ЖИВОТ
ИСПИСУЈУ НОТАМА

ОДЛИКОВАНИ СВЕТ
МАТЕМАТИКЕ У „ЈЕЛИЦИ“

ВОЛИМО
СРПСКИ ЈЕЗИК

САДРЖАЈ

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ НАШ НОВИ ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ

Драги читаоци,
Са великим задовољством вам представљамо
нови број нашег ДОН- а. И ове године је много
лепих тренутака, битних догађаја, успеха и
успомена уписано у историју Дома ученика
„Јелица Миловановић“, која се већ годинама
развија, иновира и богати. У овом издању
доносимо интервју са новим директором,
представљамо вам наше сјајне математичаре,
изузетне спортисте, музичаре и остале истакнуте
ученике. Присуствовали смо трибинама,
секцијама, радионицама, културним дешавањима
и истраживали смо мишљења и ставове младих
на разне важне теме.
Посебно се захваљујемо ауторима научних
чланака, стручних радова, истраживања,
приказа, литерарних дела, фотографија и цртежа
на фантастичним остварењима и труду који су
уложили.
Сигурни смо да ћете уживати уз ДОН, а нешто
ново и научити. Сада, крените у прелиставање...
Ваша,
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ...
ДИРЕКТОР ДУШКО БАБИЋ

НАСТАВЉАМО
ДАЉЕ СА НОВИМ
ДИРЕКТОРОМ
Дом ученика „Јелица Миловановић“ је од
прошлог априла наставио свој пут напретка под
руководством новог директора, господина Душка
Бабића. Са обала Уне и Сане долази у Београд на
студије психологије, на Филозофском факултету.
Више од деценије је био директор Центра
за примењену психологију, а своје најлепше
професионалне дане везује за рад у ученичком
дому на месту васпитача. Његова љубав према
раду у дому датира још из тог времена и сада је
спреман, само са друге позиције, да пружи што
већи допринос даљем развитку нашег Дома.
Кажите нам нешто о себи, Вашем школовању и
професионалном развоју?
Ја сам рођен у Босни, на две реке, Уни и Сани. Тамо сам ишао
у основну и средњу школу. Био сам добар ученик и када сам
завршио гимназију одлучио сам да упишем психологију у
Београду, али нисам положио пријемни. Био сам годину дана
студент педагогије, поново сам полагао испит за психологију
и положио га. Психологија је за мене била изазов, факултет
ми је био изазов и јако сам се везао за ту науку и струку.

Ја сам имао јако добру учитељицу, изузетне наставнике.
Гимназија је била класична и било је веома добрих
наставника, односно професора. Многи су били чак и бољи
од оних на које сам касније наишао на факултету. Избор
предмета зависи од квалитета наставника, тако да није
било неких посебних и омиљених.
Што се тиче планова из младости, то је већ мало теже
питање. Те пројекције јесу постојале, међутим никада се не
можете потпуно припремити за оно што вас чека у животу.
Од априла сам овде директор, а нисам ни сањао да ће тако
бити пред сам крај моје професионалне каријере.
Да ли сте Ви били у неком ученичком или студентском
дому и можете ли нам пренети Ваша искуства, уколико
јесте?
Јесам, једно време сам био у студентском дому на
Карабурми. Веома драг период мог живота. Пуно сам
пријатеља тамо стекао са којима се и дан данас дружим, чак
сам са многима и кум.
Пуно сте се кроз живот бавили спортом. Можемо ли
нешто о томе да чујемо?
Јесам, веома рано сам почео да се бавим спортом. Тај град
у коме сам живео је веома специфичан по спортовима на
води, сви смо ми тамо веслали. Постојао је куглашки клуб,
у оној старој Југославији, који је вредео за изузетан. Било
је ту и репрезентативаца. Ево, сада после рата нема ни
куглања. Бавио сам се свим спортовима са лоптом које сам
могао тамо да упражњавам. Највише сам играо кошарку,
али и одбојку и фудбал. Трчао сам кратке деонице, био
сам јако брз на 100 метара. Помагао сам тамо да се оснује
кошаркашки клуб и био кошаркашки тренер. Основали смо
и тениски клуб и започели стрељаштво.

Зашто сте баш изабрали психологију?

Колико мислите да је спорт важан за психофизички
развој деце и омладине?

Ја сам био веома знатижељно дете, пуно књига сам прочитао,
а неке ствари у мом окружењу и амбијенту нисам могао да
разумем, да дођем до одговора. Многе ствари су ми остале
и дан данас нејасне. Психологија као наука је врло отворена
за све оне који су склони и друштвеним и природним
наукама, може да задовољи и једне и друге. Она је код мене
објединила и једну и другу жељу и љубав.

Спорт са својом динамиком и својим начином организације
свакако доприноси да се млади уведу у свет одраслих, тако
да ту први пут комуницирају са вршњацима, са референтним
групама. Баве се у малом смислу менаџментом, односно
организацијом, свог времена. Препоручујем свакоме да се
на било који начин бави спортом.

Можете ли повући паралелу између
школовања у Ваше време и овог данас?

квалитета

Чиме сте се бавили пре него што сте постали директор
Дома?

Ја сам учио у време када се наша земља звала Југославија,
социјалистичка заједница. Неговале су се другачије
вредности у образовању. Школовање је било доступно
свима и у то време је било подстицано и да се учи и да се
студира. То је та нека разлика. Између факултета раније
и сада је огромна разлика, наравно. Данас се студира по
болоњском систему и сасвим је другачије.

Радио сам и док сам студирао. Био сам запослен шест
година и као васпитач у Дому ученика средње железничке
школе. Ту сам развио љубав према том послу. То ми је
некако најдражи период мог живота, тада сам добио двоје
деце и јако ме је испуњавао тај однос са ученицима. Када
сам престао то да радим, увек сам жалио за тим послом.
Можда је баш ово што сада радим резултат тога. Наравно,
нису људи заборавили да сам имао искуства у тој области
па су ме често укључивали у разне комисије за рад на
стандардима у дому.

Које сте предмете највише волели и како сте тада
замишљали себе у будућности, да ли сте испунили своје
планове из младости?

Како сте се одлучили да прихватите позив директора
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нашег Дома?
То је једна велика љубав према том послу па је то и пресудило
да се пријавим на конкурс. Пре тога сам тринаест година
радио као директор Центра за примењену психологију.
Некако је ово природан след моје професионалне амбиције.
Наравно, сваки дом носи своје специфичности. Када сам
стекао нека основа знања о специфичности овог интерната,
ја сам припремио неке стратегије за унапређење свих
могућих сегмената рада Дома.
Шта планирате за бољу будућност нашег Дома? Има ли
нешто што бисте променили у функционисању?
Унапређење и планови се односе на квалитет смештаја,
на безбедност Дома, на побољшање комуникације међу
учесницима живота у Дому, унапређењу сарадње, стварање
могућности за што више дружења...
У нашем Дому има пуно успешних ученика, неки од њих
су постигли резултате светских размера. Да ли сте
задовољни досадашњим успехом домаца?
Они су сјајни, много су испред наших потенцијала и
могућности. Мало им се можемо захвалити и за промоцију
Дома, науке и спорта. Стварно су изузетни.
Шта мислите о сарадњи васпитача и ученика?
Тај однос је одувек био специфичан, верујте. Мислим да је
у нашој установи тај однос добар, али на њему треба увек
радити и унапређивати га.
Који су, по Вама, позитивни утицаји боравка у дому на
даљи живот нас младих?
Боравак у дому доприноси свима вама који ту живите
да се касније много боље снађете у животу. Сматрам да
домски живот задовољава многе потребе младих, пре свега

социјалне, које су јако важне. Помаже вам да се осамосталите
и, за почетак, будете спремнији за студирање. Све најлепше
за живот у дому.
Који су били Ваши идоли у нашим годинама и шта мислите
о идолима које данас имају млади?
За разлику од оног времена у ком сам ја одрастао, вама се
намећу неке вредности које су лажне и ми би требало да
вам помогнемо да се снађете у тој поплави шунда. Нама је
изгледа било много лакше да одрастамо. Имао сам ја неке
идоле, тешко ми је да се сетим тога, али рецимо кошаркаш
Симоновић који је направио формулу три осмице - осам сати
учења, осам сати тренинга и осам сати сна. Ја сам следио
његов пут.
Које бисте књиге и филмове препоручили младима и који
је Ваш избор музике?
Ово што ја сада читам и гледам није препоручљиво за ваш
узраст, али мислим да би требало да искористите прилику
што сте у Београду и то што су вам доступни програми
Домa омладине, Студентског културног центра и Коларчеве
задужбине. Ево, ако хоћете неког писца за вас, онда је то
свакако Андрић. Што се музике тиче, ја јако волим да слушам
сваку врсту музике и ту немам границе. Једино не слушам
хип хоп.
Чули смо да Вас зову Барба. Можемо ли да знамо како сте
добили тај надимак?
То сам наследио од оца. Мој отац је пореклом из Далмације.
Када је дошао у Босну, дали су му тај надимак.

За крај, да ли имате нешто да поручите
ученицима?

Живот у дому, у Србији, на
планети би био бољи када би
се сви држали категоричког
императива- НЕ УРАДИ НИШТА
ДРУГОМ ШТО НЕ ЖЕЛИШ ДРУГИ
ТЕБИ ДА УРАДИ.

Љубица Илић

ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ
НАШИ МАТЕМАТИЧКИ АСОВИ

ОДЛИКОВАНИ СВЕТ МАТЕМАТИКЕ У „ЈЕЛИЦИ“
Ове године je на Тајланду, у Чианг Маиу, одржана 56. Међународна математичка олимпијада
(ММО). ММО је најважније и најугледније математичко такмичење за ученике средњих школа и
било је представника из преко сто земаља света. Највеће младе наде су се окупиле на Тајланду
и бориле се, знањем, изузетним способностима, озбиљним радом и младалачком енергијом, за
своје место у математичком свету.
Са поносом истичемо да су наша два ученика, на овом престижном такмичењу, остварила
изванредне резултате. Алекса Константинов је, представљајући Србију, освојио златну медаљу, а
Никола Раичевић, као представник Црне Горе, се вратио са Тајланда са бронзаном медаљом.

Пут до олимпијског злата
Алекса Константинов је из Кикинде дошао у Београд да би
похађао Математичку гимназију и тиме даље развијао свој
дар. Многобројне награде, успеси, труд и таленат су Алексу
на велика врата увели у круг најбољих младих математичара
на свету. Све је почело још у основној школи, када је
показао интересовање за ову област. Већ тада је наставница
Десанка Чепелник препознала ванредан теленат код њега
и почели су свакодневно да вежбају. Алекса наглашава да
је баш она великим делом заслужна за његов успех. Тада се,
поред математике, такмичио и из српског, хемије, физике
и информатике. Колико је овај момак свестран и широк
говори и чињеница да је осам година свакодневно тренирао
и кошарку у КК „Велика Кикинда“. Најтеже му је пало што
се, доласком у Београд, мање посвећивао кошарци. Боље
резултате је постизао у науци, те је спорт само задржао
као хоби. Више година је члан кошаркашке секције у
Дому. Математику вежба и по пет-шест сати дневно када
су такмичења близу, а када нису онда вежбање усклађује
са осталим стварима. Труди се да добро организује време.
Престао је да игра компјутерске игрице, али дружење, спорт
и изласке увек може да уклопи са обавезама. Омиљена
област му је геометрија, а у будућности би волео да се бави
економијом и финасијама.
Алекси је ово завршна година у Дому. Стекао је другаре за
цео живот, а домску атмосферу ће памтити као најлепшу
успомену.
Поред многобројних награда које је до сада освојио, Алекса
се ове године окитио и златном медаљом са Међународне
математичке олимпијаде. Тиме је себи обезбедио место у
групи најбољих младих математичара на свету. Трему није
имао, а осећај је био величанствен када је примао златну
медаљу. Фасциниран је Тајландом, другачијом културом и
народом. Упознао је пуно људи из разних земаља и сматра
да је све то једно велико, занимљиво и значајно искуство за
њега.
С обзиром да је било речи у медијима, да ће Алекса са
осталим саборцима из Математичке гимназије изаћи на
балкон Скупштине града (када је био организован дочек
ватерполистима), и то се није остварило, занимало нас је
шта се стварно десило и како наш саговорник гледа на то:
Укратко, обавестили су нас да ћемо изаћи на балкон, а
касније су нам јавили да ипак нећемо. Објаснили су да је
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то из безбедносних разлога. Конкретно нисам разочаран,
организовали су нам одлазак на финалну утакмицу
ватерполиста и то је нама било довољно. Није нам потребан
излазак на балкон. Мада, наравно да бих волео да станем
раме уз раме са ватерполистима, попричам са њима, али
добро, нисмо разочарани.

Домци на RMM и RMPh
Romanian Master of Mathematics (Румунски мастер
из математике – RMM) је међународно такмичење из
математике које се сваке године одржава у Букурешту. На
једно од најтежих такмичења на свету позване су најбоље
земље са ММО, укључујући и Србију. На такмичењу се
из нашег тима најбоље пласирао наш домац Алекса
Константинов (бронза). Српски тим је био петнаести по
тимском пласману са две бронзе и три похвале, као најбоље
пласирани тим у региону.
Romanian Master of Physics (Румунски мастер из физике –
RMPh) је међународно такмичење из физике које се, као
и РММ, одржава у Румунији. Позване су најбоље земље са
МФО (Међународна физичка олимпијада). Српски тим био
је првопласирана екипа са 3 златне, сребрном и бронзаном
медаљом, док је и Математичка гимназија имала своју
екипу, која је освојила сребро и три бронзе. Ученици из
ДУ „Јелица Миловановић“, Душан Новичић (злато), Душан
Ђорђевић (злато) и Дарко Голубовић (бронза), такође су се
веома успешно пласирали.

НАШИ ОДЛИКАШИ И У КАЗАХСТАНУ

ЛОВЦИ НА МЕДАЉЕ

Међународна Жаутиковска олимпијада из
математике, физике и информатике одржана је
у Казахстану од 13. до 19. јануара 2016. године.
Такмичење се одржава једном годишње. Наша
два ученика су се и са овог такмичења вратила са
медаљама. Алекса Константинов се окитио златом
из математике, док је Душан Новичић понео
бронзану медаљу из физике.

У нашем Дому станују још два истакнута ученика
Математичке гимназије са којима смо разговарали,
а о чијим се успесима такође говори. То су Срђан
Марковић из Смедеревске Паланке и Никола
Раичевић из Подгорице.

Душан Новичић је у наш Дом дошао из Крагујевца и иде
у Математичку гимназију у Београду. Захваљујући свом
таленту и озбиљном приступу науци, овај момак постиже
изузетне успехе. Са такмичења у Казахстану се вратио са још
једним одликовањем и јако је поносан на то. Задаци су били
тешки, али је Душан савладао све препреке и показао свету
колико вреди. Није имао претерану трему, али довољну
да га мобилише да из себе извуче свој максимум. Како
каже очекивао је бескрајно лепе задатке, а дочекали су га
бескрајно ружни задаци, али га то није спречило да заблиста
у пуном сјају. Иако у школи имају интензивнију додатну
наставу пред такмичења, Душан се овога пута сам спремао.
Презадовољан је успехом и то му је мотивација за даљи
рад и вредно вежбање. Питали смо га какве утиске носи из
Казахстана:
Лепи су утисци. Мада, с обзиром да је Казахстан у Азији, на
граници са Кином, очекивао сам да ћу видети неку другачију
културу. Међутим, тамо је као на Новом Београду, високе
зграде, ништа посебно за памћење. У сећању ће ми остати
посета једном од највећих клизалишта у Азији, било је
предивно.

Која су најзначајнија такмичења на којима сте
учествовали?
Срђан: Два пута сам учествовао на румунском Мастеру
из информатике, и ове и прошле године. Освојио сам
бронзу, упознао сам доста Румуна и Румунки. Стекао сам
нова искуства, доста сам говорио енглески и самим тим га
усавршио.
Никола: Моја два најзначајнија такмичења су Математички
вишебој у Москви, где се за четири дана одиграло пет
такмичења, а ја сам освојио прву награду. Такође, учествовао
сам и на такмичењу на Тајланду, као и мој друг Аалекса
Констатинов, али на страни Црне Горе. На том такмичењу
сам освојио бронзану медаљу.
Да ли сте се плашили конкуренције и да ли је била присутна
трема?
Срђан: Дефинитивно сам се плашио конкуренције, због тога
што је било доста румунских екипа, а они су заиста добри у
програмирању.
Никола: Јесам, али углавном када одем спреман на
такмичење имам лошије резултате него када ме то
такмичење мање интересује.
Којим занимањем у будућности желите да се бавите?
Срђан: Не постоји неко конкретно занимање, али рецимо
програмер.
Никола: Такође, не постоји посебно занимање, али бих
волео да буде нешто везано за примењену математику.
Не бих волео да будем професор математике, јер ми се то
занимање не допада.
Како сте се осећали када сте узели медаљу и шта сте себи
рекли?
Срђан: Себи после освајања медаље нисам ништа рекао,
али осећао сам се супер и био сам срећан.
Никола: Осећао сам се исто као и пре освајања медаље, али
то ми је свакако био додатни подстрек.
Срђане, пошто је теби ово последња година у Дому, шта
ћеш понети као најлепшу успомену?
Као најлепшу успомену понећу саму атмосферу и догађаје
из собе 21, где се свако вече окупљамо, али наравно и своју
собу и своје цимере.
Да ли су вам олакшавајуће околности то што у Дому око
себе имате другаре који исто похађају Математичку
гимназију?
Срђан: Па свакако да јесу, то најбоље уочим када одем кући
и тамо вежбам. Онда када застанем и нешто не знам, немам
коме да се обратим за помоћ, што у Дому свакако имам.
Никола: Што се мене тиче, и нису толико.
Ивана Митровић
Mарија Симијоновић

СРПСКИ ВЕЛИКАН
МИХАЈЛО ПУПИН

НАША ПОСЕТА ПУПИНУ

„Пупин- од физичке до духовне реалности“

„Порази су само
кратка одмаралишта
за будуће победе“

Поводом осамдесет година од смрти Михајла Пупина, 161 годину од његовог
рођења и 100 година од признања његових седам патената, који су основа
модерних телекомуникација, у Историјском музеју Србије ове године је
постављена интерактивна изложба „Пупин- од физичке до духовне реалности“,
која приказује цео његов живот. Комуникације су сада толико напредовале
да је данас могуће разговати са Пупином и то усред Београда. То је била
прва музејска поставка у Србији која користи савремене технологије и која
омогућава да сваки сегмент изложбе буде интерактиван. Први пут су били
изложени Пупинови драгоцени легати и до сада непознат архивски материјал
са великим бројем докумената. Изложба је представила пресек живота и дела
хашег великог научника. Делови изложбе били су посвећени његовом животу,
научном и професорском раду и књижевном делу „Са пашњака до научењака“
за које је добио Пулицерову награду.

Михајло Пупин
Наш велики научник, Михајло Пупин, је рођен 9.
октобра 1854. године у селу Идвор, у Банатској
војној крајини. Тада је то припадало Аустријском
царству. Био је научник, проналазач, професор на
Универзитету Колумбија, носилац југословенског
одликовања Бели орао Првог реда и почасни
конзул Србије у САД. Био је и један од оснивача и
дугогодишњи председник Српског народног савеза
у Америци. Михајло Пупин је током свог научног
и експерименталног рада дао значајне закључке
за поља вишеструке телеграфије, бежичне
телеграфије и телефоније, а има и великих заслуга
за развој електротехнике. Његово најважније и
најславније откриће су били Пупинови калемови.
Пупин се 1888. године оженио Американком Саром
Катарином Џексон, са којом је имао ћерку Барбару.
Умро је у Њујорку, 12. марта 1935. године.

Идвор заувек у срцу
Основно образовање Михајло је стицао најпре у свом родном
месту, а потом у Немачкој. Средњу школу је уписао у Панчеву.
Након гимназије одлази у Праг, уз материјалну помоћ црквене
општине. Након прве године студија одлучио је да саопшти
мајци да ће отпутовати у Америку. Дечак из Идвора се са 5
центи у џепу (које је одмах потрошио на питу са шљивама)
искрцао са брода у Касл Гардену и без знања енглеског језика
је успео да себи прокрчи пут до научних врхова, низајући
блиставе успехе. Уписао је Куперову вечерњу школу и највише
се интересовао за електрицитет, а од литературе привлачиле
су га биографије успешних људи. У Куперовој школи се истакао
као добар математичар и цртач машина. Преко лета радио је
на пољским пословима и као дрвосеча, а с обзиром да је имао
искуства и у рвању, та му је спортска дисциплина током друге
године студија донела више признања од успеха у математици
и физици. Почео је да изучава експерименталну физику.
Пупин је отпутовао у Берлин и приступио изради докторске
дисертације.
Пупин је био велики доброчинитељ и хуманитарац. Поклонио
је Србији преко хиљаду најразличитијих донација, од
вредних здања до помоћи ратној сирочади, плаћања мираза
сиромашним девојкама које нису могле да се удају без тога,
новца за слепе, за Кола српских сестара у сваком граду... Увек
је чезнуо за својом земљом, мајком Олимпијадом, која му је
била огромна подршка, и својим крајем. Променио је своје име
у Михајло Идворски Пупин, чиме је показао колико је поносан
на своје порекло и шта му у срцу стоји.
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Допринос у медицини
Откриће рендгенских зрака објављено је у децембру 1895.
Пупин се одмах заинтересовао за њихову примену и већ је у
фебруару 1896. направио снимке на шаци једног пацијента,
чија је рука била пуна сачме. Тако је почела њихова примена
у медицинске сврхе. У својим експериментима Пупин је
поставио фотографску плочу иза флуоросцентног застора и
тиме скратио рендгенско снимање са тадашњих сат времена
на свега неколико секунди.

Дом ученика “Јелица Миловановић“ није пропустио ову дивну прилику и
организовано смо посетили изложбу. Пролазећи кроз сваку просторију у којој
су били разни сегменти Пупиновог живота и његових дела, имали смо прилику
да нам он и сам покаже и исприча све што је забележила историја. На изложби
смо могли да видимо телеграф, развој телефона, његов најзначајнији изумПупинове калеме, такође и његову лабараторију, али мене је привукао рендген
који је Михајло усавршио помоћу Едисонових плоча и имала сам прилику да
седим на Пупиновој небеској љуљашци. Осећај је био величанствен. Пупин
је кренуо путем Америке без пара и знања енглеског језика, али је са собом
понео истрајност, вољу и жељу да досегне светске врхове науке и у томе је
заиста успео. За собом је оставио велика достигнућа која су највећа у области
телекомуникација, био је доброчинитељ, професор и велики човек. Привилегија
је била тих два сата бити део живота таквог великана.

„Са пашњака до
научењака“
Место професора Пупин
је добио на предмету
математичке физике и
касније су Пупину додељени
предмети теорије топлоте и
хидраулике, а од наредне
године и динамике. Пупин је
на Колумбија универзитету
био професор пуних 40
година, а касније је добио
и признање за својих 24
патената. Проналасци су
му углавном из области
телефоније, телеграфије и радиотехнике. Запамћен је као
изванредан предавач и феноменалан математичар. Добио
је много признања и одликовања.Тиме је потврдио да је
његово дело допринело унапређењу науке и технике у
свету. Током Првог светског рата усавршио је телефонске
везе за комуницирање са авионима током летења. Био је
члан многих академија и научних друштава. Проглашен је за
почасног доктора Београдског и Загребачког универзитета.
Списак Пупинових патената објављен је у С.А.Д. Пупин је био
и успешан писац. За своје аутобиографско дело, „Са пашњака
до научењака“, је 1924. године добио и Пулицерову награду.
Умро је 12. марта 1935., у Њујорку.

Иванка Радовановић

Изуми Михајла Пупина
Пупинов калем (енг. loading coil) представља један од
најзначајнијих Пупинових изума. Осмишљен је ради отклањања
сметњи приликом преноса телефонског сигнала на великим
удаљеностима. Његов изум се и данас примењује.
У XIX веку, током преноса сигнала на великим растојањима,
долазило је до губљења сигнала. Примљени сигнал је био
веома оштећен, и, на довољно дугачкој линији, примљени
сигнал не би био разумљив. Због тих сметњи, први телеграфски
кабл кроз Атлантски океан радио је са великим потешкоћама
због лошег квалитета сигнала.
Пупин је, крајем XIX века, дошао на идеју да кабл за пренос
података намота на прстенасти калем приближно на сваких
6000 стопа (≈1,83 km) како би се појачала индукција, а самим
тим и јачина сигнала. На овај начин, примљени сигнал имао је
много већи квалитет у односу на пређашњи.
Пупинов калем омогућио је прекоокеанске телеграфе и
телефонске разговоре. Тиме је омогућена комуникација пре
свега Северне Америке и Европе аналогним средствима
жичане комуникације, једна од најважнијих веза на свету.
Такође, омогућен је пријем радио сигнала на већим даљинама,
чиме је и радијска комуникација побољшана, што чини овај
изум веома значајним.

Осцилаторно коло
је такође велики изум
чијем је развоју Пупин
значајно допринео,
а који се веома често
користи и данас. Ова
врста електричног
кола садржи два
значајна елемента –
кондензатор и калем
(завојницу). Калем
обезбеђује константно
пуњење кондензатора,
који се пуни и празни,
чиме се струја пушта
наизменично у одређеним временским интервалима, по
чему је коло и добило назив.
Ова врста кола користи се за производњу одређене
фреквенције, због чега, заједно са другим компонентама
омогућава рад апарата попут телевизора и радио-апарата.
Поред ових, Пупин је патентирао још много изума у области
телекомуникације, због чега се сматра најзначајнијим
научником који је допринео развоју једног од најзначајнијих
изума данашњице – мобилног телефона.

Ана Омаста
Лазар Галић

ИСТРАЖИВАЛИ СМО
ТОЛЕРАНЦИЈА МЕЂУ МЛАДИМА

ТОЛЕРАНЦИЈУ
МОЖЕМО НАУЧИТИ

,,Није наш циљ да постанемо као други;
Потребно је да се међусобно разликујемо,
да научимо да видимо другачије људе од себе
и да их поштујемо због тога што су.“
Херман Хесе

У друштву у ком данас живимо једноставно не
можемо порећи да нас окружују људи који се
разликују по много чему: националности, култури,
вери, обичајима, роду, или се пак разликују по
физичком изгледу, степену образовања, а ту су и
особе са инвалидитетом и другим разликама.
Неки људи воле бити у мултикултуралном окружењу,
док се други у таквом окружењу не осећају пријатно.
То, углавном, зависи од учесталости интеракције са
различитим људима, као и о нашим размишљанима и
ставовима према разликама. Спремност и отвореност за
учење о разним културама доноси откриће нових идеја,
искустава и енергија у животу појединца.

Толеранција нам отвара врата у образовању,
пословању, путовањима, одабиру стила
живота, уметности и другим подручјима
живота.
Социолог Ђуро Шушњић у свом делу ,,Дијалог и
толеранција“ пише:
,,У додиру са другим културама, наша култура је у прилици
да упозна вредности и норме других поводом исте ствари:
да их упореди са својим и стекне ширу и дубљу основу
за властити раст и развој. Људи се додирују, мешају и
оплођују једнако као идеје, веровања и вредности. Данас
нема великог града у свету у коме се не могу пронаћи људи
различитих вера, нација и култура. Из њихових духовних
сусрета настали су истински плодови људског ума, а из
телесних додира, најлепша лица овог света. Ми живимо с
разликама и живећемо док смо живи.“
Такође, додаје да толерантан може да буде ,,само онај човек
који је свестан да не зна целу истину и да му је потребан
други човек да би доспео у близину услуге. Нетолерантан
је онај ко је уверен да зна целу истину. Судбина првог је
да учи и да се развија, судбина другог је да стоји у месту и
да назадује. Први добро зна да постоји један свет и много
погледа на свет. Други би све друкчије погледе на свет
угурао у своје гледиште. Ова два човека могу да говоре,
али се не чују; они се гледају, али се не виде; они су близу
један другом у простору, али их дели невидљиви зид; они
користе исти језик, али се не разумеју.“

Толеранција у „Јелици“
Међу ученицима нашег Дома спровели смо анкету на узорку од 50 испитаника, међу
којима је био подједнак број момака и девојака. Тиме смо желели да спознамо и покажемо
колико су млади данас толерантни за људе и свет око себе. Испитаници су износили у ком
се степену слажу са тврдњама које смо им понудили и образлагали су своје одговоре.

Шта је то толеранција?
Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање
богатства различитости у нашим верама, културама,
обичајима и навикама, васпитању, начину изражавања...
Толеранција је хармонија различитости. Бити толерантан
не значи толерисање социјалних неправди, одбацивање
туђих мишљења, или слабљење туђих уверења. Насупрот
томе, бити толерантан значи бити слободан, чврсто се
држати својих ставова и и прихватити да се и други држе
својих.

РАЗЛИЧИТО НЕ ЗНАЧИ ЛОШИЈЕ, ВЕЋ ДРУГАЧИЈЕ!
Не постоји исправно и погрешно, као ни начин на који
бисмо утицали на то како ће неко други доживети исту
ствар коју посматрамо. Клод Моне је сликао исту сцену
две године, два пласта сена на пољу, а у зависности од
светла, доба дана, влажности ваздуха слика је увек била
другачија. Принцип по коме посматрамо стварност око
себе важи и за људе који пролазе, долазе и задржавају се
у нашим животима.
Један посматрач, један објекат, различита слика. Из неког
разлога, ове различитости не радују људе, као да им
уносе немир и стварају сумњу у истинитост сопствене
представе.
Сам појам толеранције долази од грчке речи tolerare, што
значи подносити.
Генерална скупштина Уједињених нација 1996. године
позвала је земље чланице да установе Дан толеранције у
складу са Декларацијом о принципима толеранције која је
потписана од стране чланица 16. новембра 1995. године,
те стога се сваке године 16. новембар обележава као
међународни Дан толеранције.

,,Није ми важно које су
националности моји пријатељи”
Сви испитани су се у потпуности сложили са
овом тврдњом. Такође мисле да људи у таквим
пријатељствима постају богатији за нека нова
сазнања и искуства, и да је иновативно и занимљиво
учити и спознавати културу и обичаје који нису
карактеристични за наш начин живота.

,,Упиустио/ла бих се у љубавну
везу или брак са особом друге вере
и културе”
Сусрели смо се са са подељеним мишљењем, где
је одређени број испитаника рекао да се слаже са
тврдњом и да мисли да је у реду бити у заједници са
таквом особом, јер ако је љубав јака, такве разлике не
би требало да стварају проблеме, али да су узајамно
поштовање и разумевање неопходни. Други су
навели да сматрају да таква заједница не би опстала
због разлика које су за неке непремостиве, а своју
веру никада не би променили.

,,Сматрам да још увек у нашој земљи
права жена нису изједначена са
правима мушкараца”
Већина испитаних мисли да су права жена изједначена
са правима мушкараца и да жене ни у ком погледу нису
деградиране, нити су им било која права угрожена, и да
би требало да се и даље, и све више потенцира родна
равноправност.

,,Не бих одбацио/ла дугогодишњег
пријатеља када би ми признао да је
сексуално оријентисан према истом
полу”
Већина ученика је навела да не би у потпуности одбацила
пријатеља. Пружила би му/јој подршку, али би се ипак
делимично дистанцирали од те особе.

,,Не смета ми да идем у одељење са
учеником ромске националности”
Овде смо, такође, имали јасну ситуацију и једногласан
одговор да се сви у потпуности слажу и да им то ни најмање
не би сметало, нити их на било који начин угрожава.

На основу анализе добијених одговора, који су били
искрени и потпуни, можемо закључити да наши ученици
здраво размишљају и имају висок степен толеранције на
различитост.
Можда можемо бити више толерантни према својој
породици, пријатељима, националним мањинама,
припадницама других етничких и верских скупина,
неистомишљеницима, припадницама ЛГБТ популације,
старијим, млађим и многим другим људима које
сусрећемо у свом животу.

На крају, подсетимо се речи славног Волтера:

,,Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја
бранити твоје право да то кажеш.“
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Јована Поповић

ПИТАЛИ СМО
ШТА ЗА ВАС ПРЕДСТАВЉА УСПЕХ?

Илија Пуђа, Математичка гимназија
Људи вековима трагају за успехом, трагају за нечим бољим, неоткривеним,
беже у далеке звезде, у уљане боје, у камене грађевине, а неки међу људе да би
ту пронашли смисао свог постојања. Човек је често свестан вредности онога
што има, тек када то изгуби. За мене су највећи успех здравље и срећа. Ми смо
сви успели тиме што смо рођени, многи нису.

Мина Шепић, Пета београдска гимназија
За мене је успех да имам у животу добре људе око себе и да су они
срећни и здрави. Исто тако ми је битно да остварим своје циљеве око
образовања и да нађем добар посао. Успех је када на крају дана легнем у
свој кревет и знам да сам урадила нешто добро за себе и своју околину.

Марија Арбутина, Медицинска школа
Успех за свакога представља нешто посебно, па и за мене. Желела бих да
постанем фармацеут или фармацеутски инжењер. Волела бих да проучавам
лекове у неком научном центру или да отворим апотеку.

Борисав Гашовић, Гимназија „Свети Сава“
Успех је веома важан. Мој највећи успех у животу биће када дипломирам на
ФДУ, на смеру глума. Верујем у себе и мислим да ћу у томе успети.

Невена Нинић, Медицинска школа
Успех је врло релативна ствар и за сваког значи другачије. Волела бих да једног
дана будем успешан неуролог, али и да будем емотивно испуњена. Љубав не
треба да трпи због каријере, а ни обрнуто.

Иван Лазић, Геодетска школа
Успех је када уложимо сву своју енергију да бисмо постигли неки циљ. Тај циљ
се може постићи једино изузетним радом и трудом.
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Сретен Ристић, Техничка школа ГСП

За мене је успех остати непромењен без обзира на околину, и да човек не
дозволи себи да потоне на дно. Успех је остварити своје циљеве, ма какви
они били и колико се другима свиђали. Успех је кад добијем добру оцену у
школи или када добро одиграм утакмицу. Некада ми је довољно што знам да
сам дао све од себе и да сам оставио срце на терену без обзира на резултат.
За мене је и то успех.

Ивана Јовановић, Правно-пословна школа Београд
За мене, један од највећих успеха у животу представљају љубав моје породице
и пријатеља. Такође, ништа мање није битно ни образовање и добар посао.
Сматрам да се човек може интелектуално уздигнути једино ако иза себе има
подршку правих људи.

Милица Добрић, Музичка школа “Станковић”
За мене је успех када учиним неког срећним и задовољним. Успех је када
завршим дан и знам да сам га искористила на прави начин. Најбитније ми
јe да урадим нешто продуктивно и да истрајем у својим већим циљевима
које сам сама себи поставила.

Маријана Зукановић, Спортска гимназија
Успех је пронаћи себе у конфузном свету, имати пријатеље, бити срећан,
радовати се малим стварима и радити оно што волиш. Волела бих једног дана
да заиграм за сениорску репрезентацију у кошарци и да увек будем окружена
људима на које могу да се ослоним.

Јелена Станић, Медицинска школа
За мене успех представља да једнога дана постанем писац и издам своју
књигу. Волела бих да својим писањем орасположим и измамим осмех на
лице другима.

Лазар Димић, Бродарска школа
За мене је успех то што сам саградио стабилан темељ од цигала које су људи
бацали на мене. Волео бих и да нађем девојку свог живота са којом ћу да
оснујем породицу и проведем живот у срећи.

У СУСРЕТ ДОМИЈАДИ
СПОРТСКА СЕКЦИЈА

ОДБОЈКА МЕ ПОКРЕЋЕ

ВОЉА ЈЕ МОСТ ИЗМЕЂУ
ЦИЉЕВА И ОСТВАРЕЊА
Као и сваке године пред Домијаду, атмосфера у Дому ври. Ученици и васпитачи су сву своју
енергију усмерили ка завршавању припрема за ово такмичење. Овога пута смо обишли
наше спортисте, да осетимо каква атмосфера влада међу њима, и уверили смо се да су веома
мотивисани и да ће, без обзира на резултат, на терену дати свој максимум. Неки од њих су
издвојили мало времена да за ДОН кажу нешто више о себи и спорту којим се баве..

ТРУД ЈЕ КЉУЧ УСПЕХА
Капитен фудбалског тима Дома ученика
“Јелица Миловановић“ је
Никола
Видојевић, ученик Друге економске
школе. Говори о фудбалу као о његовом
највећем успеху и има жељу да се тиме
професионално бави у будућности, али
жели и да се факултетски образује. Долази
из Бруса, где је у седмој години први пут
кренуо да тренира фудбал. Данас је део
тима ОФК Београд.
Николу смо питали које особине највише код себе цени и он
је истакао следеће: ,,То су дефинитивно упорност, истрајност
и самоувереност. Најтежи период , којег се нерадо сећам, је
повреда колена коју сам задобио на утакмици. Тада сам морао
једно време да престанем да тренирам. У тим моментима сам
схватио да не могу без фудбала и одлучио сам да истрајем и да му
се вратим, у чему сам и успео.“
Наглашава да је тимски рад неопходан, свој клуб ставља на прво
место, али увек проналази времена за спортску секцију у Дому и
нада се добрим резултатима.

РОЂЕНИ
СПОРТИСТА

ФУДБАЛ И КЊИГА
Један од бољих фудбалера нашег тима је и Јакша
Вуковић, ученик Десете гимназије. Веома је
посвећен школи, и због својих бројних обавеза
је морао да напусти свој клуб. Сада, због
велике љубави према фудбалу, је наставио са
тренинзима за спортску секцију у Дому. Јакша
сматра да добар фудбалер мора да поседује
брзину, спретност, интелигенцију и добру
организацију, с обзиром да овај спорт захтева
пуно одрицања и посвећености.
Каже да би волео да упише Хемијски факултет, а
упоредо са тим да се бави и фудбалом у слободно
време. Такође, воли да се опусти уз добру књигу
и за себе говори да је велики емотивац. Његова
омиљена књига је ,,Ловац у житу“.
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Одбојкашица клуба АС Београд, Тијана Ранитовић из Лазаревца, је
поделила са нама своју причу о путу ка успеху у одбојци.
,,Мој боравак у Београду првенствено је почео уписивањем средње
Медицинске школе, као и жељом да своје тренирање наставим
у неком од београдских клубова. Одбојком се бавим од четвртог
разреда, када сам кренула да играм за клуб Лазаревац.
Број мог дреса је 11 и он не представља никакав значај за мене.
Играм срцем и небитан ми је број, већ резултат на крају утакмице.
Поразе примам као нове лекције, из које покушавам да извучем
поуке. Осећај победе је као да крунишем саму себе за свој
уложен труд, напор и велики број одрицања. Надам се да ћу у
будућности моћи да се похвалим својом одбојкашком каријером и
иностраним уговором. Волела бих да своје знање поделим са малим
заљубљеницима у овај диван спорт. Уколико до тога не дође видим
себе као спортског физиотерапеута. Желим да на било који начин
будем укључена у овај спорт, јер ме то покреће и испуњава.
Члан сам одбојкашке секције и мислим да је то добар начин да се
стекну нови пријатељи, као и да се време проведе на здрав начин. “

Најбољи кошаркаш Републике Српске је
Александар Стојишић. Ученик је нашег Дома
и иде у електротехничку школу ,,Никола
Тесла“. Његова највећа подршка за бављење
кошарком је отац, такође бивши кошаркаш.
Кошарком се бави од 2012. године, када га је
отац одвео први пут на кошаркашки терен у
њиховом месту. Александар је одмах показао
надареност за овај спорт и убрзо кренуо
интензивно тиме да се бави. Спорт за њега
не представља само забаву, већ и будућност.
Уколико не успе у кошарци, постаће инжењер
електротехнике.
Поред талента, каже да нема успеха без
напорног рада и зато тренира сваког дана по
неколико сати. Своје слободно време, којег
нема много, проводи на спортској секцији у
Дому, где се уједно дружи и забавља са својим
пријатељима. Особине којима он описује
себе су тврдоглавост, упорност, храброст и
истрајност.
Његов шири таленат за спорт се огледа у томе
што је и члан нашег одбојкашког тима, чији је
уједно и капитен. За њега, прави кошаркаш
мора да поседује пристојно понашање како
на терену, тако и ван њега. Александар целог
себе даје на свакој утакмици и говори да је
за успех пре свега потребан труд, док срећа
заузима мали удео.

Јелена Станић

ДРУГИ ПИШУ О НАМА

ТАЛЕНТИ У ДОМУ
МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

солиста и да има свој џез бенд. Долазак у Београд за
Николу представља прекретницу у животу. Сматра да
Дом утиче на сазревање младих и на осамостаљивање.

ЖИВОТ
ИСПИСУЈУ НОТАМА
Када уђете у Дом „Јелица Миловановић“, у било
које доба дана, ходници ће бити испуњени
тоновима и прелепом музиком. Знајте, то
су наши ученици који вредно вежбају да би
остварили своје замисли везане за љубав
према музици. Они дају драж атмосфери наше
заједнице и где год се појавили представљају
Дом у најбољем могућем светлу. Овом
приликом вас упознајемо са појединим
члановима музичке секције, која се већ
годинама истиче на Домијадама.

Симболика и осећања
Петар Нојић, момак из Смедерева, свира гитару и
ученик је Музичке школе „Мокрањац“. Још са девет
година је схватио да га музика привлачи. За гитару се
одлучио, како кроз осмех каже, зато што је свирају све
светске фаце. Приватно слуша класику, блуз, метал и
фламенко. Воли да открива симболику у текстовима
песама, а слушајући класичну музику се препушта
осећањима које она изазива. Не воли такмичења,
сматра да уметност не треба да се оцењује и жирира,
јер је то врло субјективна ствар. Одвајање од породице
му није тешко пало, хтео је да оде у велики град који
пружа пуно могућности. Пронашао се у Београду и
осећа се јако лепо и неспутано. Петар је изнео и свој
став о музици коју данас млади слушају:

„Музика коју данас млади слушају је
углавном турбофолк. По мом мишљењу,
он је упропастио некадашњу добру
музику. За мене је турбофолк недојмљив
појам (смех). Те композиције су јако
једноставне, брзо улазе у уши слушалаца
и праћене су простим текстовима који
се лако памте.“

Ужива у извођењу музике
Талентовани клариниста, Никола Милорадовић, долази
из Ниша и ученик је Музичке школе „Мокрањац“.
Музика за њега представља нешто узвишено и воли
осећај који му буди док је слуша, а посебно када је
изводи и преноси другима. Из хобија свира и саксофон,
гитару и клавир. За своју душу слуша блуз, рок, фанк
и класичну музику. Волео би једног дана да свира као
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Живи у садашњем тренутку уз
рокенрол
Никола Чубрило је због љубави према гитари дошао из
Аранђеловца, да би наставио усавршавање у Музичкој
школи „Мокрањац“. Одувек је осећао наклоност према
музици и био је изванредан таленат још као дете.
Ужива у класичној музици, али се више проналази у
рокенролу. Џими Хендрикс је његова звезда водиља.
Сматра да је фантастичан гитариста и да је увек уводио
нешто ново у музику и покретао многе ствари. Никола
не воли да размишља о будућности, живи у тренутку и
занима се само за оно што се тренутно дешава. Живот
у Дому ће му остати у лепом сећању, иако га лишава
дужих излазака на које је навикао.

На Ташмајдану је све почело...
Никола Чубрило и Никола Милорадовић су основали
свој бенд, Дуо акустик, са којим наступају на
различитим местима. Можете их чути и током шетње
кроз Кнез Михајловоу улицу. Радо се сећају периода
када је идеја о бенду почела да се развија. У првој
години средње школе, током дивних дружења на
Ташмајдану, наши домци су дошли на идеју да оформе
бенд. Њихов први заједнички наступ се везује баш за
овај парк и то ће им остати као најлепша успомена из
домских дана.

ИЗ МОГ УГЛА...
ДАНИЦА МАРЈАНОВИЋ

КАРТА У ЈЕДНОМ
ПРАВЦУ?
Бертранд Расел је једном
рекао: „За мене је велико
понижење имати душу, чије
је понашање контролисано
географијом.“
Док сам истраживала на
ову тему, изненадила сам
се колики број цитата и
изјава неких од највећих
свестских умова у историји
сам нашла, а који посматрају
патриотизам као одлику
неразвијених и слабих
земаља и појединаца. По
њима, хероизам након
команде,
бесмислено
насиље и сав пљачкашки
бесмисао, су оно што
се ставља под маску
патриотизма.
Aли, да ли је патриотизам
само једна лоша или чак
непостојећа
особина,
или смо ми само изгубили
представу о ономе што би он у ствари требало да представља? Да ли
смо заборавили како се дефинише осећај поноса према достигнућима
и култури своје земље? Да ли то више не карактерише такве људе који
настоје да очувају њен карактер и идентитет?
Размишљање на ову тему, у мојој глави, покренуло је море питања које
сам добила сваки пут када сам споменула моју жељу за студирањем у
иностранству.
Да ли у нашој земљи влада чисто и искрено родољубље , па им је свако
ко не поседује исту количину тог осећања просто неразумљив, или само
незадовољство сопственим, тешко променљивим стањем у овој земљи и
прост балкански менталитет?
Одавно је познато да се у Србији новац и успех тешко праштају. Мени се
чини, теже ово друго.
Баш када сам се спремала да одем до ДААД организације (организација
Немачке која даје стипендије студентима из целе Европе за студирање у
Немачкој), другарица ме је питала: „Ти си стварно озбиљна у вези са тим?“
То питање је пратио и израз лица који бих очекивала једино у случају да
сам јој рекла да бих желела да студирам математику (они који ме знају,
знају и колико сам лоша у томе).
Одувек су ме занимале стране земље, њихови језици, култура и начин
живота који је свуда толико различит и специфичан, али сам одувек
мислила да не бих могла тамо да живим. Знате, стандардне добробити
домовине: говориш свој језик, близу си своје породице, пријатеља и
родбине, познајеш свој град, државу и обичаје.
Али, када сам отишла из свог родног града (да бих се школовала), одвојила
се од породице и родбине, научила два страна језика, схватила да се код
нас обичаји поштују како коме одогвара, а и да та иста држава коју знам
тежи да буде иста као оне државе које за наше самопрозване патриоте
представљају уточиште за кукавице, схватила сам да је много тешко остати
овде, а бити на добитку.
Ја сам некако одувек знала где и када желим да будем, али ми је много
времена требало да одлучим да стварно не желим да живим у Србији. Или
на Балкану.
Увек су ми говорили: „Ма, најлакше је да одеш.“, али да ли је стварно тако?
Да ли неки стварно мисле да је лакше отићи из земље у којој си се родио
и у којој су све твоје успомене, да би био само странац? Не, није лакше.
Довољно је тешко када не можеш да искажеш неку своју мисао, јер не знаш
добро језик, али када све ставиш на папир и замислиш себе за неких десет
година, видиш да, иако није можда најлакша опција, тренутно дефитивно
јесте најбоља.
Велики број одлази у иностранство због посла и новца, просто јер је у
Србији таква ситуација да тога најмање има, али постоји и много оних који
из неких других, по мени битнијих разлога одлазе.
Дошли смо у ситуацију да друштво деценијама младе, талентоване и
образоване људе жељне знања и добрих промена, угњетава и игнорише.

И баш ти људи, који су благо наше земље, одлазе, и ми оно највредније што
имамо, поклањамо другима.
Што мање размишљаш, а више слушаш, то ти је данас боље.
Принуђени смо да живимо у држави у којој влада деградација друштва, а
не слобода говора. Тамо где се у школу иде само зато што се мора, а значај
образовања нам представљају кроз новац. Учимо да бисмо имали добар
посао и плату, а не да бисмо нешто знали, а све разумели.
Данас се не читају књиге, него твитови. Не знамо ко је Владета Јеротић,
али зато знамо које певачице су ушле у који ријалити. И што је најтужније,
знамо то чак и онда када не желимо, зато што су такве вести узеле маха у
свим врстама информисања и окружују нас, не дајући нам могућност да их
игноришемо.
Медији од тога зарађују, а већинско старо и необразовано становништво
има неку разонаду док се труди да заборави финансијске и друге
проблеме. А ви који бисте нешто паметно и вредно да видите и чујете,
имате библиотеке, зар не?
Сво то затупљивање нације нажалост има ефекта и велике последице. Деца
не знају да наброје ни све континенте, али зато знају за све српске старлете,
које не представљају ништа друго до виши стадијум обичне проституције.
Сав државни капитал се толико дуго улаже у Београд да људима који живе
у мањим градовима (а да не говоримо о селима) не преостаје ништа друго
него да траже своје место под сунцем негде другде. Затварају се школе јер
има све мање деце, али се зато фабрике и друга радна места не отварају,
иако има све више неазпослених. И тај наш главни град постаје пун људи
који из таквих места беже, јер у таквим варошима где се и банке и домови
здравља затварају, они немају никакву будућност, већ све лошије услове за
живот и даљи развој.
Мада и наш Београд има одређене капацитете. Он пружа разне могућности,
али исто по одређеној цени.
Он вам је нешто као мало иностранство за људе из унутрашњости. Код куће
мисле да ти је ту фантастично, а ти знаш да и није баш све тако сјајно, али да
ти је дефинитвно боље него тамо.
Да се разумемо, ја волим своју земљу, обичаје и порекло, и мислим да је
градић у коме сам се родила један од најлепших у Србији, и жао ми је што
текст на ову тему прожет са толико ружних ствари које у њој постоје, али
то је реалност.
Докле год се игноришемо, а не делујемо, нећемо се маћи са ове мртве
тачке на којој стојимо већ скоро двадесет година.
Незадовољство, игнорисање и бег су сасвим нормалне реакције на појаве
које су данас проблем у друштву, поготово за младе људе који имају, могу
и желе много тога да пруже, али немају шансе. Данас шанса и веза имају
једнако значење.
Када гледате како све поскупљује, а плата ваших родитеља је некако све
мања, када поред свих дивних жена које су допринеле нашој науци и
књижевности, епитет „српска мајка“ добије жена која је носила полицијску
наруквицу (илити наногицу), када видите да су болесни људи принуђени да
у медијима моле за новац како би се лечили и када пропустите три аутобуса
по киши јер ни у један нисте могли да уђете од гужве , дође вам да одмах
спакујете кофер и купите карту у једном правцу.
Проклетство нашег сировог балканског меналитета јесте што не учимо из
својих грешака и одбијамо оно што не разумемо, под изговором да је глупо.
Право мишљења и одлуке је оно што нико не може да нам одузме. Свако
има мишљење на ову тему, и ја могу да разумем обе стране. Лепо је када
неко воли своју земљу и жели да у њој живи, али само онда када је та
љубав искрена. Љубав по пароли „волим те док ми је лепо“ сакривена иза
пратриотизма није оно што овој земљи треба.
Одлука је на нама самима и наша могућност расуђивања и закључивања
је кључна.
Остати овде и бити модерни Дон Кихот, или чекати неко боље сутра, или
узети данас у своје руке и створити сам боље сутра, питање је храбрости.
Не зна се за шта вам треба више храбрости.
Битно је само бити искрен према себи, својим могућностима и жељама. А
онда, када донесемо одлуку, на сцену ступају живот и срећа. Нико не зна
шта носи дан, а овде код нас, чини ми се, дан већ дуго није свануо.
И када схватимо све горе наведено, када почнемо да мислимо колективно,
а не индивидуално , када смањимо „одлив мозгова „ и када схватимо да је
и наш глас важан, можда и угледамо трачак светла у овом дугом, српском
сивилу.

РАДИОНИЦА
ХИВ- ЗДРАВО И ОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ

ХИВ/АИДС

БУДИМО ОДГОВОРНИ
ЗА СВОЈЕ ПОНАШАЊЕ
Поводом светског дана борбе против АИДС-а, који се обележева 1. децембра, у оквиру Дома
“Јелица Миловановић“ одржана је радионица са великим бројем учесника. Ослањајући се на
податке програма Уједињених нација и Светске здравствене организације о ХИВ вирусу и СИДИ,
од појаве овог обољења па до данас, увиђамо да је у свету било заражено укупно око 60 милиона
људи, а од компликација повезаних са сидом је умрло око 25 милиона.

Учимо кроз доживљаје
Циљ радионице је био да стекнемо нова знања,
проширимо постојећа, и да поделимо своје ставове и
сазнања са другим учесницима. Радионица је успешно
одржана уз унапред планирани концепт. На самом
почетку смо имали уводну активност у којој је циљ
био да се учесници укључе у атмосферу радионице, да
се опусте и припреме за рад који предстоји. Затим је
уследила активност која изазива доживљај- користећи се
различитим техникама тежили смо изазивању осећања,
ставова, доживљаја, сећања, искустава која су предмет
на коме ће се радити у радионици. Једна од учесница
радионица, која похађа Mедицинску школу, поделила
је своје искуство када је на пракси имала прилике
да се сусретне са ХИВ+ особом којој је вадила крв, и
при томе је била посебно опрезна. Главну активност
је подразумевала импровизацију понашања људи у
градском превозу према ХИВ+ особама и донели смо
закључак да су те особе безразложно одбациване и

осуђиване. Прихватила сам задатак да у овој вежби
станем на место ХИВ+ особе, и из личног доживљаја могу
рећи да је јако тешко комуницирати са људима, а чак
незамисливо спријатељити се, или осетити љубазност
неког од њих. На крају смо размењивали своје ставове и
имали простора за емоционално растерећење и завршну
активност са којом смо се извели из доживљаја који је
био тема рада. Похвално је што смо сви као одговор на
питање васпитача ,,Како бисмо поступили када бисмо
сазнали да смо имали однос са ХИВ+ особом и да смо
можда и сами ХИВ+?“, једногласно одговорили да не
бисмо непромишљено ступили у незаштићене осносе.
Сложили смо се и око става да није срамота купити и
питати за контрацепцију, већ је срамота да не водимо
рачуна о свом здрављу и да се понашамо неодговорно.
За нас, ова радионица је представљала једно лепо и
поучно искуство, у ком смо могли слободно да говоримо
о својим недоумицама и на богат начин употпунимо своја
знања.

ХИВ/АИДС представља један од најзначајнијих феномена који
се појавио у двадесетом веку. Иако су први званични случајеви
пријављени тек 1981. године, до данас је регистровано више
од 100 милиона случајева, а претпоставља се да је прави број
оболелих много већи.
Пуно медицинско име за АИДС јесте Acquired Immuno Deficiency Sindrom, тј. синдром стеченог губитка имунитета.
АИДС представља стање организма узроковано вирусом
ХИВ-а (Human Imunodeficiency virus, тј. вирус људске
имунодефицијенције). Овај вирус напада посебне ћелије
имуног система, Т4 ћелије. Ове ћелије служе да координирају
имунолошки систем, односно да упуте остале ћелије имуног
система ка “уљезу”. ХИВ вирус уништава ове ћелије и тиме
онемогућава активирање имуног система (производњу
антитела и сл.).

АИДС се данас посматра као био-психо-социјaлни проблем.
Одустајањем од концепта ризичне групе у корист ризичног
понашања, ХИВ/АИДС је ушла у све токове живота, што
је вероватно имало за последицу појаву предрасуда,
ирационалног страха, па и отвореног непријатељства и
агресије према особама за које се «сумња» да су оболеле.
Све то води ка појави проблема у друштву да се оболели
од ХИВ-а маргинализују и осуђују, које понекад иде до тога
да оболеле треба изоловати од осталог, «нормалног» дела
друштва.

Kлиничка слика ХИВ/АИДС представљена је
следећим фазама:

Да би се остварила превенција ХИВ-а, неопходно је усвојити
здраво и одговорно понашање. Оно укључује:

1. ХИВ ТРАНСМИСИЈА – инфекција организма ХИВ вирусом

1. Kоришћење кондома увек и при сваком сексуалном
односу. Kористити само кондоме који су електронски
тестирани. Kондом немојте држати на топлом месту (у џепу
панталона), јер га топлота може оштетити. Проверити датум

2. АСИМПТОМАТСKА ФАЗА – инкубација вируса у организму,
током кога се инфицирана особа осећа и понаша здраво
веома дуго (у просеку 10 – 12 година)
3. ФАЗА АИДС-а – последња фаза болести, када је имуно
систем толик ослабљен да особа умире од опортунистичких
болести (болести које сам по себи нису смртоносне, али
услед ослабљености организма, могу као исход имати смрт).
У просеку траје 1 – 5 година.

производње.
2. Kоришћење стерилне игле и шприца у случају да
користите дрогу. Увек користити само нову шприц и иглу. У
случају да их немате при руци, користити само своју, никако
не позајмљивати неком другом.
Вирус ХИВ-а се налази у свим телесним течностима, али је
само у крви, сперми, вагиналном секрету и мајчином млеку 3. Избегавати сексуалне односе под дејством алкохола или
наркотика.
довољна концентрација којом се може десити инфекција.
4. У случају да желите да ставите минђушу на неки део тела,
Три главна начина преноса ХИВ-а су:
или да урадите тетоважу, потражите провереног стручњака
и захтевајте да користи стерилну иглу.
1. Незаштићеним сексуалним односом са особом која је
ХИВ позитивна
2. Дељењем игле и шприца са особом која је ХИВ позитивна Лечење ХИВ-а
3. Преносом са мајке на дете (вертикална трансмисија)
а.

Путем трудноће

б.

Путем порађаја

ц.

Путем дојења

Зараженост ХИВ-ом је потпуно извесна претња по живот која
доноси многе промене у животу оболелог, његових ближњих
и понашању других према њима. Акутни проблеми људи који
су ХИВ позитивни или су оболели од АИДС-а јесте неадекватно
и нередовно лечење као и дискриминација у комплетном
окружењу. Велики број људи из околине оболелог се повлачи,
постављајући га у ситуацију да се осећа напуштено и усамљено.
Такође, јавља се и дискриминација особе на социјалном и
индивидуалном плану.

Не постоје више ризичне групе,
већ само ризично понашање
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Превенција ХИВ-а је искључиво
здраво и одговорно понашање

ХИВ је неизлечива болест и не постоји вакцина против
ХИВ-а.
Лекови који данас постоје делују у два правца:
1. Спречавају или помажу код опортунистичких инфекција
и болести.
2. Спречавају ширење ХИВ вируса и његово уништавање
имуног система.

Лекови не уклања ХИВ вирус.
Једина заштита јесте

ЗДРАВО И ОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ!

Јана Вукасовић

ДОМСКЕ
ВЕСТИ

Традиционално дружење у
Будимпешти

“О, какав диван дан”
Почетком школске године у сали Дома ученика „Јелица
Миловановић“, уважена српска глумица, Весна Пећанац,
је одиграла своју монокомедију „О, какав диван дан“. Наша
гошћа са пуно хумора говори о породичним односима,
сукобима, љубави и праштању. Она на маестралан начин
младе доводи на место где се сретну сами са собом и
спознају многе ствари. Весна је ову представу одиграла
преко 1700 пута.
Весна Пећанац је рођена у Љубљани. Била је удата за
режисера Живка Николића, а велики део каријере је
глумила у позоришту „Атеље 212“ у Београду. Остварила је
бројне улоге у филмовима и телевизијским серијама. Њене
најпознатије позоришне представе су „Слике жалосних
догађаја“, „О, какав диван дан“, „Радован трећи“, и многе
друге.
Пуно заинтересованих ученика је присуствовало овом
догађају и преносимо вам утиске са представе неких од
њих:
• „Одлична је представа! Свако од нас се бар мало препозна
у неком сегменту приче. Ово је искрен текст и после њега
нико не може остати равнодушан.“
• „Дирљива је прича и показује нам однос родитеља и
деце, наше одрастање. Весна без сценографије и сама на
сцени успева да нас очара хумором, а и да нас натера на
размишљање.“
• „Ова прича ће оставити велики траг у мом животу, утицаће
да направим велики корак ка напретку и биће мој водич
кроз будућност.“
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Наш Дом има лепу традицију да сваке године организује
дружење и негује сарадњу са Гимназијом „Никола Тесла“ и
ђачким домом из Будимпеште. То је једина школа ван Србије
у којој се настава организује на српском језику. Тако смо
и ове године, половином октобра, посетили наше драге
пријатеље из Мађарске који су нас сјајно угостили и учинили
нам боравак у њиховом граду врло пријатним. Васпитач
Милан Јеремић био је расположен да нам пренесе утиске и
детаље са тог путовања:
,,Сарадња са пријатељским Домом „Никола Тесла“ траје
дуже од шест година на обострано задовољство. Сваке
године имамо могућност да посетимо наше пријатеље, као и
они нас. Током путовања имали смо прилику да разменимо
радна искуства са директором и васпитачима, као и да
обиђемо њихову установу. Деца увек иду пре подне у школу,
тако да се васпитачи прилагођавају и имају усклађено време
према њима.
Током боравка обишли смо Будимпешту и посетили град
Сент Андреу, коју су подигли Срби. У њему се налази
неколико српских православних цркава и такође смо се
упознали са историјским знаменитостима. Посетили смо
Беч и из њега носимо лепе успомене.
Веома смо захвални нашем пријатељима, који су нас дивно
угостили и који су се трудили да наш боравак учине што
лепшим. Надамо се да ће и они нас ускоро посетити.“

Музеј Народне банке Србије
Наш Дом је, 5.октобра 2015. године, организовао са
пријатељима из Дома ученика cредње железничке школе
посету музеју Народне банке Србије.
Народна банка Србије је централна банка Републике Србије.
Основана је 2. јула 1884. под именом Привилегована народна
банка Краљевине Србије. Основне функције Народне банке
Србије су да утврђује и спроводи монетарну политику,
води политику курса динара, чува девизне резерве и
управља њима, издаје новчанице и ковани новац и стара се
о функционисању платног промета и финансијског система.
У музеју смо видели новчанице које су се користиле
кроз векове. Тамо се налазе новчанице очуване из доба
турске власти у Србији па до дана данашњег. Сачувана је и
новчаница која је у то време имала највећу вредност, од 500
милијарди динара.
Осим наученог, имали смо прилику да правимо новчић који
смо задржали као успомену, а на одушевљење свих нас
добили смо и новчаницу са својим ликом.
Посета је била заиста занимљива, корисна и врло смо
захвални свима који су нас веома љубазно угостили.

Посета Белом двору
Док многе туристичке агенције организују обилазак Белог
двора, због његовог атрактивног изгледа и садржаја,
наши другари су у организацији Дома имали прилику да у
октобру 2015. године посете ову грађевину, која заједно са
Краљевским двором чини дворски комплекс.
Налази се на највишем брежуљку Дедиња, а приликом
посете сазнали смо да је изграђен 1936. године, по пројекту
Александра Ђорђевића. Сама изградња започета је 1934.
године са иницијативом Александра I да сагради резиденцију
својим престолонаследницима, али будући да је преминуо те
године није дочекао завршетак радова. Изградњу је завршио
кнез Павле. Данас Бели двор користи принц Александар II са
својом породицом.
Приликом посете видели смо веома вредне и скупоцене слике
светских уметника, па и портрет Александра I насликаног од
стране познатог сликара Паје Јовановића. Били смо у прилици
да уживамо у прелепим парковима и предивном погледу на
цео град. Комплекс поседује и највећи приватни биоскоп на
Балкану са готово свим Титовим колекцијама Џон Вејнових
филмова. Дворски комплекс препун је другим интересантним
садржајем као што су: канабет Слободана Милошевића, гроб
Титове невенчане супруге Даворјанке, слике Рембранта, и већ
поменутог Паје Јовановића.
Овим обиласком смо обогатили наш ‘’списак’’ посећених
српских знаменитости што и одржава Србију овако
величанственом земљом.

Наши ученици у позоришту

Домски биоскоп

Црвени крст ,,Звездара“
о трговини људима

Наша драмска секција се потрудила да ове године почне са радом Домски
биоскоп. До сада су наши ученици имали прилике да погледају два филма,
која су потпуно различитог жанра- My Fair Lady, романтични мјузикл, снимљен
према истоименој бродвејској представи, темељен на тексту „Пигмалион“
ирског писца Бернарда Шоа и Психо, култни психолошки трилер интригантног
и котроверзног редитеља Алфреда Хичкока. Разговарали смо са васпитачицом
Иваном Матић која нам је образложила њихову иницијативу:
„Примарна идеја је понудити ученицима садржаје уз које би имали могућност
да квалитетно, а истовремено забавно проведу своје слободно време. Такође,
ми у драмској секцији били смо сагласни да је неопходно испунити и едукативну
димензију, односно, указати ученицима на важност познавања одређених
остварења која су оставила неизбрисив траг у светској кинематографији.
Бирамо филмове са јаким порукама. Када се филм Психо завршио, ученици су
остали у живој дискусији, анализи на тему шта доводи до тако тешког психичког
обољења? Које су манифестације? Симптоми? Облици?... зато мислим да је идеја,
порука овог филма вишеслојна, формулисана на више нивоа- на сазнајном,
етичком, емоционалном, културолошком...“

У библиотеци Дома ,,Јелица Миловановић“ одржано је
предавање о трговини људима. Волонтери Црвеног крста
су истакли да је веома важно да млади сазнају што више
о томе, јер свакодневно број жртава расте. У разговору са
волонтерима сазнали смо да је циљ овог предавања да
се млади склоне са улице и науче како да их не заварају
примамљиве понуде које заправо имају циљ да их преваре.
Сексуална и радна експлоатација као и просјачење су једне
од најзаступљенијих видова искоришћавања. Највише се
обмањују деца и жене, док се мушкарци највише користе
као радна снага. Домци су имали прилику да постављају
питања која их итересују, при чему су се чланови Црвеног
крста трудили да им кроз примере из живота што више
приближе и објасне колико је заправо трговина људима
озбиљна и опасна. Након завршетка предавања, ученици
су стекли нова сазнања и подигла им се свест о великом
проблему трговине људима.

Дом ученика „Јелица Миловановић“ је ове школске године
организовала и заједничке одласке у позориште. Наш избор
за ову сезону је Позориште на Теразијама са представама
Продуценти и Чикаго.
Чикаго је један од најпопуларнијих бродвејских мјузикла
у коме се преплићу страст, пожуда, сплетке, убиства, шоу
бизнис и корупција судства. Кроз фантастичне кореографије
и сонгове, глумци нам на сатиричан начин преносе стање
друштва у Америци из времена двадесетих годна прошлог
века. Представа је продуковала многе музичке хитове, од којих
је најпознатији „Сав тај џез“.
Погледали смо и представу Дамски гамбит у сали Академије
28. Комад је прича о две другарице, Маци и Јаци, које се целог
живота међусобно такмиче да покажу која је боља особа,
успешнија личност и већа заводница. На комичан начине су нас
глумице у потпуности увеле у динамику ове две младе жене.

МИЛИЦА РАКОЊАЦ
РОЂЕНА ЗА ПИЛОТИРАЊЕ

Миличин избор подржавају и њени професори и јако су
задовољни што имају ученицу попут ње. Мишљења су
да ће јој ово искуство помоћи и у учењу и савладавању
стручних предмета. Подршку добија и од старијих колега,
који је посматрају као веома храбру, дају јој савете и радо јој
преносе своја знања и искуства.
Многи су до сада уживали летећи са Милицом. Желели су
да виде како је бити у ваздуху и какав је осећај летети међу
облацима. Успела је и брата да заинтересује за летење, након
прве вожње. Био је пун утисака и узбуђења када су слетели.
Колико је храбра, упорна и радна, толико је и скромна. Не
воли када се њени успеси стављају у први план и тада се
осећа нелагодно. Након завршетка средње школе планира
да упише Машински факултет, јер жели да се оствари у свим
гранама вазухопловства- и као пилот, и као инжењер.

УПОРНОШЋУ И
ЉУБАВЉУ КРОЗ
ОБЛАКЕ
Средња школа је доба у ком сви ми тежимо ка остварењу
неког циља везаног за професионални развој, и све
чинимо да утабамо пут до жељеног занимања. Неки од
нас се баш у овом периоду нађу у расцепу између жеље
и могућности, али не и наша Милица. Ово је прича о
девојци чији су снови, већ са шеснаест година, кренули да
се остварују. Она је озбиљно прихватила животне изазове,
храбро им се супротставила и заузврат је добила успех као
највећу награду.
Милица Ракоњац је рођена у Ваљеву. Ученица је Дома
„Јелица Миловановић“ и похађа Ваздухопловну академију,
смер војни авиотехничар за електронску опрему
ваздухоплова. Ова млада девојка је одувек желела нешто
изазовно и видимо да је успела у томе. Иза себе већ има
двадесет самосталних летова и машта да једног дана
управља Боингом 747-400 за домаћу компанију.

Милице, желимо ти угодан лет још много пута
кроз живот!

Одувек се интересовала за
ваздухопловство
Још од малих ногу је знала да је ваздухопловство оно чиме
би желела да се бави. Волела је изазове и увек је тежила
да испитује своје могућности до краја. За Ваздухопловну
академију је сазнала преко
интернета. Састављајући
листу жеља за даље
школовање, претраживала
је интернет у нади да ће
пронаћи неку школу која
ће јој помоћи да развије
и усаврши своја знања о
ваздухопловству. Тада је
увидела да је ова школа
баш прави избор за њу.
Уз консултације са кумом,
који је и њен инструктор
летења, одабрала је смер
војни авиотехничар за
електронску
опрему
ваздухоплова. Сматрали
су да је овај смер тренутно
најтраженији.
Милица
се није покајала што је
уписала ову школу и ништа
у њој не би мењала. Каже
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да је напорно, да има много градива и да се од ученика
очекује пуно труда и посвећености. Са много воље,
мотивације и подршке успева да се избори са школским
обавезама и врло добар је ђак. Планира да свој просек
подигне до одличног, чим јој се тренутне обавезе мало
смање. Задовољна је друштвом у школи, једино што сматра
да се међусобно гледају више као конкуренција.

„Небо је граница“
За обуку летења Милица је почела да се интересује на
почетку друге године и тада је имала жељу само да се
провоза у авиону.
„Одувек сам желела нешто изазовно, тешко
остварљиво, волела сам да показујем свој борбени дух,
који је за ваздухопловство веома потребан”, истиче
наша саговорница.
До сада је имала 20 самосталних летова и 55 часова летења.
Спремна је у мају да изађе на практични део испита за ППЛ
дозволу, за спортског пилота. Испит има и теоријски део,
који се састоји од девет предмета које Милица већ увелико
спрема. Управљала је Цесном 150, која јој се и највише
допала, Цесном 172, Цесном 172-Рокетица, Утовом 75 и
Аном 2. У будућности би волела да управља Боинг-ом 747400 и да ради за домаћу компанију.

Вежите се, полећемо!
Пред први лет није имала терму и једва је чекала да полети.
Чим се нашла међу облацима, схватила је да је то посао за
њу, да је у авиону сигурна и да је летење оно што је чини
срећном. Веома јој је значила подршка инструктора који
сматра да је Милица рођена за ово занимање и да има
развијен осећај за летење.

„У авиону сам сигурна и летење ме испуњава.“
Чланови породице су у почетку били уплашени, мислили
су да је превише млада за ове авантуре. Саветовали су јој
да се не упушта у све то, јер су сматрали да је јако тешко
у томе и истрајати. Временом су схватили да нису били у
праву и сада су веома поносни на њу. Данас јој породица
представља велику подршку и стално је подсећају да не
одустаје од свог циља.

Животна ширина
Миличина
интересовања
се
не
завршавају
на
ваздухопловству, летењу и школским обавезама. Слободног
времена нема пуно, али се увек труди да га проведе са
породицом и пријатељима. Уз њих се пуни енергијом и они
су јој главна покретачка снага. Раније је редовно тренирала
џудо, а с обзиром да је сада пребукирана другим обавезама,
тренира само рекреативно. Код ње се испољава и уметничка
страна, која се манифестује кроз љубав према певању,
сликању и глуми. Није баш неко ко воли да излази често, али
увек ће наћи времена за виђање са правим пријатељима.
На пословном плану јој је узор њен инструктор летења, а на
животном, моралном и духовном њена породица.
`Животом у Дому је јако задовољна и ништа не би мењала.
Стекла је пуно пријатеља са којима дели и лепо у ружно.
Сматра да јој је Дом једно велико животно искуство, које је
допринело да буде јача, зрелија и самосталнија. Постарала
се да усвоји све добре стране које колективни живот носи са
собом и увек ће Дом памтити као лепу успомену.
Са осмехом на лицу, док прича колико је срећна што је
управо добила пилотску униформу, Милица оставља на нас
величанствен утисак. Храброст, рад и упорност су само неке
од особина које је красе. Разговарали сам са једном младом
особом која има јасну визију свог живота и свим снагама
јуриша до зацртаних циљева. Свесна својих капацитета,
врлина и мана, Милица не отвара себи другу опцију, осим да
успе у ономе што жели.
Ова њена прича шаље младима јаку поруку о томе колико је
важно бити истрајан на свом путу ка срећи.

Јована Брајковић

„Најзначајнија искуства за мене
су пилотирање, које ми проширује
знања и храни моју потребу за
изазовом, и живот у Дому, који ми
је пружио једно велико животно
искуство.“

НАШИ УСПЕШНИ БИВШИ УЧЕНИЦИ
ГИТАРИСТА, СРЂАН ГРУЈИЧИЋ

МЕДАЉА ЗА ЧАСТ И ХУМАНОСТ
Пре више од петнаест година је Срђан Грујичић дошао у наш Дом, као ученик средње музичке школе „Јосип Славенски“.
Они који га се сећају из тог времена, радо о њему причају и памте га као талентованог дечака који је пленио својом
харизмом. Овај заљубљеник у гитару је данас професор на Париском конзерваторијуму Жан-Батист Лили и држи како
соло концерте, тако и оне у групацијама широм Француске и Европе.
Недавно је одржао хуманитарни концерт у париској сали „Colonne“ са којег је сав приход био уплаћен на рачун
највеће и најстарије хуманитaрне организације Француске, Le Secours Populaire, и намењен је деци са инвалидитетом
и специјалним потребама у Србији и Босни. Прва дама Француске, Валери Трирвајлер, се одушевила овим момком и
предложила му да наставе хуманитарну сарадњу. У оквиру обележавања 70 година од оснивања ове организације,
Срђану је додељена медаља за част и хуманост. То је за њега најважније признање које је добио. Овом племенитом
младом човеку хуманитаран рад пружа посебан и узвишен осећај.
Тренутно са оркестром, Srdjan GRUJICIC & L’OrKestre, ради на свом до сада највећем пројекту „Велики“, и позива све који
желе да нешто више сазнају о томе да посете његов сајт www.srdjangrujicic.com и да га контактирају. Срђану ће бити
више него драго да саветима помогне свима који ће се можда једног дана наћи у ситуацији сличној оној кроз коју је и
сам пролазио.
Како се код Вас развила љубав према музици?
Мислим да је то нешто природно, нешто што је од рођења
(а можда и пре) присутно у духу и што једноставно само по
себи исплива када му дође време. У прилог томе, говори и
чињеница да нико ни у широј породици није био музичар.
Упознао сам доста људи који се јако успешно баве разним
позивима и који су практично “изроди” у фамилији, а који
наводе исти тај инстиктивни набој ка професијама у којима
су срећни и остварени.
Да ли можете да нам кажете нешто више о себи, о вашем
детињству и путу до средње школе и нашег Дома?
Дакле, ја сам Срђан Грујичић, музичар, гитариста,
професор, композитор, рођен у Лозници пре тридесет
и једну годину. Имао сам срећно и спокојно детињство,
колико је то могло бити у оним околностима у којима се
наша земља тада налазила, али како мени, тако и другима.
Ничега није било у изобиљу, али свега довољно. Лети
Дрина и штапови за пецање, зими санке и грудвање, у
међувремену фудбал, кошарка на улици, колибе по шуми и
онолико школе, колико се морало.
Е, онда се у неком моменту у све умешала и гитара,
тачније са девет година, прво нижа школа у мом родном
граду, па онда концерти, па такмичења, па награде, па
се испоставило да би могло бити прилично забавно када
би школовање и, на неки начин, свој живот, усмерио и
посветио музици.
Одлука је пала на средњу музичку школу „Јосип Славенски“
у Београду, као институцију која има тада најбољу катедру
за класичну гитару у земљи. И тамо, кад смо подносили
пријаву, кажу они мом оцу и мени: “Имате доле ниже, у
Крунској, на двадесетак минута лаганим ходом одавде,
једну озбиљну установу у којој живи доста наших ђака из
унутрашњости и сви су прилично задовољни. Спустите
се до тамо, када сте већ овде, па видите какви су услови
уписа”.
И, ту се наравно појављује, главна звезда приче, Дом
„Јелица Миловановић“, жила куцавица, срце, душа,
комора и преткомора, алфа и омега живота младих
провинцијалаца, будућих инжењера, лекара, правника,
научника, уметника, спортиста, и тада, а и након тога
добрих људи.
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Гитара је веома познат инструмент, занима ме шта
је то што је у Вама пробудило жељу да свирате овај
инструмент?
Искрено, када је реч о музици, била је једино недоумица
који ћу инструмента свирати и у последњем кругу остали су
виолина и гитара, али из неког разлога победила је гитара
и никада нисам зажалио због тога. Недуго затим, једног
дана по повратку са службеног пута, на прагу куће појавила
се мајка са гитаром на којој су биле насликане палме. Тако
је све почело. Први пут сам засвирао на гитари са седам
година.
Која је прва песма коју сте научили да свирате?
О, Маријана, слатка мала Маријана. Званично прва. То је
било исто вече када је мајка донела гитару у кућу. Наиме, са
гитаром стигла је и мала црвена књижица која објашњава
да се тонови производе притискањем различитих места
на врату гитаре, а затим и окидањем притиснуте жице. О,
Маријана је била прва песма у поменутој књижици и после
студиозне анализе помогнуте инжењерским приступом
оца, зачас беше и одсвирана. Пар минута након тога
схватио сам принцип и онда су кренуле да се ређају песма
за песмом по принципу “на слух”. И тако је све почело ..
Ко је био ваш музички идол када сте били тинејџер?
Никада нисам имао неког посебног идола, али као клинац
волео сам приступ и размишљање Горана Бреговића, без
обзира што су многи имали опречно мишљење о њему.

Сви знамо да су први дани у дому најтежи, како је то
било у Вашем случају?
Сјајно, сећам се као да је било пре пет минута. Пет
клинаца, музичара, из исте школе, који се гледају,
смешкају, ћућоре са родитељима и у ормар слажу ствари
и брижљиво спаковане тегле којекаквих ђаконија, а све
то под будним оком шестог цимера, који је био четврта
година политехничке академије, али ипак врло љубазан
са новопеченим домцима. Све у свему дан за незаборав.
Управо ми је тај старији цимер, пар година касније, када
сам један део студија обављао у Америци на легендарном
Peabodzy и институту John Hopkins универзитета, чекао
на аеродрому У Вашингтону, као становник поменутог
града и пријатељ, што би рекли, за живота.
А, недавно ме је један други цимер, данас становник
Њујорк-а, пред сам почетак концерта назвао и чим сам
видео њенов број, без размишљања сам се јавио, без
обзира на ситуацију, јер сам знао да је нешто важно. И
било је јако важно. Само ме је брзо питао да му будем кум
на венчању. И наравно да сам прихватио са неописивим
задовољством.
Данас када путујем у било који већи град Европе и света,
скоро увек имам неког од пријатеља из домског периода,
а да не помињем колико сам само људи дочекао и
испратио у Паризу. То је заправо право и непроцењиво
благо.
Када се данас осврнете на правила у Дому да ли
мислите да су била добра?
Наравно да мислим да су била добра и да је тај строги
и праведни приступ, једини прави и могући. Васпитачи
су знали да процене када и коме могу да попусте, а то су
радили врло паметно и промишљено.
Да ли је Ваш васпитач учествовао и подржавао Вас у
вашем раду?
Јесте наравно, васпитач Јован Драгичевић и сам уметник,
знао је да осети и прочита сваког од нас и да се посатави
према свима како треба, а често пута врло оштро и
ауторитативно. Са њим није било шале и то је јасно
стављао до знања. Чак је било и момената где је можда

бивао и превише строг, знао је и сам то, али данас сам му
захвалан због свега.
Колико је било тешко следити своје снове?
Пут до циља јесте оно што чини сам циљ, а самим тим и
наш живот, који се састоји од мноштва малих путева, како
духовних тако и световних. Сваки је једно ново богатство
и једна нова срећа и шанса да се њиме корача. Снови су ту
да нас носе, да нам помогну да видимо унутрашње светло и
чујемо дух који нас непогрешиво води.
Шта бисте имали да поручите млађим генерацијама?
Да је вера најважнија ствар, у себе, у Бога, у снове, у живот,
у љубав, у све лепо.
Драгана Бојић

МОЈА СРБИЈА
ТОПОЛА

ПОД КРОШЊАМА БУКВИ
За моју Тополу кажу да је смештена у срцу Шумадије, окружена долинама реке Каменице и Јасенице. Тим њеним
географским одредиштем почињу све приче о Тополи. Опленац, црква Светог Ђорђа, маузолеј српске краљевске
породице, краљеви виногради, кућа краља Петра I, краљева вила, Карађорђева црква, конак, споменици и пребогата
историја су „рам за слику“ Тополе.
У окриљу легендарног Опленца смештен је овај град, окружен стовековним буквама, питомим брежуљцма и ливадама,
плавим шљивицима и виноградима.
Топола је мали град, један од седам општина Шумадијског округа. Основао га је Ђорђе Петровић- Карађорђе. Неки
подаци нам говоре да су овде постојала насеља још од времена после боја на Косову. Успомене на стара насеља можемо
видети у многим селима око Тополе у виду старих и напуштених гробаља. Пролазили су овим подручјем ратни вихори,
смењивале се управе разних царевина, одлазило, али се и поново враћало становништво захваћено сеобама. Због
сталних отпора народа овог краја се увек осећао дух жеље за слободом. Са успешним развојем српског устанка, Топола
као Карађорђева престоница, добија и већи политички значај. Карађорђе је 1808. године преуредио и још јаче утврдио
свој град изградивши високо и јако утврђење са кулом, школом, црквом и другим зградама. Од тада Топола постаје
центар државног живота. Долази до економског и друштвеног развоја овог подручја и досељавања нових становника.
Укупан број становника износи око 5000, а просечна старост становништва је 39 година. Великим делом је насељена
Србима, а број становника се сваке године повећава. На територији општине налази се 29 сеоских насеља.

Опленачки брежуљак
Део нашег амбијента, наше прошлости и свеукупне историје
је и Опленац. На опленачком брежуљку је најзначајнија
грађевина Црква Светог Ђорђа, задужбина краља Петра
Првог Карађорђевића у којој су сахрањени чланови породице
Карађорђевић. Црква је петокуполна грађевина, висинe 27
метара, постављена на вискокм соклу од белог венчачког
мермера, а у унутрашњости доминира мозаик са милионима
разнобојних стаклених коцкица разних нијанси и боја.
Крипта,намењена за сахрану умрлих чланова династије
Карађорђевића налази се под целом црквом, ту се налази 39
гробница у којима је сахрањено 28 чланова ове породице.
Туристи не пропуштају прилику да на Опленцу посете и кућу краља Петра која представља део задужбинског комплекса
основаног 1914. године. У кући се налази низ докумената, уникатних, као и личних предмета чланова краљевске
породице. Портрети чланова ове породице и икона израђена у седефу- ,,Тајна вечера“. Сабља на чијим су корицама
исписане битке у којима је краљ Александар учествовао, ратни дневник краља Петра I из Првог светског рата, мозаици
од злата, венчани прстен краља Александра и Марије, као и низ других црквених и личних ствари изложени су у кући.
Ту су такође и краљева и краљичина вила које се истичу не само прелепим сликама и портретима, већ и намештајем са
дуборезима.

Виногради Тополе
Предео око Тополе и Опленца је од давнина био познат по
узгајању квалитетне винове лозе и одличних вина. Погодна
клима и специфично земљиште допринели су да се најстарији
мештани овог краја определе за узгајање винових лоза. Можда
је и због тога на падинама близу врха брда Карађорђе засновао
плодоносне винограде који су се одржали и до кнеза Александра
који је наставио подухват свога оца и деде засадивши преко 50
хектара виограда. Временом су настала позната вина Тријумф,
Опленка, Жилавка и Розе. Краљвски виноград је постао познат,
а вина која су се добијала су се служила посебним приликама
код нас, али и на страним дворовима.
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Околни, умерено осунчани, брежуљци пребогати су и
другим воћем, лековитим биљем и многобројним врстама
јестивих гљива. Још од времена кнеза Александра основана
је Опленачка берба у част вина и грожђа која се и данас
традиционално слави сваке године у октобру у виду великог
тродевног вашара. Кроз ту свечаност се открива дух народа
и њихов начин живота.
И тако бих ја могла да причам о свом лепом граду, али
најбоље би било да дођете и лично се уврите да овај део
Србије, као и цела Шумадија, увек раширених руку дочкују
своје госте.
Милица Гавриловић

Кишни дан

ПЕСМЕ И ЕСЕЈИ

Беседа о речи
Реч. Да ли неко зна право значење речи, и да ли заправо постоји дефиниција? Како бих ја
или било ко на овом свету, као обичан смртник, могао описати нешто што је тако блиско
и тако познато, али пак тако тајанствено и скривено? И да ли нам заправо треба тачна
дефиниција? Ја нисам физичар, ја сам књижевник. У књижевности није толико битно да
знаш сваку дефиницију стилских фигура, него да знаш да их користиш на најбољи могући
начин. Књижевност је као живот- пракса, а не теорија. Бескорисно је знати све о свачему,
ако то исто не знаш да урадиш или искористиш. Људи су вековима преокупирани
тачношћу и прецизношћу. То није добро. Па ми смо људи, за име бога! Сви праве грешке,
нико није савршен, и тако треба да буде. У природи човека је да није идеалан, да има
мане, да не зна одговор на свако питање. Ми толиким истраживањима и дефиницијама
наводно постајемо напреднији, паметнији, свеснији, и можда је то тачно, али губимо оно
најбитније, а то је људскост. Постајемо роботи који имају сваки одговор, сваку дефиницију,
али нећемо знати шта је тачно реч. Реч је превише људска за све те машине којим нам
је планета контаминирана. Зар треба уништити лепоту нечега тако једноставног? Не.
Реч је мој спасилац, мој господар, и нећу дати да неко својим роботским и нељудским
прљавим стопалима гази по њој. Док пламен књижевности гори у људима, реч се неће
покорити грозним и „савршеним“ људима који је лове својом бескорисном памећу. Реч
нам је показала колико може бити раскошна, а колико скромна, колико је мала, а колико
значајна, колико је небитна људима, а они зависе од ње. Да није речи, живели бисмо у
пећинама и ударали камењем по глави. Реч нас је зближила, повезала, развила нас је до
оваквог нивоа, и овако јој се захваљујемо? Треба да је пазимо као мало воде на длану,
да је волимо као рођену мајку, ипак нас је она створила и одгајила, а ми јој забисмо нож
у леђа. Реч је корен човечанства. То је заправо реч- човек. Да ли сад схватате зашто не
желим да се реч уништи?
Милан Стојиловић

Грешник

Овде сигуран,
и добро од тебе сачуван,
ипак излазим из
топлоте свог дома,
јер немам оно што
ми је најбитније.
Њу, и њене бескрајне
љубавне загрљаје од
чисте енергије.
Јер када је она ту,
облаци се разиђу,
звезде опет показују
свој ослепљујући сјај,
а ја добијем разлог
за срећу и живот,
док с њом мирно
чекам нови дан.

Можда нисам био најбољи,
можда нисам био најискренији,
а можда ни највернији,
али држим нешто на
длану свом меканом,
нешто што ти нико
други неће дати.
То је љубав.
Ја тебе волим,
ма колико год
то глупо звучало.

Ја волим свој грех и бол у мени
Јер нада мном бдију привржени
К'о анђели сред бедног
светилишта,
Где мене штују и моје ништа,
И црне јади моје разапете
Као идоле љубе пресвете.

Кад у хладним
зимским ноћима
осетиш топлоту
око струка,
то сам ја, и
не планирам да
те опет пустим.

Ја волим свој грех и бол у мени,
У аманет ми давно остављени
Као низа од старих дуката,
Сав мираз мој од чистога злата –
Одмазда мога родног завичаја
Коју крвљу плаћам – до самога
краја.
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Гушиш ме док
очајнички покушаваш
да људе закључаш
и кавез гнева и патње,
и мене дубље и дубље
закопаваш у ћошак
моје тамне собе.

Искреност

Ја волим свој грех и бол у мени
Јер земља је то и чврсти корени
Из којих настах – ја, мало једно,
Увек покорно, у души бедно,
Ходаћу гордо, сред свог очаја,
Путем греха свог – до самога
краја.

Марија Николић

Престани, досадна кишо,
доста ми је твојих песница
по мом изубијаном прозору.
Јер кад теби буде крај,
биће и мом
душевном покољу.

Милан Стојиловић
Цртежи,
Анђела Петровић

Свет по мојој мери
Не знам колико дуго је постојао свет пре мене. Не знам ни колико ће постојати
после мене. Не знам како је километрима далеко од мене. Мој живот је само
кап у океану коме се не назире крај. Човек је пролазио кроз разне фазе, али
постоје неке ствари за које сам сигурна, иако се овде задржавам тако кратко,
да просто такве треба да буду.
У свету по мојој мери људи не кроје свет само по својој мери. Природно
је да је свако себи најважнији, али ако свако гледа само себе нормално је да
свет неће бити добар за све, а сви су заслужили да то буде. Можемо гледати
само себе и евентуално своје ближње, нећемо марити ако своју срећу стичемо
преко несреће других, али доћи ће време када ћемо то осетити на својој кожи
– нечији себичлук и саможивост.
Мој идеални свет нема систем вредности који вредност садржи само у имену.
Окрећем се око себе и схватам да су људи заслепљени новцем и његовом
моћи. Сви размишљају само како до њега доћи, не обазирујући се на то
преко чега газе. Етикетирају једни друге по томе колико га поседују. Можемо
да имамо изобиље свега – пуно одеће, добрих аутомобила, накита, нула на
рачуну у банци, али љубав је та која треба да нас испуни. Ако ње нема, наше
срце и душа остају празни. Не смемо да заборавимо да је љубав то што нас
покреће, чини живима, што нас је толико друго задржала на овој планети и
свет треба да пуца од љубави.
Свет по мојој мери не мари за различитости. Нико није крив што је бачен у овај
живот баш те боје, тог изгледа, те сексуалности. Где је логика у суђењу некоме
што није могао да обликује себе пре него што се родио? Треба да вреднујемо
оно што је постао и да се трудимо да не судимо чак ни његовим грешкама, јер
не знамо кроз шта је прошао, можда ће се баш сутра нама то догодити.
Ко сам ја да кројим ово пространство? Ко сам ја да мењам људе? Да,
око мене је толико лоших ствари на које само могу да пробам да се навикнем.
Али могу да пођем од себе. Свако, не треба, него мора да уради то исто и онда
можемо да се надамо да неће сваки други човек ког сретнемо на улици имати
тмуран израз лица и бити љут на живот.
Мина Шепић

ПЕСМЕ И ЕСЕЈИ

Све што си некад био
У ћошку собе седим,
над проблемима лебдим,
из твојих руку пуштен,
падам,
у океан суза.

Ања

Тебе не кривим,
већ у огледало гледам,
и не дам,
да ме свет прогута.

Ања. Сама помисао
на тебе ме загреје
у најхладнијим
децембарским данима,
и срце ми закуца,
јер поново живим.
Видим твоје лице
у глави, и
тонем
у твоје прекрасне очи.
Додирнем те, лагано,
и осетим Сунце
како излази на истоку.
Ти си моја светлост,
у најмрачнијим
тунелима света,
ти ме водиш,
твој глас је
пратим као
слеп, и не могу
да ти пустим руку.
Не желим
ниједан тренутак
да проведем без тебе,
јер се срушим,
сам
шетајући београдским улицама.
И тада, кад си ти
заиста поред мене,
не занима ме ништа.
Док сам у твом загљају,
Ништа друго није важно.
А сада ја лежим,
и у мраку, у плачу,
тихо, као успаванку,
изговарам твоје име.
Ања.

Јачи сам од тебе,
ти гледаш само себе,
у очима твојим,
киша,
из плавог неба.
Али, кад те видим
како уништаваш
све што си
некад био,
запитам се зашто
сам се предао.
Да тебе сачувам,
а ти си нестао.
И у плачу,
нема спаса,
у корену
великог праска,
створен сам,
и ти са мном,
биваш створен,
и од себе покорен.

Бол
Није ти било довољно?
месецима си ме
вукла као свог пса
док ме ниси коначно оставила и
заборавила
у непознатом делу града.
Недељама сам те терао
да не ћутиш.

Kрај
Глава ме боли. Све што је некад
Било у боји,
сада је сиво и изгубљено,
у мом расплаканом свемиру.
Меланхолично и беживотно,
сада је готово.

Сваким твојим трептајем,
давим се,
сужава ми се омча.
Иди,
јер не желим да
остатак свог
тихог живота,
проведем са
рукама око врата.
Милан Стојиловић
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Слике,
Тина Добросављевић

Дошао је крај, и нећу да патим.
Доста је твојих малих лажи, и
твоје пакости.
За мене више не постојиш.
Милан Стојиловић

ПРЕДАВАЊЕ
„ПРОВЕРИ- НЕ ОВЕРИ“

Кокaин
Хероин

ИМАШ ИЗБОР,
КАЖИ „НЕ“
ДРОГАМА!
Дом ученика „Јелица Миловановић“ је 1. децембра
2015. године угостио предаваче из „Центра за
превенцију наркоманије“ који су одржали предавање
„Провери-не овери“. Стравичан податак, да у Србији
има 100.000 зависника од дроге и да се све више
младих упушта у конзумирање психоактивних
супстанци, је подстакао наш стручни тим да се позабави
превенцијом и предузме кораке у отклањању узрока
који најподложнију популацију воде у зависност од
наркотика.
Библиотека је била пуна, заинтересованост учесника
је била на високом нивоу. „Пљуштала“ су питања и
размењивала су се искуства и дилеме. Кроз квалитетну
размену са предавачима изашли смо пуни утисака и
свеснији страхота које дрога са собом носи. У главама
нам се вртела последња реченица коју смо чули: „Не
постоји опција- узећу дрогу још овај пут!“.

Нaркомaнијa
Светска здравствена организација је дефинисала дрогу као
„сваку супстанцу која је у стању да, када се нађе у живом
организму, модификује његову једну или више функција и да
након поновљене употребе доведе до психичке или физичке
зависности“. Нaркомaнијa је болест зaвисности, снажна
везаност појединца за неку психоактивну супстанцу. Светска
здравствена организација је 1957. године дефинисала
наркоманију као „стање периодичне или хроничне
интоксикације изазвано поновљеним уношењем дроге“.

Мотиви који нaјчешће доводе
до коришћењa нaркотикa
Нaјчешће се нaркотици први пут пробaју у периоду
пубертетa. Мотиви младих су рaдознaлост, личнa
несигурност, жељa дa се осете одрaслим, ослобaђaње од
осећaњa досaде, неспремност да се суоче сa проблемимa
у породици или школи. Тинејџери не виде опaсност у
мaрихуaни, тaблетaмa, чaк ни у хероину. То што је узимaње
нaркотикa противзaконито дaје свему степен узбуђења и
осећај личне хрaбрости. Нико не рaзмишљa о последицaмa,
сaмa помисaо нa то дa се може постaти нaркомaн изaзивa
снисходљив осмех.
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Кaко то дa сaм одједном нaркомaн?
Јa сaм тaко пaметaн, леп, имaм јaк кaрaктер, бaвим се
спортом, a нaркомaни су губитници, болесни људи....Не,
јa могу дa узмем понекaд нешто, aли никaдa нећу постати
нaркомaн -тaкaв је психолошки одбрaмбени мехaнизaм у
свести тинејџера.

Последице коришћењa
психоaктивних супстaнци
Неке од болести које могу настати коришћењем дрога су
сепсa, инфекцијa срчaних зaлизaкa, ендокaрдитис, тромб,
упaлне промене нa крвним судовимa, токсично оштећење
јетре, цирозa, хепaтитис, полинеуропaтијa, зaрaженост
вирусимa ХИВ-a, ХЦВ-a, предозирaње, тровaње, неуролошки
дефицит, слaбљење имунитетa, нaрушенa исхрaнa,
хормонски дисбaлaнс, неплодност, епи нaпaди, тикови,
деменцијa и смрт.
Последице по психичко здрaвље су нaрушено пaмћење,
поремећaј снa, променa личности, губитaк интересовaњa зa
све што није повезaно сa нaркотицимa, мaнипулaцијa својих
нaјближих, емоционaлнa огрубелост, непринципијелност,
лaжи, пaрaнојa, стрaхови, психозе, депресије и рaспaд
личности.
Социјaлне последице су губитaк смислa животa, циљевa,
тежње кa рaзвоју, пaрaзитски нaчин животa нa рaчун
окружењa, губитaк послa, рaспaд породице, уништaвaње
психе својих нaјближих, дугови, финaнсијски крaх, нaсиље
премa слaбимa, склоност кa криминaлу, проблеми сa
зaконом, ризик од смртног исходa у тучaмa и сaобрaћaјним
несрећaмa.

Психоактивне супстанце
Коришћење и производња психоактивних супстанци (ПАС)
могу бити друштвено дозвољени, али и илегални. По овом
критеријуму се деле на: а) медикаменте (аналгетици, седативи
и сл.), б) алкохол, кафа и дуван- чија је употреба друштвено
дозвољена и в) дроге чије је коришћење незаконито.
Психоактивне супстанце се такође сврставају у групе зависно
од њиховог дејства
на мозак и нервни систем: опијати, депресори, стимуланси,
халуциногени, канабоиди и инхаланти.

Хероин је
најопаснија
дрога и добија
се од белог
опијумског мака.
У наркоманским
круговима
познат је као
„доп“, „хорс“,
„пајдо“, „жуто“...
Зависност од
хероина је
променa физиолошких и психичких процесa у оргaнизму
особе, кaдa се без нaркотикa она осећa недовољно вредном и
сaмо се под дејством дроге пријaтно осећa.
Нaјчешће се рaди о белом прaху, aли може бити и друге боје,
јер се хероин „сече“ , мешa сa другим супстaнцaмa. Укус му је
изрaзито горак. Зaвисници гa ушмркују, пуше или га узимaју нa
„иглу“. Сaмо после две недеље коришћењa хероинa долaзи до
физичке зaвисности.
Кaдa се хероин унесе у оргaнизaм долaзи до осећaјa јaке
еуфорије и топлине, долaзи до убрзaњa рaдa срцa, може
доћи до сврaбa, сувоће устa, мучнине, поврaћaњa, зенице су
сужене. После ове фaзе долaзи до тзв. „стонд“ фазе. Уочљива је
поспaност, падање главе, кaпци се спуштaју, срце спорије куцa,
a дисaње је отежaно што може довести до смрти.
Хероин доводи до смaњењa aпетитa, опстипaције и смaњењa
сексуaлне жеље, a особе су у депресији,изгледaју опијено,
нерaзумљиво говоре, не осећaју бол, рaд срцa је успорен. Код
предозирaњa долaзи до зaстојa дисaњa и смрти.

Постоји изрекa: “Штa може дa буде јaче
од хероинa?
Одговор је – кризa од хероинa.“
Кaдa се преживи aпстинентскa кризa (нервозa, кијaње,
зевaње, сузе теку, грчеви у желуцу, нервозa у ногaмa, осећaј
топло-хлaдно, бол у крстимa, пролив, поврaћaње, несaницa),
пaцијент проклиње хероин, дилере, пријaтеље, себе и куне
се дa неће више узимaти нaркотик. Мишљење се мењa после
неколико дaнa и појaвљује се „крејвинг“-жељa зa нaркотицимa.
Психичку зaвисност од хероинa предстaвљaју упорне,
неконтролисaне, опсесивне мисли, сећaњa, жељa зa
нaркотицимa , a после две недеље нaступa стрaх од
aпстиненцијaлне кризе, a долaзи и до честих депресијa сa
сaмоубилaчком жељом. Потребa зa дрогом је толико јaкa дa
је често пореде с глaђу или жеђу, којимa се особa не може
супростaвити снaгом воље, то је нa нивоу инстинктивних
реaкцијa. Због тогa је нaркомaн рaди нaркотикa нa све спремaн.

Кокaин је
нaркотик из групе
стимуланаса. Прах
беле боје и добија
се из биљке коке.
У наркоманским
круговима познат
је и као “бело“,
„кокс“, „кока“.
Нaјчешће се
ушмркује, a у
облику крекa пуши. Његови ефекти су крaткотрaјни и веомa
интезивни, а нaкон њих следи слом. Кaдa се ушмркује кокaин
до мозгa стиже зa 3-5 минут, a преко инјекције зa 30 секунди.
Приликом коришћења кокаина долaзи до повећaњa
будности, узбуђења, убрзaног пулса, повишеног крвног
притиска, несaнице, губитка aпетитa, еуфорије, осећaња
приливa енергије, смaњења потребе зa спaвaњем, појaчaне
узнемирености, потребе дa понови прво искуство опијености.
Долaзи до повећaња умне aктивности кaдa се човеку чини дa
су његове интелектуaлне способности неогрaничене.

Мaрихуaнa
Мaрихуaнa (потиче
од биљке кaнaбис)
дaнaс у неким
земљaмa кaо
што је Холaндијa
и Швaјцaрскa
употреба ове
супстaнце је
легaлнa, a у
неким земљама
је онa одобренa
кaо медицинско средство у лечењу низa болести. Кaнaбис
сaдржи ТХЦ (делтa-9-тетрaхидрокaнaбинол) супстaнцу којa
је покaзaлa блaготворнa својствa кaо лек против боловa,
против стресa и упaљењa коже, против мучнине изaзвaне
хемотерaпијом.
Последице конзумирања марихуане су поремећaј структуре и
динaмике мисaоног процесa, поремећaј опaжaњa, поремећaј
способности пaмћењa, узнемиреност, црвенило беоњaчa
, неaдеквaтнa склоност смеху, сувоћa у устимa и грлу,
рaсејaност...

Екстази

Екстази, познат
као „ексер“, је
амфетаминска
дрога. Продаје се у
облику таблета са
утиснутим логом
разноврсних
фигура. Ствара
психичку
зависност, а
симптоми су
слушне и видне
халуцинације, проширене зенице, скок притиска, поремећај
ритма говора, еуфорија или дисфорија, губитак апетита,
несаница и паничне реакције.
Иванка Радовановић

МАЛА ШКОЛА ГРАМАТИКЕ И ПРАВОПИСА

Душко Радовић

Дан матерњег језика се означава 21. фебруара.
Овај дан је УНЕСКО, светска организација
за заштиту културне баштине, године 1999.
прогласила као знак сећања на страдале
студенте који су 1952. године изгубили своје
животе бранећи свој матерњи језик у Источном
Пакистану, у Даки. Међутим, многи то данас и
не знају. Свест о значају матерњег језика није
на високом нивоу у Србији. Велики број младих
људи веома мало зна о нашем језику, не влада
добро правописним и граматичким правилима,
сажима језик, користи доста страних речи и
тиме занемарује матерњи језик. Улога језика је
од круцијалног значаја за очување културног
наслеђа народа, односно националног
идентитета народа.

Чињенице о српском језику
Језик представља биолошку, социјалну и психолошку појаву.
Својствен је само човеку. Њиме изражавамо своја осећања
и мисли, преносимо знања и искуства међу собом. На свету
постоји око 6800 различитих језика, који се говоре у 189
независних држава.
Европски језици припадају великој индоевропској породици.
Српски језик припада словенској групи језика. Говори га око
12 милиона људи. Као и сви језици, подложан је променама
у времену и простору, а те промене су условиле раслојавање
језика. Раслојавање језика се огледа у варијететима (различитим
облицима). Постоје три основне врсте раслојавања, а то су
територијално, социјално и функционално. Разлике у говору
појединаца, њихов лични језик је идиолект. Народне говоре
одређеног територијалног подручја називамо дијалектима.
Српски језик можемо поделити у два облика: народни и
књижевни језик. Народни језик је средство комуникације ширих
народних слојева и не подлеже нормама. Он није јединствен
због постојања разних дијалеката и социолеката. Књижевни
или стандардни савремени језик поштује норме, али њему
не припадају дијалекти и жаргони. Српски језик је заснован
на штокавском наречју. Оно је подељено на три различита
изговора гласа јат, а то су екавски изговор, ијекавски изговор и
икавски изговор. У стандардном језику су прихваћени екавски
и ијекавски изговор. Српски језик припада западној групи
јужнословенских језика.

Почетак словенске писмености
Година 863. представља годину почетак словенске писмености.
Заједно са ширењем писмености, ширило се и хришћанство
међу Словенима. То су чинили браћа из Солуна, Ћирило и
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Методије. Створили су прво словенско писмо- глагољицу.
Она је имала око четрдесет гласова. То је фонетско писмо.
Постоје два облика: обла (старији тип) и угласта (новији тип).
Преводом Библије настаје први књижевни језик свих Словенастарословенски. Њиме се није говорило, већ само читало и
појало, па се због тога он назива и староцрквенословенски
језик. У његовој основи је јужнословенски дијалект из Солуна,
али њега одликују и елементи грчког језика. Најстарији
споменици културе писани глагољицом су Маријино јеванђеље,
Башчанска плоча, Михановићев и Гршковићев одломак из
Дела апостолских. Крајем 9. и почетком 10. века створено је
млађе словенско писмо- ћирилица, коју је написао Климент
Охридски, Ћирилов ученик. Прво је имала 38 слова. Направљена
је по узору на грчко уставно писмо са додатним одређеним
знацима. Током дуге историје старословенски језик је претрпео
многобројне измене под различитим утицајима и тако су
настале његове рецензије. Битан споменик културе писан на
српскословенској редакцији је Мирослављево јеванђеље из
12.века. Значајно дело је и Душанов законик настао 1349.године,
јер је он први српски правни акт.

Најзначајнија личност у формирању нашег
језика је Вук Стефановић Караџић. Он је записао
наша усмена предања и сачувао нашу богату
традицију и културу од заборава. По узору на
рад Саве Мркаља, он је уобличио писмо, којим и
данас пишемо. Написао је први српски речник и
превео Нови завет на српски језик.

Колико је наш језик заиста наш?
Сигурно се сви понекад сетимо овог питања. Српски
језик је подлегао изменама, као и сви други језици на свету.
Историјски догађаји су значајно утицали на његов развој.
Много речи се више и не користи, већ су и заборављене, али
су и многе речи усвојене и језички фонд српског језика је
значајно обогаћен. У нашем језику постоји велики број туђица
и позајмљеница. То су речи страног порекла које су преузете и
прилагођене нашем језику. Лексички фонд нашег језика познаје
турцизме, романизме, германизме, грцизме, русизме, бохемизме
(чехизме), хунгаризме, црквенословенизме и англицизме. У веку
у коме живимо, добу развоја науке и технологије, на наш језик,
али и на друге језике, највећи утицај има енглески језик. Иако
многи упозоравају на штетне утицаје превелике употребе овог
језика, он има и своје добре стране. Он омогућава међународну
комуникацију и као и други језици чије смо речи прихватили,
он обогаћује наш језички фонд. Једна од бојазни од велике
употребе енглеског језика је и све чешћа употреба латинице
уместо ћирилице. Међутим, највећи страх од утицаја енглеског
језика представља губитак националног идентитета, због
његовог утицаја на културу и традицију.

Марија Арбутина

1.
А) Мој полубрат је полу-Словенац.
Б) Мој полу-брат је полу-Словенац.
В) Мој полубрат је полусловенац.
2.
А) Данас је 8. март, дан жена.
Б) Данас је 8. март, Дан жена.
В) Данас је 8. март, Дан Жена.
3.
А) Марија је синоћ била на журци.
Б) Марија је синоћ била на журки.
4.
А) Подстанар је поткрадао власника стана.
Б) Потстанар је поткрадао власника стана.
В) Подстанар је подкрадао власника стана.
5.
А) Недам ти да идеш на непроверена места и нећу ти дозволити да
излазиш до касно.
Б) Не дам ти да идеш на не проверена места и не ћу дозволити да
излазиш до касно.
В) Не дам ти да идеш на непроверена места и нећу дозволити да
излазиш до касно.
6.
А) Помоћићу ти да напишеш то и погледаћу шта си јуче урадила.
Б) Помоћи ћу ти да напишеш то и погледаћу шта си јуче урадила.
В) Помоћи ћу ти да напишеш то и погледа ћу шта си јуче урадила.
7.
А) Погрешила сам и морам да се извиним.
Б) Погрешила сам и морам да се извинем.
8.
А) Ја бих ишла на забаву, ако бисте и вас две ишле.
Б) Ја бих ишла на забаву, ако би и вас две ишле.
В) Ја би ишла на забаву, ако би и вас две ишле.
9.
А) Требала сам да размислим, пре него што сам изашла са њим.
Б) Требало је да размислим ,пре него што сам изашла са њим.
10.
Колико има слова најдужа реч српског језика?
А) 16
Б) 22
В) 19
11.
Које је значење речи подбрадњик?
А) Део женске ношње
Б) Глатки слој дрвета
В) Врста крушке
12.
Ког је порекла реч часопис?
А) Руског
Б) Француског
В) Чешког

ТАЧНИ ОДГОВОРИ

„Волимо српски језик свакога дана по
мало, јер он нема никога другог осим нас”

Проверите своје знање и заокружите реченицу за коју
сматрате да је исправно написана:

Одговор
1. А: Полу- се пише углавном састављено, а с цртицом
само ако друга реч почиње великим словом, нпр. полуФранцуз, полу-Словенац.
2. Одговор Б: Празници имају велико почетно слово само
у првој речи (и у речима које су саме властита имена):
Нова година, Божић, Велики петак, Дан жена...
3. Одговор Б: Дат. журки.
4. Одговор А: Под- остаје непромењено испред с и
ш (подстанар, подшишан...), иначе испред безвучног
сугласника прелази у пот (поткрадати, потпуковник...).
5.Одговор В: Не се увек пише одвојено од глагола у
личном облику (не знам, не дам, не бих, не могу...), осим у
спојевима нећу, немам и немој. С трпним придевом пише
се састављено (непроверен, нетакнут, непредвиђен...).
6. Одговор Б: Пише се састављено од глагола на –ти
(радићу, погледаћу...), а одвојено од глагола на –ћи (наћи
ћу, помоћи ћу...).
7. Одговор А: Извиним (се), а не извинем (то је облик
глагола извинути= савити).
8. Одговор А: Бих, бисмо и бисте у облицима погодбеног
начина не смеју се замењивати са би.
9. Одговор Б: Употребљава се безлично, ако је у споју с
глаголом, нпр. „Требало је да размислим“. Ако нема другог
глагола, требати се мења нормално кроз сва лица, нпр. „Не
требаш ми“.
10. Одговор Б: Престолонаследниковица.
11. Одговор под А: Део женске ношње.
12. Одговор В: Чешког.

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК

РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦА
ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

ЧУДА СУ СВУДА
И ове 2015. године, од 3. до 6. децембра одржан је Фестивал
науке у Београду. Од природних наука физике и хемије, преко
биологије, географије и геологије до друштвених наука попут
историје и психологије, на фестивалу су се могли видети
многи занимљиви експерименти и појаве.
Велики број научника из земље и света организовао је
четвородневну изложбу за 28.000 посетилаца. Радионице за
млађе, експерименти за старије, чак и једно место злочина
– све су то били делови забавног програма овогодишњег
Фестивала.
Посетиоци свих узраста свирали су током четири фестивалска
дана ласерску харфу, видели матичне ћелије и њихов
стварни потенцијал, као и проширену реалност када су сви
заинтресовани добили јединствену прилику да се сликају са
великим научником Михајлом Пупином.
Посетиоцима су интересантне биле и интерактивна поставка
о природном гасу, остаци диносауруса из Вајоминга које је
представио Природњачки центар из Свилајнца, биолошка
поставку која објашњава хијерархију мравополиса, као
и физичка поставка која је открила невидљиве снопове
светлости.
Већ од самог уласка у салу бр. 3 Београдског сајма, почело је
незаборавно искуство путовања у свет науке, највећих изума
и открића данашњице, заједно са највећим научницима из
Србије и иностранства.
На самом улазу, амерички научник Грег Гејџ демонстрирао
је свој изум којим је дао велики допринос у развоју
неуротехнологије. Успео је да читајући електричне импулсе
нервних сигнала једне особе, и пуштајући исте у руку друге
особе омогући контролу човека над туђом руком. Његов
проналазак би могао омогућити инвалидима да поврате
могућност кретања, тако што би импулсе преносио преко
повређеног нерва до одговарајућег органа.
Продуживши даље, наилазимо и на интерактивну изложбу
наших научника Катарине Лупшић и Николе Стојановића
Кад порастем, бићу киборг, који такође представљају
пионирска открића на пољу неуротехнологије – могућност
покретања ствари умом, што ће олакшати свакодневни живот
у будућности, убрзати све послове, и, у сваком случају, бити од
велике помоћи човеку.
Тек мало даље од њих, налази се штанд Фармацеутског
факултета, коме је ове године додељен назив Од природе
до лека, где невероватни начини обраде биљака како би се
добили лекови, фасцинирају и одушевљавају све посетиоце
ове поставке. Одмах уз њих догађа се и Замршено одрастање
матичне ћелије Института за медицинска истраживања, где
се описује раст и развој матичних ћелија, битног елемента
модерне медицине.
У близини, налазе се и два штанда, Вода живота (Геолошке и
хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“) и Чуда
која теку (Технолошко-металуршког факултета), која говоре о
једном од највећих проблема данашњице – води. Слатке воде
у свету је све мање – ако је не сачувамо, остаћемо без ње.
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Због тога, ове године, већина геолошких предавања,
укључујући и два наведена, говорила су о проблему
водоснабдевања и несташице воде у свету, као и решавању
тих проблема.
Убрзо прелазимо у део са физички оријентисаним поставама,
где је акценат био на оптици и природи светла. Могли сте
да видите достигнућа у развоју оптичког преноса података
на штанду названом Сурфовање на светлости Центра за
промоцију науке, где бисте сазнали много занимљивих
чињеница, као да светлост може да у секунди седам пута
обиђе Земљу, или да се интернет веза између Европе и
Северне Америке успоставља помоћу оптичких каблова.
Одмах поред, наилазите на невероватни штанд Физичког
факултета Од блиставе до невидљиве светлости – пирамида
кроз коју се пројектују слике, ласерски лавиринт који у
замраченој просторији прави видљиве, али и невидљиве
снопове светлости, блато које сија, светло које прави фигуре,
акваријум који уз помоћ само једне рупе може да ухвати
светлост, и низ наизглед немогућих светлосних чудеса сузиће
вам зенице и проширити доживљај о светлу као сасвим
необичном феномену који морамо научити да чувамо.
Попевши се у галерију сале 3, долазимо до најмлађих
јунака ове представе – Експертинејџера, средњошколаца
из школа широм Србије, који су дошли на Фестивал како би
презентовали науке на мало напреднијем нивоу од оног који
се ради у школама, приказујући како наука може да буде
невероватна и занимљива свима.
Када обиђете све ове атракције, стижете у салу 3А где се
налази игралиште за децу и Научно-фантастична бина. Док
се најмлађи чланови породица играју на игралишту, старији
такође могу да уживају у програму Научно-фантастичне бине,
где су свакодневно наступали излагачи, промовишући своје
гране науке и, уопште, научни дух код свих посетилаца.
Једна од највећих научних манифестација у региону, Фестивал
науке је по девети пут показао све веће интересовање
људи за науку, истраживање и откривање. Највећа српска
манифестација која промовише научни дух код млађих, а
и код старијих, и ове године је показала своје позитивне
резултате на пољу развоја љубави према науци. Интерсовање
народа за науку из године у годину расте, па се надајмо да
ће се и следеће године наши пионири науке окупити ради
организовати ради јубиларног десетог Фествала науке, уз још
много више посетилаца.

Лазар Галић

СЕЋАЊЕ
ЕКВ

„МИ МЕЊАМО
НАШУ НОЋ ЗА
НЕКИ ТУЂИ ДАН“
Екатарина Велика ( ЕКВ ) је била једна он најуспешнијих рок
група из Београда. Срж групе су били Милан Младеновић,
Маргита Стефановић и Бојан Печар. Њихов утицај на тадашњу
музику био је велики, спадали су у 5 најутицајнијих бендова
тадашњице. За време њиховог постојања српска рок музика је
била на врхунцу и после њих је кренула да пропада. Иза себе
су оставили нешто најквалитетније и највредније- музику по
којој ћемо их памтити.
Катарина II је настала 1982. године у Београду. Формиана је
након распада бенда Шарло Акробата, а основали су је певач
Милан Младеновић, гитариста Драган Гаги Михаиловић,
басиста Шваба Радомировић и бубњар Душан Дејановић.
Нешто касније, придружује им се и Маргита Маги Стефановић,
која је била клавијатуристкиња. Име бенда потиће од Гагијеве
највеће, неузвраћене љубави, девојке Катарине.
Године 1983. они започињу рад на свом деби албуму. Већ
тада су постојале измене у бенду и поставку су чинили
Младеновић, Михаиловић, Стефановић, Печар и Вдовић.
Исте те године група учествује на Загребачком бијеналу и
добија позитивне критике.
Тек након годину дана од почетка рада на албуму, они га
избацују и то под називом Катарина II.
Нису се прославили тим албумом, јер није био комерцијалан.
Гаги и Младеновић су били у лошим односима, а Гагијев
сукоб са законом и одлазак у затвор кулминирао је његовим
избацивањм из групе. Бенд је био присиљен да промени
име, јер Гаги није желео да се користи његов назив. Ново име
је Екатарина Велика ( по Катарини Великој, руској царици ),
касније су скратили на ЕКВ и под тим именом раде све до краја
каријере.
Само што им је каријера кренула узлазном путањем, групу
напушта Вдовић због одласка у иностранство, а уместо њега
долази Иван Феце Фирчи.
Под овом постваком, издају још шест студијских албума: 1985.
Екатарина Велика; 1986. С’ ветром у лице; 1987. Љубав; 1989.
Пар година за нас; 1991. Дум дум и 1993. Неко нас посматра.
У новембру 2006. године песма “Пар година за нас” добија
награду за најбољу југословенску песму од старне слушалаца
Београдског радиа. Младеновић је и сам изјавио и тврдио да је
то њихова најбоља песма.
Албум Дум Дум познат је и као најмрачниј албум групе. Његов
опис трагедије одаје опште стање у Југославији тих година,
када се већ полако распадала.
Чланови групе су, како они кажу, били јако несрећни, а сврха
живота им је била да нађу људе једнако несрећне као што су
и они. Пали су под паклом дроге и врло брзо су сви постали
хероински зависници.
1994. године ЕКВ је потпуно некативан. Малденовић је снимио
албум у Барзилу са пријагтељем Субом под назибом Angel’s
Breath.
Када се вратио у Београд, ЕКВ наставља са концетима и
почиње са радом на новом албуму чији је радни назив био
Поново зајендо.

Рад је убрзо заустављен због Миланових здравствених
проблема.
Последњи наступ им је био 1994. године на фестивалу у
Црној Гори, а већ сутрадан Милан Младеновић је пребачен у
болници и тада је откривено да има рак панкреаса.
5. новембра 1994. године, Младеновић је умро у Београду.
Имао је 37 година, а његовом смрћу Екатарина Велика
престаје да постоји. Брзо после њега умирали су и остали
чланови.
Поред Младеновића, најистакнутији члан је била Маги. У
школи је проглашена за аполутног слухисту, имала је шансу да
студира музичку академију у иностранству, а она је изабарала
да студира овде архиктетуру коју је и завршила. Крај живота
дочекала је у Центру за бескућнике. После распада ЕКВ-а
покушала је да настави са музичком каријером, али кажу да
није успела, јер никада није могла да ради са неким ко није
Милан. За њу се веже прича о првом београдском графиту
који је Небојша Крстић неписао на њеном прозору- Маргита је
дечак.

“ Они су мењали дан за ноћ и ноћ за дан. Били
су истинске звезде у земљи у којој је готово
обичај да звезде одмах треба гасити или
газити. Данас су расути по свету. Или по
гробљима.” – Соња Савић
До самог краја свог живота, Милан Младеновић је
сачувао ведар дух иако је већина његових стихова обојена
горким и опорним тоном. На неки чудан визионарски начин
предвидео је сва дешавања која ће уследити на тлу бивше
СФРЈ. Сурова времена збрисала су са лица земље генерације
које су желеле и трудиле се да изван оквира комунизма
обезбеде слободу изражавања.
Годинама након смрти Милана Младеновића дискутовало се
о томе да ли треба да добије улицу у Београду у знак сећања.
Велики број људи није подржавао ту идеју због његовог
бурног живота. Коначно, легенда југословенског рока,
14.7.2011. добија Плато испред Дома Омладине у Београду.
После овога, Милан је добио улицу у Земуну, Загребу, Новом
Саду и Подгорици. Не знам сто је ово плаво у позадини, не
умем да искључим

“Живимо и причамо, бранимо се, ходамо и
славимо неке безвезне ствари, неке безвезне
приче што је смислио неко у само пар година
за нас...”
Љубица Илић

ДНЕВНА ДОЗА ЗАБАВЕ

НКЕАД И САД

Ернест Хемингвеј је преживео маларију, пнеумониу,
дизентерију, рак коже, хепатитис, анемију, дијабетес,
висок крвни притисак и 2 пада авиона.
На крају је извршио самоубиство.
Незаштићени у свемиру, људи могу преживети свега 2
минута.
Докторски аљкави рукопис је узрок смрти чак 7.000 људи
годишње.
Клинофобија је страх од одласка у кревет.
Када прислоните шкољку на уво не чујете океан, већ своју
крв.
Јастог има плаву, а бубамара жуту крв.

Закон механичарске поправке: Након што вам руке
постану у потпуности прекривене уљем, засврбеће вас
нос.

Kaлигинeфoб се боји лепих жена.

Закон радионице: Било који алат који вам испадне из
руку, откотрљаће се у најнедоступнији угао.

Плави китови су најгласније животиње на Земљи! Њихов
глас досегне и дo 188 децибела, што je глaсниje oд млaзнoг
aвиoнa, koји дoсeжe сaмo 140 дeцибeлa. Људскa викa je oкo
70 дeцибела.

Закон вероватноће: Вероватноћа да вас неко посматра
је пропорционална глупости вашег чина.

Ноктима је потребно 6 месеци да порасту од базе до врха.
Пингвини су jeднa oд oкo 40 врста птицa кoje нe мoгу
летети.
Мозак производи струју довољно јаку да напаја сијалицу
oд 10 дo 23 W.
Прва папирна новчаница долази из Кине, издата је пре
1400 година.
Упаљач је изумљен пре шибице.
Бел, изумитељ телефона, никад није позвао своју мајку ни
жену. Oбе су биле глуве.
Слонови су једина врста , поред људи , која разуме
концепт смрти и која има ритуале за своје преминуле .
Слонови жале чак и оне који им нису ништa у роду.
Сваки месец који почиње недељом имаће петак 13.
Фосили шкољки су пронађени високо у планинама
Хималаја , сугеришући да су и они некада били под
водом .
У Сахари је 1979. године падао снег.
Пола литре дониране крви може спасити и до 3 живота.
Читач бар кодова заправо чита беле линије, а не црне.
Свеже јаје ће потонути у води, покварено неће.
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Закон телефона: Када бирате погрешан број, линија
неће бити заузета.
Закон алибија: Ако кажете шефу да касните на посао јер
вам се пробушила гума на аутомобилу, следећег јутра ће
вам се пробушити гума на аутомобилу.
Купалачка теорема: Када је тело у потпуности уронило
у воду, зазвониће телефон у дневној соби.
Закон резултата: Када желите мајстору да покажете
да неки кућни апарат не ради, апарат ће прорадити.
Закон варијанте: Када на путу пређете у другу траку,
она у којој сте били почеће да се креће брже од оне у којој
се тренутно налазите.
Закон тепиха: Вероватноћа да ће кришка хлеба
премазана пекмезом пасти на намазану страну у
директној је пропорцији с тим колико је тепих на поду
нов.
Закон логичког аргумента: Све је могуће....ако не знате о
чему причате.
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