до значајног смањења 
салинитета воде у северном 
Атлантику, а посебно у последњој 
деценији. За сада, слатка вода која 
долази са севера услед отапања 
леда успева да се измеша по 
дубини и да само смањи средњи 
салинитет океана. У једном 
тренутку тај прилив могао би да 
буде довољан да слатка вода остане 
на површини и поремети глобалну 
термохалинску циркулацију.

 Многе климатолошке 

појаве, које су изузетно сложене, 
још нису довољно расветљене, 
посебно оне везане за океане.

СВЕ МАЊЕ ЛЕДА НА 
АРКТИКУ

 Арктички лед се 
отапа. О томе данас постоје 
многобројна научна сазнања, 
почев од података о смањењу 
површине под ледом, смањењу 
дебљине леденог покривача, 
променама у салинитету океана, 
као и о променама океанских 
и атмосферских струјања. Ове 
промене већ су имале утицаја и 
на живи свет, почев од арктичких 
алги и микроорганизама, до 
белих медведа и других арктичких 
сисара,као и на живот у насељима 
Ескима. Већина научника сматра 
да је то првенствено последица 
утицаја ефеката стаклене баште. 
Математички модели показују да 
би наставак загађења атмосфере 
гасовима који изазивају ефекат 
стаклене баште овом брзином 
једног дана могао да доведе до 
потпуног нестанка сталног леденог 
прекривача на Арктику који би био 
под ледом само у току зиме.

  
    

Арктички лед прекрива око 14 
милиона квадратних километара 
површине (зими, а лети упола 
мање) и од кључне је важности за 
климатски систем из више разлога. 
Лед одбија велики део Сунчеве 
светлости (из сличног разлога због 
кога лети носите белу одећу); море и 
копно упијају далеко више зрачења. 
Због тога смањење површине 
леденог прекривача води даљем 
загревању, оно даљем топљењу 
леда и та узрочно-последична веза 
се наставља. Осим тога, велике 
количине слатке воде ремете 
целокупно океанска струјања 
доприносећи даљој промени 
локалне (северноатлантски регион) 
и укупне климе.
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*14.фебруара 
слави се 
Свети Трифун, 
заштитник 
виноградара 
и винара. 

У средњем 
веку био је 
неупоредиво 
значајнији 
светитељ од 
многих других 
у његовом 
рангу. Вино, 
у та времена 

далеко блаже него данас, било је 
важније пиће од воде, јер је вода често 
била загађена, нарочито у градовима.

*Гушчар Трифун живео је средином 
трећег века у селу Кампасади у Фригији 
(данас у Турској). Овај златокоси младић, 
кога православни сматрају једним од 
светих бесребреника (исцелитељ, лекар) 
претеча је модерне ветерине. За живота 
су га често позивали да лечи стоку. 

*Свети Трифун има историјски идентитет 
и светитељску делатност. Његове 
мошти чувају се од 10. века у Котору, у 
катедрали посвећеној овом светитељу.

*На овај дан ваља обрезати бар један 
чокот винове лозе; овај ритуал  је 
симболичан чин хришћанске вере, којом 
се алудира на самог Христа као вредног 
виноградара. 

Рађаће само онај виноград (и стварни 
и метафорични) кога његов мудри 
виноградар чува и негује.

*Верује с е да на овај дан снегови 
почињу да се топе, а са буђењем 
природе буде се и страсти.

*Поједина житија имају романтичан 
додатак о томе како је Трифун наводно 
исцелио злим дусима запоседнуту 
Гордијану, кћер римског императора 
Гордијана, али та прича није историјски 
утемељена.

*Трифун је страдао око 
250.год. После ужасних 
мучења погубљен је 
мачем у малоазијском 
граду Никеји. У 
његову част писани су 
искључиво религиозни 
текстови, житија 
мученика, молитве, 
химне и еклоге.

*Срби, Македонци и Грци сликају 
Трифуна као плавокосог и изразито 
светле пути, са гранчицом винове лозе 
или калемарским ножићем у руци.

SLI^NOSTI ILI 
RAZLIKE
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Dan zaljubljenih 

*„Katolička enciklopedija pominje trojicu 
svetitelja pod imenom Valentin. Dvojica su 
mučenički umrla krajem trećeg veka, a treći 
je (možda) stradao u Africi. Nijednog od 
njih, a shodno njihovim poznatim delima za 
života i posthumnim čudima, nije moguće 
dovesti u vezu sa zaljubljenima.

*Dan Svetog 
Valentina prvi 
je opevao 
engleski 
pesnik Džefri 
Čoser u svom 
„Parlamentu 
budala“ 
iz 1382. 
Spev slavi 
godišnjicu 
veridbe 
Ričarda II 
od Engleske 
i Ane od 
Bohemije.

*Sveti Valentin se predstavlja kao kardinal s 
mačem ili suncem u ruci.

*Valentin je stvoren da vi se likvidirale 

Luperkalije, najveći praznik plodnosti u 
starom rimu.

*Karmelićanska crkva u Dablinu, Irska, 
čuva mošti svetog Valentina. Papa Grigorije 
XIV poklonio je ovom hramu 1836. zlatni 
kovčežić sa zemnim ostacima sveca. Otkrili 
su ih navodno na groblju u Rimu.

*Mnogi gradovi u Evropi, Americi i Japanu 
proglašavaju sebe centrom proslave Dana 
zaljubljenih, ali samo Kvebek u Kanadi 
ima zvaničnu, međunarodnu dozvolu da 
na svojoj odlazećoj pošti udari jedinstveni 
pečat u obliku srca.

*Godine 496. papa Gelasisu proglasio 
je 14. februar danom Svetog Valentina, 
svetitelja zaštitnika ljubavnika i verenih 
parova. Stvoren jecrkveni  kult o svešteniku 
nepoznatom istoriji. Legenda kaže da je 
imperator Klaudije II branio vojnicima da se 
žene, a da ih je Valentin tajno venčavao.

*Sveti Valentin je u prvo vreme bio zadužen 
za ljubav i slogu među parovima, a zatim 
se njegova „prinadležnost“ proširila na 
pčelare, epileptičare, putnike i mlade ljude 
uopšte.

SLI^NOSTI  ILI
RAZLIKE
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HALLOWEEN ILI NOĆ 
VEŠTICA
Noć veštica slavi se 31.oktobra 
i godišnji je praznik. Potiče od 
irskog festivala Samhain-a i 
hrišćanskog Dana svih svetih. To 
je uglavnom svetovna proslava, 
ali neki smatraju da ima i snažan 
verski prizvuk. Ovu tradiciju su 
irski emigranti preneli u Severnu 
Ameriku tokom velike gladi u Irskoj 
1840. godine.

Ovaj praznik  vodi poreklo 
od drevnog irskog festivala 
poznatog kao Samhain, što 
potiče iz staroirskog jezika 
i otprilike znači „kraj leta“. 
Obeležava se kraj „lakših pola 
godine“ i najavljuje početak 
„tamnije polovine“, pa se 
ponekad smatra za keltsku Novu 
godinu. Mogao bi se shvatiti i kao 
dan mrtvih. Sličan festival imali 
su drevni Britanci pod imenom 
Salan Gaeaf. Drevni Škoti si 
verovali da granica između 
ovog i onog sveta postaje tanka 
na Samhain, dozvoljavajući 
duhovima da prođu. Duhovi 
predaka porodice pozivani su da 
posete kuću, dok su zli duhovi 
terani. Veruje se da su ljudi 
počeli da nose maske i kostime 
radi odbrane od duhova koji bi 
mogli da im nanesu zlo. Njihov 
cilj je bio da se čovek preruši 
u zlog duha i tako izbegne bilo 
kakvu štetu. Samhain je takođe 
bio vreme pripremanja zaliha 
hrane, klanja stoke i skladištenje 
svega prikupljenog za zimnicu. 
Veliku ulogu u svečanosti imala 
je lomača. Sve ostale vatre 
paljene su plamenom sa lomače 
i na svakom ognjištu gorela je po 

jedna takva vatra.

Termin Noć veštica potiče iz 
staroengleskog jezika i znači 
„veče svih svetih“. U vreme 
rasprostranjenosti paganizma, 
pape Grgur III (731-741) i Grgur 
IV (827-844) pokušali su da 
ovaj paganski praznika zamene 
hrišćanskim Danom svih svetih, 
pomerajući ovaj dan s 13.maja 
na 1.novembar. Iako se Dan svih 
svetih danas obeležava jedan 
dan nakon Noći veštica, ova dva 
praznika nekada su slavljena 
istog dana.

Uoči Noći veštica drevni Kelti 
bi smestili lobanju koja je 
predstavljala umrlog na sims 
prozora. Kasnije su pravili 
lampione u obliku glave 
isklesane od repe ili drugih 
biljaka. Verujući da je glava 
najmoćniji deo tela, koja nosi 
u sebi duh i znaanje, Kelti 
su koristili „glave“ povrća za 
zastrašivanje zlih duhova. 
Rezbarenje bundeve povezano 
je  sa prenošenjem ovog običaja 
u Severnu Ameriku, gde su 
bundeve lako dostupne i mnogo 
veće, pa ih je lakše rezbariti 
nego repe. Američka tradicija 
rezbarenja bundeve prethodila 
je irskoj imigraciji i prvobitno je 
bila povezana sa žetvom u celini.

Simbolika praznika povezana je 
sa jesenjom sezonom i početkom 
tamnijeg dela godine, delima 
gotske i horor književnosti, 
kao i filmskim stvaralaštvom.  
Jesenja dekoracija, bundeve, 
kukuruzi, šapurine, čest su ukras 
kuća u priodu oko Noći veštica. 
Preovlađuju dve boje, crna i 
narandžasta i nošenje kostima.

Jedan od običaja upražnjavaju 
deca tokom Noći veštica: 

kostimirani idu od kuće do 
kuće tražeći poklone, uz 
pitanje:“Trick-or-treating?“ . 
Reč „trik“ označava pretnju 
da će izvršiti neki nestašluk 
oko njihove kuće, ili vezano 
za njihovu imovinu, ukoliko ih 
domaćini ne tretiraju, tj. ne 
daruju slatkišima ili novcem.

U nekim delovima Irske i Škotske 
deca izvode skečeve, pevaju, 
očekujući nagradu. U SAD danas 
ova igra je jedan od glavnih 
prazničnih običaja.

SLIČNOSTI ILI 
RAZLIKE
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dan  bundeve
23. oktobar, 2009. Задње недеље Октобра 

месеца ученици и наставници 
наше школе обележавају свој, већ 
традиционални школски празник 
– Дан бундеве. Ове године, то је 

седми пут.

Хол је 
красила изложба 

ученичких радова који симболизују јесен са свим 
њеним бојама, мирисима и плодовима. 

Ученици 
виших 

разреда 
одиграли су 
кошаркашку 
утакмицу у 

фискултурној 
сали. Победничка 
екипа Бундевића 

награђена је 
питом, а поражени 

Лудајићи 
засладили су се 

бундеваром.

Насмејана лица ученика 
нижих разреда у својим раскошним 

костимима са мотивом бундеве, прошетали 
су околним улицама Горњег града у 
пратњи својих учитеља и родитеља. 

За најбољу маску награђени су:

1. Бундевићи и Бундевићке, IV-2;

2. Котур Софија, II-3; 

3. Радин Александар, III-4;   

4. Првачићи, I-2.

За најбољу креацију од бундеве, 
награђени су:

1. „Баба и деда“ - Петрић Марија , 
Стојановић Марија и Невена, ученице V-2. 

2. „Робот“ -  Коцић Владимир, IV-2.
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Бундева чисти токсине
Бундева је симбол јесени. Богата је бета-
каротеном, наранџастим пигментом који 
се у нашем организму претвара у витамин 
А и служи као антиоксидант. У њеном 
сочном месу још се налазе калцијум, 
гвожђе и витамин Ц. Бундеву можете 
употребљавати за припрему различитих 
јела, од супе до десерта. Она се гаји и 
због семенки. Ова некима занимљива 
занимација за зубе представља одличан 
извор беланчевина, минерала и 
витамина.

ОПЕТ  О ИСХРАНИ...
*Новија истраживања 
указују на могућност 
да млади људи који се 
здраво хране имају виши 
коефицијент интелигенције 
(IQ).

*Тинејџери све неактивнији

Подаци прикупљени у 
34 земље показују да 
готово трећина од 70.000 
испитаних тинејџера 
најмање три сата 
дневно проводи испред 

телевизора или монитора 
рачунара. Стручњаци 
из Светске здравствене 
организације (WHO) додају 
да је удео неактивних 
тинејџера био сличан 
у свим земљама, без 
обзира на њихов степен 
развијености. Праћена су 
деца у доби између 13 и 
15 година којој се иначе 
препоручује бар један сат 
вежбе дневно независно 
од школских активности. 
Иначе је само 25 % 
дечака и 15% девојчица 

удовољавало овим 
препорукама.

AMICITIAE 
IMMORTALES, 
MORTALES INIMICITIAE  
ESSE DEBENT.

Prijateljstva moraju biti 
besmrtna, a neprijateljstva 
smrtna.

LIVIJE

The language of 
friendship is not words 
but meanings.

Jezik prijateljstva nisu 
reči nego značenja.

Henry THOREAU
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КАД ЈЕ НЕКО УОБРАЖЕН

‘’ Ех, да знаш какву сам мајицу видела у Паризу! 
Коштала је само седамдесет евра и одмах сам 
морала да је узмем!’’ Уз чињеницу да је ово 
типична реченица купохоличарке( што не значи 
одмах да се ради о особи пуној себе), ово би 
требало да буде и једна од уобичајених фраза 
уображених људи, који имају још много мана.
  Углавном су уображени људи имућни, мада 
има и ‘’ нормалних’’ имућних људи. Сам појам 
и појава уображености познати су у свим 
народима и свим временима. У свету млађих, 

уображен је онај који има бољу одећу од осталих, који 
има познате родитеље, који има већу кућу или скупље 
играчке. А у свету одраслих ти препотентни људи обично 
су ‘’ водичи друштва’’. По мени, уображеност је оштар 
поглед са висине, разметање новцем, као и особе које се 
крећу искључиво у својим затвореним, наводно елитним 
круговима.
  У мом окружењу нема много уображених, а и већина 
њих жели да се промени у бољем смислу. Уображеност 
је и када глумиш ‘’ главног лика’’, као и када се мењаш 
на горе због других.Мала деца често су научена да се 
праве важна, па их за то не можемо кривити. Углавном 
им мама купује одећу за ‘’ принцезе’’ или их шаље код 
приватног наставника клавира. Боже мој, не могу ваљда 
њено мезимче друга деца да искваре! Ово нас доводи 
до закључка да уображеност често долази од родитеља. 
Нека деца у почетку мрзе што су ‘’ принчеви и принцезе’’ 
и боре се против тога, док се многи помире са тим и 
остану такви.
 Волела бих да има мање уображених људи, не зато што 
мени сметају, већ због њих самих.

  НАТАЛИЈА СТОЈАНОВИЋ 7/3 

 ЉУДИ

 Човек је једино живо биће које се разликује од других јер има разум. Сви људи заједно 
називају се човечанство или људски род. На Земљи живи више од 6,8 милијарди људи. Већина, 
чак 61%, живи у Азији, затим следе обе Америке ( 14%), Африка (13%) и Европа (12%). Некад је 
људски животни простор зависио од воде, животиња и обрадивог земљишта. Због развоја трговине, 
људи данас живе практично по целој планети. Чак 2,5 милијарди људи живи у градовима. Према 
сазнањима научника, како човечанство подједнако болује од неухрањености и преухрањености, 
просечна тежина људи од 0 до 99 година износи 55 килограма.

ЉУБАВНИ 
ПРОБЛЕМИ  

Љубавни проблеми 
муче једног Ацу,
Много се заљубио у 
девојчицу Дацу.

Како да јој приђе 
питао се сваки дан,
Да освоји њено срце 
и уђе у њен сан?

Љубав је почела на 
једном видику,
Када је Аца угледао 
у њеној торби своју 
слику.

Љубавни јади 
престали су тад,
Аца и Даца се воле,
И прелеп су пар.

Бранислав Черњев, 
5/4

ВОЛЕЛА БИХ ДА СИ ТУ

Шта год да радим,
И где год да сам,
У мислима мојим луташ.
Ти као хладан ветар 
дуваш.
Увек се питам: „Да ли 
сам некад у мислима 
твојим...“
А тек кад те видим од 
блама горим!

Ипак, волела бих да си 
ту,
Да те стално гледам,
Да ти се макар очима 
предам...
Ако си сам и можда 
тужан,
Веруј ми знам како је,
То осећање присутно је 
код мене увек, зато
ВОЛЕЛА БИХ ДА СИ ТУ 
ЗАУВЕК!

 Драгана Недељков, 6/3
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prozor u svet
[panija

¿Hablas español?

           Da li govoriš španski?  Potvrdan 
odgovor na ovo pitanje možete dobiti 
od blizu 500 miliona ljudi širom 
planete. Španski je maternji jezik 
za 352 miliona ljudi, a zajedno sa 
ljudima kojima je dodatni strani jezik, 
španski govori otprilike pola milijarde 
stanovnika na svetu. To je drugi jezik 
u svetu, posle kineskog, po broju onih 
koji ga govore kao maternji jezik i 
četvrti po ukupnom broju govornika. 
Najveći broj govornika španskog 
jezika živi u Meksiku. Španski je i jedan 
od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih 
nacija. 

 Većina ljudi koji govore španski su 
iz Centralne i Južne Amerike. Prema 
poslednjim istraživanjima, ovaj jezik 
ima najveću stopu rasta broja onih 
koji ga koriste i smatra se da će u 
dogledno vreme prestići i engleski 
jezik.

        Španski jezik  je romanski 
jezik, iberijske grupe. U Španiji ga 
nazivaju kastiljanski, zbog regije iz 
koje je potekao, Kastilje. Španski i 
kastiljanski su sinonimi; kastiljanski je 
stariji, a španski se primenjuje od XVI 
veka, naročito kada Španija postaje 
kolonijalna zemlja. U Španiji sinonim 
španski se koristi za razlikovanje 
od stranih jezika, dok se sinonim 
kastiljanski koristi za razlikovanje 
od ostalih jezika koji se govore na 
prostoru današnje države Španije.

Nastao je u jugozapadnoj Evropi, 
na Pirinejskom poluostrvu, tada 
poznatom kao Iberija (ime pod kojim 
su stari Grci od davnina znali ovu 
teritoriju). Razvio se iz vulgarnog 
latinskog, uz uticaje baskijskog na 

severu i arapskog na krajnjem jugu 
Pirinejskog poluostrva.

Krajem VI veka p. n. e. Iberi, koji su 
bili prvi stanovnici regiona, počeli su 
da se mešaju sa Keltima, nomadskim 
i ratničkim plemenima koji se 
naseljavaju na područje današnje 
Galicije u VII veku p. n. e. Te dve 
grupe formiraju jedan narod, nazvan 
Keltiberi i razvijaju jezik koji je jedna 
vrsta keltskog, ali ipak razdvojenog, 
zavisno od plemena i područja gde 
se govori. Tako da se do dolaska 
Rimljana, koji započinju osvajanje 
Pirinejskog poluostrva 218. p. n. e., 
još uvek ne može govoriti o jednoj 
lingvističkoj formi.

Pod rimskom vlašću poluostrvo dobija 
ime Hispanija. Stanovnici dolaze 
u kontakt sa rimskim trgovcima, 
vojnicima i državnim službenicima i 
na taj način uče latinski. Kako klasični 
latinski, jezik obrazovanih, u celom 
rimskom carstvu počinje da se meša 
sa jezikom starosedelaca, u ovom 
slučaju, Kelta i Ibera, nastaje novi jezik 
nazvan vulgarni latinski koji koristi 
osnovni model klasičnog latinskog, 
ali se i dalje poprilično služi rečima iz 
jezika autohtonog stanovništva.

Arapski je, usled mavarskog osvajanja 
poluostrva u 8. veku,  nakon latinskog 
imao najveći uticaj na razvoj španskog 
jezika. Procenjuje se da u modernom 
španskom oko 4.000 reči potiče iz 
arapskog jezika.

Godine 1492. godine (nakon dugo 
perioda rekonkiste) hrišćanska 
kraljevstva sa severa preuzimaju 
potpunu vojnu i političku kontrolu 
nad celim područjem poluostrva, 
zauzimanjem poslednjeg grada u 
arapskom posedu – Granade (vojska 
Katoličkih kraljeva). Nakon toga 
dolazi do naseljavanja hrišćanskog 

stanovništva pa se tako i vulgarni 
latinski vraća kao dominantni jezik.

 U XIII veku španski jezik je 
standardizovao kralj Kastilje i Leona 
Alfonso X Mudri.

Kolumbovim otkrićem Amerike 
1492. španski jezik se širi Južnom i 
Centralnom Amerikom.

         Španski je jedan od fonetski 
najlakših jezika na svetu. Ako znate 
kako se reč piše, skoro uvek ćete znati 
i da je izgovorite. Španski alfabet se 
sastoji od 29 slova:

A     B    C    CH   D   E    F    G   H   I   
J   K   L   LL   MM   NN   Ñ   O   P   Q   

R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Jedna od osobenosti španskog 
jezika je pisanje obrnutog  upitnika 
i uzvičnika na početku rečenice ( 
¿Cómo te llamas? ¡Qué maravilloso!).  
I slovo Ñ postoji samo u španskom 
jeziku i čita se kao naše NJ.

Postoje i izvesne razlike između 
španskog jezika koji se govori u 
Španiji i onog koji se govori u Južnoj 
i Centralnoj Americi. Sem razlika 
u leksici, postoje i male razlike u 
izgovoru. Te male razlike neće vas 
sprečiti da razgovarate na španskom 
na pet kontinenata  i u  44  države,  
od toga je zvanični jezik u 21 državi. 
Na španskom je napisan i Don 
Kihot  Migela de Servantesa, jedno 
od najprevođenijih dela svetske 
literature.

         Posle svega možemo zaključiti: 
ako neko želi da nauči neki svetski 
jezik, španski je pravi izbor za njega.
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Tres historietas del viento                                                

El viento venía rojo 
por el collado encendido 

y se ha puesto verde, verde 
por el río.

Luego se pondrá violeta, 
amarillo y...

Será sobre los sembrados 
un arco iris tendido.

Viento estancado.
Arriba el sol.

Abajo 
las algas temblorosas

de los álamos.
Y mi corazón 

temblando.
Viento estancado 

a las cinco de la tarde.
Sin pájaros.

La brisa 
es ondulada 

como los cabellos 
de algunas muchachas.

Como los marecitos 
de algunas viejas tablas.

La brisa
brota como el agua

y se derrama,
como un bálsamo blanco,

por las cañadas,
y se desmaya 

al chocar con lo duro
de la montaña.

Tri pričice o 
vetru

Vetar je stigao 
crven 
od zapaljivog 
brega 
i postao zelen, 
zelen 
od reke. 
Zatim je postao 
ljubičast, 
žut i - 
već se izvio nad 
poljima žitnim 
kao napeti 
sedmobijni luk. 
Vetar malakše. 
Gore sunce, 
dole drhtave alge 
jablanova. 
I srce moje 
ustreptalo. 
Vetar malakše 
oko pet po podne. 
Bez ptica. 
Lahor 
talasav 
kao raspletene vlasi 
u devojke. 
Kao valovi 
sa starinskih slika. 
Lahor 
nabuja kao voda 
i preplavi 
- poput balsama belog - 
sve tesnace 
i već se razmrskava 
u sudaru sa prsima 
planina.

Federico Garsia /Lorca

(1898-1936)
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Povej mi s kom se več ne družiš, pa ti bom povedal, kako visoko 
si že splezal v družbi.

Reci mi s kime se više ne družiš, pa ću ti reći koliko visoko si se 
već popeo u društvu.

Žarko PETAN

ДА ЛИ ЗНАТЕ...
Одакле су честитке?

Обичај слања новогодишњих 
честитки потиче из древне Кине, а у 
Европу је стигао почетком 15. века 
када су се појавили и први папири 
на којима су људи исписивали своје 
жеље. Тек појавом литографије 
у Немачкој 1786. почела је 
производња честитки. У Енглеској, 
где су се и први пут појавиле 
честитке у разним облицима, 1840. 
јављају се и прве маркице и цртежи 
са божићним и новогодишњим 
мотивима. Луис Пранг, немачки 
литограф, направио је први 
честитку у боји.

Зашто се на рођенданску торту 
стављају свећице?

Овај обичај постоји већ више 
векова и немогуће му је одредити 
право порекло. Зна се само да 
су још стари Грци као дарове 
Артемиди, која је између осталог 
била и богиња Месеца, приносили 
колачиће округле као пун Месец 
на које су стављали свеће, да би 
светлели као ово небеско тело. 
Веровало се да дим може да 
однесе њихове жеље до неба. Зато 
и данас многе особе, пре него што 
дуну у свећице, нешто пожеле.

Како је настао војнички поздрав?

Године 1588, после чувене победе 
енглеске флоте над шпанском 
непобедивом армадом, краљица 
Елизабета  I одлучила је да лично 
подели ордење морнарима који 
су се показали као најхрабрији. 
Чим је сазнао за ову њену намеру, 
адмирал Дрејк наредио је својим 
људима да у тренутку кад им се 
буде указивала почаст обавезно 
заклоне очи десном руком. Зашто? 
Зато што се сматрало да је лепота 
њеног височанства заслепљујућа! 
Тако је војнички поздрав постао 
обичај и обавеза која је на снази 
готово свуда у свету.

Од када постоји лопта?

У трагању за пореклом лопте могло 
би се отићи у далеку прошлост јер 
је лопта пратила људски род кроз 
читаву његову историју. 

У старој Грчкој и Риму деца су се 
играла кликерима од печене глине 
и лоптом од коже испуњеном вуном 
и ситним семењем. Зна се и то да су 
деца у Грчкој по завршетку учења 
приређивала веома омиљена 
екипна такмичења у игри која је 
била слична данашњем хокеју или 
фудбалу.

На зидовима средњовековних 
замака и ренесансних двораца 
у Италији, осим призора из 
свакодневног живота приказане су 
и игре лоптом, док су у Фиренци, 
за време владавине породице 
Медичи, редовно приређивана 
такмичења у фудбалу (која су се, 
исто тако редовно, завршавала 
општом тучом!)

У 
Француској, 
пре него 
што је 
избила 
револуција 
којом је 
краљу 
ускраћена 
власт, игра лоптом – веома слична 
савременом тенису – била је 
нарочито омиљена.
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 Пустиње 
Трећина копнене масе наше планете, око 45 
милиона квадратних километара, прекривено је 
пустињама. Простиру се у тропским и суптропским 
пределима Африке, Азије, Америке и Аустралије. 
Без обзира да ли су песковите, шљунковите, 
камените или покривене глином, њихово тло 
мало кад натапају кише. Годишње падавине не 
прелазе просечних 25 цм. Из њихове утробе избија 
врелина која изазива сушу и температура не пада 
испод 50. подеока. Зато су пустиње неплодне и 
ненастањене. У њима царује мук и пустош. Једини 
трагови живота постоје у оскудним и малобројним 
оазама.

То је слика пустиње коју познајемо. Сурова и 
застрашујућа. Ипак, баш  у такву, највећу пустињу 
на свету, Сахару, био је заљубљен британски 
пуковник, археолог и оријенталиста Лоренс  
Томас Едвард (1888-1931), познатији као Лоренс 
од Арабије. За њега она није била непрегледна 

застрашујућа пустош, већ „грандиозна и особена 
по својим чудима“ – забележио је кратко у својој 
књизи „седам стубова мудости“ не откривши 
чиме је то био очаран.

Занимљивости
*Отприлике једна десетина површине наше планете покривена је ледом.

*У  Кини више људи говори енглески него у САД.

*Сјудад  де Мехико тоне 15-20 цм годишње јер је саграђен на подземном резервоару воде.

*У фебруару 1979. у Сахари је пао снег.

*У Калами, граду у пустињи Атаками у Чилеу, никада није пала киша.

*Нијагарини водопади су се померили за 16 км узводно у протеклих 10.000 година због ерозије 
земљишта.

*Дамаск у Сирији био је у процвату неколико хиљада година пре оснивања Рима 753. год. пре наше 
ере, што значи да је то најстарији стално насељен град.
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Ах, та дивна чоколада
Чоколада потиче из Средње 
Америке, из периода пре 
Колумба. Најновији археолошки 
налази су померили најранију 
познату употребу какаоа, 
њеног кључног састојка, на 
пре 3000 година. У глиненим 
посудама старим око три 
миленијума, ископаним на 
локацији Пуерто Ескондидо у 
Хондурасу, пронађени су трагови 
теобромина, хемијског састава 
који се може наћи једино у биљци 
какаоа. Стручњаци тврде да су 
некада коришћене за сервирање 
напитка који се добијао од 
слатке пулпе какаоа. Тек касније 
су се у припремању напитка 
почеле употребљавати семенке 
какаоа, које се и данас користе у 
производњи чоколаде.

У Европу је први пут стигла са 
Кристифором Колумбом, који 
је донео неколико зрна какаоа 
шпанском краљу Фердинанду и 
краљици Изабели, а касније ју 
је много детаљније представио 
освајач Ернандо де Сото. 

ЧОКОЛАДА КОЈА НЕ ГОЈИ

Швајцарски произвођач 
чоколаде Бари Калебо, један 
од светских лидера, направио 
је нову врсту чоколаде која 
садржи чак 90% мање калорија 
од уобичајене, тако да могу 
да је једу и они који су на 
дијети. Тајни састојак своје 
нове чоколаде назвао је 
„вулкано“ због особине да се 
топи тек на 55 степени и нада 
се да ће успети да га прода 
великим компанијама. Ова 

термостабилна чоколада биће 
савршена и за ношење на 
плажу, а деца се неће мусавити.

ЧОКОЛАДА ЈЕ ЗДРАВА

Црна чоколада богата какаом 
може ублажити симптоме које 
прате синдром хроничног умора, 
тврде британски стручњаци. 
Истраживачи Медицинског 
факултета у Јорку кажу да је важно 
конзумирати чоколаду у умереним 
количинама, највише до 50 г 
дневно.

Неколико коцкица црне чоколаде 
дневно штити кожу од старења 
и превентивно утиче на појаву 
бора изазваних УВ зрачењем. 
Осим тога, претпоставља се да 
би чоколада могла драстично 
смањити ризик од малигних 
обољења, показују најновија 
истраживања Дерматолошког 
универзитета у Лондону.

КО ЈЕДЕ НАЈВИШЕ ЧОКОЛАДЕ?

Највећи потрошачи чоколаде на 
свету су Швајцарци, који поједу 
10,16 кг по глави становника 
годишње. Иза њих су Немци 
са 9,81 и Белгијанци са 9,68 кг. 

Просечни Јапанац годишње 
поједе 1,92 кг чоколаде, а Кинез 
тек 0,52 кг.

Укус задовољства

Данас је многима омиљена 
посластица, најчешће поклањана, 
а неки људи су до одређене мере и 
зависни од ње. 

Међу стручњацима преовладава 
мишљење да људски организам 
не подноси велике количине 
необрађеног какаоа, а за 
терапеутско дејство би требало 
дневно појести 100 г тамне 
чоколаде. Међутим, том 
количином у тело бисмо унели и 
око 500 калорија (што је отприлике 
четвртина укупног препорученог 
дневног уноса) и више од 30% 
масноћа, осам грама беланчевина 
и 60 г угљених хидрата, али и 
мале количине калцијума и 
гвожђа. Садржи и полифеноле – 
антиоксиоданте, због чега јој се 
приписује позитиван утицај на 
људско здравље. Тамна чоколада 
у себи садржи флавоноиде, групу 
антиоксиданата који повољно 
делују на крвни систем и штити 
од рака. Зато, у реду је почастити 
се с времена на време, али ипак 
постоји много бољи начини за 
побољшавање рада срца и крвних 
судова. Све у свему, нема ничег 
лошег у томе да себи признамо да 
је чоколада једноставно фина и да 
је једемо из чистог задовољства. 
Уосталом, храна је пре свега 
гориво, али и ужитак који не треба 
занемарити, све док немамо 
проблема са здрављем и тежином.
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СМЕХ ЈЕ ЗДРАВ

Дан за уживање је 1.април – 
ништа слађе него преварити 
неког, а цела ствар захтева 
опрез, пажњу и присебност 
духа, драгоцене особине које 
преко године желе да се олење. 
Ако вас и превари неко, не 
љутите се – насмејте се, здраво 
је.

Човек се смеје на 18 различитих 
начина.

Смех јача имунитет.

Ако се насмејете сто пута, као 
да сте веслали 10 минута.

15 минута грохота благотворно 
је колико и два сата спавања.

Кад вас заболи стомак од смеха, 
сагорели сте три и по калорије.

15 секунди здравог смеха вреди 
два дана живота.

Кинези се смеју највише од свих 
народа.

Смех активира 13 мишића на 
лицу, а мрштење 47.

За једну бору смејалицу треба 
да се насмејете око 250.000 
пута.

*Основци у Србији виши су и тежи, али мање 
физички активни од деце истог узраста пре 
14 година, показало је истраживање физичких 
способности основаца које је спровео Републички 
завод за спорт. Виши су у просеку за три одсто, 
а кад је реч о тежини, дечаци су тежи за 14%, а 
девојчице за 11%. Али, иако су изнад просека по 
конституцији, основци у Србији су испод просека 
по физичким способностима у осносу на децу 
других европских земаља. Резултати су добијени 
захваљујући тестовима који су израђени по 
европском стандарду.

*СУПЕР РЕЦЕПТ ЗА 
ДРУГАРСТВО

Потребно је: 4 супене 
кашике доброте, 
200 г поверења, 5 дл 
искрености, 1 кг љубави, 
4 шаке дружења, 500 г 
подршке, 150 г праштања, 
100 г топлих речи, 150 г 
правде, 200 г хумора

Припрема: 

Ухватите драгу особу за руку 
и реците јој нешто лепо. 
Говорите јој све што вам падне 
на памет све док не потрошите 
свих 100 г топлих речи. 

Затим равномерно поделите 
доброту, а поверење 
проспите изнад ваших глава. 
Искреност расподелите у чаше, 
наздравите и попијте. Подршку 
равномерно разделите. Правду 
спремите на неко место где 
је нико не може пронаћи и 
потрудите се да увек буде 
задовољена. 

На крају испричајте виц да 

би вам дружење које се 
никад неће потрошити било 
што смешније. И то је то, 
пријатељство је склопљено!

*5.000 људи из свих крајева Србије, из Румуније, Бугарске, Турске, Јерменије, Мађарске, 
Русије, Вијетнама и Кине сваког дана посети панчевачки бувљак!
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Die Freundschaft ist gerecht. Sie 
kann allein den ganzen Umfang 
deines Wertes erkennen.

Prijateljstvo je pravedno. Jedino 
ono može razabrati kolika je tvoja 
vrednost.

   GOETHE

Přátelství je součást lidského štěstí.

Prijateljstvo je sastavni deo ljudske 
sreće.

WERICH
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Il principio delle inimicizie è l’ingiuria, e il principio dell’amicizia i benefizi, 
ed erra chi vuol far amico un altro.

Neprijateljstva počinju nepravdom, a prijateljstva dobročinstvom, pa 
zato greši svaki onaj koji želi imati nekoga za prijatelja.

MACHIAVELLI

Ystävyyden liekki on pyhempi ja armaampi kuin rakkauden, samoin kuin 
pohjolan kesäyö on ihanampi ja hurmaavampi kuin etelan.

Plamen prijateljstva svetliji je od plamena ljubavi kao što je i letnja noć 
severa divnija i zanosnija od noći juga.

Lauri STENBÄCK
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