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Драги читаоци,
Године брзо пролазе, готово неприметно, али ДОН никада не заостаје. И овога 
пута смо се потрудили да свака окренута страна буде интересантна и јединствена. 
Мало смо се вратили у прошлост, присетили се како се некада живело у собама 
,,Јелице’’, али смо и записали велике успехе, драге успомене и занимљиве догађаје 
у историју овог Дома. Разговарали смо са познатим и важним људима, као и са 
наизглед обичним ,,домцима’’ који у себи крију велике личности. Упознаћете живот 
и дела великог ума, Николе Тесле и уживаћете у уметничким остварењима наших 
ученика. Читаћете о музици и књигама, као и о трибинама, радионицама, секцијама и 
културним дешавањима којима смо присуствовали. Кроз новине ћемо вам приказати 
ставове и мишљења младих, указати на проблеме и опасности за данашњу омладину, 
али пре свега ћемо вам пренети дух живота у нашој драгој заједници.
Изузетно смо захвални свим ауторима научних текстова, стручних чланака, приказа, 
литерарних дела, цртежа и фотографија на уложеном труду и фасцинантним 
остварењима.
Сигурни смо да ћете се забавити, али и научити нешто ново, уз ово издање ДОН-а.

ДОН, Домске омладинске новине
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ЈУБИЛЕЈ: 70 ГОДИНА НАШЕГ ДОМА

Ходници наше установе већ више од 
једног века причају приче о младости, 
љубави, срећи, заносу, успесима, 
понеким сузама, дружењу, стварању 
и надахнућу. Међу овим зидовима су 
годинама сазревале генерације које 
су на врата Дома храбро искорачиле и 
спремно кренуле на даљи животни пут. 

Још почетком прошлог века, од 1905. 
године, стварала се институција коју 
данас знамо под називом Дом ученика 
„Јелица Миловановић“, а од 1947. 
године су се три објекта спојила у једну 
установу. Стога, ове године прослављамо 
седамдесет година постојања Дома 
ученика који функционише у истом 
облику у ком и данас.

Да би прича била интересантнија, 
вратићемо се у ту 1905. годину. Дакле, 
цео век уназад. Све је почело сновима 
и амбицијама младе госпођице 
Даринке Николић која је својим 
животом и радом везана за епски 
предратни период времена у коме се 
идеалисало, жртвовало и стварало. 
Била је наставница, неуморна жена 
пуна самопоуздања која је успела без 
личног богатства и високог друштвеног 
положаја. Одувек је била везана 
за школски свет, као дете из једне 
професорске породице. Кренула је 
на пут за Русију, како би тамо стекла 
образовање за којим је жудела. Већ 1889. 
године враћа се у Србију као наставник. 

Пар година касније покренула је ос-

 
Скромна цена

 “За 24 године Дом је примао жен-
ску децу, која су жељна науке, до-
лазила на школовање у Београд, 
где су за скромну цену добијале 
сув стан и здраву храну. Од самог 
почетка Дом је издржавао неко-
лико сиротих, одличних ученица, 
а после рата сматрао је за своју 
свету дужност да отвори своја 
врата прво кћерима оних очева, 
који су своје животе дали, да бис-
мо ми данас живели у слободној 
отаџбини.
Поред ових питомица, а њих је 
готово увек половина од укупног 
броја деце, Дом прима и даље 
женску децу из свих крајева наше 
Краљевине по цени од 750 и 1000 
динара месечно. Попуст од 750 
динара даје се деци просветних 
радника.
За минуле 24 године изашло је 
сиромашних Домских питомица 
око 800 од којих је већина отишла 
у народ као учитељице народних 
школа, а остале су свршиле за 
учитељице раденичких школа.” 
(Београдске општинске новине, 
1.8.1929.)

нивање, тада, једне од најбогатијих 
хумано-просветних институција наше 
престонице, у жељи да помогне и сачува 
женски подмладак од физичке и моралне 
пропасти.

Као уважени члан Кола српских сестара, 
Даринка је имала много сарадница са 
којима се договарала како би могле 
да оснују интернат, у коме би њихове  
ученице, чији родитељи не живе у 
Београду, могле да добију по скромној 
цени стан, добру храну и стручан 
васпитни надзор. 

Дом је званично почео са радом 16. 
октобра 1905. и свечано је отворен у 
једној кући, у улици Краља Милана.

Две године касније, Домска управа је 
добила власништво над земљиштем у 
Крунској улици број 8. За архитектонски 
стил и изглед зграде, заслужни су наше 
признате архитекте Светислав Путник и 
Драгутин Маслаћ.

Поред Интерната и Приватне 
женске гимназије, која је радила у 

Ризница успомена
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склопу Дома, 1908. године отвара се 
Васпитно одељење  за више девојачко 
образовање, да би се спречио одлазак 
имућних девојчица у сличне установе 
страних земаља.

Од 5. октобра 1912. године па све до 
15. јануара 1913. године. Управа Дома 
ставила је домску зграду на располагање 
страним лекарима и болничарима , због 
рата који је наша држава водила против 
Османског царства.
Прошло је јако мало времена, а на врата 

Србије, Београда и нашег Дома покуцао 
је Први светски рат. Непријатељске 
гранате  су сипале мржњу и ватру 
на градске бедеме и јавне зграде 
незаштићеног Белог града. Нису биле 
поштеђене ни домске палате од којих се 
госпођица Даринка није одвајала. Ипак, 
она убрзо одлази у Скопље са домском 
децом, због безбедности, а у Београд се 
враћа 1916. године. Када је стигла, прво 
се упутила Дому. Нажалост, са зграде у 
Крунској вијорила се застава Црвеног 
крста, направљена је непријатељска 
војна болница. 
После мукотрпне борбе која је трајала 

Учитељица и борац    

Јелица Миловановић рођена је 
09. 07. 1922. године у Београду. 
Члан КПЈ од 1939. године. Марта 
месеца 1941. долази у Ропочево 
на дужност учитељице. Активно 
учествује у организовању устанка 
1941. и врши дужност секретара 
Среског комитета КПЈ за Срез 
Космајски. Октобра 1941. непријатељ 
је одводи са часа и 17. децембра 
стреља на Бањици. 

Јована Илинчић

четири године наш народ слави слободу 
и победу. Одмах по евакуисању болнице 
из Дома, кључеви зграде опет су  у 
рукама госпођице Николић.

Дуги низ година све је функционисало 
одлично, све до 1923. године. Изабрана 
је нова управа Дома коју госпођицу 
Николић разрешава дужности и доноси 
одлуку да она мора напустити Дом.
Неколико недеља после њене одлуке 

да остане крај онога у шта је уложила 
толико труда, г-ца Даринка је у затвору. 
Туга и бол посетише ову ретко енергичну 
жену. Али, стваралачки дух руске 
штићенице не малаксава. За славље 
двадесетпетогодишњице, врата Дома су 
јој се поново отворила и више не тугује 
када прође Крунском улицом. Својим 
стваралаштвом она заузима једно од 
најлепших места међу знаменитим 
Српкињама.
На предлог министра социјалне 

политике и народног здравља, а за 
заслуге стечене на пољу хуманог и 
социјалног рада, а нарочито на успешном 
спасавању великог броја ратне сирочади 
установа је 18. фебруара 1930. године 
одликована орденом Светога Саве 
трећега (III) реда.

После Даринке, рад у Дому ученика 
кретао се у два правца. Први је био ка 
све бољем уређењу интерната, а други 
ка развијању занатских школа и њених 
радионица.

За време Другог светског рата, Управа 
Дома свела је свој рад на одржавање 
зграда у уредном стању. Дворишна 
зграда је била  уступљена Министарству 
социјалне политике за збрињавање 
избегличке деце и у њој се налазио Дом 
за женску избегличку децу, а у другим 
зградама су се налазили Шегртски дом за 
мушку децу и школска кухиња. Међутим, 
Дом престаје са радом 1947. године, али 
убрзо одлука Министарства о томе да се 
рад не настави се мења. Од ове године, 
објекти наше заједнице су уједињени и 
раде као једна установа. За своје успехе у 
раду Дом ученика “Јелица Миловановић” 
добија Светосавску похвалницу као 
најбоља установа 2002. године.

Домски кров из Кунске улице бр. 8 
први је развио заставу зближавања, 
заједничког живота и љубави ученика из 
свих крајева наше државе.
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ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ:
ДОМ УЧЕНИКА “ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”

Царство 
aмбициозних СНОВА

Дом ученика „Јелица Миловановић“ 
сваке године прима преко 450 ђака из 
различитих подручја. Различите на-
ције, карактери, сви функционишу као 
права породица сваке школске године. 
Стварају се дубока пријатељства, прве 
љубави и познанства вредна сећања. 
Деца великих снова спремна су на рад, 
труд и пожртвoваност која их очекује 
преласком у Београд. Одвојеност од 
породице, страх од великог града и при-
хватања нових лица је увек присутан. 
Осамостаљивање и искушења која их 
очекују, чине их зрелијим и спремнијим 
на прави живот одраслих који их чека 
након средње школе. Уз нове пријатеље, 
васпитаче и ваннаставне активности 
који Дом нуди, све постаје лакше. Они 

храбрији и истрајнији постају део ове 
велике породице.

Крунска улица, која је назив добила 
по круни, симболу владарског дос-
тојанства, представља миран и тих крај 
у коме је Дом смештен. Он се састоји 
из три зграде, складног изгледа, где су 
смештени ђаци.

Уласком у Уличну зграду  налазите се 
у главној згради Дома. Састоји се из 28 
ученичких соба, велике библиотеке и 
главних административних канцеларија. 
Особље Дома је спремно да срдачно 
и радосно дочека сваког госта и увек 
изађе ученицима у сусрет. Библиотека, 
која поседује преко 10 000 различитих 
наслова, одише духом прошлости и нуди 
мир сваком ђаку који се бори са школс-

ким обавезама. У њој се такође одржа-
вају и важније прославе, док је ученици 
за време школске године користе за 
учење.

Мешовита зграда,  где су смештени и 
дечаци и девојчице, представља најве-
селији део Дома, јер се ту за време об-
рока окупљају сви ученици и васпитачи. 
Поред тога, мешовиту зграду издваја и 
фискултурна сала, где се одвија спорт-
ска секција. У њој се одржавају и журке, 
које представљају предах од школских 
обавеза. 
Дворишна зграда је увек испуњена 
мелодијом, јер се налази поред музичке 
школе „Мокрањац“. Она садржи прос-
торије са рачунарима које су увек на 
располагању ученицима и васпитачима, 
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клуб за дружења и прелепо уређено 
двориште у коме уживамо у паузама од 
школских обавеза.

Веома су разнолике секције које 
Дом ученика „Јелица Миловановић“ 
нуди. Васпитачи који воде секције се 
увек труде да их сваке године учине 
што креативнијим и занимљивијим. 
Оне представљају предах од школе и 
могућност да се у слободно време деца 
баве спортовима, литературом, нови-
нарством, плесом, глумом и још многим 
другим активностима. 

Парламент, који је довео до великих 
промена у начину рада Дома, пред-
ствља глас ученика. На њему ђаци имају 
прилику да искажу жеље и предлоге за 

боље функционисање Дома. 
У нашем Дому се редовно одржавају и 
психолошке радионице које ученицима 
омогућавају да прораде теме које су за 
њих актуелне и важне. Кроз интерактив-
ни рад и занимљиве задатке пролазимо 
кроз проблеме који нас окупирају и 
бавимо се областима које су нам важне 
за квалитетнији лични раст и развој.

Дом ученика “Јелица Миловановић”, 
који је стар читав век, успео је да опста-
не и поред великих невоља и пробле-
ма кроз историју. Личности које су се 
свим снагама бориле за рад и опстанак, 
учиниле су да данас дом функционише 
као складна и хармонична установа. 
Томе највише доприносе домци, њи-

хов пријатељски однос и младост коју 
поседују. Сваке године одласком једне 
генерације, а доласком друге омогућава 
се трајање овог Дома. Ђаци проводе по 
четири године у ,,Јелици Миловановић”, 
која постаје његова друга кућа. Дом не 
може да замени њихове породице које 
остављају одласком од куће, али зато 
може да постане једног дана лепа успо-
мена које ће се радо сећати. Односи са 
васпитачима и пријатељства, која се за 
те четири године формирају, трају кроз 
читав живот.

Царство 
aмбициозних СНОВА

ЛЕПА СЕЋАЊА       

 “Свако од нас је отишао из свог дома у нешто потпуно непознато. У нови Дом. Ја сам била врло скептична и уплашена, нисам 
могла ни да замислим да ћу ту где идем добити много више од дома. Смех, љубав и забава су једино чега се сада сећам. 
Јелица је место на ком стекнеш много пријатеља, које нигде другде на једном месту не можеш да пронађеш. Све време док 
пишем имам осмех на лицу, јер ми навире безброј симпатичних успомена. Ја сам као и сви имала омиљене и мање омиљене 
васпитаче, теткице, али су сви они увек били ту за нас. Свако од њих ми је бар једном дао савет или ми пружио утеху, ако ми 
је била потребна. У Јелици су сви једна велика породица. Мени недостаје дуд, жетони, менза, журке, Пионирац, домијаде, 
моја соба и сви људи са којима сам тада живела. Постоје јако битне ствари које сам овде научила, пре свега да делим, 
прихватам и да будем пријатељ. Верујем да свако од вас може да се сети бар једне успомене која ће га и данас насмејати до 
суза. Многи су вероватно изгубили контакт, али ја сам сигурна да сваки домац са великом радошћу чува у себи успомене. 
Ја сам своју екипу обожавала и обожавам их. Пријатељства која овде стекнеш подсећају на она из војске, трају за цео живот 
били ми километрима далеко или не, сви смо одрасли на истом месту. Велико хвала свима који сада раде у Јелици и онима 
који су били пре њих што сте нам пружили један од најлепших периода у животу, бар је мени био најлепши, а верујем да је и 
многима од вас.”
 Сара Павловић, бивша ученица Дома

Јелена Станић
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у року. С обзиром да је момак широких и разноврсних 
интересовања, неопходно је да квалитетно усклади све 
садржаје дневних активности. Најчешће после школе са 
друговима оде до оближњег кафића и ту се друже и опуштају. 
Након тога дође до Дома и одмара после напорног дана у 
школи. Предвече се спрема за учење, јер му је концентрација 
боља у вечерњим часовима. Као и сваки матурант, Никола 
воли да изађе са другарима у град и за ту врсту забаве је 
одвојен викенд. Спорт прати кад год има времена, а нарочито 
утакмице Црвене звезде

Никола планира да остане веран математици и она ће 
му свакако бити животни професионални избор. Да ли ће 
изабрати теоријску или примењену грану одлучиће након 
прве године факултета. За даље школовање је добио понуду 
са Кембриџа, а пријавио се и на МИТ (Massachusetts Institute 
of Technology) за који се нада да ће га примити. 

Бел је једном рекао да је суштина математике у њеној 
вечитој младости. У духу ове мисли, желимо Николи да 
вечно буде математички млад!

Никола Раичевић, можемо са сигурношћу рећи, одлично 
влада тим тајанственим језиком. Овај сјајан момак, ведрог 
духа и широких интересовања, полако осваја светско 
математичко небо и чини нас веома поносним што је део 
наше заједнице. Прошле године је освојио бронзану медаљу 
на Међународној математичкој олимпијади на Тајланду 
и прво место на престижном Математичком вишебоју у 
Москви. Ово су почеци успеха и великих достигнућа који 
Николи тек предстоје. 

Пут до великих успеха
Никола је у наш Дом дошао из Подгорице, након завршене 

основне школе. 
Након тога уписује Математичку гимназију у Београду. Јако 

рано, већ од трећег разреда основне школе, му се јавља 
љубав ка математици и од тада са великом страшћу приступа 
овој области. Нешто касније Никола креће са такмичењима 
широм Црне Горе на којима је по правилу освајао прва места. 
Прву значајну медаљу, која га је и уписала у Математичку 
гимназију, освојио је у осмом разреду на Јуниорској 
математичкој балканијади у Анталији.

Први дани у Београду му нису били лаки. Далеко од 
породице, Никола је храбро кренуо ка остваривању својих 
циљева. Што је више упознавао овај град, чинио му се све 
занимљивијим. Највећа подршка, током прилагођавања 
на нове животне околности, су му били другари из Дома 
и школе. Како и сам истиче, за четири године боравка 
у Београду изградио је пуно значајних пријатељстава, 
која ће многа трајати целог живота. Хоби му је кошарка, 
а интензивно прати и фудбал и рекреативно га игра. 
Страствени је навијач Црвене звезде.

Колекционар награда
На Николиној „полици успеха“ се из месеца у месец ређају 

значајни трофеји. Први ред заузимају они најзначајнији и 
најдражи. У другом разреду средње школе се пласирао на 
Српску математичку олимпијаду и освојио је друго место. 
Одмах поред се налази бронзана медаља са Међународне 
математичке олимпијаде на Тајланду и две златне са 
Математичког вишебоја у Москви. Посебно место је 
одвојено за пехар са његовог првог државног такмичења у 
Црној Гори, где је освојио максималан број поена. Од свих 
светских дестинација на којима је био, Хонг Конг је оставио 
јединствен утисак. Поред сребрне медаље, оданде је понео 
најлепше слике и искуства. Следећи циљ му је овогодишња 
Међународна математичка олимпијада у Бразилу, где му 
желимо врхунске резултате на које нас је навикао. 

Никола сматра да уколико човек жели да постигне пуно 
тога, мора да има одличну организацију током дана. Он 
редовно води рачуна о својим обавезама и све их завршава 

ГЕНИЈЕ У СВЕТУ МАТЕМАТИКЕ:
НИКОЛА РАИЧЕВИЋ

ТРКА ЗА 
МЕДАЉЕ

„Организација постоји само због једне ствари: да помогне 
људима да постигну циљ, који сами не би постигли.“
 Роберт Ватерман

„Природа је огромна књига у којој је написана наука. Она 
је стално отворена пред нашим очима, али је човек 
не може разумети уколико претходно не научи језик 
и слова којим је написана. A написана је она језиком 
математике.“

Рене Декарт

Немања Матијашевић
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 Издавачка кућа Лагуна је 2016. године представила роман 
првенац нашег младог писца Марка Поповића, ,,Један 
погрешан корак’’. Овај трилер се изузетно брзо нашао 
на листама прочитаних књига многих младих људи који су 
жудили за акцијом. Књига је наишла на многе позитивне 
критике и похвале од стране разних критичара. Прича 
је таква да ће вас држати буднима ноћу, увући ће вас у 
вртлог из ког не можете изаћи док не стигнете до последње 
странице. Роман је феноменалан и изузетно вредан читања.

Након изласка из затвора, Горан Борота покушава да се 
врати нормалном животу, али му је свака нада томе нестала 
у тренутку када је сазнао да је Душан, његов млађи брат и 
успешан доктор са женом и сином, нестао.

Горан убрзо долази до сазнања да полиција сумњичи 
његовог брата за убиство. И док непознати људи прете 
Душановој жени и сину, Горан нема други избор него да 
преузме ствар у своје руке. Потрага за братом и брига о 
његовој породици ће Горана довести до замршеног круга 
уцена, лажи и насиља. Мора да се суочи са оним од чега је 
годинама бежао – мора да завири дубоко у своју прошлост и 
открије тајну свог брата.

Марко Поповић, рођен у Београду 1978. године, је завршио 
драматургију на Факултету драмских уметности, као и школу 
филмске режије у Њујорку. Радио је као сценариста на 
телевизији и објављивао је текстове у часопису Време и на 
сајту Б92.

Успешни писац је био почаствован да дође у Дом ученика 
“Јелицa Миловановић” да обави интервју чија је предвиђена 
дужина била кратка, али су ученици, међутим, били 
одушевљени његовим познавањем књижевности, што није 
случајност, као и његовим шармом и говорништвом, да су 
показали изузетно интересовање, обасипајући га питањима 
и зачараним погледима.

Марко је са нама поделио своје импресије везане за 
школовање на Факултету драмских уметности у Београду:

- Факултет је један од бољих код нас, али свакако није у 
рангу многих у Европи. Глума је можда најбољи одсек, али 
као и свуда има оних дивних и оних не тако квалитетних 
професора. Такође су веома значајна пријатељства која се 
створе у факултетском кафићу, јер се ту скупљају студенти 
са свих смерова. Тај рад на заједничким пројектима и 
контакти који се сакупе током студија су веома битни за 
даљи живот.

Писац је говорио и о процесу писања и објављивања књиге. 
Књигу је укупно писао око 3 године, а половину времена није 
могао да посвети писању због посла.  Што се објављивања 
тиче, много је лакше када је у питању већа издавачка кућа 
као што је Лагуна, јер је заправо потпуно бесплатно, само 
прво треба, наравно, да је признају. 

Занимало нас је и који су Маркови омиљени писци и који су 
га подстакли на писање:

- У свету постоје две главне школе трилера: америчка и 
скандинавска. Амерички трилери су више фокусирани на 
радњу, догађаје и акцију, док скандинавски писци далеко 
више продубљују психологију ликова. Љубитељ сам и једне и 
друге, али ми је, искрено, америчка школа фаворит. Писац ког 
изузетно волим је Харлан Кобен, чијем је мој жанр, верујем, 
најсличнији. Такође добри писци су Ли Чајлд, Џилијан Флин, 
Лиса Гарднер, а од Скандинаваца Јо Незбе и Камила Лекберг.

Гост нам је говорио о начину писања доброг трилера. Битна 
је ,,нит’’, како је назвао, која се мора испратити од почетка 
до краја, или боље рећи од краја до почетка. Мора се знати 
шта се десило на крају, ко је умро, коме се шта десило, да би 
се могло писати уназад тако да сваки догађај има реалан и 
адекватан разлог. Ако се писање одвија тако што се пише 
асоцијативно, како писцу падне на памет, најчешће не успе 
јер је лако изгубити се и развити неку споредну радњу 
далеко више него што би требало, а тако књига лако изгуби 
фокус.

 
С обзиром да је Марко поред драматургије у Србији 

завршио и школу филмске режије у Њујорку, било је 
немогуће не питати га да ли ће дело бити екранизовано. 
На ово питање нам писац и није тако јасно одговорио, 
наговестио је снимање серије, тако да нам само време може 
показати шта Марко намерава.

Било нам је изузетно драго, што смо добили шансу да 
угостимо овако милог, талентованог и паметног човека, који 
је успео да ђацима не само одговори на питања, већ и да их 
заинтригира и подстакне да сами пишу. Оставио је изузетно 
пријатан утисак и топлину у срцима младих учесника и 
слушалаца интервјуа. Тренутно се Марко бави писањем 
следеће књиге, тако да имамо шта да ишчекујемо од писца 
који ће све учинити да одушеви публику. 

Један погрешан корак

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ: 
МАРКО ПОПОВИЋ   

Милан Стојиловић
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,,Све срећне породице личе једна на другу, а свака несрећна, 
несрећна је на свој начин.” - Лав Николајевич Толстој
Породицом, као највећом друштвеном заједницом, као 
основом свега и као најважнијим сегментом свачијег 
живота, бави се тренутно најпопуларнија серија на овим 
просторима- Синђелићи. Након дружења са екипом серије 
и нашим глумцем Војиславом Брајовићем утисци су 
феноменални. Имали смо прилику да упознамо читав 
њихов живот иза камера, њихов студио, сараднике и да 
са собом понесемо једно предивно искуство и најлепше 
утиске. Готово смо сигурне да нам свако завиди на овим 
привилегијама и чашћу да интервјуишемо једног од 
најбољих наших глумаца, Војислава Брајовића.

Војислав (Воја) Брајовић, рођен 11. маја 1949. године, 
је познат српски глумац . Одрастао је у Ваљеву где је 
завршио основну школу и Гимназију. Oн данас живи 
и ради у Београду. Отац је троје деце и у браку је 
са глумицом Милицом Михајловић. Стални је члан 
Југословенског драмског позоришта од 1969. године, 
где је за четрдесет година остварио око педесет улога. 
Освојио је многе престижне награде: од Добричиног 
прстена, Стеријине награде и многих интернационалних 
награда. Остале детаље његовог живота сазнаћете у 
наредном интервјуу.

Како је почео Ваш глумачки живот?
Сам почетак је за сваког глумца специфичан. Ја сам 
као дете од четири године са својом мајком ишао на 
такмичења рецитатора. То ми је било занимљиво, а 
другима сам се као такав допао. Као мали сам пао са 
дрвета и повредио сам слезину. Није се знало хоћу ли 
преживети. Занимљива је теза мог драгог пријатеља, 
великог редитеља Дејана Мијача, да је баш овај догађај 
утицао на мене и да ми се тада свидело да будем предмет 
интересовања других. У Гимназији сам са четрнаест 
година био члан драмске секције и тада сам кренуо да се 
аматерски бавим глумом. Са својих осамнаест година сам 
уписао Факултет драмских уметности у класи професора 
Предрага Бајчетића, од кога и дан данас имам највећи 
зорт када дође на моје премијере.

РАЗГОВОР СА ПОЗНАТИМА:
ВОЈКАН БРАЈОВИЋ, ГЛУМАЦ 

На кафи код 
Синђелића
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Која је Ваша прва улога и каква Вас 
осећања везују за њу?
Била је у студентским данима, у 
представи ,,Одбрана Сократова и смрт” 
где сам глумио Минотаура. Мењао 
сам једног глумца, коме је било испод 
части да игра са великом вештачком 
главом бика. У глуму нисам ушао на 
велика врата, почео сам од најмањих 
улога, углавном сам мењао глумце 
који би одустали од улоге или су били 
спречени да глуме.

Како сте се прикључили 
Југословенском драмском 
позоришту?
Бојан Ступица, редитељ и велика 
личност тог доба, волео је да ангажује 
младе глумце и да подмлађује ансамбл. 
Тада је ангажовао нас петнаестакак 
глумаца, такозване Бојанове бебе. Ту су 
били и Милан Лане Гутовић, Светлана 
Бојковић, Иван Бекјарев,Ђурђа 
Цветић...

За које улоге Вас људи најчешће 
везују?
Највише ме везују за телевизијске 
улоге, иако ја себе сматрам пре свега 
позоришним глумцем. Има нас врло 
мало који активно живе у позоришту, 
ја у години дана имам скоро двеста 
вечери које играм у позоришту. 
Занимљиво је да људи то не гледају 
тако, већ ме више везују за телевизију. 

Те улоге су Тихи из Отписаних, Бољи 
живот и сада Сретен у Синђелићима.

Опробали сте се годину дана као 
министар културе, какве утиске 
носите са собом са таквог положаја?
Све зависи како људи схвате политику. 
Данас је политика, нажалост, прљави 
бизнис. Ја сам у то ушао да помогнем 
и допринесем промени система 
вредности у друштву. Једна од идеја 
ми је била да тај ресор постане 
Министарство културе и уметности. 
Култура је широк појам, није само 
уметност. Она је и неговање једног 
цивилизацијског напретка, а уметност 
доприноси бољитку свести. 

Колико се Ваш стил родитељства 
поклапа са овим у серији?
Нема додирних тачака. Нисам исти тата 
као у серији, али љубав је нешто што је 
заједничко. Оно што ја у Синђелићима, 
кроз тај лик, покушавам да пренесем 
је то да је тај, некад груб, Сретенов 
приступ увек последица велике 
љубави. 

Како објашњавате велику гледаност 
серије Синђелићи?
То је шпанска франшиза. Серија 
је јако добро осмишљена, да 
кроз један духовит начин слика 
породични, интимни живот и 
проблеме сваког нивоа породичног 
живота. Људи се лако препознају и 

идентификују са тим проблемима.                                                                                                                                      
Веома ми је драго да серија има толики 
утицај на гледаоце. Наше телевизије 
су затроване шундом и глупошћу. 
Иако је отров мали, за противотров су 
потребне стоструке количине.

Каква је атмосфера на снимањима, 
уче ли млађи глумци од Вас?
Атмосфера је фантастична и добро 
сарађујемо са млађим делом колектива. 
Они су јако добра деца. Бранкица (Ева) 
и Вучић (Методије) су већ оформљени 
глумци. Млађа деца су такође добра, 
али сматрам да још увек не би требало 
да се отрују глумом и да мисле да су 
оформљени глумци. Ово је тек њихов 
почетак.

Која би била Ваша порука домцима? 
С обзиром да живите у једној 
заједници, што вам је јако значајно за 
вашу будућност, научени сте правим 
вредностима и треба да останете своји 
и да сами градите свој живот и никоме 
не дозволите да њиме управља.

Ивана Митровић
Иванка Радовановић
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 У среду, 17. новембра, ученици нашег Дома отишли 
су у посету најважнијем државном органу, Народној 
скупштини Републике Србије. Током посете су 
обишли зграду скупштине и упознали се са начином 
функционисања парламента.
OСНИВАЊЕ 
Здање Дома Народне скупштине подигнуто је у близини 
места где је 30. новембра 1830. године одржана Велика 
народна скупштина, на којој је прочитан хатишериф 
турског султана о правима Срба и књазу Милошу 
потврђено право наследног кнеза.

СКУПШТИНСКО ЗДАЊЕ
 Не постоји становник Србије који се није запитао шта 
се налази иза велелепних зидова здања на почетку 
Булевара  краља Александра. Зграда је грађена од 1907. 
до 1936. године. Централни хол представља централну 
скупштинску просторију, која је украшена богатом 
декорацијом. Велика скупштинска сала, смештена у 
десном крилу зграде, пројектована је првобитно за 200, а 
касније за 400 посланика.
   Наши Домци, имали су прилику да виде унутрашњост 
најпрепознатљивијег симбола Београда. Прошли су кроз 
централни хол,познат и као „сала за разговоре“. Видели 
су и библиотеку Народне скупштине, која припада групи 
специјалних, парламентарних библиотека. Библиотека 
се састоји од читаонице са галеријом и депоа у коме 
се налази највећи део библиотечког фонда. У левом 
делу, супротно од Велике сале, смештена је мала сала 
намењена за Сенат у којој су наши ученици седели. 

САСТАВ И УПРАВНИ ОРГАНИ
Као и у свакој државној установи, и у Скупштини постоје 
особе које се брину о својим и туђим задужењима и 
труде се да све буде онако како треба.
Посланици
Посланици су особе које представљају целокупно 
становништво одређене области. Бирају их грађани 
те области. Посланици имају право да расправљају са 
другим посланицима о вођењу друштва и државе.
Поред посланика, у Скупштини су ту и председник, 
потпредседник, генерални секретар и разне делегације и 
политичке странке.
Председник Народне скупштине
Председник  Народне скупштине сазива седнице и 

ПОПРИШТЕ 
РАСПРАВЕ И ОДЛУКА

У ПОСЕТИ
ДОМУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ

утврђује предлог дневног реда. Такође он може заменити 
и председника Републике, и расписивати изборе за истог.
Генерални секретар
Генерални секретар помаже председнику и 
потпредседницима Народне скупштине у припремању 
седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука 
и закључака Народне скупштине, руководи Службом и 
врши друге послове утврђене законом и Пословником.
Политичке странке
Сигурно су сви чули за њих, али мало нас зна шта је значај 
и улога политичких странака.То  су организације које 
обухватају људе са истом политичком идеологијом, а циљ 
им је потпуно или делимично освајање и вршење државне 
власти. 
Данас, у Скупштини седи 250 народних посланика. Од 
тренутка када ступе на дужност, имају одговорност према 
својој странци и грађанима Србије.  Народна скупштина 
бира и разрешава Владу, судије Уставног суда, гувернера 
Народне банке Србије, Заштитника грађана, судије, 
јавне тужиоце и њихове заменике и друге функционере. 
Најважније од свега јесте то што она може и да разреши 
и председника републике, уколико он повреди устав. 
Народна скупштина се састаје у два редовна заседања 
годишње. Ванредна заседања се одржавају, ако то захтева 
најмање трећина од укупног броја народних посланика или 
Влада.
Председник Републике Србије
За председника Републике Србије може се кандидовати 
сваки пунолетан и пословно способан држављанин Србије 
кога својим потписима подржи 10 000 бирача. Мандат 
председника Републике траје 5 година.

ДРЖАВА И МИ
Сигурно смо бар некад размишљали о томе како ће 
изгледати наша драга земља за десет или петнаест година. 
Да ли ћемо бити становници државе где се поштују људска 
права, брине о потребама најугроженијих и о многим 
другим стварима? Нико од нас не зна одговоре, али можемо 
допринети томе да ствари буду боље, једноставним 
заокруживањем броја на гласачком листићу.
Овом приликом апелујемо на све наше вршњаке који ће 
ускоро прославити 18. рођендан, да гласају, јер имају право да 
бирају ко ће водити њихов народ и државу. Ми представљамо 
изузетно значајну категорију друштва и будуће носиоце 
промена. Зато је битно посветити пажњу нашим потребама, 
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ставовима и жељама. У нашој земљи покренуте су многе 
кампање у циљу информисања младих људи, који могу да 
помогну својој земљи, о изборима и уопште значају политике.
Неоспорно је да све више и више наших становника, одлази 
у иностранство у нади да ће тамо пронаћи оно што траже, а 
то је посао, и са тим, бољи живот. Нажалост, услед сталних 
политичких превирања, у овом тренутку веома смо далеко 
од јасне државне стратегије за омладину. Садашња и будућа 
власт треба да предузме многе реформе како би спречиле 
исељавање, и многе друге проблеме које оно доноси. На 
оваква дешавања можемо утицати, тако што ћемо дати свој 
глас и потрудити се да урадимо нешто добро за нашу дивну и 
вољену земљу.
Када напунимо 18 година, постајемо довољно политички 
зрели, насупрот мишљењима многих старијих. Дакле, 
интересовањем за политику у нашој држави, можемо 
допринети много чему. На пример, већем улагању у спорт и 
културу, очувању народне баштине, традиције и фолклора, 

бољем и напреднијем систему образовања.
Сви знамо да наша држава нема тако велике ресурсе, 
привреду и политичку моћ у свим аспектима као што то имају 
Русија, Француска или Велика Британија, али то не значи 
да она није перспективна и да се ништа неће променити. 
Зар не треба сви да се потрудимо за бољу будућност нас, 
наших потомака и генерација које тек долазе и које ће 
бити доминантне, као што смо то ми сада? Зато морамо да 
мислимо на своју државу и народ, и да гласањем и таквим 
активностима унапредимо животни стандард Србије.
 
Захваљујемо се запосленима у Народној скупштини на 
срдачном дочеку, пријему и материјалу који су нам дали.

Јована Илинчић
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Наш ученик који се већ истакао у одбојци, иако је 
само прва година, је Огњен Никетић. Он је ученик 
Медицинске школе ,,Београд“, смер физиотерапеут. 
Пореклом је из Младеновца где је пре пет 
година почео да тренира чак три спорта: фудбал, 
кошарку и одбојку. Ипак, одлучио се за одбојку 
због пријатељства које је владало у његовом 
одбојкашком тиму. Због талента који поседује, 
добио је понуду прошле године да се придружи 
тиму Партизана. Игра на позицији примача и носи 
број 12 на дресу, за који каже да му доноси срећу. 
Са клубом је већ освојио Првенство Београда у 
јуниорској конкуренцији, а са репрезентацијом 
је освојио бронзану медаљу на Балканском 
првенству у Румунији, победивши домаћина. Сада 
се припрема за Европско првенство. Напорно 
тренира сваки дан како би постигао изванредне  
резултате. Иако је веома посвећен спорту којим 
се бави, постиже  одличне резултате и у школи. 
Истиче да  кључ успеха представља слога тима, 
као и блиско пријатељство међу играчима и ван 
терена. У будућности би желео да живи на Исланду 
и да има успешну одбојкашку каријеру, а ако у томе 
не буде успешан, онда би волео да буде спортски 
физиотерапеут. У слободно време свира гитару.

Одлика нашег Дома су бројни спортисти који су на прагу 
својих каријера. Једна од њих је и Нина Јосифовић. Она је 
ученица трећег разреда Спортске гимназије где је, и поред 
свих својих обавеза, одличан ђак. Пре четири године је 
почела да тренира ватерполо у свом родном месту, Врњачкој 
Бањи. Пре тога је тренирала пливање, али видевши групу 
дечака како играју ватерполо и сама је пожелела да се тиме 
бави. Упркос предрасудама које владају у нашој земљи о 
женама у овом спорту, она се изборила да постане капитен 
и са својим тимом освоји Првенство Србије у јуниорској 
карегорији. Учествовала је и на Европским играма у Бакуу. 
Једна од њених значајнијих титула је и 8. место на Европском 
првенству у Холандији. Сада се њен рад исплатио и већ 
две године тренира у Црвеној Звезди са којом је освојила 
бројне награде међу којима је и Куп Србије. Њена позиција 
је незгодна страна и централни бек. Животни мото јој је 
да без тешког рада нема резултата, а то доказује и њена 
посвећеност тренинзима које има сваки дан. Број који носи 
на капици је пет, а то је један од њених срећних бројева. 
Нинини највећи циљеви су да постане попут својих узора: 
Милоша Ћука и Душка Пјетловића, а у случају да не успе 
желела би да постане психолог. Један од првобитних снова 
ове девојке везаних за каријеру је да игра за неки клуб у 
Шпанији и тамо упозна њихову цењену ватерполисткињу 
која се зове Џенифер Пареха. Ипак, истиче да је за успех 
најважније пријатељство и слога у тиму. Њен тим за њу каже 
да је веома тврдогла, упорна и да воли да се шали. Упркос 
напорним тренинзима и школи, своје драгоцено слободно 
време воли да потроши читајући  неку добру књигу.

 Кaпитен у базену 

СПОРТСКИ КУТАК: 
НИНА ЈОСИФОВИЋ ОГЊЕН НИКЕТИЋ

Пријатељство је кључ успеха

Милица Гавриловић и 
Марија Арбутина     
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Милан Стојиловић, ученик другог разреда Филолошке гимназије 
у Београду, је током лета 2016. године самостално снимио и издао 
свој први званични албум. Пројекат под именом Endlife и албум Lost In 
Blinding Lights је његово прво физичко издање. Садржи 14 песама, које 
је сам написао, одсвирао и отпевао. 

За музику се заинтересовао од малих ногу. Са седам година је први 
пут ступио у контакт са инструментима, са гитаром и клавиром, и 
одмах осетио јаку везу која га привлачи. Са десет година је почео да 
свира бубњеве, који су му и дан данас најближи срцу, али којима из 
многих разлога не може да посвети пажњу коју мисли да заслужују. 
Почевши да експериментише са гитаром у шестом разреду основне 
школе, писао је песме и развијао свој стил музичког изражавања, који 
и даље успешно развија и спроводи у дело.

Пројекат је основан 2013. године и тада је члан био и Миланов 
блиски пријатељ, који је касније 2014. године одустао од пројекта, 
оставивши Стојиловића самог да настави пут ка уметничком 
стваралаштву. Прво издање је био демо снимак Safe Way Out из 2015. 
године. Милан, незадовољан квалитетом музике, али ипак поносан 
на своје достигнуће, наставља са процесом компоновања и писања 
све до лета 2016, када је опет ухватио микрофон у руке. Снимио је 
успешно цео албум са 52 минута депресивног тона који је помоћу 
издавачке куће Sepulchral Silence из Енглеске издао на све познате 
дигиталне платформе за дељење музике: iTunes, Google Play, Spotify, 
Amazon MP3 и тако даље. У јануару 2017. године је издавачка кућа 
Cvlminis из Москве спровела албум у физичку дистрибуцију у облику 
ЦД-а. Милан је такође на почетку године снимио кратко сингл издање 
Chains of Sorrow којим је заголицао слушаоце и нада се да ће следеће 
издање бити још успешније. 

Албум је, жанровски, класификован као депресивни блек метал. 
У песмама, млади музичар исказује своје проблеме, своју тугу, и 
успешно је осликао мрачну страну себе кроз емотивне мелодије и 
певање које можда није за свачије уши. Милан је свестан чињенице да 
његова музика можда неће пријати свим слушаоцима, али је једино 
тако успео да искаже оно што је намеравао: таму, меланхолију и жељу 
за бежањем од окрутног света у ком се нашао.

За будућност Милан има већ осмишљене планове: тренутно пише 
песме за следећи албум који ће снимити током лета, који ће бити 
експерименталнији од прошлог, и писаће текстове не само на 
енглеском језику, већ и на другим језицима као што су немачки или 
шведски. Такође му је на уму снимање спота за неку од песама, јер 
верује да је пре годину дана, кад је на Youtube поставио свој први 
званични спот, био много неискуснији, и сад је спремнији него икад да 
сними спот који ће ,,бити вредан гледања’’ – како је сам рекао.

Милан верује да ће у будућности постати макар мало познат у 
друштву љубитеља метала и блек метала. Наставиће да се труди 
да људима своју музику представи у што лепшем и квалитетнијем 
издању, и покушаће да склопи званичан уговор са неком издавачком 
кућом; али за сада, преокупиран школом и другим обавезама, може 
само да чека лето кад ће коначно опет моћи да се посвети ономе што 
воли свим срцем.

Музика је иза 
сваког ћошка

НАШИ ТАЛЕНТИ: 
МИЛАН СТОЈИЛОВИЋ   

Немања Матијашевић

,,Можда Србија није позната 
по блек метал издањима, 
али се понекад нађе нешто 
вредно слушања, као што је 
Endlife - шеснаестогодишњег 
Милана. Можда његов албум 
није врхунац овог жанра, 
али с обзиром да је снимљен 
самостално и у кратком 
временском периоду, заслужује 
велико поштовање.’’

Радио Револта из Пољске

Пријатељство је кључ успеха

Милица Гавриловић и 
Марија Арбутина     



16

 Ова прелепа изјава о  суштинском пореклу онога 
што нам даје могућност да будемо људи, онога што 
одржава хармонију читавог универзума, приказује нам 
мишљење нашег познатог научника светског гласа, 
непревазиђеног генија-Николе Тесле.   Рођен је 10.јула 
1856. године у Смиљану, а преминуо је 7.јануара 1943. 
године у Њујорку. Био је  и остао један од најпознатијих 
и најзначајнијих научника и проналазача у областима 
физике, електротехнике и радиотехнике. Његов отац 
се звао Милутин и био је свештеник, а мајка му се звала 
Георгина и била је сеоска жена, која је била веома надарена 
за стварање изума, па се сматра да је велики научник 
наследио таленат и памет од своје мајке. Тесла се занимао 
за науку и образовање од најранијих година живота, 
читајући књиге и учећи стране језике из библиотеке свога 
оца, тако је убрзо постао полиглота (говорио је чак осам 
језика: енглески, немачки, италијански, француски, чешки, 
мађарски, латински и словеначки). Студије започиње 
на Политехничкој школи у Грацу 1875.године. Испите је 
успешно полагао. Одлази из Граца 1878.године. После 
тога одлази у Праг на Карлов универзитет, али га тамо не 
примају јер није говорио грчки. Свој први посао добија 
у Будимпешти у „Америчкој телефонској компанији“, ту је 
осмислио уређај који би могао бити звучник. Тада му се 
први пут јавља идеја о обртном магнетном пољу. Године 
1882. добија посао инжењера у Едисоновој компанији у 
Паризу. Као један од најбољих инжењера, добио је задатак 

СРПСКИ ВЕЛИКАН: НИКОЛА ТЕСЛА

ЧОВЕК КОЈИ 
ЈЕ ИЗУМЕО 
ДВАДЕСЕТИ ВЕК

да оспособи једносмерну централу у Стразбуру. Тада 
настаје индукциони мотор који ради по принципу обртног 
магнетног поља наизменичних струја. Са препоруком 
Чарлса Бечелора, Никола Тесла одлази у САД да се запосли 
у компанији „Едисонове машине“. Својим патентима, Тесла 
је обезбедио невероватан профит и успех компаније, али 
убрзо напушта свој посао у компанији јер му Едисон није 
платио рад по договору. Тесла је пројектовао генератор 
наизменичне струје, док је Едисон покушавао да увери 
јавност да је таква струја опасна, али Тесла је доказао 
да то није тачно. Године 1886. Никола Тесла оснива 
своју компанију “Tesla Electic  Light and Manufacturing”, 
међутим пословање му није било успешно, јер његови 
финансијери нису веровали у његове пројекте. Након тога 
је створио још неке патенте и почео сарадњу са Џорџом 
Вестингхаусом. Користио је његову лабораторију за рад. 
Бавио се и истраживањем х-зрака. Од 1893. до 1895. вршио 
је истраживања наизменичне струје високих фреквенција. 
Створио је напон од милион волти помоћу калема и 
проучавао је површински ефекат високих фреквенција 
у проводним материјалима. На Светској колумбовској 
изложби  1893. приказан је систем наизменичне струје. 
Приказане су флоуресцентне сијалице и сијалице са 
једним изводом, као и модели обртног магнетног поља 
и индукционог мотора. Године 1897. Тесла започиње 
истраживања у области космичких зрачења, након што је 
раскинуо уговор са Вестингхаусом. Објављивао је и патенте 
из области радиа.

Никола Тесла је објавио више од 700 заштићених патената 
и иновација. Током живота је добио бројна признања од 
различитих удружења и друштава. Бројни универзитети 
су му доделили почасне докторате, а примао је и ордене. 
Тесла је постао члан Дома славних проналазача Америке. 
Најпознатији изуми су му: радио, електрични асинхрони 
мотор, генератор наизменичне струје, као и други значајни 
изуми. Поставио је темеље телеаутоматике. Своје изуме је 
описао у књизи „Моји изуми“. Веома је значајно рећи да је 
Тесла био и остао једини српски научник по чијем имену је 
мерна јединица за магнетну индукција добила име.

Никола Тесла је постао инспирација уметника различитих 
уметности, као што су: књижевност, сликарство, филм 
и друге. Остао  је упамћен као изванредан научник и 
проналазач, али и као скроман и племенит човек који 
никада није заборавио своју земљу и свој народ. Добробит 
коју је он донео човечанству је немерљива.

„Уверен сам да је цео космос обједињен, како у 
материјалном смислу, тако и у духовном погледу. Постоји 
у васиони неко језгро откуда ми добијамо сву снагу, сва 
надахнућа, оно нас вечно привлачи, ја осећам његову моћ и 
вредност које оно емитује целој васиони и тиме је одржава 
у складу. Ја нисам продро у тајну тога језгра, али знам 
да постоји и кад хоћу да му придам какав материјални 
атрибут, онда мислим да је то светлост, а кад покушам 
да га схватим духовно, онда је то лепота и самилост. Онај 
који носи ту веру осећа се снажан, рад му чини радост, јер се 
сам осећа једним тоном у свеопштој хармонији. “

Марија Арбутина
 Милица Гавриловић
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Посета Музеју Николе Тесле
Посетили смо и Музеј Николе Тесле у Београду, 01. марта 2016. године. Након краће презентације о Теслином животу, као 
и демонстрације једног од најбитнијих Теслиних изума – индукционог мотора, обишли смо изложбу најважнијих изума 
Николе Тесле, као и његових личних ствари. Били смо одушевљени Теслиним трансформатором, који нам је приказао како 
изгледа додирнути муњу. Након тога, задивио нас је и први пример употребе радио-таласа, први даљински управљани брод. 
Посета Музеју Николе Тесле оставила је велик утисак на нас. Веома су нам се допали, и били заиста интересантни сви детаљи 
Теслиног научног и приватног живота.

Марија Арбутина
 Милица Гавриловић

Изуми Николе Тесле
Полифазна наизменична струја један је од највећих и најзначајнијих изума нашег научника Николе Тесле. Омогућивши 

пренос струје на далеко већим удаљеностима него икад, овај изум отворио је врата многим новим достигнућима, као што 
су телеграф, телефон и многи други изуми, створио је услове за пренос јаче електричне струје са далеко мање губитака, и 
учинио струју доступном далеко већем броју људи. До овог Теслиног проналаска сви каблови који су преносили струју имали 
су само један кабл за довод електрона, који је преносио струју стално истом јачином – имао је само једну „фазу“. Међутим, 
Тесла се досетио да уместо једног угради више жица (на почетку четири, касније три) у један кабл, и да наизменично појачава 
и смањује струју у сваком каблу. На овај начин, успео је да значајно умањи губитке при преносу електричне енергије и 
омогући пренос струје на далеко већим растојањима, чиме је омогућио и производњу струје на удаљеним местима, уместо 
да, по тадашњим системима директне струје, имамо електране на свака два километра.

Индукциони мотор је такође веома битан изум, настао као директна последица полифазне струје. Користећи промене 
у јачини струје по фазама, Тесла је то искористио како би померао магнетно поље у мотору. За централну осовину био је 
прикачен магнет који је пратио настало ротирајуће магнетно поље, и окретао се са њим. На овај начин Тесла је створио јачи, 
једноставнији а самим тим и издржљивији електромотор, који се користи и за најјаче индустријске моторе.

Теслин трансформатор је још један у низу Теслиних изума, који је веома значајан за стварање веома високог напона, и 
један је од уређаја највишег напона. Првобитно коришћен за истраживање радио-преноса, као и преноса енергије на даљину, 
до данас је нашао примену у производњи муња, истраживањима лоптаситх муња, производњи озона, акцелераторима 
честица, као и многим другим областима. Такође, користи се за филмске ефекте, а често и ради забаве у музејима.

Лазар Галић

Остао Србин  
„Човек је рођен да ради, да трпи и да се бори.“
„Није ми жао што су други крали моје идеје. Жалим што немају 
своју.“
„Најбоље је радити ноћу,  јер су звездана светлост и мисли у 
блиској вези.“
„Ја сам, као што видите и чујете, остао Србин и преко мора, 
где се испитивањима бавим. То исто треба да будете и ви и 
да својим знањем и радом подижете славу Српства у свету.“ 
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ИСТРАЖУЈЕМО:
КОЦКАЊЕ ЈЕ ЗАБАВА ИЛИ ЗАВИСНОСТ? 

Кец у рукаву

У Србији све више основаца почиње да се коцка. Око 
20% средњошколаца свакодневно посећује спортске 
кладионице. Према подацима стручњака Института за 
ментално здравље, број оболелих од паталошког коцкања 
се видно повећао у последње четири године. Инспирисани 
тим подацима, одлучили смо да спроведемо истраживање 
у нашем Дому и да установимо колико се наших ученика 
интересује за спортске кладионице и остале игре на срећу.

Одласци у спортске кладионице су далеко присутнији 
међу мушкарцима. Четвртина испитаних момака, 26%, 

макар једном месечно уплати тикет, док девојке то готово 
и не чине.  Велики број ученика који посећују кладионице, 
окушавају своју срећу више пута недељно. На питање да 
ли у свом окружењу имају другаре који се редовно кладе, 
већина ученика, 83%, се изјашњава позитивно. Остале игре 
на срећу их не интересују пуно, понеко уплати лото или 
бинго, с времена на време. Ученици посматрају клађење 
као забаву и не виде никакав проблем у томе. Сходно овим 
резултатима, редакција ДОН-а је одлучила да скрене пажњу 
младима на опасности које коцкање са собом носи.

Шта је коцкање?
Коцкање је заједнички назив за све игре на срећу или 
клађење у кладионицама које укључују улагање новца. 
Све зависи од среће, а мало од способности играча. 
Коцкање укључује и клађење на лутрију, лото и спортске 
кладионице које могу довести до зависности. Деца 
најчешће почињу са играма у спортској кладионици, онда 
прелазе на покер апарате и рулет, где је улог много већи. 
Многа деца су коцкањем изгубила све и задужила своје 
родитеље.

Због чега се коцкамо?

Новац
Мотивацију представља сан о “великом добитку”. Када се 
западне у лошу финансијску ситуацију, људи почињу са 
коцкањем, мислећи да ће освојити доста новца како би 
решили своје проблеме.

Забава
Оно што доприноси забави јесте дељење искуства са 
другим играчима и појављује се осећај припадања групи.

Бег од проблема
Некада људи због усамљености и окупираности 
проблемима почињу са коцкањем,сматрајући да је то 
једино решење.

Подизање расположења
Коцкање представља забаву све док не пређе у лошу 
навику. Истраживања су показала да што је друштво 
сиромашније, са што нижим социоекономским 
стандардом, коцкање и игре на срећу су у знатном 
порасту. Што значи да када људи нису у стању да у краћем 
врменском периоду зараде потребну суму новца, они 
крећу “лакшим” начинима-играма на срећу.
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ЗАБАВА ИЛИ ЗАВИСНОСТ?
Термин зависности донедавно се употребљавао за 
психоактивне супстанце као што су алкохол, дроге или 
никотин. Истраживања су показала да и коцкање може 
прерасти у зависност у којем случају је особа зависна 
од активности која производи исте учинке као и дрога. 
Зависник, упркос знању да му коцкање доноси штету, 
наставља са том активношћу и уверава сам себе да ће 
великим добитком и покривањем дугова прекинути с 
коцкањем. Док већина људи коцка да се опусти и забави, 
за неке људе се коцкање може променити и развити у 
проблем.

Последице
Када члан породице има проблема са коцкањем или је 
паталошки коцкар, он може неповољно утицати на своје 
сроднике. Истраживања су описала различите негативне 
социјалне и здраствене последице за чланове породице 
одрасле особе која је паталошки коцкар. Породични 
проблеми узроковани паталошким коцкањем неког члана 
породице су дисфункционални односи, губитак прихода, 
запостављање деце, супруге, обавеза и насиље.

Показатељи проблема са коцкањем:
необјашњива потреба за већом количином новца
изостанци из школе
продужено време гледање спорта на телевизији (или 
праћење телетекста)
одустајање од слободних активности
удаљавање од пријатеља и породице
честе промене расположења и сл.

Како се излечити?
Лечење представља сложен процес, у ком је неопходно 
учешће самог пацијента, чланова његове породице и 
медицинских стручњака. Данас не постоји ниједна метода 
која би 100% гарантовала да ће се пацијент излечити. 
Посете психологу/психијатру, отворени разговори или 

употреба антидепресива су апсолутно неефикасни. Основни 
циљ лечења је да се отклони манијакална потреба да се буде 
у стању коцкарског транса, да се врати контрола над својим 
емоцијама и понашањем, да се стабилизује психичко стање, 
нормализује спавање, отклони нервоза, раздражљивост, 
промене расположење.

Злoчин и казна коцкара
Од свих коцкара у историји, Фјодор Достојевски био је 
сигурно један од највећих. Један од највећих и најутицајнијих 
романописаца Русије, Достојевски је био загрижени коцкар, 
о чему сведоче и његова два чувена романа “Злочин и казна” 
и “Коцкар”. Према легенди, Достојевски је последњи део 
романа “Злочин и казна” написао за неколико дана како би 
добио аванс од издавача,јер је морао да измири коцкарске 
дугове.
 Престоница коцке налази се у Лас Вегасу и Атлантик Ситију. 
Ретки су они који су ушли у казино, а да се више никада нису 
вратили.
Купатила и храна су углавном сакривена у подземљу казина 
како би вас то спречило да дођете на идеју да побегнете 
оданде.
Светла у казину су осмишљена тако да подсећају на вашу 
дневну собу, како би имали осећај хармоније и комфора.
У оваквим објектима нема прозора као ни сатова, да 
посетиоци не би имали осећај о проведеном времену у 
игрању.

Размислите пре него што уплатите још један тикет, извучете 
нову карту, завртите точак или уложите нови жетон!

Кец у рукаву

Кристина Банковић
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УПОЗНАЈТЕ:
НАШ КОМШИЛУК

ПУЛС ВРАЧАРА



21

Чим искорачите из Дома ученика „Јелица Миловановић“ налазите се у срцу 
Београда, у Крунској улици на Врачару. Када би њени тротоари могли да 
говоре, они би приповедали најзанимљивије и најзначајније београдске приче.  
Због своје изразите лепоте и значаја, ова улица је заштићена као градска 
целина, а назив је добила по круни, симболу владарског достојанства. 

Наша сјајна локација нам пружа могућност да на само пар минута од соба 
уживамо у свим чарима које главни град пружа. Ташмајдански, Пионирски 
и Карађорђев парк су омиљена уточишта наших ученика, након напорног 
школског дана. Одлични су и за јутарњу рекреацију. Цветни трг је место 
где ћемо радо појести сладолед пре представе у Југословенском драмском 
позоришту, док ћемо на Каленић пијацу скокнути по букет цвећа за цимеркин 
рођендан. На један корак смо до најважнијих културно-историјских и забавних 
садржаја, као што су музеји, биоскопи и позоришта. 

Чим отворимо врата Дома, осећамо како Београд пулсира. Стапамо се сасвим 
са енергијом града, као да смо овде боравили читавог живота.
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Марина Стојић, Медицинска школа
 
Када сам стигла била сам мало разочарана, јер сам сазнала да нисам у згради у којој су биле и моје другарице са 
тренинга. Брзо сам се спријатељила са новим девојкама, иако су биле доста различите од мене.

Ивана Митровић, Медицинска школа       

Првим даном у Дому започет је нови сегмент мог живота. У почетку ми ништа није било привлачно и све је било 
небитно. Одмах је уследио шок- шестокреветна соба! Нема теорије, шест девојака у једној соби! Убрзо је то 
постала најлепша страна мог боравка у Београду. Старије цимерке су ме свему научиле и постале су ми најбоље 
другарице. Данас највише волим тај први дан након распуста. Сви су у журби, носе кофере, торбе, кесе, тетурају се 
по степеницама довлачећи се до канцеларије васпитача. Сви јуре и осмеси су на све стране. Васпитачи насмејани, 
стари домци усхићени, једино се којем прваку омакне нека суза и неописива жеља за одласком кући. Тај осећај 
прође, али никада не прође сећање на тај први дан који је јединствен у мору лепих дана проведених овде. 
Закорачити у тај свет је страховито, али кад схватимо колико је леп закорачили бисмо још хиљаду пута.

ПИТАЛИ СМО: КАКО ПАМТИТЕ ПРВИ ДАН У ДОМУ?    

Сећања која никада не бледе

Александар Анђелковић, Медицинска школа 

Када сам дошао у Београд, све је било ново и за мене доста необично. Са оцем сам стигао до зграде у којој је почело 
моје осамостаљивање. Стигли смо заједно до васпитачке канцеларије, где су ме сачекала три насмејана и јако 
љубазна лица. Било ми је тешко, али сам то стоички издржао. Осећао сам се мало несигурно, јер сам се први пут 
одвајао од куће. Ту су били стари домци који су ме охрабривали и помогли ми да се уклопим у свет који је за мене 
био потпуно непознат. Сутрадан је све већ било лакше, а данас је велико задовољство боравити овде .

Милоје Јоксимовић, Математичка гимназија

 Одувек сам имао жељу да живим у дому и једној већој заједници. Био сам дружељубив па самим тим ми се то 
чинило као пријатно искуство. Опет, првог дана је било мало другачије него што сам очекивао. Осећао неку врсту 
напетости због одвајања од породице. Исте вечери сам упознао цимере, а касније сам се спријатељио са момцима 
из околних соба и осећај нелагодности је нестао.

Андрија Илић, Медицинска школа

 Веома добро се сећам првог дана у Дому. Када сам стигао, желео сам да упознам нову средину и људе око себе. У 
почетку, живот у Дому је био чудан, али сам се убрзо прилагодио таквом начину живота. Сматрам да средњошколски 
живот у Дому треба искусити, јер се памте лепе успомене.

Валентина Јовановић, Зуботехничка школа
Одвајање од родитеља ми је тешко пало. Међутим, стигавши у Дом схватила сам да промене могу бити узбудљиве и 
лепе.
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Саша Стевановић, Медицинска школа

Први дан у Дому је био тежак и конфузан. Осећао сам се као да су ме отерали из хармоније у свет непознатог. 
Временом сам упознао дивне људе. Разговором смо помагали једни другима и на тај начин надоместили оно што 
нам недостаје.

Александар Билбија, Музичка школа 

Први дан није био нешто посебан. Гледао сам да упознам што више људи. Цимери су били старији од мене, али су ми 
зато помогли да се снађем у било ком тренутку.  Било ми је тешко да запамтим где се шта налази, па ми се десило да 
промашим спрат и одем на женски. 

ПИТАЛИ СМО: КАКО ПАМТИТЕ ПРВИ ДАН У ДОМУ?    

Сећања која никада не бледе

Војин Лукић, Математичка гимназија

Пошто сам мушко, није ми било тешко да се уклопим у нову средину па и самим тим ми се први дан свидео. 
Васпитачица је све лепо сачекала и удобно смо се сместили. Упознао сам своје цимере са којима сам се брзо 
спријатељио.

Ивана Максимовић, Медицинска школа

Мој први дан био је веома узнемирујућ. Нисам успела да нађем себе на списковима и помислила сам да нисам 
примљена у Дом.  Ипак, на крају се све добро завршило.

Теодора Јаковљевић, Медицинска школа
 
Једва сам чекала да дођем и видим како све у Дому изгледа. Када сам стигла, нисам се разочарала. Свидела ми се 
харизма коју су сви у Дому поседовали.

Сања Стефановић, Медицинска школа
 
Сећам се да сам била доста збуњена првог дана. Плашила сам се како ћу се уклопити у новом граду, али све сумње 
су нестале када сам упознала цимерке из собе. Поставиле су се као прави пријатељи.
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Пре скоро тридесет година је у наш Дом закорачио, сада 
већ прослављени музичар, водећи трубач у оркестру Горана 
Бреговића, Бокан Станковић. Своју љубав према музици 
успео је да преточи у успешну каријеру свирајући трубу, 
гајде, окарину, дудук и фрулу. Зајечарски виртуоз не зна за 
умор, годинама свира пуним плућима и све чини да сачува 
српску традицију у свом изворном облику. Најпре је завршио 
нижу музичку школу у Зајечару, па потом средњу музичку 
школу „Мокрањац“ у Београду. Уписује Музичку академију и 
убрзо затим постаје прва труба интернационалног састава 
Брегиних професионалаца- „Оркестра за свадбе и сахране“. 
Ово је његова прича о животу у Дому, професионалној 
каријери, сећањима и успоменама. 

Како сте се осећали дана када сте дошли у Дом 
ученика „Јелица Миловановић“?

Сећам се првог дана, као да је јуче било. Било је кишно 
време. Мој васпитач Јован ме је спровео до собе 26, а тамо 
је већ било цело друштво. Сви непознати. Једни се буне, 
другима одговара. Ја ћутим, дете са села, са мном нико није 
дошао. Имам кревет, топлу собу и шта ће ми више. Тада нисам 
ни слутио да ће то бити најбољи период мог живота.

Можете ли нам рећи нешто о животу у Јелици?
Могу да кажем да сам у Дому живео пуних 9 година, прво 

као ученик, а касније и као помоћни васпитач. Живео сам у 
том собичку у ком смо и певали, свирали, учили и стварали 
дубока пријатељства. Као старији ученик имао сам право 
да држим решо у соби.  До тада никада у животу кафу нисам 
пио. Дођу девојчице и питају да ли могу да им скувам кафу. 
Скувам ја њима кафу, а оне кажу: „Хајде и ти, гледаћемо ти 
у шољу!“. И сада са својих 45 година устанем рано, то ми је 
навика са села, скувам себи кафу око пола шест,  и окренем 
шољу да видим има ли добитка. 

У Дому сам се трудио, то ми је васпитање од куће, да се са 
свима слажем и да са свима живим у слози. Желео сам да 
будем подједнако у добрим односима и са васпитачима, и са 
директором, и са помоћним радницима, и са кухињом, и са 

УСПЕШНИ БИВШИ УЧЕНИЦИ:
ТРУБАЧ, БОКАН СТАНКОВИЋ

Прва Бреговићева труба
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ученицима...ма, са свима. Игром случаја се наместило да ми 
је најбоље друштво остало из Дома, и данас смо у контакту. 
Мој најбољи пријатељ је Драган Радовановић-домар. Ту је и 
Раде-електричар и многи други. То су били дани за памћење. 
Са срећом их се сећам, али будем и тужан. Kад бих само 
један дан могао да вратим да будем са истим друштвом овде 
у Дому. Било би лепо да могу зидови да причају шта се све 
дешавало. 

Какав сте однос имали са васпитачима?
Васпитачи су за мене били појам, све сам их поштовао. Сви 

су нас лепо васпитавали и ко је хтео да усваја од њих, могао 
је да изађе из Дома као човек, а ко није хтео ту није вредело 
ништа. 

Како је почела Ваша сарадња са 
Гораном Бреговићем?

Ишао сам у средњу музичку школу „Мокрањац“. Од кревета 
до клупе ми је треблао минут, а после до факултета 5 минута. 
Академију сам уписао, и њу никад нећу завршити. Кренуо 
сам трећу годину факултета и тада сам упознао Бреговића. 
Он је хтео да у Београду направи састав, дувачки оркестар 
од писмених музичара. Игром случаја, на Академији су била 
само два трубача који свирају народњаке. То је био покојни 
Боловић из Неготина и ја из Зајечара. Бреговићев агент је 
дошао до мене и рекао ми: „Чуо сам да свираш народњаке, 
а читаш и ноте. Баш такав треба Бреговићу, јеси ли чуо за 
њега?“. Иако сам знао само песму Липе цвату, пошто ја 
нисам слушао ту врсту музике, рекао сам да сам наравно 
чуо. Донели су ми ноте од песама Месечина и Калашљиков, 
на шта сам ја одреаговао са: „Па шта ће ми ноте, ја то већ 
свирам по свадбама“ и тако је почело. Ми смо вежбали пар 
месеци за аудицију. Било нас је двадесет кандидата. Дошао је 
Бреговић док смо свирали и сећам се шта ми је рекао: „Мали, 
ти остајеш за прву трубу, а ви други се договорите. Треба 

ми састав од вас шест, 3 баритона, туба и још једна труба. 
Сасвим је свеједно ко ће да упадне као друга труба, овај мали 
остаје, видим да он барата добро тиме.“ То је било почетком 
1996. године и ево до данашњег дана имамо преко двадесет 
година одличне сарадње.

Какав је Ваш однос са Бреговићем?
Ја се не жалим, сви се жале и сви причају неку своју причу. 

Шта смо договорили те прве године и дан данас човек 
поштује. Шта ћеш више? Он је апсолутни професионалац, 
сваког договора се држи. Током сарадње са њим, осим у 
Јапану, нема где нисам био. 

Када идете у иностранство, да ли Вам на концерте 
долазе више наши људи или странаца?

Већином су странци. Шта да кажем, секу вене. У неком граду, 
где смо свирали више пута, увек је сала пуна! Дешавало се да 
у првим редовима виђам исте људе. Да свирамо сваког дана, 
сваког дана би били ту. Ја не могу то да објасним, некад се 
питам да ли су ови људи нормални J.

Како је оркестар добио име?
То је Оркестар за свадбе и сахране. Иако се труба јавља још 

у 16. веку, дувачки оркестри доживљавају своју ескпанзију 
после Првог светског рата. У то време наши дувачки 
инструменти били су гајде, фрула, дудук, окарина и двојница. 
Почетком деветстотих година дошли су кларинет, флаута и 
труба и тада су дувачи почели да свирају весеља. Затим, и кад 
неко умре, на сахранама опет су били дувачи. 

Шта бисте нашим садашњим ученицима поручили?
Тешко је дати поруку у данашње време. Млади се другачије 

друже, а мени то ништа није јасно. Само бих им поручио да су 
срећни сто су у Дому, да чувају та пријатељства и да се ману 
ових нових технологија.

Николина Аврамовић
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ДОМСКЕ ВЕСТИ

Посматрачи
Филм „Посматрачи“, редитеља Николе Љуце, је наше 
ученике навео на дубоко размишљање и подизање 
свести о проблему трговине људима. Снимљен је по 
истинитим догађајима и прати судбине троје младих 
који постају потенцијалне жртве трговине људима. Аутор 
шаље јасну поруку да, иако је данас тешко одрастати, 
јер замке вребају на сваком ћошку, млади човек мора 
да разговара о својим страховима, проблемима и 
сумњама са ближњима или стручњацима. Овај филм 
препоручујемо свим средњошколцима, јер сматрамо да 
носи снажну и јако битну поруку.

Књигу у руке
У октобру 2016. године Дом ученика „Јелица 
Миловановић“ је организовао посету 61. Међународном 
београдском сајму књига. Била је рекордна посећеност, 
коју је пратила велика заинтересованост за књижевности 
различитог подручја. Учествовало је чак 480 излагача. 
Домци су имали прилику да изаберу своје омиљене 
књиге по јефтинијим ценама, као и да слушају о 
стварањима најбољих, како светских, тако и наших 
писаца. Биле су организоване различите креативне 
радионице у склопу овогодишњег сајма, које су 
допринеле бољој атмосфери.

Чувари осмеха
Ове године у нашем Дому су организоване психолошке 
радионице које води наш педагог са васпитачима. Теме 
су разне: од односа са родитељима, преко разумевања 
других, до проблема у школи и љубљви... Ученици 
бирају области по предлогу педагога и по својим 
интересовањима, тако да се увек нађе нешто актуелно 
за разговор. Сваке недеље са ових дружења излазимо 
зрелији, комплетнији и са бољим увидима у живот и 
међуљудске односе.

Прослава школске славе – Светог Саве
Празник сваке школе и сваког ученика у Србији слави 
се 27. јануара. Први српски просветитељ Свети Сава 
запамћен је у народу кроз историју и легенду. Историја 
га памти као сина великог жупана Стефана Немање, 
задужбинара и великог човека и просветитеља. Народ 
га памти и кроз легенду, која је до данас очувана, и 
која говори о његовим великим делима за народ, као 
и невероватним чудима која је чинио. Свети Сава је 
свој живот посветио народу. У његову част, на дан 
посвећен њему, музичка и рецитаторска секција дома 
организовале су приредбу којој смо, поред великог броја 
наших домаца, присуствовали и ми. Пред широком 
публиком, наши најбољи ученици показали су своје 
таленте. Дививши се њиховим вештинама које су 
показали на приредби, указали смо част једном од 
највећих српских светаца- Светом Сави.
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Заседање ученичког парламента
Свака заједница треба правилно и усклађено да 
функционише. У нашем Дому борави више од 450 
ученика, младих људи који се залажу за своје циљеве 
и верују у своје ставове. Предлоге, као и примедбе могу 
да саопште на састанцима парламента који се одржава 
сваког трећег месеца, или када је то потребно.Ученици, 
са васпитачима и управом, се окупљају у библиотеци и 
разговарају о различитим темама. Најчешће се говори о 
предлозима за побољшање рада Дома као што је боља 
храна, указивање на проблеме, и организовање журки…
Када се чују предлози,  креће се у рад да се недостаци 
сведу на минимум. Одржавањем оваквих састанака, 
доприносимо бољем начину живота у Дому.

Друг није мета!
У децембру 2016. године, домци су имали прилику да 
погледају позоришну представу „Насиље“, у режији 
Кокана Младеновића. Комад је одигран у Омладинском 
позоришту „Дадов“, посвећен је Алекси Јанковићу, жртви 
насиља, које се завршило самоубиством. Позоришну 
представу су одиграли млади глумци, тинејџери, у жељи 
да што више људи сазна за кобну истину вршњачког 
насиља. Главна тема је заправо била спровођење 
„Алексиног закона“, који налаже да се злостављање 
кажњава суспендовањем насилика из школе на 30 
дана, уз пружање стручне помоћи. Он подразумева и 
кажњавање запослених одузимањем лиценце, уколико 
не реагују адекватно на насиље, како се случајеви 
као што је Алексин не би поновили. На начин на који 
су вршњаци приказали неправедност, немарност 
надлежних и озбиљност оваквих ситуација, говоре и 
снажни утисци ученика Дома. Права истина о односу 
вршњака у школама Србије, којом је Кокан Младеновић 
отворио очи гледаоцима, је све оставила без текста.

Журке, журке...
Када се све школске обавезе заврше, ученици Јелице одмах размишљају како да се опусте и забаве. Некима је 
избор дружење по собама, неки би рађе тада прошетали, а неки отишли у биоскоп. У једноме су сложни, када је у 
питању провођење слободног времена, а то су домске журке! Увек забавне и веселе. 
Овога пута бисмо издвојили две тематске игранке. Прва се одиграла почетком школске године, под називом „Бал под 
маскама“. Наши домци су исказали велику креативност током маскирања и приредили су у Дому једно фантастично 
хорор вече уз пуно смеха и весеља.
На Дан жена је организована „Семафор“ журка на коју смо позвали и другаре из ЖОЦ-а и ПТТ-а. Свако је стављао 
светлећу наруквицу којом је дефинисао свој емотивни статус, по следећем принципу: црвена наруквица- „Не прилази 
ми!“, жута- „Приђи па сазнај!“, а зелена- „Само напред!“. Можда се ово вече коло среће окренуло и можда су они 
слободни променили статус.
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Само један сексуални однос без 
кондома може да буде довољан да се 
заразите неком полно преносивом 
инфекцијом и да на тај начин угрозите 
своје здравље. Управо из тог разлога, 
редакција ДОН-а је одлучила да се бави 
овом темом и да младима укаже на 
опасности које неодговорно понашање 
може да проузрокује. 

Више од двадесет болести може се 
пренети путем полног односа са једне 
на другу особу. Милиони младих људи, 
најчешће између 16. и 26. године 
живота се први пут инфицира неком 
полно преносивом болешћу.

Полно преносиве болести изазивају 
бројни микроорганизми. Симптоми 
могу бити међусобно слични, али и 
врло различити, у зависности од тога 

о којој се полној инфекцији ради. 
Ситуацију додатно компликују полно 
преносиве заразе које протичу без 
симптома. Постоје бројне предрасуде 
о полним болестима и њиховом 
преношењу. То нису болести које се 
дешавају неком другом и не постоји 
особа која је имуна на њих. Свако може 
да оболи, и то не само једанпут. Број 
оболеих у свету је, генерално, изузетно 
висок. Статистички подаци су нажалост 
веома оскудни, јер се ове болести 
углавном и не пријављују. Процењује 
се да је у Србији око 1,5 милиона људи 
заражено полним болестима или нешто 
око 20% од укупног броја становника. 
Највећи број регистрованих заражених 
је у узрасној групи младих до 26. 
године. У Србији су хламидија и 
кондиломи (гениталне брадавице) 
најчешће полно преносиве болести. 

Инфекцијом су погођени сексуално 
активни парови, а може се пренети и 
са инфициране мајке на новорођенче 
приликом порођаја. Значај ових 
болести је у могућим копликацијама, 
када се не лече или неадекватно лече: 
неплодност, ванматерична трудноћа, 
чести спонтани побачаји, превремени 
порођај, запаљења унутрашњих 
гениталија и код жена и мушкараца. 
Разумевање основних чињеница о 
полно преносивим болестима, како 
се шире, који су симптоми и како се 
лече, први су корак ка превенцији, 
али такође правилна примена 
контрацепције смањује ризик од 
преноса ових болести. Већина полно 
преносивих болести је излечива. 
Нажалост,за вирусне болести, као 
што су ХИВ инфекција или хепатититс, 
нема лека.

ЗДРАВЉЕ:
ПОЛНО ПРЕНОСИВЕ ИНФЕКЦИЈЕ И ТРУДНОЋА 

СПРЕЧИ, НЕ ЛЕЧИ

Неке од полно преносивих болести које су најучесталије су:

ХИВ/АИДС 
односно Acquired Immuno Deficiency 
Sindrom представља синдром стеченог 
губитка имунитета.То је стање организма 
узроковано вирусом ХИВ-а. 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 
све ове ћелије и тиме онемогућава 
активирање имуног система 
(производњу антитела и слично). 
ХИВ вирус се налази у свим телесним 
течностима, али је само у крви, сперми, 
вагиналном секрету и мајчином млеку 
довољна концентрација за инфекцију.

КОНДИЛОМИ 
познатији као гениталне брадавице су 
болест коју узрокује ХПВ вирус односно  
Humani Papilloma Virus. ХПВ вирус је 
узрочник рака грлића материце код 
жене и одмах по откривању вируса 
треба започети лечење. Сам ХПВ 
вирус има више од 100 варијација и 
не изазива свака варијација гениталне 
брадавице, али најраспростањеније 
врсте да. Свега 4 врсте вируса изазивају 
рак грлића материце, а више од 30 
проузрокују гениталне брадавице. 
Вирус се поред полног односа може 
пренети и директим контактом са 
зараженом кожом и слузокожом.

ГОНОРЕЈА 
или “капавац” је обољење које изазива 
бактерија гонокок односно 
Neisseria gonorrhoeae. Ова бактерија 
се размножава у топлим и влажним 
деловима репродуктивног система, 
укључујући грлић материце, материцу, 
јајоводе жене као и уретру код 
мушкараца. Преноси се полим путем 
и може се заразити новорођенче од 
мајке током порођаја. Ова инфекција 
често пролази без знакова па особа ни 
не зна да је заражена.
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Радионица

У децембру је у Дому одржана 
радионица “Полно преносиве 
болести и трудноћа у адолесценцији“. 
Заједно са психологом и васпитачима 
организовали смо једно прилично 
успешно и интересантно дружење. На 
почетку смо имали проверу знања, у 
виду квиза истине или заблуде. Ова 
активност је показала да наши ученици 
имају добро предзнање из ове теме. 
Након тога, уследила је занимљива 
дебата на тему нежељене трудноће, 
коју смо прорадили на примеру једне 
замишљене ученице која је затруднела 
након неколико месеци везе. Поделили 
смо се у двочлане тимове, који су имали 
различите задатке као што су: анализа 
реакција околине, предлози шта би 
она требало да уради, описивање 
психолошких стања актера приче 
и сл. Сви смо се сложили у томе да 
би је околина осудила, а о осталим 
темама смо углавном имали подељена 
мишљења. Циљ радионице је био да 
заједно проширимо наша знања о 
полно преносивим болестима и да се 
едукујемо по питању заштите.

СИФИЛИС 
је обољење изазвано бледом 
спирохетом која се назива Treponema 
pallidum. Обољење се преноси полним 
односом, али се такође и ово обољење 
може пренети са мајке на плод. 
Уколико се сифилис не лечи могу се 
јавити јако озбиљне компликације, јер 
ова бактерија напада нервни систем, 
срце, мозак, а у најгорем случају може 
довести и до смрти. Знаци и симптоми 
сифилиса се разликују у зависности од 
стадијума у коме се болест налази, а ова 
болест се састоји од четири стадијума.

ХЛАМИДИЈА 
је једна од најраспрострањенијих 
полно преносивих болести.
Изазивач обољења је бактерија 
Chlamydia Trachomatis. Обољење је 
учесталије код жена. Ова бактерија 
може оштетити женске репродуктивне 
органе. Обољење даје сличне 
клиничке симптоме и знакове као и 
гонореја, па се зато ове две болести 
често мешају. У односу на гонореју, 
хламидија не доводи до настанка тако 
тешких последица као код гонереје, 
и ова болест може проћи и са и без 
клиничких знакова и симптома.

ТРУДНОЋА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Бунтовништво и неопрезност чести 
су окидачи лоших и непромишљених 
поступака младих. У адолесценцији 
млади ретко размишљају о могућим 
последицама њихових поступака. 
Зато је данас у експанзији проблем 
трудноће у адолесценцији. Иако 
не постоје званични статистички 
подаци о примени контрацепције 
код адолесцената, ти подаци свакако 
су поражавајући. Да ли је узрок тога 
немарљивост и неозбиљност младих, 
неедукованост или ипак неадекватно 
ангажовање средине да на њих утиче 
и наметне им свест о томе? На ово 
питање нема одговора, али је кључна 
ствар свест самих младих. Када настане 
овај проблем он свакако много мења 
живот младих. Прво питање које се 
поставља јесте да ли треба родити или 
не, а затим и низ других питања. Настаје 
низ проблема у које спада школовање 
особе, ако се ради о ученици, затим 
може доћи и до економских проблема, 
трудноћа се некада може лоше 
одразити на здравље малолетне мајке 
што може бити веома опасно. Уколико 
се особа определи за абортус мора 
бити свесна ризика да можда више 
никада неће постати мајка. И све ово 
настаје због неопрезности и неузимања 
контрацептивних средстава односно 
средстава против нежељене трудноће.

Данас су приступачна контрацептивна средства која не захтевају већу 
суму новца. Најпоузданија и најраспрострањенија метода контрацепције 
јесте ПРЕЗЕРВАТИВ или познатији као кондом. Куповина истог се саветује 
у апотекама. Млади не би требало да се стиде куповине кондома, јер 
би требало да буду свесни да је примена контрацептивних средстава 
првенствено важна за њихово здравље!

Марија Симијоновић
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Анђела Петровић  Анђела Петровић

Емилија Малиновић

Ваздух

На прозору пролаза димим се,
све што је било, сада прошло је,
у љуштури нашао сам лек,
који ће ме одвести у други бољи свет.

Видео сам све у контури издаха,
живот ми је прошао без иједног помака,
огледало ме највише боли,
што ми се окренутих леђа за смрт моли.

Ведро небо, ветар вришти,
чекам да ме капсула уништи.
Да схватим где је грешка,
вероватно никад нећу,
гадим се себи
и свом ужасном зачећу.

Нисам имао избора да кажем шта сам  
хтео,
речи немам, узет ми је последњи дах,
ако икад помислим да сам нешто успео,
претворићу се у крвав поглед и прах.

Да ли би људи били туђи?

Нека буде да данас сам далеко
Нека буде да кораци ходају ми небом
Нека буде да ме нема, нек буде потребом
Да ли би људи и тада били туђи
Да ли би били лед који ми се таложи 
венама
Нека буде да сам у ударцима мора по 
стенама
Нека буде да све моје је пропало
И да покрило ме лишће опало
Шта онда носиће ови дани немира
Где биће граница пакости, а где свемира
Нека буде да људи не знају ми лица
Да ли онда биће лоших почетака и клица
Можда коров престане расти на овом 
изговору за свет
Можда Сунце огреје све и деси се 
преокрет
Нека буде да гледам са неба, са грана 
свода
Нека буде да журећа сам у реци вода
Само да сам далеко, далеко од душа што 
се мрве
Да гледам рађање брезе, деце кораке 
прве
Човечанство нека буде попут нежног 
додира ветра
Нека буде да сам ван овога света
Да сам трешња која цвета
Да ли би људи и тада били туђи
Да ли би били тако туђи и страни
Уништавали друге, чинећи да су им 
спаљени дани
Да ли би људи и тада били омча око врата
што стеже другачије и гура у бару од блата
Нека буде да данас ме нема
На трен само далеко од сена
Да ли би људи и тада били туђи?

Милан Стојиловић

Јована Брајовић

ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ РАДОВИ
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Николина Максимовић

Магла

Та сенка бела, што пред носем стоји,
она ми ноћас, секунде броји,
до краја мог, кад рашире се удови моји
и ја паднем у вечни загрљај.
Њен мирис, њен додир, њен сјај,
говоре да је дошао крај,
ал’ Боже, само трен ми још дај
да ми се по глави мота.
Да остане у мени њена лепота,
пре него што заувек нестане,
а кад побегне из мог живота,
тад ме не љубе очи прекрасне,
па бол неће да престане
док у целини не нестанем.

Једна неснимљена фотографија

Трептај. Поново. Затим још један. Попут објектива камере, зеница мог ока фокусира и 
памти детаље. Слике остају забележене. Од тренутка када их створите су прошлост, али 
прошлост коју неће однети сунце док је бледи или вода док је натапа, него она прошлост 
која је залеђена у времену. Она прошлост која заправо није иза нас, није временска и 
није ограничена.
Данима гледам исти призор. Светла рефлектора и убрзана маса док хода између редова. 
Шуште папири, јаки као крила змаја и шири се мирис снова. Ипсред мене, на гомилицама, 
напаковани, стоје ковчези богати страницама. Постамрам како време стаје и меша се са 
различитих места и периода у вртлогу слова. Сајам књига.
И док се рађају прве књиге, деце која тек уче да заволе исту, неки долазе да употпуне 
одвећ препуне полице, а жељне душе. У рукама сачињеним од латица, дрхтуравих као на 
првом пролећном поветарцу, стежем плаве корице на којима стоји моје име. По леђима 
струже рука монструма које се зове напетост, хладна попут змије, увлачи се под џемпер и 
обавија тело.
Пут сломњеног стакла завршавао се овде. Питам се шта свака од књига  носи, какви су 
људи који су их писали, како размишљају и какав је њихов пут био. Трагам погледом по 
непрегленом простору за инспирацијом и вером. Атмосфера одаје утисак помало расеја-
ног и чудног народа и хаоса у коме копају за новим речима. Чини се, посвуда има неког 
узбуђења и надметања, што купаца за књигу, што писаца.
Благи осмех преко пута мене изгледа ми као дуга након Нојевог потопа. Несвесно, на 
лицу, појављује се она кривина, више од неверице, него од среће или нечег сличног.  
И рука заборавља потпис већ одавно научен, поглед се мути сузама.
Није до новца, или славе, до инспирације је. Видети у очима да си успео да покренеш 
некога, да промениш, да у њему пробудиш бољег човека, у томе је смисао.
Свакога дана гледам исти призор. Светла рефлектора и људе како убрзано ходају кроз 
редове. Моја фотографија у албуму маштања. Као што сам поменула, неке слике сачуване 
су ванвременски, али не заувек. Доћи ће тренутак, сунчан и топао дан, кад ће ванвремен-
ска фотографија прећи у рам, на камину удобног дома.

Јована Брајовић

Милан Стојиловић
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Заједнички рад ученика

Марија Јовановић

Погледај горе

Погледај горе, у ноћи тамној,
шта видиш?
Видиш ли звезде како одсијавају
и како се ређају
једна за другом у бесконачном низу
животних путева,
где се врло лако можеш изгубити
и залутати у нечије срце,
толико дубоко да те заболи,
и да пустиш зрно туге низ лице.
Колико је само туге, суза
пало низ лице због погрешних љубави,
залуталих корака...
Неки путеви се једном у животу догоде.
Зато, пажљиво бирај пут
и пази да се не изгубиш, повредиш!

ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ РАДОВИ

Данијела Бјелић

Ја немам јутро

Ја немам јутро,
пробудио се нисам,
точак се не окреће
осовина рђа
Нема сунца које излази,
нити у носу ваздуха
мој живот пуца нагло
од наметнутог калупа
Та пурпурна наранџаста
што се просипа по платну
мојих заслепљених очију
вуче линију златну
која се одупире зидовима
И свемирском клатну
Куца, куца, али нема ми наде
ја сам заробљен у слободи
која ме туче бесно
што је у бескрај водим,
јер у тамноплавој
и прљавој води
дим из уста испуштам,
као овце на испашу
чекам да са литице
као моје очи испадну,
и да коначно не гледам
то јутарње сунце,
што ми шаренилом
украшава небо
и тера облаке даље,
јер сам у мраку створен
и у њему ћу сачекати
трен у ком ћу коначно
бити убијен и разорен

Милан Стојиловић
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Емилија Малиновић

Николина Максимовић

Сјај звезда

Седела је и слушала звуке хладног ветра. Фијуци су тако јако ударали да је њен дотрајали прозор пружао слабу одбрану од сурове 
хладноће. Изношени џемпер је покушала да обавије око крхког тела. Промрзлим прстима је узела упаљену свећу и принела је прозору. 
Ноћ, њен омиљени део дана, доносила је небо пуно звезда. Упркос хладноћи и сиромаштву у коме је живела, волела је да сањари. 
Мајка би јој говорила да то не ради, да не троши свеће-њихов једини извор светлости за посматрање звезда, за губљење времена. 
Није слушала мајку. Удаљене и сјајне,звезде су биле њене искрице наде и главни ликови њеног имагинарног света. Наизглед ситне, али 
безбројне, владале су бесконачним небом. Њихов тихи и сведени сјај, увек би будио надахнуће у оку очараног посматрача. Највеће идеје 
и мисли, стваране су под утицајем њиховог постојања. Увек присутне, не одајући своје тајне, мирно бдију над свима, негде изван овог 
света. Сиромашни или богати, праведни или неправедни, сви су пред њима једнаки. Својом суштином ништавни у односу на недокучиву 
природу звезда. Једино пред њима, могла је да замисли свет препун правде, љубави, једнакости, поштовања. Мирни чувари универзума, 
једини би могли да разумеју њен бол и повреде њене невине и детиње душе. Утонувши у сан, није чула кораке своје мајке. Она ју је 
покрила већ исцепаним покривачем, након што је легла поред ње. Трошна кућица је наставила да одолева снажним ударима ветра, 
испод неба препуног звездама.

Марија Арбутина



34

Брм,брмм... Овогодишњом вожњом 
кроз рубрику Моја Србија одлучили 
смо да наш аутобус препун знатижеље, 
воље и љубави према учењу новог 
и упознавању са новим градовима, 
културом, обичајима и новим 
грађевинама, зауставимо баш у срце 
Шумадије. Наша дестинација је један 
културно и историјски изузетно богат 
град, а то је Крагујевац. 

 У Лепеничкој области живеле су птице 
по имену крагуј, по којима је овај град и 
добио назив. Крагуј данас представља 
један од симбола града и налази се на 
градском грбу. Ова птица припада реду 
грабљивица и по величини и снази је 
слична орлу. У Србији су у средњем веку 
дресиране за лов.

Крагујевац је, према попису из 
2011. године, четврти по величини 
град у Србији и представља седиште 
Шумадијског округа. Данас је један од 
најјачих административних, културних, 
финансијских, индустријских и 
политичких центара у нашој земљи. 

Сматра се да је Крагујевац, као 
насељено место, постојао и пре 
Немањичке државе. Први пут се 
спомиње у турском попису из 1476. 
године, као ,,Крагујфоча”, бивши трг са 
тридесет и две куће. Од таквог насеља 
до данас, Крагујевац је постао један од 
веома значајних градова Србије.

Налази се у централној Србији, на 
обалама  реке Лепенице, у котлини 
између огранака Рудника, Црног врха 
и Гледићких планина. Рудник је највећа 
планина у Шумадији са највишим врхом 

од  1.132 м. Због недостатка великих 
река и ограничених падавина, створена 
су вештачка језера ради снабдевања 
града водом. Таква језера су: Дуленско, 
Грошничко, Гружанско, језеро у 
Шумарицама и Бубањ.

Крагујевац је 1818. године постао 
престоница Кнежевине Србије. У то 
време је подигнуто неколико зграда, као 
што су: конак књегиње Љубице, кнежев 
конак, Амиџин конак. У близини овог 
дворског комплекса је била крушка на 
којој су били вешани криминалци.

У Крагујевац је 1820. године дошао Вук 
Караџић како би кнеза Милоша научио 
да чита и пише. Народ се бојао да Вук не 
начини велики утицај над кнезом па је 
успео у томе да га Милош протера.

Корени музичке уметности у 
Крагујевцу зачети су још 1831. године 
када Јосиф Шлезингер, на позив 
Милоша Обреновића, оснива први 
професионални оркестар у Србији, 
Књажевско-српску банду,  која је имала 
задатак  да у свему прати кнеза и 
свира по баловима и свим осталим 
свечаностима.

Овај град се може назвати првим 
у Србији, јер је богат  у историјском 
погледу као седиште многих првих 
знаменитости. Прва гимназија је 
основана 1833.године. Првенствени 
назив био је Велика школа. 
Хатишерифом из 1830. године Србији 
је дозвољено да, између осталог, 
сами отварају и школе. Те године под 
утицајем Вука С. Караџића и Димитрија 
Исаиловића у Београду почиње са 

радом Верховна, односно Виша школа, 
коју су похађали и кнежеви синови 
Милан и Михаило. 1833., Димитрије 
Исаиловић се преселио у Крагујевац, 
а по кнежевој заповести и ђаци су 
кренули за њим.

,,Крвава бајка’’ је песма коју је 
песникиња Десанка Максимовић 
написала 1941. године након што је 
чула детаље масакра које су немачке 
окупационе снаге извеле у Крагујевцу 
над жртвама гимназијалаца.

Објављена је тек након завршетка 
Другог светског рата, а сматра се 
једном од најснажнијих поетских дела  
инспирисаних ратним злочинима  у 
бившој Југославији.

1969. године је песма послужила за 
истоимени филм.

Спомен-парк ,,Крагујевачки октобар” 
је споменик у знак сећања на недужне  
жртве Крагујевачког масакра који су 
починили припадници Вермахта 21. 
октобра 1941. године.

Према подацима историчара, покојног 
Станише Бркића,  који је навео у својој 
књизи ,,Име и број”  из 2007. године , 
тада је стрељано 2.796 људи, од којих 
је 300 ученика крагујевачких средњих 
школа и шегрта.

Мисија Спомен-парка “Крагујевачки 
октобар” је да негује и чува успомену на 
овај трагични догађај, да пред захтевима 
новог времена ствара свест и едукује 
млади нараштаји да се овакав злочин 
више никада не понови.

МОЈА СРБИЈА: КРАГУЈЕВАЦ

Град бола и пркоса
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“Било је то у некој земљи сељака,
на брдовитом Балкану...”

Предраг Цуне Гојковић-певач

 Миодраг Андрић – 
Љуба Мољац- глумац,

Добрица Ерић - српски књижевник

 Марија Шерифовић -српска 
певачица поп музике Горица Поповић - глумица

Десанка Максимовић

Ивана Митровић
Иванка Радовановић
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Још од раног детињства бака ми је причала о времену у ком 
је она рођена, а ја бих је пажљиво слушала, седећи крај ње. 
Док ми је показивала албум са црно -белим фотографијама, 
говорила ми је о својим младим данима, о првој љубави, 
која је била она права, за цео живот. Деку је упознала на 
једној игранци, која је била приређена за дан њиховог села. 
Пришао јој је, пољубио руку и представио јој се. Нису много 
причали, јер су морали да се крију од старијих. Њихова 
комуникација се, углавном, сводила на писма, која јој је дека 
остављао испод врата, тачно у оно време када су одрасли 
били на послу, у пољу. Она је њему слала одговоре када је 
ишла на пијацу, стављајући писма на тезгу са поврћем, које 
је он продавао. У јавности су морали да се праве да се не 
познају, а били су све једно другом. Када је деда отишао у 
војску, данима је чекала његова писма, сваки пут са све већим 
ишчекивањем, јер су она била писана срцем. Одувек сам 
маштала о проналаску такве среће.

Пре свега, треба рећи да је двадесет први век век промена, 
великих и кардиналних, које досежу до саме сржи људског 
постојања, сем једног сићушног дела, који је уствари и 
најбитнији за нас. То су емоције.

Многе ствари, попут научних и техничких достигнућа, су се 
знатно побољшале. Оно што пре педесет година није било 
могуће ни замислити, сада се своди на свакодневницу. Људи 
данашњице су веома амбициозна и незасита бића, када 
остваре један циљ, већ виде неки виши и настављају ка њему 
хитати. Наравно да је то лепо и битно за опстанак, за развој. 
Проблем је у томе што се они толико окупирају циљем, да не 
маре за средства којима ће до њега стићи. Већина људи живи 
у заблуди да циљ оправдава средство, али не, то није тако. 
Уколико је неки циљ племенит и узвушен, лоша средства ће 
га учинити мање вредним и мизерним.

И да, стижемо до једног од највећих проблема двадесет 
првог века и модерног доба. Новац као владар света. Иако 
то не признајемо, материјалне ствари управљају наама и 
постале су суштина наших живота. Све се врти око новца, 
и, истина, од давнина је тако, али данас је ситуација доста 
узела маха. Похлепа је разорила многе домове, уништила 
многе љубави и пријатељства. Највећа последица је губитак 
детињства, ког данашње генерације нису ни свесне.

Стално сам себи постављала питање, о чему ћемо ми, 
модерна генерација, причати својим  унучићима? Веома 
добро питање.

21.век је доба технологије и убрзаног живота. Писма су 
замењена порукама на мобилном телефону, које стигну за 
пар секунди. Нема више тог ишчекивања, које је давало чар 
свему томе. Мада, не можемо рећи ни да се млади нешто 
много више и виђају него раније. Најпопуларније место за 
излазак су им друштвене мреже. Фејсбук је као један велики 
кафић, где људи комуницирају за једним  столом, који се зове 
чет. Ви не видите реакцију свог саговорника, а ни он вашу. 
Конверзација без личног контакта.

Мање боравка у природи, мање нормалне и природне 
људске комуникације.

Деца од најранијег детињства долазе у контакт са модерном 
технологијом. Таблет им је најбољи пријатељ, без ког не могу 
да живе.

Улице су постале пусте. Игрице су замениле игру на 
отвореном. “Не љути се човече“ стоји заборављен на некој 
полици, јер је компјутер са свим својим могућностима 
преузео његову улогу. 

И сама сам понекад непромишљена и површна. Тако ми 
се једном телефон покварио, и морали су да га однесу у 
сервис, а ја сам се осећала као да су ми узели душу, јер се 
већина комуникације коју водимо данас заправо своди на 
друштвене мреже и била бих тужна да су се све поруке и све 
слике избрисале, јер оне за мене представљају успомене. 
Али, да, драги читаоче, могуће је живети без интернета. Није 
могуће живети без оних малих ствари, без овога јесте, само 
смо се ми превише везали за то.

Такође, не смем да заборавим медије, који имају велики 
утицај на друштво. Сервирају нам погрешне узоре и идеале, 
говоре да се може обогатити преко ноћи, да само новац 
може купити срећу, да се може смршати пет килограма за два 
дана, и да је то нормално, да се свака ствар може купити, од 
дипломе до лепоте. То је тужно.

Нисам од оних песимиста који не верују да ће икада бити 
боље, али нисам ни толико оптимистична, јер немам на 
основу чега да будем. Да, верујем у добро и нисам изгубила 
наду, али такође знам да ако се нешто не промени, свет ће 
похрлити у пропаст.

Овај живот није ни савршено леп, ни потпуно ружан, па није 
ни ово време ни тако лоше, ни тако добро. 

Ово је само једна кап у реци вечности, кап коју морамо 
што боље и рационалније искористити, зарад светлог јуче и 
сигурног сутра.

Банкрот љубави

ИЗ МОГ УГЛА: 
МИЛИЦА ЛЕКИЋ
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ДНЕВНА ДОЗА РАЗОНОДЕ

1. ЖИВОТ НИЈЕ ПРАВЕДАН
Нажалост, мораш да се навикнеш на то. Већина тинејџера ону фамозну реченицу: “Али није фер!” 
каже барем пет пута у дану. Правда је заиста тешко ухватљива, а осим тога, два човека на исту ствар 
могу гледати као на праведну и неправедну.

2. ДРУГЕ НИЈЕ БРИГА ЗА ТВОЈЕ САМОПОУЗДАЊЕ
Свет је егоистичан и трчи према остварењу својих циљева. Баш га брига, ако при томе повреди 
какво мало биће и тако га натера да се на пет дана затвори у своју собу. Самопоуздање је нешто што 
мораш да развијеш у себи и не дај да ти га ико узме. Тежак задатак, али ко каже да је живот лак?

3. ЖАО НАМ ЈЕ, АЛИ НЕЋЕШ ЗАРАЂИВАТИ 1,000 ЕУРА ЧИМ ИЗАЂЕШ ИЗ ШКОЛЕ
Заправо, бићеш срећан, ако зарадиш и 300е. 

4. АКО МИСЛИШ ДА ИМАШ СТРОГОГ ПРОФЕСОРА, ЧЕКАЈ ДА УПОЗНАШ СВОГ ШЕФА
Кад нешто упрскаш, неће те питати како се осећаш због тога. Када упрскаш и други пут, неће ти 
дати јединицу већ ће те послати кући са радном књижицом, или ће у најмању руку све што радиш 
гледати преко нишана на којем је твоја задња велика грешка још коју годиницу, две, три...

5. НИЈЕДАН ПОСАО НИЈЕ СРАМОТАН
Још увек живимо у друштву у којем су нека занимања на цени, а она друга су мање цењена. Ипак, 
треба знати да ниједан посао није срамотан – примера ради, ђубретари на Исланду су међу 
најплаћенијим радницима, јер зими чисте улице у екстремним условима!

6. НИСУ МАТОРЦИ ЗА СВЕ КРИВИ
Вероватно и данас волиш да кривиш своје родитеље за много тога, од мањка самопоуздања до 
тога што немаш лове за патике какве желиш. Да, они су нам свима дали темеље, али не заборавимо 
да имамо властиту вољу (посебно сада, када смо тинејџери) и да заправо о много тога сами 
одлучујемо, иако нам се тако не чини.

7. ЖИВОТ НИЈЕ ПОДЕЉЕН НА СЕМЕСТРЕ И НЕМА СЛОБОДНОГ ЛЕТА
Да, док идеш у школу, имаш слободно лето у којем можеш пландовати. Када кренеш да радиш, 
заборави на све то!

8. ТЕЛЕВИЗИЈА НИЈЕ СТВАРНИ ЖИВОТ
Прави проблеми се не решавају у секунди (прекинути рекламама) и нећеш моћи цео дан да 
проводиш у омиљеном кафићу. 

Десет животних савета за сваког тинејџера

Мала деца – главобоља, велика деца – срцобоља.

Најбољи начин да тинејџере задржите код куће је да направите пријатну атмосферу у дому. 
И издувајте гуме аутомобила.

Никада не позајмљујте свој аутомобил ономе кога сте родили.

Када сте тинејџери, то је последње раздобље у животу у којем сте срећни када чујете да је 
телефон за вас.

Тешко да ће вас ишта друго толико учинити задовољнима као стање које постигнете када 
видите своју децу да имају децу тинејџере. 

Мајка природа је предивна – даје нам дванаест година како бисмо заволели своју децу пре него 
што им подари тинејџерску доб.

Тинејџери кроз призму мудрих људи
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РЕШЕЊА:

1. ПРЕЗИМЕ

2. 27,39 и 54

3. Кћерке имају 2,2 и 9 година.

4. Долази број 73, јер су бројеви умношци броја три (3, 6, 9, 12, ..., 24, 27, 30) 

поређани у парове.

5. Милан и Петар имају подједнаке изгледе. Број пет има четири могућности (1+4, 

2+3, 3+2, 4+1), као и број девет (6+3, 5+4, 4+5, 3+6)

6. Слово М.

1. У хладне дане наше оштре климе сви спремају угаљ да лакше  _ _ _ _ _ _ _ 
На улазна врата ставио сам _ _ _ _ _ _ _ да ме лакше пронађу сви који ми знају име.
Која истозвучна реч се крије иза звездица?

2. 71   39   48   27   85   54
Који су од понуђених бројева негативни, ако се зна да збир свих бројева износи 84?

3. Краљица има три ћерке. Производ броја њихових година је 36, док је збир једнак броју 13. Најстарија ћерка 
свира флауту. Колико свака кћерка има година?

4. 36 91 21 51 82 12 42 ?
Који број долази уместо знака питања?

5. Милан и Петар бацају коцкице. Сваки баца једном две коцкице. Кладили су се да ће збир бити одређени број. 
Милан тврди да ће његов збир бити 5, а Петар се кладио на број 9. Ко има више изгледа да победи?

6. Шта се једном појављује у минути, двапут у моменту, али никад у историји?

МОЗГАЛИЦЕ



Дом ученица у Крунској улици 
акварел на папиру, 44 х 39,3 cm,  
сигн. д. л: Б. В., инв. гр. 1598 
Народни музеј

Бета Вукановић (Babette Bachmayer)
“Баварка по пореклу, Српкиња по животу и делу.“
Сликар, представник пленеризма, 
импресионизма (портрети,пејзажи ведете, 
карикатуре, графика, применјена уметност...). 
Живела је од 1872. до 1972. год.  Била је 
добротвор и утемељивач Дома ученица, од 1905. 
до 1914.године. Неколико година је радила као 
ликовни педагог у Дому. 






