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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 своје земље, него најмању и најнезнатнију реч свога
језика.
Земља и државе на 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 нејвећем миру и љубави, али њихови језици могу само ратовати. Кад год се два језика сусретну и измешају они су
као две војске у бици 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 годинудве, као рат међу народима него
век или два, а то је за језик исто
тако мала мера времена за човека
трен или два. Зато је, чедо моје ,
боље изгубити, све битке и ратове
него изгубити језик. После изгубљен
битке, изгубљених ратова, остаје
народ. После изгубљеног језика нема народа.
Језик је, чедо моје, тврђи од
сваког бедема. 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 се тако
освојен део земље и народа кад-тад
вратити својој језичкој матици и
своме матичном народу.
број 50, јануар 2010.
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Лидија Милосављевић 8-1

СВЕТи САВА
кЊижЕВНик и ходочАСНик
Ако има мотива који никако не носе дилему, и апсолутног у
српској реалности, онда су то дела Светог Саве.
Свети Сава је био и остаће са својим делима непролазна вредност
српске историје. Кроз Христа и Његово Јеванђеље, он је постао наша
главна стваралачка енергија живљења и постојања.
Он је непогрешиви путоказ на историјским беспућима; светлост у
свим српским тминама; нада и утеха у безбројним тугама и свест и
савест у страшним кризама наше бурне прошлости.
Чудесна Савина личност и његова беспримерна жртва за српску
нацију и црвку, донели су му непролазну славу у нашем народу. За
његове небројене светосавске дарове, народ га је опевао у песми,
прославио у причи и легенди, овековечио у безбројним храмовима
посвећеним његовом имену.
Има ли краја где се не помиње Савино име. Најдража њива се
зове Савин потес, најумиљатије брдо – Савино брдо, најлепши забран
– Савина шума... Једном речју, цела Србија је раскошна светосавска
авлија. Чаробна личност Светог Саве, је неодољиво занела многе
генерације наше прошлости и оне су му се на достојан начин
одуживале.
Н, од вајкада се и знало да то ипак није довољно. Њему који је са
својим оцем Светим Симеоном и целом лозом Немањића, засејао
нашу земљу бројним храмовима , ми се никада нећемо одужити.
Ако ико под овим небом има право да у време и невреме закуца
на било чија врата и тражи жртву онда је то Свети Сава.
Ми Срби, препричавамо његова дела из века у век, из генерације
у генерацију и трудимо са да његов поток никад не пресуши.
Данас када се прича и пише о Светом Сави, занемарује се
основна димензија његове грандиозне личности – светитељство.
Тијана Tуларчевић 8/2
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БудиМо Људи

ПАТријАрх СрПСки ПАВлЕ
Патријарх српски Павле, рођен је
11. септембра 1914.
године као гојко
Стојчевић у селу
Кућанци у Славонији.
Рано је остао без
родитеља.
Брата и њега
одгојила је тетка.
После завршене
ниже гимназије у
Тузли (1925 - 1929),
завршио је шесторазредну богословију у Сарајеву
(1930 - 1936). У Београду је пред Други светски
рат завршио Богословски факултет, а на
медицинском је стигао до друге године студија.
Почетком рата, да би се издржавао, радио је на
београдским грађевинама.
У овчарско-кабларски манастир Свете Тројице, одлази 1942. године. Током 1944. радио је у
Бањи Ковиљачи као вероучитељ и васпитач у
дому за децу избеглу из Босне. После спасавања
из хладне воде, једног дечака који је почео да се
дави, тешко се разболео. После излечења од туберкулозе, 1948. замонашен је у манастир Благовештење и добио име Павле. Од 1949. до 1955.
године, био је у монашком братству манастира
Раче. Од 1955. до 1957. године, на постдипломским студијама је на Богословском факултету у
Атини.
Изабран је за Епископа рашко-призренског
29. маја 1957. године, а посвећен је 21. септембра 1957. године у београдској Саборној цркви.
У Епархији рашко-призренској, градио је нове
цркве, обнављао старе и порушене, посвећивао
и монашио нове свештенике и монахе. Старао се
о призренској богословији, где је предавао. За
време своје епископске службе у Епархији рашко-призренској, пуне 33 године неуморно је сведочио о страдању српског народа на Косову и
Метохији. На ванредном заседању Светог архијерејског сабора 1. децембра 1990. године, изабран је за патријарха.
Патријарх Павле, 44. поглавар СПЦ, на устоличењу је истакао да му је једини програм рада Еванђеље. Тог програма се доследно држао.
Живео аскетски, свакодневно је служио свету
литургију, редовно је обилазио своју Епархију. У
црквеној мисији посетио је бројне православне
помесне цркве као и српске епархије и парохије
ван граница Србије.
Писао је и бавио се научни радом. За своје
заслуге добио је више домаћих и страни ордена
и почасних доктората.
Био је уз свој народ у свим драматичним
догађајима.
Дана 15. новембра 2009. године, у 10:45, после светог причешћа, патријарх српски Павле,
преминуо је на Војномедицинској академији у
Београду.
Мина Ејупи, 8-2
Извор: www.pouke.org
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ВЕрА у БогА и ВЕрА у чоВЕкА
Како и доликује једној тако упечатљивој личности, дела
патријарха Павла ће тек бити предмет разматрања. Он је
већ сада оставио неизбрисив траг у срцима својих савременика и у историји народа коме је припадао. Тешка времена кроз која је пролазио наш народ омогућила су да се у
пуној мери покажу високи квалитети патријарха Павла који је свој живот посветио јачању духа својих савременика.
Тај човек остварио је подвиг на три разбојишта, није се
неправдом огрешио ни пред једним непријатељем, нити је
изговорио неистину када је народу било тешко да чује
истину. Никада људе није делио по вери и мишљењу већ их
је делио на људе и нељуде. Он на вери Христа у народним
традицијама заснива наду и спас из понора у који смо
сурвани. У данима нашег моралног посрнућа и беспућа,
свака реч патријарха Павла била је проживљена, промишљена и потврђена вољом и свешћу нашег народа. Његова
духовна висина и душевна топлина је благородна утеха.
Патријарх Павле својим именом и ликом постао је симбол
јединства српске цркве и чврстине нашег народа пред
искушењима.
Из овог света повукао се без иједне сувишне речи, готово неприметно, а тако упечатљиво, баш онако како је
живео. Његовом смрћу, српски народ добио је пред Богом
некога ко ће га заступати боље него ико други. Несумњиво,
патријарх Павле је био симбол Србије и српског народа,
ујединитељ људи добре боље. Траг који је његова светост
оставио живеће вечно. Остаће упамћен по својим порукама своме народу: „Под сунцем има довољно места за све.
Зато је мир најпотребнији нама и нашим непријатељима.
Шта вреди човеку да је све угодно и лако ако изгуби образ
и душу.“ Милост и реч његове Светости биле су утеха и
нада.
Нема више нашег духовног вође, али тај живи светац
који је ходао међу нама, заувек ће остати са нама, у нашим
срцима. Ово није туга од један, два или три дана, већ је ово
вечна туга за све вернике и цео српски народ. Отишао је
најбољи и највећи међу нама. Тек сада ће многи уистину
схватити о коликој и каквој величини је реч!
Милидар Швоња 8/2
број 50, јануар 2010.

жАлиМо уЗ МуЗику

„СВјАТи БожЕ“
из опела у h-molu „херувимска песма“
из литургије светог јована Златоустог, С. С. Мокрањца


Композиција Свјати Боже је по самом извођењу веома тиха и смирена
као и сама смрт. Она сама сликовито
дочарава дубоку тишину покојникове
душе. Она се изводила за време сахране нашег почасног патријарха господина Павла. То је био један заиста
диван, скроман, добар и пре свега поштен човек кога смо могли видети на
улицама Београда како даје поучне
савете, што је и нама самима доста
значило. Његова смрт је велики губитак за све нас. Увек ћу памтити једну
његову мисао: „Када се ми родимо сви
се радују, а само ми плачемо; Треба
живети тако да када ми умремо цео
свет плаче, а само се ми радујемо“.
Јована Бабић и
Милена Губеринић 7/4



Ова композиција ме подсећа на
живот патријарха Павла. Тако је лагана и умирујућа као што је и његов
живот. Његове топле речи којима се
обраћао народу одисале су духовношћу и смиреношћу. Његов аскетски
живот био је поука свима како живи
Божији изасланик. Скромношћу и љубављу желео је да подучи цео српски
народ „Клонимо се нељуди, али се још
више пазимо да и ми не постанемо
нељуди“, овим речима научио нас је
врлини праштања, љубави према својим ближњима и скромности. Његова
смрт је велики губитак за целу Србију
и сви ћемо се сећати његових духовних речи које ће нам остати заувек у
срцу.
Никола Адам 8/5



Сам назив ове композиције говори
о анђелима. Изводи је мешовити хор.
Док је слушам подсећа ме на лик патријарха Павла, смиреност мелодије
као што је и његов живот био миран и
испуњен духовним миром и љубављу
према свом народу који је то одувек
ценио и поштовао. Многе његове речи
су познате и обележиће нашу историју. Увек пун љубави према свом народу. Увек је живео скромно и срећно
једнак свима. Једнако је разговарао и
са чобанином и са интелектуалцима.
Материјално стање му никад није било битно, јер људи се не цене на основу тога, него онога што носе у души.
За нас ће заувек остати као светлост,
у царству небеском, како доликује
свецу.
Рачановић Александра 8/3
број 50, јануар 2010.
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Ово је опело мртвима.
Песма је тужна, лагана и тиха, као смрт.
За време опела великом
човеку, највећем међу великима тужно постане нежно,
ружно постане лепо, а сузе
безвредне.
Живот пролази, време
неумитно гази, остају само
сећања и светла дела.
Светачки ореол патријарха Павла зрачио је улицама
док је шетао као обичан грађанин, делио добронамерне
савете и чинио делић живота сваког од нас.
Ово опело је само још један одлазак у незаборав, у
реку без краја наших сећања.
Маја Добрисављевић 7/4



Песма говори сама за себе пошто и
сам назив говори да је то песма анђела.
Описује и усмерава нас на лик као
што је био патријарх Павле. Он је завредео, поштовање не само људи своје
вере, него свих вера овог света. Тај човек је био безгрешан, мио и у очима му
се видела топлина према свом народу.
Прошао је многе муке и тешкоће за
време свог живота. Обнављао је цркве
и манастире, па тако се борио против
неправде и био је више пута суочен са
смрћу. Он је човек који се није задовољавао новцем већ само духовним миром. Ова композиција је пронета његовим миром и топлином. Како га изводи
мешовити хор, осећа се благогласје у
гласовима и мелодији.
Патријарх Павле је један од ретких,
па је отпраћен у царско небеско онако
како доликује једном свецу.
Милица Бојановић 8/3
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ПрЕдАх ЗА уМорНЕ ПуТНикЕ
хАНоВи

ПрЕдАх ЗА уМорНЕ ПуТНикЕ
Дуж путева су се налазила непходна свратишта за путнике-ханове, механе и гостинске куће.
Први ханови су били нешто веће зграде са
само једном великом просторијом у коју се могло
сместити већи број људи и стоке. На средини је
било огњиште, а унаоколо једноставни кревети
застрти асурама. Иза кревета је био празан
простор, са јаслама поред зида. Јело су путници
носили сами, а у хановима су могли добити само
хлеб, кафу и понекад месо.
Почетком прошлог века сви су ханови били
мање више истог типа. Пространо двориште је
било најважнији део хана, јер су ту стизали каравани, ту су растоварали и ту утоварали естат.
Средини тог дворишта, или где у крају, налазио
се бунар или чесма и поред камени валов где се
појила стока. То двориште опкољава са четири
стране двоспратна зграда у којој најглавнији део,
кој иде под целом зградом, ар(штала), а само крај
капије је и мала кафаница искићена џезвама где
се за путнике њихове посетиоце пече или кува
кафа. На горњем спрату који је цео опасан дрвеним чардаком, нижу се ћелије једна до друге. То
су собе где одседају путници. У једној оваквој
соби сав намештај је једна пространа асура по
поду и брик и леген иза врата. У собе се улази иза
чардака, кроз ниска врата. Крај врата је мала
рупа која представља прозор и на којој је обична
гвоздена или дрвена решетка.

Ана Павловић 5-1

Дамјан Опачић 6-2

СТАри СрПСки оБичАјигоСТоПриМСТВо
Свако је у Србији душа од гостопримства и путник
у неким крајевима унутрашњости дочекује са добродошлицом и обилато се угошћава... Када у Србији дођете у посету, одмах се доноси послужавник с једном
или двема посудама слатка, једним судом за кашичице
и извесним бројем чаша са водом. Послужавник вам
обично доноси једна љупка кћи из куће или што представља нарочиту част само домаћици.
Један други обичај је да приликом поподневне
посете се врло уважен посетилац дарује јабуком или
крушком, као симбол да сви производи ове куће стоје
госту на располагање.
Доручак у Србији је нарочит обед. Чим устанете
послуже вас слатким, као приликом поподневне
посете, а затим долази кафа... После неких пола сата
ставља се стољнак, а цела кућа или бар домаћин и
гост, седају за трпезу. Уноси се дубока чинија топлог
млека и неколико кашика за сипање округле посуде
или велике шоље. Тада се обично једу парчад печеног
хлеба, кајмака, млади сир пресни, црни лук и предјела
разних врста-ситне рибе у уљу, танки котурићи
кобасице и ражњеви сувог меса. Срби су ранораниоци
ако нисте завшили доручак давно пре седам, сматрају
вас страшног лењивца. Укућани рано устају и у
покрету су око пет сати ујутру...
Клаудија Иванов 8-7

МЕхАНЕ
Механе су се од ханова разликовале по томе
што су имале штале за стоку. Варошке механе
често су биле зидане, док су друмске обично биле
дрвене.
„... механа је само један велики простор од
брвна, где на средини гори ватра. Неколико повећих каменова око ватре претставља огњиште,
над овим висе из оџака вериге... На веригама котао са кључалом водом, а у црепуљи пепелом запретана проја. У оџаку виси сува пастрма, а по
зидовима окачене од читавог брава сланине. Путници би на малим, ниским тронозним столицама
седели око витре вечерали и ту спавали...“
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Јелена Радуловић 6-2
број 50, јануар 2010.

ПиСМо СА ЕкСкурЗијЕ


Слике у оку још стоје, у устима још исти звук
природе, а у носу мириси који ме још носе на
таласу путовања. Спомен-парк и музеј на отвореном Сирогојну, за својом особеном флором и
фауном, ритмом неког другачијег времена и
нетакнутом природом ме је очарао. Једна јабука
која ми се докотрљала до ногу подсетила ме је на
румене образе настрадалих дечака. Архитектура
овог места, у коме време као да је стало, у сваком
своме кутку приказивало је мукотрпни рад људи.
У сваком делу осликавао се тадашњи породични
живот. Још се чује радосна граја деце по шумама. Још се чују ужурбани кораци људи да заврше
посао у пољима. Још вири понека главица иза
великих, дебелих борових стабала низ којих се
слива смола. Борове иглице падају и по диригентском управом ветра започињу свој плес. Хлади
сунчеви зраци и оштар, хладан ветар уз помоћ
разнобојних цветова и свеже, зелене траве осликавају светски познате, а опет наше, џемпере. У
ваздуху се осећа мирис свеже покошене траве,
оштар мирис борова и мирис сира.
Ми одлазимо, а природа са моје десне стране
урезује траг и остаје вечна, јер она никад неможе
бити довољно стара да би изгледала.
Наталија Ђикановић 8-6



Оно, што ме је посебно учинило срећном,
јесте то што сам све своје утиске и сва своја
осећања
могла
размењивати
са
својим
пријатељима. Када сам сазнала шта ће мо све
обилазити, посебно ме је радовао одлазак у
Кустуричино село. Нисам ни слутила да ћу на
путу до њега стећи једно велико, непроцењиво
богатство. У средини два плаветнила која се
негде у даљини љубе, а испод језера и око њега је
све далеко. Поред нас пролазе камени градови, а
у даљини се види брдо. Врхови високих борова
су успетени у сунчеву косу. Само би се по неки
чворновати жбун избио, попут оазе у камениј
пустињи и кварио жељу царске природе. У
почетку, због велике висине, могли у потпунисти
да уживамо, али касније кад су се очи привикле
нестао је страх који нам се ублачио у кости.
Јована Марковић 8-6



Видели смо реку Дрину, у даљини планине
које су се, као кроз маглу виделе, јато птица у
лету и бескрајно плаветнило које није имало ни
један облачак који би јој кварио ту лепоту. На
нашем путу било је место врело, најлепше место
на коме сам икад била. Туда протиче река
Тогина, најмања река на свету дуга свега триста
шездесет и пет метара. Рибе у њој су биле
другачије, а опет већ виђене све док се није
појавила риба жуте боје са наранџастим
детаљима по себи која ме је одушевила. Нисам
хтела да одем одатле али већ је било касно и
требало је да се крене. Удобно смо се сместили у
аутобус и кренули назад у Београд.
Размишљала сам о томе колко сам срећна у
том тренутку јер сам сву ту лепоту имала
прилику да поделим са својим друговима и како
се овако нешто више никад неће поновити.
Можда ћу овде доћи поново али осећај неће бити
исти.
Јелена Николић 8-6
број 50, јануар 2010.



Наставили смо пут према Тари, док смо се возили у
Тару, путеви су били вијугави. Окруживало ме је тамно
зимзелно дрвеће. Мислила сам о томе како су људи који
овде живе веома здраво и вероватно су срећни што живе
у таквом окружењу. Сутра ујутру опет смо путавали
преко Таре јутарња магла спустила се у долину и то је
изгледало као море. То је била слика коју сигурно нећу
видети. Након неколико сати били смо у Дрвенграду.
Тамо постоје скоро све, киоск, музејпосластичарница,
ресторан, црква итд. . И све то је направљено од дрвета,
па чак и улице. Прави мали град. Занимњибо је то што
свака улица носи име неке поѕнате личности. Све је
уредно, трава је покошена, а цвеће даје мало шаренила.
Зорка Павловић 8-6



Драги пријатељу , с радошћу све своје доживљаје са
моје последње екскурзије са другарима која ме је
испунила љубављу и срећом јер сам видео неке нове
пределе, неке нове људе и њихове обичаје која ће ми
заувек остати у срцу.
Дан је савршен за свој пут од којег сам очекивао
много. Док се смештам у аутобус размишљам шта ме све
чека, нека нова познанства и дружења. Кренули смо.
Разгледам кроз прозор те дивне простране пашњаке,
дивну траву која се вијорила на ветру. Понегде сам
угледао неке животиње које слободно пасу. Наш први
циљ је Златибор. Златибор ме је одушевио. Људи су тамо
јако брижни и пажљиви према природи и због тога сам
се осећао као да сам у неком другом свету. Веома сам
задивљен људима који живе тамо јер живе у једном
веома природном слогу које чувају са великом пажњом.
Посто ми се Златибор јако свидео и оставио велики
утисак на мене, једва цекам да стигнем у Етно село.
Последња екскурзија са мојим другивима је била
предивна и тај тренутак се више неће поновити зато ћу
га заувек памтити јер ми је обележио живот.
Илић Миленко 8-6

Александар Евтимов 5-3
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ФоТо АлБуМ иЗ грчкЕ
Део летњег распуста ученици наше школе провели су у Грчкој.
Преносимо њихове утиске и фотографије.

ПАМТиЋу оВАј рАСПуСТ
Пре но што је почео летњи распуст, разредни ме је обавестио да ћу
са друговима део распуста да проведем у Грчкој. Био сам јако узбуђен,
када ће доћи дан поласка.
Како се полазак приближавао размишљао сам да ли да идем. Ипак
одлучио сам да одем. У исто време сам био и срећан и тужан. Са нама
су путовала деца из Јагодине, Параћина и Косовске Витине. У дечији
камп „ Сунио’‘ смо стигли ујутру. Ту су већ била деца из Грчке а дошла
су и деца из Грузије. Камп ми је био занимљив јер су кућице биле од
дрвета. Све то ми је било нешто ново. Са нестрпљењем сам чекао када
ће мо отићи на плажу да видим море. У кампу смо се доста дружили.
У посету нам је дошао кошаркаш Жељко Обрадовић и добио сам његов
аутограм. Сваке вечери смо играли уз музику или се такмичили.
Једном је било такмичење у прављењу фигура од песка. Свака
екипа је требала да направи нешто. Пре но што смо се вратили
кући било смо на Акропољу и у музеју. Све те ствари које сам
видео у музеју и рушевине подсетиле су ме на далеку далеку
прошлост. Затварао сам очи и замишљао сам људе у том
времену и све те ратнике који су се тада борили.
Радо ћу се сећати дружења са свом том децом и свега што
сам видео у Грчкој, али ипак мени је најлепше дружење са
мојим друговима из мог краја. Памтићу овај распуст по томе
што сам први пут био на Акропољу.
Сенад Куртиши 6-8

оСВрТ НА лЕТЊи рАСПуСТ
Грчка је мој давнашњи сан. Ове године мој сан се остварио.
Ишла сам са другарицама преко школе на море у Грчку. Пут је
био далек, чак до Атине, али циљ је био награда за дуго путовање.
Аутобус није моје омиљено превозно средство, у њему ми је
увек мука, а путовање дуго двадесет сати, није ниста добро
обећавало у том смислу. Унапред сам се спремила за муку, али
интересантно, да ли од узбуђења, али због друштва, све време
сам се добро осећала. Предели су промицали, а ја сам видела
само море! Од узбуђења нисам чак ни спавала у аутобусу. Тај
дан, укључујући време које смо провели у кампу до спавања
као да је трајао три дана, не због дужине пута, него због
утисака. Камп није био
лукузно опремљен само кућица од дрвета, али је ту
била плажа, друштво и
купање, купање... Тиркизна вода, плаво небо и песак, неко ће рећи да је то
обична ствар, али за мене је то као неки дуги свет, друга димензија, као да
сам у неком плавом облику. Испод воде сунца прави светлосну мрежу на
песку, а кроз нити те мреже пролазе рибице и пливају око мојих ногу,
знатижељно их испитујући. Могла бих сатима да гледам испод воде!То је за
мене стварно посебан свет. Шкољке, рачићи, морске звезде, па цак и алге
имају свој живот, несвесни да постоји свет изван мора. Друштво је било
одлично. Уживали смо у купању и журкама на плажи и у излетима. Излет у
Посејдонов храм омогућио нам је да осетимо дух неких давних времена и да
се на тренутак, као у бремеплову, осетимо древне Грчке. Сунце, камен и
митови. Посејдон-бог мора, одозго, посматра своје царство, али и земљу и
нас људе, сићусне у односу на велицину тог царства. Наравно, са летовања
сам донела гомилу фотографија, али оне су само блед одраз онога што може
да се осети тамо где пуно историје и древних легенди и где сваки предео
сведочи о присуству богова.
Прошло је више од две недеље од пута, али ја сам још увек као у неком
златном сну. Надам се да ће се тај сан у скорој будућности, можда следећег
лета наставити.
Мицковић Петра 7-9
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ФЕСТиВАл НАукЕ
Први пут, али сигурно не и последњи, сам
посетила фестивал науке.
Покровитељ фестивала је Министарство науке, уз подршку Скупштине града Београда, а и
велики број спонзора и пријатеља фестивала је
дало свој допринос. На њему је учествовало 200
научника и 22 научне институције. Охрабрује
сазнање да су то млади људи, са великим знањем и жељом за даље усавршавање. Сваку презентацију су нам представили на једноставан и
занимљив начин, понављајући је више пута.
Пруживши ми прилику да учествују у многим,
забавила сам се и сваки пут изнова одушевила.
Видела сам научна достигнућа која имају значај
у свакодневном животу, нека од њих су: деловања електрицитета, роботе за рециклажу,
производња кока коле, ватромета и многа друга.
Стојановић Ивана 7/2

Много интересантних ствари
смо видели које су нас приближавале науци из минута у минут.
Дивна атмосфера дружења али и
забава уносили су још више интересовања за све што смо могли
видети. Расположени ученици
уводили су нас у сваку ситницу
закона природе са којима смо се
упознали. У математици, хемији,
физици као и у биологији... видели смо много и сигурна сам да
ћемо то негде моћи и да применимо. Огледе попут „играње ватре“; „математичко купатило“ су
доказали да свака наука доноси
допринос нашем животу. Линије
сила нисам могла да схватим док
нисам учествовала у огледу. Објашњење о великом праску у васиони ме опчинио. На овом фестивалу нашли су се и деца млађих
генерација као и одрасли људи које занимају дешавања око нас. Врло сам задовољна и срећна изашла
из ове зграде јер сам се сјајно провела са пријатељима и сазнала
доста тога што ме је занимало.
Милица Радивојевић 8/3
број 50, јануар 2010.

На Фестивалу науке мени је било феноменално. Видео сам разне
огледе, одлично је било што и сама деца учествују у њима.
Од физике, хемије преко биологије па све до математике... Све то
краси Фестивал који је посетила и моја школа. Наравно имали смо
прилику и да се одморимо уз неке игрице и другаре. После смо наравно
отишли и обишли остала два спрата... Моји другови и ја сјајно смо се
провели и једва јечамо следећу годину да опет одемо на Фестивал
науке...
Никола Станишић 7-2
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дЕчјА НЕдЕЉА
У периоду од 5. 10 - 10. 10. 2009. У оквиру манифестације „Дечја недеља“ - спроведено је низ активности које
су имале за циљ афирмацију детета и пружање подршке
дечијем стваралаштву.
Активност – еколошки мини парк- уз помоћ родитеља
који су донатари бетонских елемената, материјалне и техничке помоћи коју је пружила школа-у дворишту старе
школе смештен је мини парк.
Ученици су, уз помоћ учитеља, својим маштовитим и
креативним, ликовним изразом улешали простор муралима. Сада тако опремљен простор представља изузетно
значајан кутак за амбијентално учење, али и за одмор.
Активност- дан спорта и здраве хране
Одржано је такмичење ученика 4. разреда старе и нове
школе у спортским вештинама под називом „Игре без граница“.
По завршетку такмичењаа- сви такмичари и публика
су имали прилику да се почасте здравим оброком који су
за ту прилику обезбедили родитељи, а ученици су уживали
у храни припремљеној по стари, традиционалним рецептима српске кухиње. Послужење је у еколошком парку па
је ужитак тиме био већи.
Активност-заједнички пано ученика од 1. до 4. разреда
у оквиру Буквара дечијих права под називом „Права су
ми, а обавезујем се“ – ликовни и литерални прилози деце
украшавају централни пано у холу школе.
КОЛЕКТИВ НАСТАВНИКА СТАРЕ ШКОЛЕкоје је тимским радом са успехом реализовао
све предвиђене садржаје

дЕчијА НЕдЕЉА
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Поводом 50 година од потписивања Конвенције о
правима детета и ове школске године учитељи су
заједно са ученицима обележили Дечју недељу (5. 109. 10) низом занимљивих активности.
Отварање су обележили панои изложени у холу
школе на којима су била исписана права детета и
разлози кршења истих. На часу одељенског старешине разговарало се о дечјим правима.
Другог дана дружили смо са у свечаној сали са
песником Љубивојем Ршумовићем, искористили смо
прилику да он уручи награде ученицима који су
освојили 1. место на литералном конкурсу „Заштитио
сам друга“ и
ликовном конкурсу организованом за ученике 1. разреда
„Моји другови
и ја у игри“.
Трећи дан
је протекао у
игри.
Организоване су „игре без границе“ за ученике
ученике до 3. разреда. На крају дружења чланови
еколошке секције послужили су се другове укусним
чајевима и соковима. У дворишту старе школе
отворена је летња учионица. За ученике организоване су креативне радионице које су биле веома посећене. Четвртог дана је била изложба дечијих радова
на тему „Необична играчка“, а у акцији солидарности
„Друг-другу“ уручени су поклон-пакетићи.
Дечија недеља је затворена пикником који је
организован у школском дворишту за време 2. часа у
међусмени. Сви су за ужину донели здраву храну.
После послужења органзоване су игре по избору
ученика.
Руководилац актива учитеља
Мијић Снежана
број 50, јануар 2010.

СВЕТ јЕСЕНи
јЕСЕЊЕ јуТро
◊
Јутро је. Устала сам и отворила
прозор. Осетила сам хладан ваздух
који ми је био познат. То је био
мирис јесени.
Док сам посматрала природу
угледала сам сунце које се борило да
барем још мало буде шарено и весело. Ветар је до мог прозора доносио
жуто опало лишће. Чула сам тужан
глас животиња које су биле невеселе
јер је лето прошло. Свака жвотиња
би била уплашена за храну коју не
би пронашла и склонште у коме би
могла да преспава зиму.
Била сам јако забринута за биљке
и животиње, јер неће бити топлих
дана. Орасположио ме је звук птичица. Њихова песмица личила је на
мелодију коју нико не би могао да
одсвира. Деца полако почињу да облаче своје топле, шарене џемпере.
Осетила сам како киша која је росила полако пада преко моје косе и
слива се на образе. Хладан ваздух
разносио је мирис паприка који су
људи спремали за зимницу. Весела
сам, јер знам да ће после јесени зима
закуцати на мој прозор и раздрмати
ме.
Свако годишње доба нам доноси
нешто лепо, па тако и од јесени очекујем мирисне плодове, романтично
опало лишће и лепу слику природе
Дејана Ивковић 4-4
◊
Јесење јутро је дивно и блиставо.
Оно је најлепшеу једном јесењем
дану.
Када се пробудим у моју собу улазе плавчасти зракови. Сви у кући су
уснули и не могу да савладају дубоки
сан. Мама увек прва устане да би
скувала топли чај који заносно
мирише. Кроз прозор киша лије као
из кабла, а тмурни велики облаци
прекривају сунце. Тужно лишће
опада са гране, а лаган ветрић га
односи. Тата креће на посао и то ме
полако разбуђује. После неког времена полако устанем и седнем поред
прозора да бих, макар још мало,
гледао дивну и заносну лепу јесењу
природу. Напољу видим да су јесењи
плодови већ родили. Људи почињу
да иду у продавницу у јакнама,
ципелама и са кишобранима. Цвеће
је увенуло и већ је одавно у сну.
Дрво у мом дворишту се полако љуља. Блистави и свиленкасти зраци
се јуре по кући.
Јесен је лепа. Иако је кишовита,
тмурна и хладна, има своје лепе боје
и доноси пуно својих златних и
сребрних плодова које личе на
јесење бисере.
Растко Бабић 4-4
број 50, јануар 2010.

киШНи дАН
Јутро је . Будим се из сна и чујем да
неко куца на прозор. Устајем и погледам. Жеља да ћу да угледам неко
драго лице претвори се у разочарење.
То је само досадна киша. Разочарана
се враћам у кревет. Још један кишни
дан. Играње са другарима на улици је
пропало. Остаје ми да бирам између
игре у кући са сестром и гледање
телевизора. Можда ћу да прочитам
нешто лепо да ме мало развесели и
одвуче мисли од овог ружног и тмурног
кишног дана. Најрадије бих остала у
топлом кревету слушајући лупање
кише док ме не успава. Замишљајући
Јанко Максимовић 8-4 како кишне капи на мом прзору
замењују цунчеви зраци полако тонем
поново у сан. Једно је сигурно не војЕСЕН
лим кишу и кишне дане.
у Мојој куЋи
Бојана Смиљанић 2/5
...
Свако годишње доба лепо
јена свој начин. После топлог
Будим се и устајем. Одлазим до
лета стигла је и хладнија прозора. Напољу киша пљушти. Разјесен, пуна својих чари.
мишљам шта да радим овог кишног
Стигла је јесен у мој крај дана. Пожелела сам да се поново
па и у моју улицу. Мој улица вратим у кревет. То сам и урадила. Али
је кратка и нема пуно дрве- нисам могла више да лежим.
ћа, али се ипак види да је
Устала сам и обукла се. Обула сам
стигла јесен. Свуда је лишће гумене чизме, кабаницу и узела кишоцрвених, наранџастих и бран. Изашла сам напоље. Шљапкала
златних боја. Баште су пуне сам по барицама. Тражила сам друзрелих плодова и људи и беру гаре. Али никог није било. Киша је и
да би их имали преко зиме. даље пљуштала. Ушла сам у кућу. РазЉуди ужурбано раде у целој мишљала сам зашто киша пада, па сам
улици. Већином доносе дрва, помилила да се тата облак наљутио на
јер долази хладно време и своју децу. Сигурно мали облачићи нидимњаци се већ диме. Вред- су били добри, па их је тата грдио. И
не комшинице сакупљају да- зато они плачу и праве кишу.
рове јесени и сваки дан са
Узела сам књигу и решила да овај
пијаце доносе пуне џакове кишни дан проведем читајући.
зрелог поврћа и воћа. Тако,
Јована Јевтов 2/5
када се уђе у моју улицу осе...
ти се мирис вредних домаћица. Од мириса пекмеза, па
Био је уторак. Још док сам била у
све до мириса ајвара. На кревету, чула сам како капи кише
крају моје улице живи један ударају у мој прозор.
стари дека који данима пече
Пролазило је време, а ја сам морала
ракију, и морам признати да да се спремим за школу. Киша је све
ми се тај мирис не допада. више падала, а ветар је почео нагло да
Деца у мојој улици уживају дува. Мама је кренула на посао и мене
на свој начин у лепотама је- је одвезла до школе. Крајем улице су
сени. Скупљамо отпале орахе деца ишла са кишобранима разних
и трудимо се да што више уг- боја које су једва држали од јачине
рабимо дане за играње. Моја ветра. Око нас је летело увенуло лишће
сестра са села ми је много са грана. Убрзо смо стигли до школског
лепше описала јесен у њеном паркинга и ја сам кренула сама уз
крају, јер људи тамо много степенице. У рукама сам носила омиужурбаније раде. Скупљају љен кишобран, али ми га је ветар,
кукуруз, беру грожђе, ору после само неколико корака, преврнуо
земљу и сеју пшеницу.
и поломио. Осетила сам страх и почела
Јесен је плодна, златна, да трчим по барама, јер сам желела да
кишовита и прохладна и цео што пре уђем у школу.
мој крај и улицу је подсетила
Иако сам била уплашена, овај дан је
на то да ускоро долази зима. на мене оставио утисак.
Александра Меданчић 4-4
Теодора Кошпенда 2/5
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СТрАНиЦЕ

деца сУ биЛа,
дОсТОјНа ТРеНУТка
У кОји их живОТ сТавиО
Често се питам коме слободу и миран сан
може заменити вихор рата и лудило које га прати. Зар историју попуњавају само ратни сукоби
и освајања? Колико ће још река крвавих протећи
носећи бол и патњу док она не врати свој провобитни облик и тишину. Има ли места за
песме, игре и безбрижно детињство.
Писао бих и дан и ноћ, милион нових редова
засутих идејама. како их започињао, тако их
завршавао, већ бих над тим папиром бдио, само
да сутра, за једну, две, десет година или никад
рата не буде. Вековима је вођено мног ратова и
страдало велики број жртава, а међу њима
понајвише деца. Лакше су капи зноја утрошене
у тој борби, него иједна родитељска суза и у
црно кућа завијена. Вреди ли људским костима
путеве градити. Зар то није ход по ивици ножа и
корак до амбиса, из ког нема повратка. Ко ће
коме опростити, заборавити, ко ће ране извидати, јер је танка линија живота и смрти? Логори
окружени бодљикавом жицом, стравичан призор који никог не оставља равнодушним. Унутар
тог мрачнг места седело је много недужне деце,
уплашенох погледа чекајући да им неко пружи
комадић бајатог хлеба не би ли преживели од
данас до сутра, јер можда сутра неће бити
живих, јер их чека мученичка смрт. Депресивна
слика стрељања ђака у Крагујевцу изаива у мени тугу, болно јецање срца, али ипак се дивим
њиховој храбрости, јер нису посустали, већ су
стали пред лице непријатеља достојно чекајући
смрт.
Судбина се поиграла са њима, а само за један
трен њихов живот се угасио, као пламен
догореле свеће.
За то нема суда, судије, доктора, крајње је
време да се стане са лудилом и крене у свет
мира и благостања. Дајем реч и дижем руку за
победу ума над безумљенима!
Мирко Цветковић 7/1

ОхРидска РаЗгЛедНица
Прошлог лета сам са својом породицом
обишао Охрид и Охридско језеро.
На путу од Београда до Охрида није било
ничег занимљивог, само сиви усијани асфалт,
сунце које пече и мноштво аутомобила са
страним регистрарским таблицама. Гужва на
аутопуту није могла да се пореди са гужвом на
граници, на којој смо се задржавали око три
сата. Једино се на граници догодио занимљив
догаћај тј. туча странаца због малог удеса.
После три сата вожње од македонске границе
угледали смо Охридско језеро.
Сместили смо се у једној приватној кући
која се налазила узмеђу Охрида и Струге. Кућа
је била огромна. Имала је 29 соба, а у њу је
уложена велика сума новца.
За тих седам дана сазнали смо многе
инересантне ствари у вези прошлости Охрида и
обишле многе знаменитости.
Охридско језеро је најстарје језеро у Европи.
Настало је пре 4 до 10 милиона година.
Смештено је у котлини између Охрида и Струге.
Окружено је планинама Јабланица и Гавичица.
Са једне стране језера је Македонија, а са друге
Албанија. Око језера има доста Албанаца који
су јако пријатни и гостољубиви.
Прву Макодонску средњовековну државу основао је цар Самош. Сваки зид његовог утврђења је изграђен од камења и дебео (широк) око
четири метра.
Само у Охриду се налази триста шездесет
пет цркава, а један од најпознатијих је манастир
је Свети Наум, који се налази око 26 км јужно од
Охрида.
Свети Наум је био близак раду Светог Кимента. Они су били носиоци словенске културне
и књижевне делатности. Све у свему Охрид је
предиван град препун знаменитости, а што се
тиче језера рећи ћу само да га становници
Македоније називају „Македонско море“.
Игор Миладинов 8/2
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МОј пУТОпис

кУда иде Овај свеТ

Драга мама,
Волела бих да си сада ту поред мене, да се
заједно шетамо плажом и постматрамо чаробан
призор заласка сунца. Досада море га је већ
прогутала.
У луци се виде мале барке. Једна до њих ме
је посебно привукла јер личи на барку која стоји
на мом столу, коју си ми ти купила. Та барка је
стара, с велики једром, а великим делом обојили
су је зелене алге. Она није у луци, већ се лагано
лелуја на површини немирног и несташног
мора. Могу да видим зарђало сидро.
У даљини се виде велике оголеле планине.
Оне се са својим врховима друже са облацима и
једни другима размењују тајне.
Људи су овде дружељубиви, друштвени и
гостољубиви.
Ноћу се шетам поред барова и продавница са
сувенирима. Могу да осетим мирис сасушене
морске траве и мирисе соли, мирисе печеног
рибљег меса.
Бледо лице месеца и несташни трептај
звезда одавно су прекриле ноћни свод па сад
изгледа као да се и оно тихо и узбркано море
претворило у мирно небо.

Девојка дуге црне косе крупних
црних очију седела је у парку. Сунце је
мењало своје боје од жутих тонова до
јарко црвених и лагано нестајало иза
зграде. Запалила је цигарету. Седела је
мирно, дишући дубоко.
Гледала је ка улици аутомобиле у
људе који убрзано пролазе. Сви некуда
журе. Нико је не види, нити их занима
та усамљена девојка на клупи. Момак
из црног аудија псује неког старца јер
вози споро.
Плави дечак са играчком у руци
вуче маму ка песку у парку. Мајка га ни
не гледа, очи су јој црвене, изгледа од
плакања. Прича сама са собом: „Оставићу га, не воли ме, чим може да подигне руку на мене и наше дете“. Жена
са виклерима у коси отвара прозор и
просипа нешто из канте кроз прозор
напоље, право на неку девојку која је
псује из свег гласа.
Старица седа поред Наташе на клупу. Она гаси цигарету и баца остатак.
Старица почиње са класичним причама
о томе како су сви млади неваспитани.
Каже да је била у аутобусу и да нико
није хтео да устане младој трудници па
је морала она. Стварно, куда иде овај
свет??? Нико никога не поштује.
Наташа и даље седи на клупи
скрштених руку. Пали другу цигарету и
размишља. Поред ње сад седи човек
средњих година. Слеп је и сам. Носи
штап и поводац пса држи у другој руци.
Седи и ћути. Чини се као да осећа све
што и Наташа. Толику мржњу, нетрпељивост и неразумевање међу људима.
Ћуте обоје. Наташа жури и обоје осећају нешто тешко у себи, неко размишљање које их мучи. Наташа више не
размишља о својим проблемима. О
томе што је оставио дечко и што ће
вероватно пасти годину као и што не
прича са оцем. Размишља о туђим проблемима – овог старца који саучествује
у болу других људи.
Размишља о овом усамљеном човеку који изгледа тако немоћно. Не зна
како да му помогне, ни шта да му каже.
Само ћути. У једно тренутку чује смех.
То је онај мали плави дечак. Седи у
песку и смеје се са мамом. И она се
смеје. Ваљда је схватила да има дивно
дете, да јој је то једина подршка у животу. Наташа гаси и баца другу цигарету у песак. Након пар минута схвата
шта је урадила. Устаје и постиђено узима опушак цигарете и баца га у канту.
Онај човек је устао и на изласку из
парка је. Стоји код семафора. Наташа
му притрчава и помаже му да пређе
улицу. Он јој каже само : „Хвала“ и наставља даље. А Наташа њему : „Не,
хвала Вама“.

Твоја Ивана Марковић 8/2

„иЗдаЛека саМО све кО
ЗвеЗда сја“
Данас се сусрећем са једном од најтежих тема, јер своју душу ретко отворим, али дозволићу
мојим осећањима да ме храбро воде.
Ја сам споља сасвим обична тинејџерка али
моје срце скрива оно што је велики део мене, то
је кућа у којој станују моја осећања. Мојих тринаест година је исувише мало да бих вам причала о првој љубави. Кроз живот учимо да је
љубав када волиш, када се смејеш, љубав је
нежна искрена и топла, као сунце у пролеће, све
буди, ведри и покреће, али понекад може да
пожути и да буде као позна јесен. У дубини мога
срца, крије се једна симпатија и када помислим
на њу осећам несто чудно несто непознато.
Застане ми дах када га видим, ноге ми клецају,
руке ми се тресу, а очи... Очи говоре све. Када
нам се погледи сретну поруменим. Како је то
диван осећај, као да сам на крају света. Али
сама помисао да ће отићи, да га више нећу
видети... Изазива у мени велику тугу. Као да ме
је анђео погодио врхом своје стрелице, у
грудима ме боли и пече.
Али после кише небо опет буде звездано и
плаво. Ја моју звезду имам која ми увек даје
светлост. Чудан је овај свет у мени. Можда ће се
неко од мојих вршњака у њему препознати, они
који трагају за тајном прве љубави.
Марија Стојанов 7-7
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ЗЕлЕНА СТрАНА
Извор: www. ekologija. ba

ВодЕ НА ПлАНЕТи
Познато је да водотоци имају способност самопречишћавања или аутопурификације. Од када постоји живи
свет на земљи вода се користила и помало загађивала
биљним, животињским и људским отпацима ткз. органско
загађење. У почетку је то мало утицало на загађивање вода, јер се органски отпад разграђивао помоћу ваздуха,
углавном на корисне материје. Дакле, природа је тада била
способна да сама пречисти те количине воде.
Међутим, развојем људске заједнице, порастом броја
становника и њиховом концентрацијом у великим градовима, количина органских отпадних вода се знатно повећала. Њиховим концентрираним испуштањем у реке,
онемогућаван је процес самопречишћавања и природног
биолошког пречишћавања. Осим тога, развојем индустрије крајем 19. и почетком 20. века, човјек све више користи воду, а као резултат индустријске производње, настаје не само органско, већ и хемијско загађење воде. Због
свега тога се јавила потреба за изналажењем вештачких
биолошких, али и хемијских процеса пречишћавања.Све
отпадне воде би се по правилу требале третирати у постројењима за пречишћавање отпадних вода, међутим у
пракси то није случај. Док у развијеним земљама постоји
читав низ различитих постројења за пречишћавање
отпадних вода, у нашој земљи се већина отпадних вода
испушта у водотоке без претходног пречишћавања.

Отпадне воде се од места настајања до постројења за
пречишћавање, односно до испуштања у водотоке, одводе
канализацијом коју чини систем цеви, канала и уређаја.
Отпадне воде из насеља знатно утичу на загађивање
водотока. Контрола излива код многих насеља је доста
тешка, јер се испуштање врши на више места. Цени се да
се преко градских канализација уноси у водотоке терет
загађења од око 1.5 милиона еквивалентних становника.
Загађење вода од пољопривреде, такође постаје све
значајније, због све веће примјене пестицида и хербицида.
Количина подземних вода је 3000 пута већа од
количине воде у свим рекама, што указује да је подземна
вода веома значајна и да о њој треба водити рачуна!

Загађење вОде
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Вода је животна средина у којој је настао живот и без
чисте и здраве воде нема живота. Већина река, нарочито у
развијеним земљама света, постале су канали отпадних
вода. Индустријске и комуналне отпадне воде превазишле
су капацитете водених токова, па вода није у стању да те
отпадне материје разгради. Велике реке у Европи носе
тоне штетних супстанци (нпр. соли тешких матала: живе,
олова, кадмијума, те целулозну пулпу, уља, детерџенте и
др.), па се не могу користити за пиће и рекреацију. Нечистоће у води се разграђују помоћу разграђивача. Међутим, ако су ти процеси неприродни и вода оптерећена великим количинама штетних супстанци, потребан је довод

раствореног кисеоника ради повећаних оксидационих
процеса. Због тога се смањује количина кисеоника
потребног живим бићима (биљке, рибе и др.). У крајњем
случају, недостатак кисеоника доводи до угинућа живих
бића у води и таква вода постаје мртва. У таквој води могу
живети само анаеробне бактерије, које могу живети без
кисеоника. Према проценама, у мора и океане годишње се
испусти око 6 милиона тона нафте и њених деривата,
200.000 тона оловних спојева, 5.000 тона живе и огромне
количине пестицида. Осим тога, знатне количине нафте и
њених деривата доспевају у мора и океане као последица
удеса танкера и кварова на нафтним платформама. Вода је
незаменљива у великом броју технолошких поступака.
Познати су подаци о потрошњи технолошке воде по
јединици производа у неким гранама индустрије. Ако се у
водене токове испуштају фосфати и нитрати из вештачких
ђубрива, детерџенти из домаћинстава и хемијске
индустрије те филтрат из депонија отпада, тада те
материје потпомажу раст водених алги, које имају
изражену потребу за кисеоником. Тиме се вода још више
осиромашује са кисеоником. Угинућем и труљењем тих
алги троше се и последње залихе кисеоника у води, што
доводи до гашења живота.
Потрошња воде по становнику зависи од нивоа
стандарда у одређеној држави и креће се од 10 до 1.500
л/становнику на дан, а у изразито развијеним државама и
више.Пестициди, чија производња у свету износи око
25.000 тона годишње, и соли тешких метала ушли су у све
ланце исхране. Доказано је да се концентрација отрова
повећава кроз карике ланаца исхране, а како се
човекналази на крају тих ланаца, припаст ће му највише
тих отрова. Данас су посебно загађена и угрожена
приобална мора у Европи (Средоземно, Јадранско и
Балтичко) која чине мале затворене екосистеме. Реке које
дотичу у та мора доносе тоне отпадних супстанци,
пестицида, соли тешких метала, детерџената и др. Река По
у Италији доноси тоне отпада, пестицида и вештачких
ђубрива, што доводи до "цветања воде" у делу Јадранског
мора. Због недостатка кисеоника долази до угинућа алги,
што условљава стварање слузи на површини воде и
угинућа живог света испод површине воде. Осим наведених,
има читав низ загађивача који
су наизглед занемарљиви, али
су у стварности врло опасни.
Типичан пример таквог загађивача је испуштање уља из моторних возила. Колико је озбиљно загађење ове врсте довољно говори податак да је 1 л
потрошеног уља у стању да
загади око 1 милион литара воде. Према проценама на планети Земљи има 1,4 милијарди
км3 воде. Од тога је 97,2 % у океанима и морима, 2 % у
поларном леду, док само 0,8 % отпада на слатку воду у
подземним водотоковима, рекама и језерима . С повећањем стандарда
људи, урбанизацијом и с развојем
индустријске производње, потрошња воде стално
расте. Паралелно
са порастом потрошње воде, повећава се и количина
произведених
отпадних вода
Јована Бабић 7/4
www. ekologija. ba
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СЕлА јЕСЕН у ЏиП

Никола Јевтимов 8-7

Повезаност исхране и
медицине није била никада тако изражена као задњих година. Научно је доказано да је храна богата
Искочи грип из џипа
засићеним мастима у диА јесен настави да
ректној вези са болестима
скита
кардиоваскуларног система и система. Недовољан
Кашљу бата и сека
унос калцијума повезан је
Кашљу бака и дека
са остеопорозом, параВаљда што нису пили
дентопатијом и болестима
довољно млека
костију. Изразито слана
храна и недостатак натријума и калијума узрокује
Сад сви једу пуно воћа
хипертензију а недостатак
Перу руке и грип им не
гвожђа анемију. Та чињедоноси муке
ница
да су многе болести
Јована Јевтов 2/5
последица недостатака
витамина, посебно Б12,
лоше исхране, брзог начина живљења, неправилних
навика код деце, намеће и нов начин приступа исхрани
и лечењу, као и неговању начина живота савремене
породице. Стрес, нервоза, несаница, упућује нутриционисте, лекаре који воде рачуна о начину исхране, да посебно млађе генерације едукују о важности и примени
минерала и витамина у свакодневној људској исхрани.
Тако ћемо наметнути нов стил и одложити настанак
болести.
Села је јесен у џип
И донела свињски грип
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СрЦЕ НА ТЕрЕН
„кОМе ЗакОН Лежи У ТОпУЗУ
ТРагОви МУ сМРде
НечОвјешТвОМ“
Земља је створена као привремено боравиште
људи. На њој они проводе живот непрекидним
сукобима патњама, колењбајући се између два
супротна принципа, између добра и зла, оног сатанског и божанског у себи.
Они који имају сатанске особине у себи, који
својом тиранијом и злочинима превршавају сваку
меру нису ништа друго него нељуди и варвари.
Њима је животињско изнад људског понашања.
Такви људи не знају ни зашта осим за безаконе и
зло па се зато и не могу назвати правим људима.
Они представљају ружно лице овог света тако је
од када је земља настала па до данас. Кроз време
они су се све више множили постајали све гори и
насилнији и данас се сматра да је њихов терор
достигао врхунац.
Ти „ђавољи легионари“ говоре о коначној победи таме над светлошћу. Пошто се крсте у бесмртну таму они одлазе на путање којима ће се
вечно кретати. Они тврде да Бог није њихов
творац, не боје га се, већ као да желе да га збаце
са престола. По њима Бог није ни вечит ни једини
већ мисле да нас стална кретања и промене земље
утичу они сами. Ти обични безбожници не схватају да човек из божанске перспрективе представља само малу искру окружену тамо. Такође они су
обични сепаратисти који не признају цетралну
власт, већ би они сами хтели да владају презентирајући зло.
Ипак далеко изнад свих покретних и непокретних сфера материјалног космоса налази се највише неба пребивалиште праведног Бога. Бог има
два својства која га стављају изнад свих других
смртних и бесмртних бића. Он је неуморни стваралац нових светова и неограничени владар
државе светлости у којој нема ни трунке таме.
Његова власт почева на чењеници да он једини
има моћ стварања и давања живота.
Али и тај живот губи смисао ако није испуњен
бербом за слободу против сваког зла које понижава човека и обезбеђује све што је људско.
Милидар Швоња 8/2

Насиље

Насиље (долази од „сила“), означава однос
између две стране у коме једна страна употребом
или самом претњом употребе силе утиче на другу
страну. Насиље је свесна окрутност усмерена према другима с циљем стицања моћи, помоћу наношења психичке и/или физичке боли.
Физичко насиље је намерно наношење телесних повреда.
Емоционално или психичко насиље је најчешће вербални (може бити и невербални) облик наношења повреда нечијој психи.

хУЛигаНи

Хулиганство је термин који описује понашање које крши
правила друштвених норми, бонтона, закона и опште деструктивно
понашање. Таква врста понашања приписује се обично навијачким
групама из различитих спортова, најчешће екипних као што су
фудбал, рукомет, рагби, кошарка...
очи у очи СА СМрЋу
Зар је важно за кога навијам?

Људи користе живот а нису свесни колико га плаћају. Да Срби
не стрепе од правила и последица, доказује смрт навијача
француског „Тулуза“ Бриса Татона. Он је свој долазак на утакмицу
Србија – Француска, платио животом. У центру Београда уочи
фудбалске утакмице београдског „Партизана“ и француског
„Тулуза“ 17. септембра, брутално и свирепо је претучен од стране
хулигана, француски држављанин, Брис Татон. Задобио је веома
тешке повреде главе и груди. Услед попуштања виталних функција,
Татон је преминуо 29. септембра у Ургентном центру у Београду.
Насиље међу децом је сваки облик агресивног понашања деце
према другој особи, себи или имовини.
И дечаци и девојчице су подједнако склони насилном
понашању.
Разлике постоје у врсти насиља:
-дечаци више испољавају физичко насилништво,
-девојчице више користе друге врсте насиља, као што су
понижавање, ширење гласина, искључивање из групе...
Насиље може бити:
-вербално (ругање, вређање... )
-физичко (ударање, гурање, уништавање ствари... )
-социјално (избегавање, изолација... )
-психолошко (уцењивање, претећи погледи, исмејавање... )

пРОгРаМ „шкОЛа беЗ Насиља“

Програм Школа без насиља, почео је са својом реализацијом,
школске 2005/06. године. Спроводи на UNICEF у сарадњи са
Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе
Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од 2008/09. године и са Министарством унутрашњих
послова као и са Министарством омладине и спорта. Градски
секретаријат за образовање града Београда, је дао институционалну и финансијску подршку програму. Главни циљ „Школе
без насиља“ је стварање безбедне и подстицајне средине за учење ,
рад и разој. У оквиру програма насиље је дифинисано као сваки
облик понашања које има за циљ намерно наношење психичког
или физичког бола другоме. Програм је пре свега намењен деци,
наставницима и запосленим у школама, али и родитељима и
целокупној заједници. Тренутно се спроводи у 165 школа из читаве
Србије. Програмом је обухваћено више од 110 650 ученика и 10 460
одраслих из 60 места у Србији. Од септембра 2009. очекује се
укључивање нових 20 до 25 школа. Најзаступљенији облици
насилног понашања су: вербално насиље, ширење лажи и
сплеткарење, те претње и застрашивање.

ЗашТО Неки љУди МаЛТРеТиРајУ
дРУге?

Насилници су у суштини кукавице које насрћу на друге само
зато да би се осећали моћно и да би стекли утисак да све држе под
контролом.

Насиље

Насиље подразумева злоупотребу силе као акта агресије којим
се повређују особе или уништава власништво. На друштвеном
нивоу, посебно опасно је коориднисано насиље, ако што су случајеви рада и тероризма. Од 70-их година 20. века, користи се и појам
структурног насиља који означава системске форме насиља као
што су: расизам, национализам, омаловажавање старих особа и сл.

16

број 50, јануар 2010.

НАСиЉЕ
РасиЗаМ
Шта је расизам? Расизам значи много више од онога
што нам речници објашњавају. Расизам је било какво
противљење белаца званичном програму расних
повластица за не-белце. Било каква наклоњеност белаца
свом народу и наслеђу је такође расизам. Свака врста
отпора белаца стању које њихов народ води у мањину је
расизам. Расизам је и када су белци нерасположени док их
други гурају у страну. Укратко, за расизам се сматрају све
нормалне жеље ка народношћу које означавају народе од
почетка историје – али само ако су то жеље белаца.

еМО
Емо је стил настао 80-тих година уз неки хардрок панк
... али су америчка деца изменила значај речи емо из њеног
корена. Сада се реч емо користи за особу која је
несхваћена, има своје нерешиве проблеме, пати за неком
особом, сече руке (вене) у бедном покушају самоубиства
(иако то никада не почине) итд... Углавном носе црне
ствари, са неизбежним розе детаљима, каиш, пертле,
минђуше, наруквице итд... Обавезно носе уске панталоне !
Фризура им је помало чудна и стилски веома иновативна,
шишке су дугачке усмерене на једну страну, тако да им
прекрију једно око и тај део косе је испеглан. Насупрог
предњем делу главе, задњи је расчупан или опет испеглан
али овог пута навишек, тако да праве контраст...
Наравоученије данашња емо деца воле на буду примећена,
по спољашњем и унутрашњем изгледу.

скиНхед
Скинхедси (енгл. Skin head – ћелава глава), су
бунтовничка омладинска поткултура, настала крајем
шездесетих година 20. века у радничким четвртима
источног Лондона, која је добила назив по обријаним
главама својих припадника. Скинхедси су у почетку
потицали из нижих слојева и сиромашних породиза из
предграђа. Њихов свакодневни изглед који се заснивао на
радничкој одећи, тешким кожним чизмама дебелог ђона и
кратко ошишаној или обријаној глави, истицао је мужеван
и агресиван изглед који је био стилски потпуно супротан
хипи имиџу дугокосе „ деце цвећа“ .
Оригинални скинхед покрет нема расистичку
идеологију. У почетку слушају црначку музику са Јамајке и
Кариба, углавном ска, реге и рокстеди, као и „ мод“ рок
бендове и глем-рок. Појаву бунтовничког панк покрета
многи скинхедси прихватају са одушевљењем и масовно
прихватају подврсте панка Ои и хардрок.
Скинхедси су припадници расистичке групе младих
силеџија, који нападају и злостављају људе на расној и
шовинистичкој основи (препознају се по обријаним
главама).
*** Постоје: Традиционални скински, Наци Скинси,
Скинхеди против расних предрасуда, Црвени и анархо
скинси, Херберти.
Највише на свету има „ Наци Скинси“ . Наци Скинси (
од нем. Нази – нациста) – мрзе Црнце, Јевреје, Робе јер их
криве за сопствену тешку ситуацију. Код нас мрзе још и
Хрвате, Албанце и муслимане. У последње време све више
мрзе и полицију. Велики број наци скинса су фудбалски
хулигани који иду по утакмицама и туку се са
противничким навијачима и са полицијом. Наци скинси у
скорије време све више слушају хеви метал, бендове са
паганском и наци тематиком. Ова подгрупа скинса је код
нас најзаступљенија. Између осталих, навијачи фудбалског
клуба Рад, познати по позамашном броју наци скинса у
својим редовима.
број 50, јануар 2010.
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CHrISTmAS IN ENGLANd
Божић, један од највећих хришћанских
празника који се прославља још од
шестог века пре нове ере обележава се
сваког 25. децембра у Британији. Овај
празник је посвећен деци и свим људима
добре воље који су спремни да покажу
хришћанске врлине
на делу. Advent је
назив за почетак
Божићне сезоне које
се завршава Богојављењем 6. јануара.У
Британији су јако
популарни Advent
calendar, у форми
постера или честитке са двадесет и четири прозора који
служе за одбројавање дана до Божића.
Christmas Eve (Бадње вече) је празник
који протиче у
свечаној атмосфери ,а
деца спремају Christmas stockings и каче их
изнад камина пре одласка на спавање.
Ујутру се породица
окупља испод Christmas tree (Божићне јелке) и отвара поклоне.
Традиционално се на
Бадње вече оставља
mince pie (пита са
месом) и млеко за
Christmas father (Божић Бату) испод јелке.
Постоји веровање да Божић Бата
лети у саоницама пуним
поклона и спушта их кроз
димњак. Обичај даривања
везан је за хришћанство.
Саонице вуку девет ирваса
од којих је најпознатији
Rudolph, предводник поворке,
који осветљава пут својим црвеним носом.На
Божићно јутро сви виђенији Енглези присуствују Божићној церемонији у цркви,а дан
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проводе у породичној атмосфери
и дружењу са пријатељима. Најсвечанији тренутак дана
је
Christmas dinner (Божићна вечера) која се састоји од печене
ћурке, кромпира и незаобилазног
Christmas cake (Божићни колач)

направљеног од разних врста
сушеног воћа, бадема и ораха.
Након обилног оброка Енглези са нестрпљењем ишчекују
Queen’s speech (Краљичин говор). Речи најчувеније Божићне

посланице написао је R.Kipling за
краља Georga “I speak now from my
home, from my heart to you all“.
Божићну трпезу сукрашава Christmas
cracker, украсна туба при чијем одмотавању се чује карактеристичан
звук. Унутар тубе је обично папирна
круна, шала или балон.Енглези много
времена посвећују украсима за јелку,
од којих су најтипичније свећице и
лампице које симболизују Freedom of
Nations. Сваке године хиљаде Енглеза
украшава најпознатију јелку
која се налази на Трафалгар
тргу у Лондону. 26. децембар,
други дан Божића, је национални празник који се још
назива Boxing day. Традиционално се отвара Christmas
box и деле се поклони сиромашнима, радницима и занатлијама. Енглеска господа иде
у лов на лисице и не пропушта сусрете са представницима аристократије. Twelfth Night
је ноћ уочи Богојављања када се по веровању уклањају сви
Божићни украси. Верује се да у зеленилу живе духови природе
којима се пружа уточиште током зиме, а они се враћају у природу
након Божића.
број 50, јануар 2010.

хЕМијА
Извор: http://sr.wikipedia.org/

живОТ и Рад веЛикОг хеМичаРа
дМиТРија иваНОвича МеНдељејева
(1834-1907)
Мендељејев је рођен у Тоболску, и био је најмлађи од
седамнестеро деце. Са четрнаест година, након очеве смрти,
похађао је Гимназију у Тоболску.
Сада сиромашна породица Мендељејев, 1849. године преселила
се у Санкт Петербург где је Дмитриј студирао педагогију 1850. Након
матурирања, доктори су му дијагностификовали туберкулозу, што је
био узрок његовог пресељења на Крим, близу Црног мора 1855. Ту је
постао главни научник у локалној гимназији. Потпуно здрав враћа се
у Санкт Петербург 1856.
Између 1859. и 1861. проучавао је гасове у Паризу и усавршавао спектроскоп са Густавом Робертом Кирхофом у Хајдлебергу.
Након повратка у Русију 1863, постао је професор хемије на
Технолошком институту и на Свеучилишту у Ст. Петерсбургу. Исте
године оженио се Феозвом Никтичном Лешчевом, а њихов брак
завршио се разводом. Касније се оженио Аном Ивановом Поповом, а
њихова кћер, Љубов, после је постала жена познатог руског
песника Александра Блока.
Иако је Мендељејев прихваћен широм Европе као научник
(добитник је Коплијеве медаље Краљевског друштва у Лондону)
његове политичке активности забрињавале су владу, а резултат тога
био је отказ са места професора 17. августа 1890. Но, ипак је добио
место директора у Уреду за мере 1893.
У каснијим годинама, радио је и патентирао стандард за
класичну Руску вотку. Његов рад о нафти је резултирао оснивањем
прве
рафинерије
у
Русији.
Преминуо
је
у
Санкт
Петербургу 1907. Радиоактивниелемент број 101 назван је у његову
част Мендељејевијум.
Њуландов Закон октава објављен је 1866. Но због мањка места за
будућа открића и стављање два елемента у једну периоду било је
незадовољавајуће па је његова идеја одбијена. Не знајући за то
Мендељејев је радио на сличном пројекту, а 6. марта 1869. његова
идеја је представљена у Руском хемичарском друштву. Наслов
његовог пројекта био је: „Зависност између својстава релативне
атомске масе и елемената“, а говорио је да ако се елементи сврстају
по атомској маси дају један редослед у периодама.
Елементи који имају слична хемијска својства имају атомску масу
која је иста или релативно слична (нпр. Pt, Ir, Os) или којима се
повећава (нпр. K, Rb, Cz)
Сврставање елемената по атомској маси, сведен је на валентност,
као и на хемијска својства. Ту се убрајају елементи
као Li, Be, Ba, C, N, O и Sn.
Елементи који су најраспрострањенији имају малу атомску масу.
„Магнитуда атомске масе одређује тип елемента, исто као што и
магнитуда молекуле одређује тип тела. Морамо очекивати открића
још многих елемената - као на пример елементи аналогни алуминијуму исилицијуму - чија би атомска маса требала бити
између 65 и 75. Атомске масе неких елемената могу се одредити
знањем
о
њима
сличним
елементима.
Иако
атомска
маса телура мора бити између 123 и 126, а не може бити 128“ - рекао
је Мендељејев.
Неке карактерне особине елемената могу се одредити помоћу
атомских маса.
Незнано за Мендељејева, Лотар Мајер је такође радио на
периодном систему. Његов рад, издан 1864. године садржавао је
само 28 елемената распоређених по само валенцијама. Уз
то, Мајер никад није дошао на идеју да предвиди откриће нових
елемената, и да исправи атомске масе. Само неколико месеци након
Мендељејевог система, Мајер је издао виртуелно идентичан систем.
Неки људи сматрају Мендељејева и Мајера ко-створитеље
перидоног система, но Мендељејев је тачно предвидио квалитете
елемената које је он звао ека-силицијум (германијум, екаалуминијум (галијум) и ека-бор (скандијум) и то му је дало већи део
славе. У то време Мендељејева предвиђања импресионисала су све
и на крају су доказана.
број 50, јануар 2010.

Сам ит УјеД ињ ених
нациј а о к л им атСк им
Про м енам а
Самит УН о климатским променама, на
којем учествују представници 192 земље света
отворен је 7. децембра у главном граду
Данске, Копенхагену. Конференција би
требало да траје до 18. децембра, кад би
светски лидери требало да се договоре о
уговору који ће 2012. године заменити
Споразум из Кјота. Аналитичари оцењују да је
овај самит од пресудне важности за
заустављање глобалног загевања и спас
планете. На самиту учествује око 15. 000
људи, међу којима се налази стотинак шефова
или чланова влада, као и лидери два највећа
светска загађивача, Кине и САД Ху Ђинтао и
Барак Обама.
Поједини стручњаци су прилично
скептични по питању доношењу одлука на
самиту, због рецесије која смањује улагање у
зелену технологију. Велики проблем је
неслагање између богатих и сиромашних око
тога ко теба да финансира борбу против
глобалног загревања. Сиромашне земље мисле
да индустријски развијене нације више
доприносе загревању и да они треба да
помогну сиромашним земљама.
Научници УН тврде да ће у овом веку бити
више таласа врућина, олуја, поплава, раста
нивоа мора, него икада раније. Све
елементарне
непогоде
ће,
наравно,
финансијски погодити највише сиромашне
земље. Око 2080. године се очекује да ће
температура на земљи порасти за око 5, 4
степени Целзијуса, а штета би могла да износи
и 65 милијарди долара годишње.
Дански премијер Ларс Леке Расмусен је
истакао одговорност свих земања света према
очувању Планете, и изразио наду да ће у
следеће две недеље Копенхаген постати
HOPEhagen (Град наде).
Климатске промене на нашој планети су
узроковане догађајима који трају деценијама.
Представници 192 земље који су се окупили
на самиту у Копенхагену не треба да оклевају
него да озбиљно схвате проблем и да
искористе прилику да избегну највећу пропаст
модерне политике.
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АкТуЕлНоСТи
Обавештавају се ученици седмих разреда наше школе, да
ће се у суботу 14. 5. 2010 у оквиру акције „Зелено је лепше“
вршити чишћење травнате површине у кругу школе, као и
садња бреза.
Сви заинересовани ученици који желе да учествују у
нашој акцији, треба да се јаве свом разредном старешини,
као и да у суботу понесу са собом мало љубави.
Александра Миливојевић 7/7


Поштовани, у нашој школи дешавају се разне
актуелности. Најзад смо добили поплочано двориште, дозере
за сапун, апарате за сушење руку у тоалетима. До следеће
године имаћемо бисту Алексе Шантића у школском
дворишту, као и јарбол за заставу која је једна важно
обележје Шантићевих дана. То је веома занимљива
манифестација. Одржава сваке године од 20. 5. до 27. 5.
Част подизања заставе припада ученику генерације.
Јована Ивановић 7/7


Обавештавају се ученици да је од 1. 10. 2009. у нашој
школи организован фолклор. Моје искуство говори да се
много лепих и великих пријатељстава стиче управо на
пробама фолкора. Развијају се на свим путовањима и у свим
земљама које ћемо пропутовати и обићи. Ако и ви желите да
стекнете права пријатељства и научите игре свих Балканских
народа, придружите се.
Ана Златков 7/7


И ове године ће се у нашој школи одржати Шантићеви
дане. Ти дани биће посебни јер ће наши ђаци бити ти који ће
нас насмејати и улепшати нам дан. Почетком Шантићевих
дана ђак генерације имаће ту част да подигне заставу школе,
а и да је спусти по завршетку Шантићевих дана. Поштоване
маме, тате, баке, деке и остала цењена, ближа и даља
родбино позивамо Вас да присуствујете овом догађају.
Јелена Ђурић 7/7


школска библиотека
У новој школској години можемо се похвалити бројем
купљене и вредне књижне грађе за ученике и наставнике
наше школе. Број публикација је 110, а наставничком фонду
припада 39. Изражено у динарској вредности – 67682, 00.
Овом броју прикључује се још девет нових књига које је
поклонила Милка Билбија – Илић, наставник разредне
наставе, одрекавши се дела своје новчане јубиларне награде.
Хвала јој у име ученика и наставника.
Избор је разноврстан, од наставака дечјих књига Дејзи
Медоуз (најчитанијих у прошлој години код ученика другог
и трећег разреда), избора најлепших бајки, бајки о
принцезама, Андерсена..., затим најновијих дела аутора
Френч Вивијан, Кели Мекејн, Уроша Петровића (добитник
награде Доситејево перо ), Светлане Велмар – Јанковић...
Књига о пубертету Ивон Колинс, Линде Мадерас и Сузан
Мередит.
За наставнике и ученике виших разреда - дела Хосеиниа,
Тидел, Хартнет, Јанакопулуа, Кинсела, Бичера... Занимљиве
енциклопедије о науци, проналасцима, мистеријама;
визуелне речнике физике, хемије, биљака. Препоручујем
изузeтну едицију Жене које су стварале историју Војиславе
Латковић. Имамо и животно поучних књига: како стећи
самопоуздање, како написати причу, умеће рецитовања,
језик, језик, е па шта је (у издању Креативног центра). За
разредне старешине: Заинтересујте ђака за учење, Животне
вредности, Учионица без насилништва и за родитеље:
Дисциплина без батина, Браће и сестре рогови у врећи.
Ваш библиотекар, Снежана Гига
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НАдАрЕНА дЕЦА
Имати у одељењу надарено дете свкако је част
за предавача, али и велики изазов. Бити надарен за
говор, писање, сликање, глуму, математику или
неку другу област је привилегија сваког од нас.
Открити и неговати склоности неког детета је
умешност људи која учествују у његовом одгајању.
Нина Павловић је дете које ништа не препушта
случају. Радна, педантна, савесна и одговора. Са
широким предзнањем дошла је у први разред.
Своје праве вредности, уметничке склоности, као
и љубав према књизи и лепој речи испољава и на
часовима и у домаћим задацима. Пажњу на себе
скренула је учешћем на манифестацији „Читалачка
значка“. Њен рад и рад Тамаре Булатовић изазвао
је неверицу жирија озбиљношћу и израдом задатака. Савладала је и калиграфско писмо. Са друговима из разреда 3/4 Огорелац Олгом, Секулић
Дуњом, Булатовић Тамаром, Матић Милошем и
Стефаном Лемпоукас свакодневно припрема анализу текстова, ликова, и црта скице за сваку
анализирану страну. С поносом истичем оригиналност и квалитет ангажовања мојих ученика.
Проф. Ружица Ристић

Покушајте и Ви

Исеците папир у боји А4 формата на
квадратиће.
На хамеру нацртајте жељени облик.
Нанестите лепак на једну површину.
Исечени квадрат увити у део оловке којим
се не пише.
Тако увијен папир наслонити на део
хамера премаз аног лепком.
Подићи оловку. Папирић остаје залепљен.
Уживајте!
Одељење 3/4

E-knjige
E-knjige imaju brojne prednosti u odnosu na klasične. Eliminisanjem papira štede se prirodni resursi. Čitači tih knjiga zauzimaju
malo mesto u rancima i torbama studenata, učenika i putnika, a sadrže
veliki broj izdanja. Ne moramo nikuda ići da bismo kupili ili pozajmili eknjigu. Slabovide osobe mogu da podese veličinu slova i da zaista
čitaju knjigu, umesto da se ograniče samo na zvučne verzije. Pojedini
čitači mogu poslužiti i kao muzički plejeri, dok neki mogu i glasom da
reprodukuju sadržaj knjiga, a neki i multimedijalne sadržaje. Nažalost,
ni broj problema sa e-knjigama nije manji od pogodnosti, počev od
mnoštva nekompatibilnih formata datoteka i tehnologija za upravljanje
zaštitom digitalnih prava (DRM), do neujednačene podrške i za
formate i za tehnologiju DRM. Knjige u javnom domenu su odavno
dostupne u PDF i drugim standardnim formatima. Međutim, sadržaj
zaštićen autorskim pravima je druga priča. Čitači Kindle omogućuju
bežično preuzimanje komercijalnih izdanja samo u Amazonovom
formatu datoteka AZW, i to isključivo u SAD (premda je početkom
oktobra 2009. kompanija najavila uređaj Kindle koji će sadržaj moći da
preuzima u većini zemalja sveta).
Kompanija Sony, koja proizvodi nekoliko vrhunskih čitača e-knjiga,
napušta sopstveni format BBeB i zaštićeni sadržaj u svojoj prodavnici
e-knjga približava Adobeovom formatu datoteka ePub, budući da su ga
izdavači i prodavci već uveliko prihvatili. Dok Adobeov
format PDF prikazuje fiksnu sliku strane, ePub
dozvoljava preoblikovanje
teksta radi prihvatanja različitih fontova i veličine
znakova. Među najpopularnije čitače spadaju Astakov EZreader Pocket-Pro, Reader Pocket Edition
(PRS-300) i Reader
Touch Edition (PRS600) kompanije Sony,
Foxitov eSlick Reader, Cool-ER firme
Interead, Kindle 2 i
Kindle DX kompanije
Amazon.
Аdobe nudi DRM
tehnologiju nazvanu Adobe
Content Server 4. Sony i
veći broj drugih mrežnih
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knjižara, medu kojima se ističe firma Borders, prodaju komercijalne
naslove u formatu ePub/ACS4, dok neke biblioteke omogućuju
iznajmljivanje knjiga u formatu ePub. Početkom oktobra, 17 čitača eknjiga je podržavalo ePub i ACS4, što je doprine-lo da se ta
kombinacija izdvoji kao mogući standard za knjige zaštićene
tehnologijom DRM. Sa izuzetkom Amazonovih modela Kindle i eSlicka
firme Foxit, svi čitači e-knjiga iz ovoga prikaza podržavaju ePub/ACS4.
Sony ReaderTouch Edition (PRS-600) Sonvjeva nova perjanica u klasi
čitača e-knjiga odlikuje se svojstvima koja nisu imali njeni prethodni
modeli: ekranom osetljivim na dodir i pisaljkom za navigaciju, crtanje i
ručno unošenje beležaka. Da li će ta inovacija obogatiti iskustvo
čitalaca e-knjiga nije izvesno, ali kvalitet proizvoda jeste nesporan.
Interesovanje kupaca za e-knjige približava se kritičnoj masi, a broj
visokokvalitetnih modela umnožava se poput pečuraka posle kiše
Tržište e-knjiga se širi velikom brzinom. Sve je više modela čitača,
a očekuje se i pad cena. Na našem tržištu se tek očekuje bolja ponuda,
ne samo čitača već i knjiga u elektronskoj formi. Pitanje je dana kada
će i učenici u osnovnom i srednjim školama umesto pune torbe knjiga
nositi sa sobom samo jedan čitač u kome su svi udžbenici u elektronskom obliku.
Ostaje otvoreno pitanje može li eknjiga u potpunosti da zameni klasičnu
knjigu .
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ПрЕПоручујЕМо
Извор:http://www.b92.net/kultura/film/

2012

Priznaćete da je snimanje i prikazivanje ovog filma u periodu
globalnog zagrevanja, globalne krize i globalno opasnog virusa u
najmanju ruku bizarno. Prosto ne znam da li da na osnovu toga
mislim da ljudska civilizacija ima vrlo ciničan smisao za humor ili
smo zaista toliko glupi da ćemo se do same ivice provalije voziti
kao da je pred nama na stotine hiljada kilometara puta. 2012, koliko
god naivna i prebudžena bila, ipak, daje jedan verovatan scenario

našeg kraja- on će se desiti, 6. 5 milijardi ljudi biće zatečeno time, a
nakon svega par preživelih izvadiće naočare za sunce i zagledati se
u sunce koje se ponovo rađa.
Roland Emmerich je stari znanac kada se radi o glavi planeti
Zemlji. On ju je demolirao u dva navrata. Prvi put su to učinili
skakavičasti vanzemaljci u Independence Day, zatim globalno
zagrevanje u Day After Tomorrow, a ne treba zanemariti ni doprinos
godzile. I kao što su to mnogi do sada primetili, 2012 trebalo bi,
odnosno trebalo je, da bude neka vrsta njegovog samo-krunisanja
kao „kralja katastrofe“, a sam film trebalo je da bude ultimativni
vrhunac žanra nakon koga više neće imati smisla baviti se istim, jer
je Emmerich razneo sve što se moglo razneti. Nažalost, čak i
najveći fanovi ove linije Emmerichovog opusa biće razočarani.
2012 skoro u potpunosti ponavlja dramaturšku formulu Day After
Tomorrow. Prvo, imamo opominjući signal do koga se dolazi u
nekoj zemlji Trećeg sveta (ovde je to Indija), nakon toga zabrinuti
naučnik lančano stiže do američkog predsednika (ovde je to ostareli
Obama). U DAT je došlo do oglušivanja o upozorenja, a ovde se
odmah pristupilo izrazdi back-up plana. Međutim, neželjene stvari
se, opet, razvijaju brže nego što se predvidelo. Sledi prvi sloj sitne
katastrofe, zatim srednji, potom započinje finalni, unutar koga
imamo saspens intermeco izgrađen na nekoj lažnoj trci sa vremenom, potom nas pukne veliki talas... i nova zora sviće. The End.

mICHAEL JACkSoN’S THIS IS IT
Kolika je Michael Jackson zvezda bio govori činjenica da je Sony
bez mnogo razmišljanja capnuo 60 miliona dolara za prava na
distribuciju filma napravljenog od snimaka sa njegovih proba!

bila za fanove, u najiskrenijem, komercijalnom, smislu te reči.
Kao dokumentarac This Is It pre svega budi interesovanje zbog proste činjenice da prikazuje “neprikazane” snimke čoveka koji je do
pre par meseci živeo u svom svetu, a nakon toga nam je uskratio i
to.

O tome kakav vas, pak, film očekuje možda sluti i to da je „This Is
It“ istovremeno pušten svuda u svetu, kao i da je njegovo
prikazivanje (sem u slučaju vanrednog interesovanja publike)
limitirano na samo dve nedelje.
Bez obzira šta vi mislili o MJ-u (a to se obično svodi na to koliko
ste u stanju da razdvojite “polanskog” od umetnika), „This Is It“ bi,
ako ste iole inteligentni, trebalo da vas pleni onim što je zaista
nedvosmisleno očigledno - Michael je bio ekstremno posvećen
svom poslu i još ekstremnije talentovan izvođač. I kada na početku
filma piše “for the fans” to, makar u ovom slučaju, nije ni laž ni
folirancija. This Is It, i kao koncertna turneja koja je trebalo da se
održi u Londonu ove godine i kao reportaža sa proba za istu, jeste

do NEbA
Glavni junak ove animirane avanture je penzioner koji se protiv
nevaljalaca bori štapom, slušnim aparatom i protezom a verni
pomoćnik mu je 70 godina
mlađi; to je i punokrvna
diznijevska ljubavna priča u
kojoj ljubav nadilazi smrt.
„Do neba“ je neobična pustolovina koja je lako mogla ispasti
kič ali je umesto toga obezoružavajuće maštovito ispripovedana.
Dvojica glavnih junaka imaju 7 i
77 godina a raspon uzrasta onih
koji će uživati u ovom filmu je
otprilike isti. Zahvaljujući gorko–slatkoj mešavini humora i
sentimentalnosti koja je postala
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zaštitni znak studija Pixar, „Do neba“ poseduje univerzalnu
privlačnost i možda je emotivno najsuptilniji film izašao iz ove kuće
do sad. Takođe je i najzačudniji.
Negde usred filma gledalac može u trenu shvatiti koliko je zaista
bizaran: jedan starac, vezan
baštenskim crevom za kuću koju
u vazduhu drže šareni baloni
ispunjeni helijumom, vodi
jogunastog mladog izviđača kroz
nadrealni južnoamerički predeo a
prate ga pas koji govori i šarena
rajska ptica po imenu Kevin!
To je priča o neostvarenim
snovima, o smrti i gubitku
najbližih, o razočarenjima, ali i o
tome kako nikad nije kasno da
neko promeni svoj život i postane
heroj.
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