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Садржај
Најмлађи пилот у 
историји Србије

„Не ломите ми 
дудове!“

 Прва Српкиња са 
белим мантилом

Читање је кул. Бити 
другачији је кул.

Позориште је тамо 
где су глумци и 

публика...

Упорност је друго 
име за успех

 Традиција у
новом руху

Сексизам: како 
утиче на друштво?

Акустиком прати 
своје снове

Шта све можеш у 
Београду, кад ниси 

у школи?

 Век победе  Домске вести

 Српска школа на мађарски начин- 
Светосавска награда

 Дешавања Квиз: Колико 
познајеш Дом?

Ликовни и 
литерарни радови

 „Патриотизам није 
идеологија, то је ствар 

кућног васпитања“

Музика је огледало 
друштва

 Кад у соби нешто 
„зашкрипи“
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Драги читаоци,

Ново издање часописа ДОН је ту да 
заокружи још једну школску годину 

у Дому и сва дешавања која ће 
ускоро бити за њом. Трудили смо 

се да припремимо садржај који 
би заинтересовао сваког домца: 

пишући о музици и спорту желели 
смо да истакнемо најбоље од најбољих 

– ученике који су својим залагањем 
обележили ову годину, од етно групе наших 

домкиња до најмлађе пилоткиње у Србији. Писали 
смо о актуелним проблемима данашњег друштва, попут 

сексизма, а и угостили власницу издавачке куће 
Urban Reads, Јасмину Марковић Каровић, која је говорила 

о значају феминистичког покрета, из чега је дошла идеја 
за текст о Драги Љочић, првој српској лекарки. Говорили 

смо о прилагођавању домском животу и свађама које су 
незаобилазне, али и о нешто озбиљнијим темама попут 

патриотизма и јубилеју од 100 година од примирја у Првом 
светском рату. Наравно, ту су и неизоставна забавна страна, 

домске вести које су документовале значајније догађаје 
протекле године, литерарни и ликовни радови наших 

ученика као и квиз о познавању нашег Дома.

Захваљујемо се свим ученицима и ученицама који су дали 
свој допринос и помогли у формирању овогодишњег 

издања ДОН-а, чије представљање можете 
видети на последњој страни. Уживајте!



Зашто си одлучила да упишеш баш ову 
школу? 

Пошто сам завршила Основну музичку 
школу, двоумила сам се између Средње 
музичке школе у Зрењанину и Ваздухопловне 
академије у Београду. Иако волим музику, 
жеља да једног дана постанем пилот је била 
много већа. Хтела сам да будем што ближе 
авионима, иако је незамисливо бити жена као 
авио-техничар, јер се сматра да је то „мушки 
посао“.

Када се родила љубав према авионима?

Још од малена је постојала та љубав, али 
сматрам да је та љубав постала још јача при 
упису у средњу школу. Тада је дошло време 
да се размишља о будућности. Мој отац је 
пилот већ скоро 30 година и он је мојој млађој 
сестри и мени пренео љубав према летењу. 
Волим авионе, а волим и да путујем, па зашто 
онда не бих укомбиновала то?

УСПЕШНИ ДОМЦИ:

НИКОЛИНА 
АДАМОВ
Анђела Милошевић
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Николина Адамов, 17 
година, наш је најмлађи 

пилот у историји српског 
ваздухопловства. Она је 

прошле године у октобру 
добила пилотску дозволу 

за управљање 
спортским авионима. 

Никоме никада није 
успело то у овим годинама, 

а ми смо поносни што је 
она део колектива 

нашег Дома. Николина 
је трећа година на 

Ваздухопловној академији, 
смер авио-техничар. 



Коју дозволу имаш?

Имам спортску дозволу,од које се почиње. Од 
те дозволе се не може остварити нека зарада. 
То је више летење „за своју душу“. Мој циљ је да 
добијем дозволу за линијског пилота.

Какве си успехе постизала на 
такмичењима? 

Била сам на доста такмичења, али као своје 
досадашње највеће успехе бих издвојила 
такмичење у Љубљани у сениорској 
конкуренцији из ракетног моделарства, 
трећа у свету. И такмичење у јуниорској 
конкуренцији, прво место. 

Шта планираш након школовања?

Планирам да упоредо са четвртом годином 
кренем да слушам теорију за линијског пилота. 
После средње покушаћу да се запослим, а и 

да кренем на факултет. Желела бих да упишем 
Мегатренд, ваздухопловни смер.

Ко је твоја највећа подршка? Ко је твој 
узор? 

Пре свега моја породица која ме подржава у 
свему, затим најближи пријатељи и наравно 
васпитачица Сузана и разредна. Мој отац је 
мени највећи узор. 

Шта је твоја мотивација, а шта циљ?

Мотивација, а уједно и циљ, јесте та жеља да 
дођем до врха и помогнем сестри да такође 
дође до тог врха, а након тога да заједно 
делимо тај врх. Највећи циљ ми је то да у 
једном моменту дођем на место капетана.
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 “Ја не знам да ли је 
то пројекат Забетонирајмо 

Београд или то неки људи раде 
из своје користи. Посекли сте 

нам дрво за које нас вежу многе 
успомене и које је ушло у 

наша срца.”

Никола

“Не могу да верујем!!!  То је било 
најлепше место за све ученике. Место где 

смо дискутовали, окупљали се, трачарили, 
заљубљивали, ишчекивали неког из домске зграде 

преко пута. Сад је све то нестало... тужно!’’

Јасмина

СЕЋАЊА:

ДОМСКИ ДУД
Невена Стојановић

Ово је прича о нашем дуду. За 
вас можда обичном дрвету, али 
за нас веома важном. Могли сте 
га видети са леве стране, чим 
из Пионирца уђете у Крунску. 
Огромна крошња се простирала 
чак и изнад коловоза. Ми из 
Јелице смо сваког дана седели на 
зидићу испод тог дуда. Ћаскали 
смо, смејали се, пили кафу, а 
понекад само ћутали и били 
срећни што смо ту. Деценијама 
је окупљао домце. Он је био 
заштитник нашег Дома, симбол 
срећног одрастања, део наше 
прошлости, садашњости, али не и 
будућности. 

НЕЧИЈОМ ВОЉОМ, 14. 09. 2018., 
ПОСЕЧЕН ЈЕ НАШ ДУД!

Сечи дуда су присуствовали и васпитачи 
и ученици Дома. Образложење нисмо 
добили. Са љутњом и тугом смо 
посматрали овај чин и свако се у себи 
растајао од дуда. Овим текстом желимо 
да пробудимо свест грађана о значају 
неговања урбаних зелених површина, али 
пре свега да сачувамо сећање на наше 
сигурно место, на наш дуд... 

“Сваког дана на истом месту... 
тамо код нашег дуда. Ту су почела наша 

пријатељства, ту су пали први пољупци и увек се чуо 
дечји смех. Та велика крошња је била прави кофер успомена. 

Никад нисам помислила да неко може све те успомене да 
уништи. Многе генерације када дођу до свог бившег Дома, 

прво где седну је испод дуда и започну приче из тих давних 
времена.

-Нешто што нам значи у животу не мора бити велико 
и скупо, зар не?”

Иванка

“Чекам 
вас на старом 

месту, тамо где 
љубав почиње!”

Милош
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“Најлепше место на 
свету!”

Синиша

“Нису 
нормални! Који 

је ту био гушт стати и 
испричати се. Ужас! Оаза мира 

у центру града.”

Милан

 “Дуд. Неко би рекао да 
је то једно обично дрво, али 

заправо није. Оно је сведок многих 
тајни, љубави, лепих и мање лепих ствари. 

Тог дрвета више нема, све што је било у 
њему нестаје, али сећање на њега неће 

престати.”

Александар

“Више су се људи 
дружили, више се кафа 

пило. Чак и по кишном 
времену смо стајали испод 

крошње дуда која нас је 
штитила.”

Ђурђина

“Испијање првих 
јутарњих кафа 
испод дуда нам је 

била традиција.”

Невена

“Полако, комшије! 
Не може само да се уђе, да се руши туђе...”

“Чекам 
вас на старом 

месту, тамо где 
љубав почиње!”

Милош

“Свима 
нам је прирастао срцу. 

Било нам је јако жао 
када су га исекли, не само 

нама, већ и претходним 
генерацијама. Многа 

пријатељства смо 
склопили испод дуда.”

Вања

“Дуд 
је био атрактиван. 

Доста упознавања и 
окупљања су се десила 

испод дуда.”

Нађа

“Дуд је био чувар наших тајни.”
Кристина
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СРПСКА ВЕЛИКАНКА:

ДРАГА ЉОЧИЋ, 
ЛЕКАРКА
Анђелија Раденковић

Бити феминисткиња, лекарка, 
човекољубива жена у XX веку, пуна 
самопоуздања и слободе говора могла 
је само Др Драга Љочић.

Рођена је 22. фебруара 1855. године у Шапцу, 
а преминула је 5. новембра 1926. године у 
Београду. Димитрије и Марија Љочић били 
су Драгини родитељи са којима је живела 
у Шапцу све до одласка на студије. Била 
је и остала највећа дика српске медицине 
као и једна од највећих заштитница жена. 
Своју карту за улаз у свет медицине добија 
уписивањем на Медицински универзитет 
у Цириху 1872. године. Успешно испуњава 
своје обавезе на Универзитету иако поред 
себе има свега пет жена у њеној класи. 
Била је једна од ретких Српкиња које су 
студирале медицину у то време. Сусретање 
са руским студенткињама на студијама њено 
размишљање окреће у сасвим другачијем 
смеру и она почиње да формира и дефинише 
њен став према феминизму. За време 
Српско-турског рата (1876 - 1878) напушта 
студије, долази у Београд и придружује се 
српској војсци као болничарка. По завршетку 
рата, Драга се враћа у Цирих, дипломира 
1879. године са матурским радом на тему 

„Прилог оперативној терапији фимбриома 
материце” и тако постаје прва српска лекарка. 
Повратак у Србију јој не доноси пуно успеха 
у запошљавању у државним институцијама. 
Доживљава дискриминацију при слању дописа 
Министарству одбране ради прихватања 
дипломе са Циришког универзитета. Више пута 
је одбијена, међутим један од разлога је у њој 
оставио болан траг. Наводно, Драги није издата 
лиценца за рад „јер јој се не може прихватити 
захтев зато што жене не служе војску”, што је 
њој било бесмислено због свог постојећег 
чина поручника из Српско-турског рата. Тек 
на реаговање краљице Наталије, Драга Љочић 
добија лиценцу високо квалификованог 
стручног лекара и отвара своју прву приватну 
лекарску праксу. Помак на пољу рада у 
државној институцији доживљава 1881. 
године где добија радно место руководитељке 
Женског одељења у Општој државној 
болници. Чак и при запошљавању на том 
радном месту, Драга доживљава многобројне 
професионалне и друштвене дискриминације. 
Наиме, није имала права лекара као остале 
мушке колеге, већ као лекарска помоћница 
са платом медицинске сестре. Она овде 
почиње своју борбу за професионалну 
равноправност између жена и мушкараца. Због 
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своје посвећености, истрајности, упорности 
и професионализму у свом послу, она добија 
звање секундарног лекара 1885. године. Успех 
на пословном, али не и друштвеном пољу - и 
даље су постојале разне неправде које је она 
јуначки подносила. Борба се не завршава већ 
се она 1889. године, овога пута Министарству 
унутрашњих послова, обраћа захтевом а 
не молбом, у коме тражи пуноправност 
лекарског права без обзира на пол. Начелник 
Санитета здравља оспорава Драгину личност 
говорећи јој да „жена треба бити ослоњена 
на мушкарца који ће руководити њеним 
животом”. Пуна разочарења и беспомоћи, 
Драга се обраћа и краљу Милану од кога не 
добија нимало подршке. Због  побуна, добија 
отпуст из државне службе, али она наставља 
пуном паром на пољу приватне медицинске 
праксе. Први светски рат је дошао, и Драга још 
једном показује своју пожртвованост, умеће 
и храброст лечећи рањене војнике. Због свог 
огромног професионалног напретка, Драга 
стиче право на пензију крајем 1924. године. 
Иако није формално била изједначена са 
колегама мушког пола, била је јако цењена 
због учешћа у чак четири рата. Поред лечења 
ратника,  Драга Љочић се бавила и бригом о 
незбринутој болесној деци и већи део свог 

послератног рада посветила је педијатрији . 
Године 1904. оснива „Материнско удружење” 
са доктором Јованом Јовановићем Змајем 
и постаје прва председница истог. Циљ 
удружења био је брига о деци. Поред 
педијатрије, политике и феминизма, њена 
скривена љубав било је и списатељство. 
Превела је многобројне књиге са руског језика 
о бризи мале деце и новорођенчади. У својим 
књигама, посвету је остављала мајкама јер је 
сматрала да „од мајчиног знања зависи ваљано 
гајење деце.” Била је и писац разних чланака 
о акушерству и гинекологији у познатим 
српским новинама. Због свог брилијантног 
знања из гинекологије и акушерства, Драга 
успева да изнесе свој пети порођај уз помоћ 
само једне медицинске сестре у време Тимочке 
буне када је њен муж, Раша Милошевић, 
погубљен. Живели су врло складно и у 
љубави са пет кћери, па се њена љубав према 
медицини пренела и на кћер Радмилу која 
је желела, и успела, да унапреди лекарство 
у Србији. Докторка Драга Љочић умире у 
својој седамдесет првој години и ту завршава 
сопствено путовање у свету медицине, али 
оставља многобројне карте које млади жељни 
знања узимају за тај исти воз. Оставља иза себе 
пример целовите слике о изгледу праве жене. 



10

НАШ ГОСТ:

ЈАСМИНА 
МАРКОВИЋ 
КАРОВИЋ
Даница Милановић

Јасмина Марковић Каровић је оснивачица, 
власница и уредница издавачке куће Urban 
Reads. Похађала је Филолошку гимназију 
у Београду и студирала је арапски језик на 
Филолошком факултету Универзитета у 
Београду. Њена издавачка кућа Urban Reads 
издаје готово искључиво књиге за тинејџере 
које се у великом броју баве, како она 
каже, не “табу“ темама за тинејџере, већ за 
родитеље. 

Она за себе говори да живи свој тинејџерски 
сан – када је први пут требало да се сусретне 
са омладинском литературом, она је била 
сиромашна.  Едиција књига “Плава птица”, која је 
била њен први избор тадашње литературе,  била 
је ограничена  и сматра да је данас књижевност 
за младе умногоме глобализована, односно 
приближена тинејџерима различите етничке 
припадности, вероисповести и сексуалности. То 
потврђује и чињеница да је овом интервјуу на 
новинарској секцији присуствовао и одређени 
број ученика који нису  део новинарског тима. 
У интервјуу у коме су сви дали делић свог 
мишљења раговарали смо са Јасмином о темама 
попут реформе лектира, положаја младих, 
односа тинејџера са околином, значаја читања и 
проширивања видика, као и о Сајму књига.

Ко вас је инспирисао да оснујете издавачку 
кућу Urban Reads?

Посматрајући са каквим књигама се у току 
свог образовања у основној па сада и средњој 
школи сусретала, сматрам да ми је сестричина 
била инспирација. Прва књига која ме је 
заинтригирала, а касније и прва књига коју 
сам издала била је “Дивергентни” и у њој сам 
пронашла оно што би се мојој сестричини 
свидело, а чему она у домаћој литератури 
нема приступ.

Из колико људи се састоји креативни тим 
Urban Readsa?

Из мене једне! Ја сам по потреби од уреднице 
до курира! Наравно, имам своје преводиоце 
међутим ја бирам књиге, дизајн... Наравно, 
овакав начин рада је оно што мени у овом 
тренутку одговара – мој сан био је да радим у 
Бетмен пиџами. Хипотетички могуће је да се 
направи велика фирма од издавачке куће каква 
је Urban Reads, али оно што мени причињава 
највеће задовољство радећи на овакав начин 
јесте управо ово – интеракција са самим чита-
оцима, јер ми то даје прави увид у то ко купује 
књиге које издајем и какав су утисак оне на 
њих оставиле. То је читава поента, јер то и мени 
олакшава посао при избору следеће књиге која 
ће се наћи под окриљем моје издавачке куће.

Како изгледа процес издавања књиге у вашој 
издавачкој кући?

Књиге бирам поприлично инстиктивно, немам 
неке посебне критеријуме при избору, ослањам 
се на мишљења мојих читалаца. Књигу нађем 
на интернету, тражим агента одређеног писца, 
контактирам га и договоримо се око цене 
права. Затим тражим идеалног преводиоца за ту 
одређену књигу: сматрам да свако има заштитни 
знак при превођењу, па тако ја као поносна 
мајка увек преводим Џон Грина и Џенди Нелсон! 
Затим преведени текст шаљем лекторки (мало 
позитивне дискриминације) дизајнер добија 
сиже да би осмислио дизајн корице и финални 
корак је да ја још једном прочитам, пошаљем у 
штампу и потом у књижаре.

Која књига је била преломна за ваше 
појављивање на мапи издавача Србије?

Дефинитивно „Криве су звезде“! Могу слободно 
рећи да је то књига која “навлачи тинејџере” на 
читање. Уз помоћ те књиге су људи и чули за 
Urban Reads и сматрам је за култну књигу која 
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ће имати дугорочни одјек као што га има „Ловац 
у ражи“.

Како изгледа Сајам књига из вашег угла?

Једно јако хаотично и стресно искуство 
сваке године које изискује пуно напора – 
како физичког тако и менталног. Међутим, 
наш штанд је јако специфичан – прилазе 
нам како родитељи тако и деца, па онда иде 
поздрављање и присећање искустава из 
претходних година. Читаоци остају и по 2 сата, 
разговарају са мојим „радницима“ тј. првим 
читаоцима које сам запослила да раде на 
штанду. Све у свему, код нас ниједна куповина 
није безлична, како је то на штандовима већих 
издавача.

Да ли си размишљала да Urban Reads изађе из 
Young Adult оквира?

Велики број мојих првих читалаца сада само 
пролазе поред штанда како би се поздравили 
и одлазе на неке друге, мало озбиљније па сам 
у једном тренутку хтела да их пратим и што се 
избора књига тиче. Доста сам рамишљала о томе, 
али мислим да је моја мисија хватати тинејџере 
и уводити их поново у свет књига где могу 
пронаћи нешто занимљиво што није лектира. 

Колико и како би се променио круг читалаца 
када би део обавезне лектире био замењен 
савременом литературом?

Оно што сматрам и што стоји као чињеница 
је да адолесцент  не може у већини случајева 
схватити велике животне ствари какве нам 
доносе светски класици који се налазе у склопу 
обавезне лектире. Наравно, увек има деце 
која су ментално способна да разумеју тежину 
какву доносе на пример Селимовић и Андрић, 
али у већини су деца која тој теми у узрасту 
15 – 18 година не могу прићи на начин какав 
се од њих очекује. Дете у том периоду пролази 

кроз многа искушења и суочава се са животним 
питањима која обликују његов даљи развој. 
Зато мислим да је омладинска литература један 
здрав бег од стварности који ће довести до 
одређених одговора на управо та питања. Оно 
што сматрам великим проблемом је то што се 
одрасли константно жале на младе генерације, 
говоре како се заглупљују Интернетом и како 
су све мање образовани, међутим исти ти људи 
су довели нашу државу у стање у каквом је она 
данас. Моје мишљење је да би ми Интернет само 
помогао да напредујем да сам имала приступ 
истом када сам била мала, тако да децо, благо 
вама!

Какав утисак мислите да садржина ваших 
књига оставља на читаоце?
Велика је ствар имати у својој збирци издатих 
књига чак 3 које говоре о LGBTQ+ попула-
цији. Многи адолесценти јављали су ми се 
са коментарима да сам им спасила живот, 
да су им очи отворене и да су мислили да са 
њима нешто није у реду. Иста ствар је и са 
феминистичким књигама – прилазиле су ми 
девојке којима су дечаци добацивали разне 
деградирајуће коментаре. Ја лично сматрам 
да је моја дужност да објасним деци да то што 
је неко другачији не значи да та особа на било 
који начин угрожава њих, већ управо супротно, 
чини свет разноликим. Велики проблем се 
јавља у васпитању деце од малих ногу, где деца 
нису научена да брину о свом животу и мање 
коментаришу људе око себе. Тако да сматрам да 
ако имам неколико особа којима сам помогла, 
циљ је постигнут.

Јасмина препоручује: Издавачи: Креативни 
центар, Дарквуд, као следећа станица  Лом и 
Контраст

Књига Urban Readsa: “Даћу ти сунце”

Књига ван Urban Readsa: Толкин! Дефинитивно 
Толкин!
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РАЗГОВОР СА ПОЗНАТИМА:

ТАМАРА 
КРЦУНОВИЋ, 
ГЛУМИЦА
Јелена Токмачић

Ученици Дома су почетком марта угостили 
глумицу Тамару Крцуновић. Факултет 
драмских уметности је завршила у Београду, а 
своје школовање наставила у Паризу. Тамара је 
каријеру почела у позоришту Душко Радовић, а 
данас је знамо по улогама у серијама Ургентни 
центар, Војна академија, Сенке над Балканом, у 
филму Влажност и позоришним представама 
Крунска 54 и Хотел 88. Уживајући у дружењу, 
причали смо о културу, глуми, Тамариној 
каријери и разним другим животним темама.

Студирали сте у две земље. Која је разлика у 
погледу Француске и Србије на глуму?
У Србији сам студирала јако млада и завршила 
сам Академију у 21. години. Факултет ми је 
прошао као нека игра, уживала сам. Када сам 
отишла у Француску, схватила сам колико је 
посао глумице захтеван и да је потрбно много 
рада и дисциплине. Основна разлика у погледу 
на глуму ове две земље је што Француска гаји 
различитости у уметности. Не постоје очеки-
вања да сви глумци буду лепи, згодни, млади 
и без мана, што сам могла приметити код нас. 
Лоше је када модни диктат постане и диктат у 
уметности. Сматрам да је таленат најважнији. 
Неко ко је нпр. мање леп и погрбљен, исто 
може бити фантастичан глумац. Идентичност 
није лепа, већ је на неки начин страшна!

Позориште је
тамо где су

глумци и
публика,

а не на месту
где је

позоришна
сала
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Коју Вашу улогу са француске сцене бисте 
издвојили?
Издвојила бих улогу Јулије, из Шекспировог 
дела Ромео и Јулија. То је била улога коју сам 
одувек желела да играм и кастинг је трајао 
шест месеци. То је било остварење мог сна! 
Никада нисам била задовољна на који начин 
је Јулија приказивана у филмовима и позори-
шним представама. Њен лик је увек био симбол 
једне „њањаве“ девојчице, која је заљубљена. 
Ја је никад нисам тако видела. Увек сам 
сматрала да је она покретач радње, да је много 
зрелија за своје године и да зна шта жели у 
животу. Често су ме питали зашто видим Јулију 
на посебан начин, али за мене то није био 
посебан, него једини начин на који њу видим.

Које су биле најзахтевније улоге које сте дo 
сада имали?
За мене, такве улоге не постоје. Ја не знам ни 
шта се под тиме подразумева! Нека улога коју 
снимате два дана може бити „захтевнија“ од 
главне улоге коју снимате три месеца. У оба 
случаја морам да знам ко је то биће. Морам 
да осмислим тај лик. Постоје тешке теме. На 
пример, сада радим неке тешке представе 
различтих тема, а притом је свака од њих 
специфична на свој начин. Није лако сат и по 
времена бити деконектован од реалности и 
бити сасвим друго биће. Тешко је изгубити тај 
контакт са собом. Мислим да нимало није лако 
тумачити неког лика, ако се то ради како треба. 
То захтева константан рад са емоцијама, без 
избегавања својих обавеза. 

Да ли Вам се дешавало да тешко излазите 
из неке улоге и да Вам животна прича лика 
обоји расположење и ван сцене?
Зависи! Процес рада и стварања улоге током 
проба је захтеван. Потребно је у потпуности 
разумети то биће и бити са њим. Тада и не 
желим да изађем из улоге и наравно да 
то утиче на мене.  Када се пробе заврше и 
када сам се стопила са ликом, онда након 
одигравања умем да се искључим из улоге. 
Знате, неки глумци играју у 20 вечери за редом, 
мислим да то није здраво за психу.

Глумили сте и у Војној академији, 
инспекторку Веру Антић. Да ли у себи 
препознајете неке војничке аспекте? 
Могу да кажем да препознајем, у смислу радне 
дисциплине. Јесам на неки начин војник, баш 
због тога што сам тачна, посвећена и радна на 
свом послу.

Да ли нам можете рећи нешто о својим 
пројектима Хотел 88 и Крунска 54?
Нас су учили да глумац мора бити везан за 
неко позориште и да само може радити у 
оквиру институције. То подразумева да седиш 
и чекаш да се допаднеш неком редитељу и 
онда те он ангажује на некој представи. Ја 
нисам могла да поднесем тај осећај да зависим 
од некога и обрнула сам улоге. Продуцирам 
своје представе и ја сада бирам сараднике. 
Мене занима измештање људи из позоришних 
сала. Позориште није тамо где је сала, већ је 
оно тамо где су глумци и публика. Тиме сам се 
руководила.  Пројекат Крунска 54 је био први 
пут изведен баш у овој улици - у Крунској 54! 
Овакви пројекти су предвиђени за мали број 
људи. Комад Хотел 88 се игра у хотелу, где је 
и радња представе. Бергманов комад, на коме 
сада радим, ће бити постављен у поткровљу 
Југословенске кинотеке. 

Од скоро сте се нашли и у улози професора?
Тако је. На Факултету за медије и комуникације 
држим филмским редитељима и сценаристима 
предавања о драмским техникама Филипа 
Гарела - који је био мој професор!

Имате ли неки савет за наше ученике?
Младима саветујем да никада не треба 
да их буде срамота онога што су. Треба да 
прихватите и своје добре и лоше стране, јер су 
једнако важне. Тако је и у глуми. Нисам ником 
допустила да ме попне у каријери, већ сам то 
урадила сама. То саветујем и вама. Увек будите 
оно што јесте и немојте размишљати да ли се 
то некоме допада. Потребан је само рад и нема 
сна који нећете успети да остварите. 
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Успех је неизбежан, уколико поставимо правог 
човека на право место! То је управо случај 
када су у питању спортисти Дома ученика 
„Јелица Миловановић“. Поред школских 
обавеза, они су пуним капацитетом посвећени 
и спорту. Воља је мост између циљева и 
остварења, а они су веома мотивисани да 
досегну највишу тачку у њиховим спортским 
каријерама. Као и сваке године пред Домијаду, 
атмосфера је узаврела. Сви су фокусирани на 
припреме за такмичење и једва су издвојили 
време да за ДОН испричају нешто више о себи 
и спорту којим се баве:

Огњен Стојановић иде у ЕТШ «Стари Град”. 
Кошарком се бави од 2011. године, а почео је 
да тренира у свом родном граду Прибоју. Игра 
за КК Беко и воли атмосферу и људе са којима 

сарађује. На тренинге се 
не жали, иако их има 

два пута дневно. 
Каже да нису 

толико напорни. 
Његова 
позиција је бек 
шутер. Чврсто 
је убеђен да 
ће успети у 

кошарци и не 
размишља о 

другом животном 
путу. Рад, воља, 

упорност и вера у себе 
су по њему најважнији за успех. Слободно 
време проводи тако што спава и у дружењу са 
пријатељима.

Ученица нашег Дома, Марија Марковић иде 
у Другу економску школу, а одбојку је почела 
да тренира у првом разреду у Великој Плани. 
Пре одбојке је кратко тренирала балет али је 
ипак себе пронашла у овом спорту.  Почела је 
да тренира у ОК Плана, а сада тренира у АС-у и 
први су у Београду. Њена позиција је либеро. 

Напорно јој јесте, има шест пута 
недељно тренинге и по једну 
утакмицу, али се не жали 
јер воли одбојку. Кључне 
речи којима се води кроз 
живот за успех су труд и 
воља. Њен највећи сан 
је да једног дана буде на 
балкону Старог двора 
са репрезентацијом и 
златним медаљама.

Представљамо вам неке од 
кошаркашица Црвене Звезде 
које су у нашем Дому. Девојке су 
почеле да тренирају кошарку док 
су биле мале и пронашле су себе у том 
спорту. Тања Милошевић каже да су тренинзи 
веома напорни, али она мисли да тако више 
напредује и да је тако боље за њу. Као и 
сваки спортиста, свесна је да ће тако лакше 
постићи успех и испунити свој циљ. Обавити 
све обавезе је веома тешко, поготову ако се 
бавите неким спортом. Тамара Чорто се труди 
и покушава да усклади све школске и домске 
обавезе са тренинзима и углавном успе, 
мада јој то некад тешко пада. “Одиграј сваку 
утакмицу, као да ти је последња!” је реченица 
коју Јована Ђорђевић понавља сваки пут када 
крене на утакмицу. То је 
њен мото који јој 
помаже да увек 
верује у себе 
и постигне 
успех. Поред 
свих обавеза, 
утакмица, 
тренинга 
некако и нађу 
слободног 
времена, које 
проведу са 
својим друштвом.

СПОРТСКИ КУТАК: 

УПОРНОСТ ЈЕ 
ДРУГО ИМЕ ЗА 
УСПЕХ
Александра Лекић
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Освојивши прво место на градском такмичењу 
средњошколских домова у етно певању, а потом 
и прву награду на Републичкој домијади за 
Дом ученика „Јелица Миловановић“, девојке су 
дошле на идеју да оснују етно групу. Етно група 
Колас формирана је баш у нашем Дому, управо 
из љубави према традиционалној песми. Чине 
је млади , амбициозни и талентовани људи који 
настоје да традиционалну музику ослободе 
калупа и стереотипа, али да јој у већој мери 
остану доследни. Својим обрадама желе да ову 
врсту музике обуку у ново рухо и формирају 
особени стил. Да имају и велико срце, доказале 
су својим наступима у Кнез Михаиловој улици, 
након којих су зарађен новац одмах уплаћивале у 
хуманитарне сврхе. 

Невена Антић, наша бивша ученица, је основа-
ла групу. Она је професионални играч/певач 
народне игре и традиционалног певања. 
Завршила је средњу Балетску школу „Лујо 
Давичо“ у Београду и приправнички стаж у Наци-
оналном ансамблу игара и песама Србије, Коло.

У ансамблу је пет наших ученица: Анита 
Ненадовић, Ива Трифковић, Марина Митић, 
Милица Благојевић и Катарина Пављашевић. 
Заинтересовани за овај пројекат и њихове 
успехе, новинар ДОН-а је обавио разговор са 
девојкама, а део приче вам преносимо:

Анита Ненадовић похађа Музичку школу 
„Мокрањац”. Свира виолину и клавир, а од 
недавно јој је хоби и етно певање. Са осмехом се 
сећа припрема за Домијаду:

„Провели смо доста времена заједно, дружили 
се, певали и стварали успомене. Заиста смо се 
трудиле око програма за Домијаду и награђене 

смо првиом местом и у Београду и у Краљеву, 
што је било велико задовољство. У Краљеву је 
било дивно, упознали смо нове људе и одлично 
се провели.“

Живот у Дому је Аниту научио да се осамостали и 
сналази сама. Научила је да дели време, простор 
и све друго са осталим девојкама. Након средње 
школе планира да упише Факултет музичких 
уметности у Београду, а о даљој будућности ће 
касније размишљати.

Марина Митић иде у Фармацеутско-физиотерапеутску 
школу. Завршила је нижу музичку и свира клавир. 
Хоби јој је шминкање, певање и плес. Искуство 
са Домијаде јој је било веома занимљиво. 
Спремања су била организована и опуштена, 
без икакве тензије. Што је најважније владала је 
колегијалност и слагање у групи. Тврди да живот 
у Дому пружа нова искуства, од младих прави 
боље и зрелије људе и ови дани ће јој остати 
у најлепшем сећању. Волела би да школовање 
настави у иностранству.

Ива Трифковић иде у Музичку школу ,,Јосип 
Славенски’’, одсек соло певање. Спремајући 
се за Домијаду је уживала у звуцима наше 
традиционалне музике. Упознала је дивне људе, 
сколпила нова пријатељства и стекла значајна 
искуства. О Дому има само најлепше речи:

„С обзиром да сам четврта година и да ме 
чека упис на Музичку академију, желим да 
поручим новим генерацијама да је живот у 
Дому узбудљив, пун успона и падаова, суза 
и радовања. У Дому ћете стећи веома јака 
пријатељства и када изађете из њега желећете 
да се вратите. Могу рећи да ће вам васпитачи 
постати други родитељи, можда неки и 
пријатељи.“

УСПЕСИ:

ЕТНО ГРУПА 
КОЛАС
Николина Аврамовић
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ИЗ МОГ УГЛА:

ДАНИЦА 
МИЛАНОВИЋ

Сексизам je термин који је настао у првој 
половини 20. века, а односи се на дискрими-
нацију супротног пола. Под појмом сексизам 
сматрало се да је један од полова инфериоран, 
мање способан и самим тим мање вредан у 
односу на други. Сексизам се такође може 
односити и на мржњу или предрасуде ка било 
ком полу (мизандрија и мизогинија). Сексизам 
се појављује свуда, од сексизма у пословном 
свету, на рекламама и у економском статусу, 
па све до кућног васпитања, што представља 
велики проблем за друштво већ дужи 
времески период, од почетка постојања самог 
човека. 

Оно што је занимљиво је да долази до 
контрадикције у популарном покрету 
феминизма и то се сматра и актуелнијом 
темом данашњице. Наиме, сам почетак 
покрета феминизма био је заправо борба 
против сексизма: жене су хтеле да изједначе 
своја права са мушкарцима. Низом протеста 
и одлучујућим бунтом, оне су успеле да 
остваре значајне помаке за заштиту свог пола. 
Међутим, феминизам је био и корисно тло за 
ширење мржње према супротном полу, од-

НЕВЕНА 
СТОЈАНОВИЋ

носно мушкарцима. Колико је опасан секси-
зам, толико токсичан може бити и претерани 
феминизам, па је јако важно напоменути: 
изворни феминизам бори се за једнака права 
оба пола.

Сексизам у политици : Род се понекад користи 
као средство за дискриминацију жена у 
политичкој свери. Женско право гласа није 
постигнуто до 1893. године када је Нови Зеланд 
био прва земља која је женама дала право 
гласа. У оквиру Југославије, жене су у Србији 
право гласа стекле 1945. године, пре мање 
од  једног века. Постоје многе државе у Азији 
где жене, у 21. веку, немају право гласа, па 
самим тим ни своје право на мишљење. Иако 
се данас то оправдава народном или верском 
традицијом тог народа, свакако је недопустиво 
забранити некоме да гласа и тако да свој 
допринос, колико год он миноран био.

Сексизам при ступању у брак:  До пре 
неколико деценија, у данас развијеним 
западноевропским државама, било је 
нормално ограничити права жене у браку. 
Данас је све то регулисано законом, међутим 
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пример се може видети и у продавницама. 
Наиме, производи за личну хигијену се деле 
на „мушке“ и „женске“, где су чак цене и боје 
производа различите за потпуно исти артикал. 

Други пример јесте број обуће. Безброј пута 
десило ми се да уђем у продавницу обуће и не 
могу, због свог „женског броја”, да нађем мушки 
модел патика, јер се и оне деле на мушке и 
женске моделе, тј. компаније не допуштају 
потпуни комфор при избору истих где особа 
мора изгледати као женско па самим тим и 
носити  оно што носе жене и обрнуто.

Сексизам у Србији се може сагледати кроз 
читаву историју нашег народа, међутим 
временски период од 19. века па до данас је 
нама оквирно разумљивији и ближи. Само 
век раније, сматрало се да девојчице не 
треба да иду у школу већ буду домаћице, 
док су мушкарци имали пуно право на сваку 
делатност. Од жена се очекивало да буду 
слабији пол у односу на мушкарце. Данас 
је доста другачије и мање је осетна полна 
дискриминација, али је нешто са чим се треба 
борити и даље.

шта је са женама и девојкама чији се глас не 
може чути? Постоје закони, углавном у држа-
вама Блиског истока, према којима се жена 
треба прилагођавати потребама мушкарца, па 
чак и они где је легално казнити женску особу 
физичи или вербално.

Професионални сексизам:  Оваква врста 
сексизма односи се на дискриминационе 
поступке на радном месту, на основу пола 
одређене особе. Данас једна од ставки на 
чијем  унапређењу ради Европска Унија јесте 
писменост и образовање. Повећањем броја 
писмених особа, као и особа са стручном 
спремом која досеже до виског образовања, 
све је мање присутно дељење људи према 
полу. Међутим, статистике наводе да у пракси 
жене и даље имају 20% мање шансе да нађу 
посао и плаћају се 17% мање од мушкараца.

Иако се можда сматра да се особа сусреће са 
полном дискриминацијом први пут у својим 
двадесетим, када се запошљава и бори за себе 
и оно колико вреди, сексизам се осећа још од 
малих ногу, а кулминира у адолесцентским 
годинама, где су тежње сваког тинејџера 
поприлично универзалне. Један такав 
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УСПЕШНИ БИВШИ УЧЕНИЦИ:

НИКОЛА 
СТАЈИЋ, 
ГИТАРИСТА
Милена Станић

Инспирисан џез хармонијом, уз свирање 
акустичне гитаре, Никола Стајић, наш стари 
домац, нам својим музичким стилом и гитаром 
дочарава читав бенд. Никола је наступао 
неколико пута пред пуним Сава Центром, 
Пулском Ареном и 2017те је имао солистички 
концерт у Дому Омладине. У свету гитаре је 
чувен однос Николе са Томијем Емануелом, 
као и то да је Томијева прва ручно прављена 
гитара сада у Николиним рукама. Наша 
публика је имала прилику да чује баш ту гитару, 
на Николином солистичком концерту у Дому 
Омладине. Никола и Томи ускоро ће кренути на 
заједничку турнеју по Америци, где ће Никола 
представити свој нови албум.

Кажите нам нешто више о себи, свом 
детињству и путу до средње школе и 
нашег Дома?
Родио сам се у Ћуприји, а основну школу сам 
завршио у Ресавици. Живео сам у комшилуку 
пуном деце, тако да сам већину свог времена 
проводио напољу, играјући фудбал на 
школском игралишту. 

Како се код Вас развила љубав 
према музици?
Музикалност је дефинисана као природна 
тенденција код људи. Потичем из музичке 
породице, мој отац, стриц и брат су 
професионални музичари. Такође, 
памтим причу моје маме да сам као мали 
био хипнотизиран преносом концерта 
симфонијског оркестра на РТС-у. Верујем 
старијима на реч, јер се мој доживљај док 

слушам музику није променио од њиховог 
описа. Мислим да је љубав према музици 
одувек постојала, можда се само развила 
љубав према одређеном стилу или култури. 

Студирање и професионални развој?
Студирао сам на Беркли колеџу за музику, 
вероватно најбољој школи за музику на свету. 
Димпломирањем са таквог колеџа оставарио 
сам свој огроман сан. Имати привилегију да 
стичете знање од најбољих је идалан сценарио 
за професионални развој. 

Опишите нам Вашу сарадњу са 
Томијем Емануелом?
Однос са Томијем не бих могао да 
окарактеришем као “сарадњу”, јер никада 
нисмо имали уговор који би то озваничио. 
По мом доласку у Америку, он је био једина 
породица коју сам имао, тако да је наш однос 
више заснован на породично-менторском 
опхођењу, него професионалној сарадњи. 

Коју сте музику слушали када сте били 
тинејџер, а шта данас приватно слушате?
Моје тинејџерско доба је било JAZZ! Слушао 
сам много различитих стилова и откривао 
много нове музике, али дефинитивно сам 
највише био сконцентрисан на џез. Схватио 
сам на време да је сва модерна музика на неки 
начин настала од џеза, што је по мојој логици 
значило да ако савладам џез, сва модернија 
музика ће бити једноставнија за разумевање. 
Међутим, не завршава се моја прича са 
џезом, моји цимери у Дому из МС-а били 
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су изванредни хармоникаши (Јован Повић, 
Стефан Јелић, а касније и Зоран Ђорђевић 
на клавиру), тако да сам био условљен на 
развлачење мехова и трилерисање по читав 
дан, све до четвртог средње. На пар пројеката 
на Берклију испостави се да све то знам и да 
сам једини коју сву балканску музику разуме 
на том нивоу, тако да ми је то помогло да се 
издвојим од свих осталих и са професорима 
остварим много ближи контакт. Тако да сам 
сада бескрајно захвалан својим цимерима!  

Која је прва песма коју сте научили и 
одсвирали на гитари?
Нисам сигуран, јер сам од малена неку своју 
маштарију свирао на гитари. Знам да сам се 
осећао феноменално када сам научио Smoke 
On The Water – Deep Purple, тако да можда то 
можемо узети као прву песму.

Како памтите Ваше прве дане у Дому?
Памтим први дан, сваки минут. Упознавање са 
цимерима и простором. Људи које сам упознао 
првог дана у Дому су моји најбољи пријатељи, 
мислим да је то највеће богатство Дома.

Какву је улогу Дом Јелица одиграо у Вашем 
животу и како памтите то време?
У средњошколском периоду сам се формирао 
као личност, научио како да разговарам 
са различитим људима, стекао пријатеље, 
заљубљивања и дисциплину. 

Ко Вам је био васпитач и како је 
утицао на Вас?

Чувени Мr. Black! Судећи по његовом понашању 
и стајлингу, био је љубитељ америчке културе. 
Сигуран сам да када би смо се нашли сада, 
имали би дуг и интересантан разговор. Што 
се утицаја тиче, стално сам анализирао његов 
ауторитет и појаву.

 Да ли је било тешко следити своје снове?
Наравно, још увек је! Сви ми имамо замисао 
савршене будућности по нас, али препреке 
су саставни део у обликовању те замисли. 
Сваки ниво је нови животни тест универзума 
и ако сте довољно упорни и верујете у себе, 
прелазите на други ниво, где опет имате 
мало времена да се припремите за следећи 
највећи изазов до тада. Једну ствар ми је битно 
напоменути садашњим домцима, услов за 
успех је ваша вера у сопствене идеје! Ако ви не 
можете свим својим да верујете у своје идеје, 
како онда очекивати од било кога другог да 
верује у исте.

Шта бисте поручили данашњим домцима?
Сви смо ми дошли однекуд да живимо 
заједно, зато што нам Београд омогућује бољу 
прилику за развијање наших амбиција. Сви 
смо на апсолутној нули, то да ли неко има 1000 
динара више или мање не мења чињеницу 
да сте и тих 1000 динара добили од неког, 
нисте ви зарадали. Значи имамо пет стотина 
амбициозних људи који почињу од апсолутне 
нуле, а имају прилику да постану најбољи 
спортисти, доктори, научници, уметници, 
итд. Да би остварили свој сан најбитнија је 
визуализација плана!
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ПИТАЛИ СМО:

КАКО ПРОВОДИШ 
СЛОБОДНО 
ВРЕМЕ?
Невена Митић 
Тијана Новаковић

„У слободно време излазим са пријатељима. 
Често играмо баскет или одемо негде на кафу. 
Такође, идемо на журке. Зими волим да одем 
на клизање. Волим и да фотографишем.“

„Трудим се да слободно време искористим 
на што бољи начин тако да најчешће једем и 
шопингујем, много волим да купујем.“

„Углавном сам напољу, Калемгдан, Саванова, 
кад је лепо време на Ади, тржни центрови...
или сам са друштвом у клубу, по кафићима.“

„Своје слободно време највише проводим у 
кафићима са пријатељима. Волимо да идемо 
у Кафетерију, Блазнавац и Клуб светских 
путника.  Такође идем и на журке као што су 
Фам, Кишобран, Ватра.“

„Своје слободно време најчешће проводим 
играјући игрице. Понекад прочитам неку 
књигу или стрип. Волим и да погледам неки 
филм у биоскопу.“

Милош Тарлановић, 
Медицинска школа

Теодора Томић, 
Зуботехничка школа

Елеонора Будрак, 
Медицинска школа 
Београд

Младен Стојановић,
Архитектонска школа

Ђорђе Алимпић, 
Електротехничка школа 
„Никола Тесла“
Београд

„Слободно време обично прооведем у соби 
гледајући аниме и трачарећи са цимеркама.“

Кристина Гајић, 
Зуботехничка школа
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„У слободно време волим да играм стони 
тенис или фудбал. Понекад прошетам са 
друштвом. Одемо до парка или негде на 
кафу. Док сам у Дому играм игрице или 
гледам неку серију.“

„У слободно време волим да погледам неки 
документарац везан за историју. Такође, 
судим на фудбалским утакмицама.“

„У слободно време, ког имам поприлично 
мало, волим да читам и цртам. Такође, много 
волим да шетам са друштвом.“

„Често играм фудбал или одем да гледам 
неку утакмицу, чак и судим на утакмицама. 
Понекад одем на трчање. Волим и да гледам 
филмове или одиграм неку игрицу.“

Шта све можеш у Београду, кад ниси у школи?

Андреј Рувидић, 
Електротехничка школа 
„Никола Тесла“

Михајло Миловановић,
Медицинска школа

Милица Јанковић, 
Школа за дизајн

Бојан Давидовић,
Медицинска школа 

„Идем на плес и на драмску секцију, тамо 
је екстра. Шетам са цимеркама и наравно, 
увече у соби трачарење.“

Јована Баша,
Зуботехничка школа

„Навијач сам Црвене Зезде, слободно време 
углавном проводим на утакмицама, идем са 
другарицама у биоскоп, блејимо на Ташу. 
Такође, слободно време трошим масијарући 
цимерке.“

Јелена Радојевић,
Зуботехничка школа
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ЈУБИЛЕЈ:

100 ГОДИНА 
ОД ПРИМИРЈА 
У ПРВОМ 
СВЕТСКОМ РАТУ
Лазар Галић

Велики рат
28. јула 1914. у 11 часова пре подне, Краљевској 
Влади Србије достављен је телеграм следећег 
садржаја:

Краљевска Влада Србије није на 
задовољавајући начин одговорила на ноту 
датирану 23. јулом 1914, коју јој је предао 
аустроугарски посланик у Београду, због 
чега Царска и Краљевска Влада налази да је 
принуђена да се ослони на силу оружја ради 
очувања својих права и интереса. Од овог 
тренутка Аустроугарска се налази у рату са 
Србијом. 

Министар иностраних дела Аустроугарске гроф 
Берхтолд

Сукоб који ће уследити биће толико разоран, 
да су га савременици називали „ратом који 
ће окончати све ратове“. У овом рату по први 
пут су употребљена нека од најразорнијих 
оружја која су и данас у употреби, као што 
су тенк и авион. Технологија двадесетог 
века, употребљавана према тактикама из 
деветнаестог, донела је незамисливо велики 
број жртава. Четири велика царства су нестала, 
светска економија је осакаћена, и, као што ће 
се двадесет година касније показати, мало која 
лекција је научена.

Историја
Сви смо у осмом разреду основне школе 
учили историјски ток Великог рата. 28. јуна 
1914. године, око поднева, на северном 
крају Латинског моста чују се два пуцња. 
Звук ових хитаца одјекнуће широм света. 
Гаврило Принцип убија престолонаследника 
Аустроугарске Франца Фердинанда и његову 

жену Софију. Месец дана касније долази до 
претходно поменуте објаве рата.

Према Шлифеновом плану требалo је да 
Немачка брзим продором кроз Белгију и 
Француску освоји Париз већ за неколико 
недеља, примора Француску на капитулацију 
и усредсреди се на Источни фронт. Ипак, не 
долази до планиране брзе победе Немачког 
царства. Рат се претвара у рововски, и фронт се 
зауставља. Овај конфликт постаје дугачак рат 
исцрпљивања. За најмањи напредак фронта 
од пар десетина метара, бивало је изгубљено 
неколико хиљада живота.

Источни фронт је био много мање стабилан. 
Ниједна од зараћених страна није могла 
логистички да подржи рат. Немачка је већину 
ресурса морала преусмерити на западни 
фронт. Аустроугарска није била довољно јака 
да подржи и тај фронт поред италијанског и 
солунског. Русија је имала велике унутрашње 
проблеме, које је рат додатно продубио. 
Изузетно неповољан положај сељака и 
обичних грађана Русије резултује двема 
револуцијама које су једне од најзначајнијих 
у историји човечанства. У марту 1917. године 
долази до Фебруарске револуције, абдикације 
Николаја Другог, цара Русије, и постављања 
Привремене владе. Затим, у новембру 1917. 
долази до Октобарске револуције, грађанског 
рата и споразума у Брест-Литовску, којим 
Русија иступа из рата и даје енормну количину 
територије силама Осовине.

Србија бива нападнута већ у августу 1914. од 
стране Аустроугарске. Иако значајно слабија од 
Аустроугарског царства, успева да одбије три 
офанзиве једну за другом. Тек када је Немачка 
послала део трупа, и када је Бугарска ушла у 
рат, долази до окупације Краљевине Србије.
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Победа
Тачно у 8 часова ујутру, 14. септембра 1918. 
почела је артиљеријска паљба. Топови снага 
Антанте, претежно српских и француских 
војника, почели су припреме за напад по 
обронцима планине Ниџе. Следећег дана, у 
пола 6 ујутро, пешадија је кренула у напад на 
бугарске положаје. Две српске армије пробијају 
линију фронта, која се није померала још од 
1. јануара те године. Упркос свим бугарским 
напорима, савезници предвођени српском 
војском били су незаустављиви. Веома брзо 
су заузете кључне тачке, и војска је почела са 
освајањем других територија под окупацијом 
Бугарске. Брзи напад и ширење ослобођене 
територије приморали су Бугарску на 
капитулацију већ 29. септембра. 26. октобра 
турска влада је затражила примирје, а већ 1. 
новембра је ослобођен Београд. 

10. новембра савезничка војска под командом 
д’Епереа прелази Дунав и припрема се за напад 
на средиште Мађарске, међутим, следећег 
дана, 11. новембра 1918. године, у 5:45 у вагону 
у Компјењској шуми, потписано је примирје, 
чиме је de facto окончан I светски рат. Званични 
споразуми којима је завршен рат потписани 
су 28. јуна 1919. у Версају с Немачком, 10. 
септембра 1919. у Сен Жермену с Аустријом, 
27. новембра 1919. у Неију с Бугарском, 4. јуна 
1920. у Тријанону с Мађарском и тек 10. августа 
1920. у Севру с Турском.

Немачко, Отоманско и Аустроугарско царство 
престали су да постоје. Немачка је постала 
република, док су територије друга два царства 
распарчане на велики број нових држава – 
Аустрија, Мађарска, Чехословачка, Турска, 
Југославија, док су територије Блиског истока 
расподељене Француској и Великој Британији 
као колонијални поседи.

Рат и мир
Последњи велики сукоби на Старом континенту 
били су Седмогодишњи рат и Наполеонови 
ратови. Више од сто година прошло је од тих 
ратова. Технологија се драстично променила. 
Невероватан развој природних наука, а пре 
свега хемије, доводи до развоја железнице, 
тенкова, авиона, као и бојевих отрова. Међутим, 
тактика је остала иста. Француски војници су 
и даље парадирали у колони у униформама 
Наполеонове војске, као глинени голубови за 
немачке топове. Немци су команде достављали 
куририма на коњима, док су Французи 
користили радио комуникацију.

Овакав начин размишљања доводи до погибије 
невероватног броја војника. Од укупно 60 
милиона мобилисаних војника у Европи, 8 
милиона је погинуло, 7 милиона је било трајно 
осакаћено, а 15 милиона тешко рањено. Само 
током Битке за Верден живот је изгубило преко 
милион Француза и деветсто хиљада Немаца. 
Ровови су били пуни воде, гамади и блата, и 
болести су се брзо шириле. Најзначајнија је 
епидемија шпанске грознице.

За то време, цивили у градовима и селима 
живели су веома тешко. Болести са фронта 
утицале су и на њихове средине. Целокупни 
економски производ држава био је усмерен 
ка фронту, ради снабдевања војника. Рат је 
исцрпео све европске економије. Народ је на 
почетку рата био веома ентузијастичан. Сви су 
веровали у своју супериорност, и у муњевиту 
победу. Међутим, како је време пролазило, 
морал је падао. Данас је сачуван велики број 
дневника и забелешки, које нам говоре о 
патњама кроз које су људи пролазили.

Последице
11. новембра 1918. потписано је примирје 
у железничком вагону у Компјењу. Овим је 
завршен до тада највећи оружани сукоб у 
историји цивилизације. Ипак, формалним 
завршетком рата сматра се 28. јун 1919. када 
је потписан Версајски споразум. Након тога, 
потписани су и споразуми у Сен Жермену, 
Тријанону, Неју и Севру, редом са Аустријом, 
Мађарском, Бугарском и Турском.

Нестала су четири велика царства - 
Аустроугарско царство, Немачко царство, 
Отоманско царство и Руско царство, које су 
наследиле нове државе, које су претежно биле 
републике. Према Версајском уговору, Немачка 
је проглашена за главног кривца за рат, и она 
је била одговорна за исплату ратне одштете, 
што је дугорочно осигурало слабост немачке 
економије и било један од главних окидача за 
каснији развој нацистичког покрета.

Двадесет година касније, показало се да, 
нажалост, ниједна лекција није научена. 
Свет је поново био увучен у нови светски 
рат, још гори од претходног. Човечанство је 
поново проживљавало све страхоте рата, 
још деструктивнијег оружја, и потпуно нових 
начина за веома болно и дуго умирање. На 
крају, сложио бих се са британским премијером 
Невилом Чемберленом: „У рату нема 
победничке стране, постоје само губитници.“
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Срце на 
            длану
Наши ученици су покренули иницијативу 
скупљања помоћи за незбринуту децу 
Дома „Драгутин Филиповић Јуса“. Одазвали 
су се овој акцији у великом броју и тиме 
показали велико срце и бригу за друге. 
Посетили смо наше другаре и обрадовали 
смо их поклонима. У овој установи бораве 
деца од 3 до 7 година и уз квалитетну бригу 
запослених, чекају да добију свој нови дом 
и породицу. 

Добродошлица 
новим ученицима!

Дом ученика „Јелица Миловановић“ је у октобру 
организовао свечану проредбу поводом доласка 
нових ученика у нашу установу. Музичка и рецита-
торска секција су се представиле разноврсним 
и занимљивим репертоаром. На самом почетку 
чули смо две познате композиције: Серенада, 
Франца Шуберта и Мађарска игра бр.5, Јоханеса 
Брамса. Затим је Сара Ђурђевић реци-товала Песму 
за двоје, Мирослава Антића, а након ње чули смо 
сплет етно песама. Музичари су при-премили 
и популарне нумере страних и домаћих аутора. 
Ученици рецитаторске секције који су нам се такође 
представили су Стефан Ђукић, Ума Милиућ и Анђела 
Ристић која је говорила своју ауторску песму. 
Желимо свим новим ученицима да период живота у 
Јелици памте као нешто драгоцено и прелепо!

ДОМСКЕ ВЕСТИ
Марина Гвоздић 
Лазар Галић 
Милена Станић 
Јелена Токмачић 
Сандра Петровић 
Николина Аврамовић

‚‚Чудо какофоније“
Срединим октобра ученици нашег Дома су посетили 57. 
ОКТОБАРСКИ САЛОН. Салон је трајао од 15. септембра до 
28. октобра, а овогодишњи слоган је био  ‚‚Чудо какофоније‚‚. 
Наши ђаци су могли да виде радове разних уметника, а 
неки од њих су Синди Шерман, Том Сакс, Ансеалм Кифер и 
Еро. Од домаћих уметника чији су радови били изложени 
најзначајнији су Владимир Величковић и Душан Оташевић. 
Салон је конципиран тако да поред изложених радова 
посетиоци могу бити део уметничких перформанса, 
различитих радионица, предавања и стручних вођења. 
Утисци наших ученика су више него позитивни.
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„Не 
прљај, 
немаш 
изговор“
У циљу подизања свести 
ученика и промовисања 
значаја очувања животне средине, у нашем 
Дому се спроводи пројекат „Не прљај, немаш 
изговор“. Основне идеје ове иницијативе су 
да се развије еколошка свест, да се дограде 
морални принципи и да се формира нови 
систем вредности у односу на природу и 
околину. Главни задатак ове акције је да се 
ученици подстакну на одговорно понашање 
које је неопходно за очување животне средине 
и подизање квалитета живота.

Наука кроз приче
Наука не мора бити досадна и резервисана за четири особе 
у белом мантилу у подруму неке лабораторије. Напротив, 
она може бити веома занимљива. Институт за физику у 
Београду желео је да своју публику увери у то организацијом 
серије трибина о разним научним проблемима и питањима. 
Где су сви? и Ко је убио Шредингерову мачку? само су нека 
од питања на која је публика пробала да 15. новембра и 13. 
децембра у Студентском културном центру да одговор. 

Серија научних трибина новог портала naukakrozprice.rs 
одржана је у циљу популаризације науке и упознавања 

нас обичних људи с комплексним проблемима из физике, математике, биологије и других наука. 
Позитивна атмосфера, отворена за различита мишљења, омогућила је веома конструктивну 
расправу о разним научним теоријама. Као и увек, наши ученици су посетили трибину и својим 
присуством и учешћем допринели манифестацији, али и сазнали велики број занимљивих и 
корисних чињеница.

Јелица на 
радио- 
таласима
Радио-телевизијска секција стиже у наш 
Дом од ове године. Главни циљ је да се 
формира домска радио-телефизија и да се 
укључи у рад секције што већи број ученика. 
Радио-телевизија ће омогућити брз пренос 
информација о дешавањима у Дому. Сви 
ученици ће добити информације на лак и брз 
начин. Овим путем ће велики број ученика 
бити упућен у разна домска дешавања, 
упознаваће се са успесима наших ученика и 
слушаће о разним важним и интересантним 
темама за младе. По речима наших васпитача 
ова секција пружа члановима један мали занат, 
који ће им бити користан и када одрасту. Сви 
ученици са узбуђењем очекују почетак рада 
радио-телевизије!

„Земља будућности“
Фестивал науке
Дом ученика “Јелица Миловановић” је 29.11.2018. 
организовао посету дванаестом Фестивалу науке. 
Наши ученици су имали прилику да се упознају 
са светом науке кроз најразличитије програме 
који су се одвијали у простору Београдског 
сајма. Утисци су били позитивни, ученици су се 
дружили, научили нове ствари и имали једно 
занимљиво поподне.
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Наш госте је крајем јануара био 
фантастични Слободан Бркић. 
Дошао је са циљем да нас охрабри 
и подстакне на размишљање - да 
схватимо да ниједна препрека 
у животу није несавладива и 
да успех зависи од наше снаге, 
упорности и  рада.

Слободан Бркић рођен је 
децембра месеца 1989. године 
у децембру . У инкубатору је 
задобио инкубаторско слепило, 
грешком лекара, и тако постао 
слепо лице. Похађао је основну 
школу у Србији, а средњу 
паралелно у Србији и Америци. 
Завршио је и средњу музичку 
школу у Шапцу, а након тога 
дипломирао на Факултету за 
информациону безбедност 
у Америци. У његовом послу 
посебан се акценат баца на израду 
антивирусних програма.

Течно говори пет језика, а у 
процесу је учења још пет. Циљ му 

је да до краја свог живота научи 
укупно сто језика. У слободно 
време помаже људима да лакше 
науче неки језик или им решава 
компијутерске проблеме.

Испричао нам је неколико 
анегдота из свог живота које 
су биле јако интересантне. 
Поука једне од њих била је да 
би требало говорити истину и 
не хвалити се својим успесима 
претерано. Истакао је да то што 
се налазимо у овој установи већ 
много говори о нама и нашим 
квалитетима. Слободан нам је и 
објаснио разлику између снова 
и циљева: „Онај који сања живи 
у хипотетичкој будућности, 
док онај који има циљ ради ка 
остварењу истог“. Рекао је да 
човек треба бити свестан својих 
могућности, предности и мана, 
али и да треба да има довољну 
дозу самопоуздања. Слободанов 
рецепт за успех гласи : ,,Будимо 

задовољни оним што имамо и 
не кукајмо за оним што немамо, 
или смо имали, већ се трудимо да 
то што тренутно немамо, имамо 
у будућности“. За остварење 
циљева потребна је жеља, воља, 
стрпљење, рад и наравно, време. 

На крају, Слобдан је истакао 
најважније поруке свог излагања, 
а то су:  да поштујемо себе, имамо 
своје Ја, ценимо друге око себе, 
помажемо људима и не дозволимо 
да неко злоупотребљава наше 
време, да радимо и трудимо се, 
све до остварења својих циљева.

Својим присуством и промоцијом књиге у 
нашем Дому, Ненад Гугл је оставио велики 
утисак. Овај талентован 37-годишњак је 
професор Треће београдске гимназије и 
ђаци га воле због позитивне енергије и због 
приступа према ученицима. Не само што 
има необично презиме и осим тога што је 
професор српског језика и књижевности, Гугл 
је један од покретача портала ‘’predavanja.com’’  
на којем се могу наћи предавања везана за 
школске лекције. Ненад има свој јутјуб канал 
где поставља различите снимке где говори о 
различитим темама. Писао је свој роман сваког 
дана од пет до осам сати ујутро и веома је 
поносан на свој успех. Он је у нашој библиотеци 
одржао промоцију своје књиге ‘’Умро сам у 
петак’’ која је оставила велики утисак. Књига 
се бави питањем која је сврха нашег живота 

и ако у неком 
тренутку живота 
помислимо 
да нам је 
тешко треба је 
прочитати. Живот 
је заправо веома 
кратак и треба 
га искористити, 
тако каже Гугл. 
Књига прати 
Наума Петровића 
који умире два 
пута. Наум је исти као и сваки човек, а аутор 
у овом делу обрађује теме самог страха од 
смрти и личних особина. Ненад нам свима 
препоручује да издвојимо бар један сат дневно 
за читање, што он ради свакодневно.
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ЛИТЕРАРНИ И 
ЛИКОВНИ 
РАДОВИ

Киша успомена 
 
Спусти се ноћ над нашим градом 
а с њом и блага летња киша, 
а ми шетамо загрљени Београдом 
покисли, попут два миша. 
 
Та ми слика у мисли сврати 
кад почну прве летње кише 
и стара сећања о нама врати, 
наше љубави нема више. 
 
Најлепше тренутке живота наших 
заједно смо провели тог лета, 
олуја бесних ја се уплаших, 
ти смири мене, попут детета. 
 
Знам да си срећан негде сада, 
имаш свој живот нови, 
угасила се наша последња нада, 
срушени су сви наши снови. 
 
Можда за тебе ова киша ништа није, 
можда си заборавио старе дане 
или се ту нешто друго крије 
и не желиш да дираш старе ране. 
 
Мислићу увек о том лету 
а наша љубав нек приче пише 
како си ми био све на свету 
кад су падале летње кише. 
 

                               Зорана Симић

Неко, негде, некад 
 
Неко... 
 
Особа сакривена испод огртача, 
Са очима боје дуге, 
Са срцем препуним туге, гледа... 
 
Негде... 
 
У празнину даљине, 
Са музиком тишине, 
Где размишља шта је било... 
 
Некад... 
 
У доба где је била срећна, 
Безбрижна и радосна, 
Где се то променило... 
 
Због неког...
                                 

Николина Аврамовић 

Тамара Стефановић

Милица Јанковић



Путовање

Мост ка сутра
градим
да бежим

Преко реке смрти
тече
вечно у мени

Друга страна
достижна је
и крећем на пут

Дуго траје
гладан сам
и немам никог

Станем
гледам доле
успео сам

победио сам

скачем

 Милан Стојиловић

Лука Јовановић

Чекам те 
 
Нервозно пролазе дани и ноћи 
а ја те чекам на старом месту, 
с надом у срцу да ћеш доћи 
често бацам поглед на цесту, 
да видим опет то твоје лице 
како се смеши с краја улице. 
 
Сећам се како смо, не тако давно, 
овде проводили најлепше дане, 
док месец краси небо тавно 
чекали ново јутро да сване, 
под тамним небом овог града 
чекам и ја тебе сада. 
 
Од сумње да се браним настављам 
да нећеш доћи ни ноћи ове, 
само ти бедно питање постављам 
зашто ми рушиш прелепе снове? 
Можемо опет срећни бити 
и заједно дане проводити. 
 
Знам да и ти сниваш исте снове, 
да ниси заборавио да кажеш какви смо били 
и гајиш неке наде нове 
да не бисмо узалуд патили, 
знам да за нас мило моје 
негде на небу звезде постојe.

                                             Зорана Симић

Нађа Миленковић

Плес вечности

Држимо се за руке,
И плешемо у вечност,
Ношени ветровима лаганим,
Плешемо по стенама давним...

За њих, ми лежимо по поду,
Док су они у посмртном ходу,
Ходу који се претвара у тихи марш,
Јер смо за њих били важни...

Шаљемо знак у виду ветрова снажних...
                                    

 Николина Аврамовић



 Емилија Милиновић

Лука Јовановић

Гледаш и како да не заплачеш?
Изнад пустиње плаче и ђаво!
И кад пробаш главу да окренеш,
Нешто те тера да гледаш право!

Па,ваљда ти понос исправља главу,
Да гледаш у своју земљу, корене,
Поштујеш пожртвованост праву,
Предака твојих, душе огорчене!

Дедовима твојим, прољеваше крв,
За Kосмет њихов, за земљу њихову.
Црнише их, као катран црн,
Земљу да дају, Kосмет да продају!

И не,нису се предали, нису дали,
А сада се мртви под земљом 
преврћу,
Боже,зар су своју крв џаба пуштали,
Да продане душе, Kосмет им продају!

Анђела Ристић

Проклети датуми, године и сати,
Пролазе, одлазе, а нико да схвати,
Нико да схвати, да теку, да нам беже
И кад нам се срце за срце веже!

Нико да каже, стани, врати се,
Не бежи, не сад кад је најбоље,
Не носи ми најдивнија јутра
Немој ићи данас, иди сутра!

Или, једноставно, остани ту!

Сви ћуте, као да није лепо,
И продају највредније слепо,
И одлазе им најбољи дани,
Зато остају поново сами.

Сами, без сунца, у тами,
Без смеха и без чари, још
Остају им само ствари!
Знаш некад нема вредност грош!

Нестали осмеси из душе,
Снови почели да се руше,
Да се бришу трагови у снегу,
Остајеш сам, сам си у бегу.

Бежиш од рођене сене,
Боли те срце, душа вене,
нестаје све око тебе,
Па ти то бежиш од самог себе!

Анђела Ристић
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АКТУЕЛНО:

ЕКСТРЕМИЗАМ 
КОД МЛАДИХ
Михајло Миловановић 

Колико поноса у речи патриотизам због којих 
се многа копља ломе, воде многи сукоби 
на друштвеним, социолошким, верским, 
идеолошким и другим нивоима. Патриотизам 
је у својој основи позитиван, али веома 
често коришћен у манипулативне сврхе 
екстрмистичких група. Ова појава је одувек 
била актуелна и предмет бројних расправа, 
тако је и данас тема у Србији. Екстремистичке 
групе се шире и имају утицај на све нивое 
друштва, а жртве и носиоци тих дела су 
најчешће младе особе. 

Патриотизам (лат. Патриа – отаџбина, грчки 
патриос – порекло) представља вид израза 
љубави према домовини. Под патриотизмом 
се подразумева посебан узвишен однос 
вредности према земљи, традицији, 
култури, историји једне земље. Увек ће 
бити проблем како разликовати позитивно 
схваћен патриотизам од негативно схваћеног 
национализма и како се чувати утицаја 
десно оријентисаних фундаменталистичких, 
националистичких, шовинистичких и 
неонацистичких организација које шире свој 
утицај и идеје под велом патриотизма на 
разним местима. Данас најчешће на спортским 
приредбама и интернет форумима тих 

организација. Патриотизам је увек био оруђе 
политичара, револуционара, властољубивих... 

Национализам је појам који подразумева 
приврженост сопственом народу, држави и 
њеним интересима занемарујући интерес 
других народа. Појам се такође односи на 
доктрину или политички покрет по којој 
је нација дефинисана у оквирима етничке 
припадности или националне културе, има 
право да оснује независну, суверену или 
аутономну политичку заједницу, базирану 
на заједничкој прошлости и будућности. 
Тужно је да се неонацизам промовише од 
стране појединих организација, најчешће на 
интернету и на спортским приредбама од 
стране појединих навијачких група.. 

Шовинизам (назив је добио по Наполеоновом 
војнику Николи Шовену, који је био 
беспоговорно одан Наполеону) екстремни је 
вид национализма. Идеолошка и политичка 
доктрина, коју чине мистификована 
национална историја, изразито позитивне 
предрасуде о вредности сопствене нације и 
негативне предрасуде о вредности сопствене 
нације и негативне предрасуде о другим, 
посебно суседним нацијама повезане са 
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мржњом, нетолеранцијом и агресивношћу 
према другим нацијама. Хулиганство такође 
може бити неки облик шовинизма. Нажалост 
имамо свакодневне расправе између навијача 
Звезде и Партизана чији је клуб бољи  и чији 
навијачи су јачи, што доводи до многобројних 
сукоба, нажалост последњих година сведоци 
смо и жртава обрачуна између навијача ова 
два клуба. Најчешће су то млађе особе, које 
су жељне доказивања, пошле странпутицом 
и у том доказивању изгубиле живот. Тужно, 
али истинито. Морамо имати у виду чињеницу 
да је све то обавијено велом криминала од 
стране појединих људи који под паролама 
патриотизма, ,, звездаштва ’’, ,, гробарства 
’’ манипулишу одређеним људима због 
сопствене користи.. Мислим да у данашњем 
друштву људи не поштују различитост, а 
поготово националну и навијачку. Ово се не 
односи на целокупно друштво, већ на део 
друштва који промовише мржњу према некој 
групи људи  и коме је навијање за други клуб, 
супротно мишљење, ставови и моралне норме 
дају основ за вербални или физички обрачун 
са том групом људи. Волимо нашу државу, 
град, клуб тако што ћемо ширити љубав, а 
не мржњу и насиље.

„Прича са 
западне 
стране“
Домци су почетком школске године погледали 
позоришну представу „Прича са западне стране“. 
Свакодневно у новинама можемо прочитати 
о насилним сукобима међу средњошколцима, 
нашим вршњацима. Све туче, па и наоружани 
сукоби углавном су поткрепљени одређеном 
позадином, а данас све чешће навијачком. Водеће 
навијачке групе, које се често сукобљавају и у то 
увлаче младе су „Делије“ и „Гробари“. Свакако 
најлакши начин за привлачење младих људи 
на другу страну закона јесте наводна борба за 
клуб који навијају, јер је младима спорт велика 
страст. Актуелност теме наметнула је потребу 
да се о њој говори и кроз позоришни вид 
уметности. Представа „Прича са западне стране“ 
је адаптација чувеног филма „West side story“ из 
шездесетих година. Заснована је на трагедији 
Вилијама Шекспира „Ромео и Јулија“. Њујоршке 
банде и етничке сукобе прилагодили су актуелној 
теми сукоба међу навијачима у жељи да кроз 
једну ванвременску причу укажу на последице 
које настају из таквих ватрених сукоба.

Навијачи или хулигани?
Кроз динамичну сценску радњу упознајемо 
две супарничке навијачке банде: „Гробаре“ и 
„Делије“. Са капуљачама и прекривеним лицима, 
под изговором патриотизма, национализма, 
љубави према спорту, изазивају сукобе, 
малтретирају и убијају неистомишљенике. 
Када улични рат банди достигне свој грозничав 
врхунац, вођа „Делија“, Фокс, одлучује да 
изазове „Гробаре“ на коначан обрачун. Да ли је 
све то вредно нечијег живота?

Анђела Милошевић
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ХРОНИЧАРИ:

РАЗВОЈ МУЗИКЕ 
СФРЈ И СРБИЈЕ
Невена Митић

Срби себе сматрају веома музикалним 
народом. Oд етно песама и фолклора, преко 
рокенрола, па све до актуелног турбофолка, 
музика је пратила свеопшту климу друштвене 
ситуације у држави. Савремени музички 
покрети су постали важни на плану целог 
друштва, политике, али и појединца, који 
се идентификовао са музиком коју слуша. 
Двадесети век је изродио многе безвремене 
извођаче и хитове, али је увек постојала једна 
доминантна струја која је изазивала или много 
љубави или много контроверзе.

Светски револуционарни рокенрол је у 
нашу земљу полако али сигурно кренуо 
да се пробија у шездесетим годинама 
двадесетог века. Био је доста критикован, јер 
је у комунистички систем дошао са запада.  
Године 1966. одржан је први фестивал рок 
музике, Гитаријада, који и даље траје. После 
тог фестивала, одржана је партијска анализа, 
у којој је закључено да рок може бити добар 
начин привлачења младих социјализму, те је 
постао државно прихваћен.

Седамдесетих су већ усвојени западни 
трендови и тада се десило прво омасовљавање 
југословенске рокенрол сцене. Веома 
популаран био је прогресивни рок, чији су 
представници били Ју група, Смак, Тајм, Парни 
ваљак, Леб и сол, Галија... Један од најпопулар-
нијих бендова био је Бијело дугме, рокенрол 

помешан са народним ритмом, ближим широј 
маси. Прославиле су се и групе хард рока, 
као што су Рибља чорба и Освајачи. Диско 
музика је била изузетно популарна, са Здрав-
ком Чолићем, који је био сматран југословен-
ским Џоном Траволтом, као најпопуларнијим 
представником. 

Крај 70-их и 80-те је окарактерисао Нови талас, 
који је сматран комерцијалном и популарнијом 
верзијом панка. Сматра се да је настао као 
реакција на популарну музику из 70-их. Неке 
од најпознатијих група биле су ЕКВ, Идоли, 
Електрични оргазам, Азра, Прљаво казалиште, 
Хаустор... Колико год био знак урбанизовања 
и модернизовања, многи сматрају да је 
овај музички покрет тесно повезан са 
популаризовањем хероина и осталих дрога.

Почетак 90-их година донео је и распад 
Југославије. Године 1992. оформљена је 
група Римтутитуки, коју су чинили чланови 
Партибрејкерса, ЕКВ-а и Електричног 
оргазма. Овај антиратни пројекат се јавно 
супротстављао режиму. Након што су им 
власти забраниле да јавно изводе песму „Слу-
шај ,вамо”, у отвореном камиону возили су 
се улицама Београда, свирајући управо ову 
песму, која је постала антиратна химна младих 
генерација. Распадом Југославије, нестало 
је и много југословенских музичких група и 
избирсана читава генерација деце Југославије. 
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Крајем 90-их на српску музичку сцену наступа 
електронска музика и организују се прве 
електро, хаус и техно  журке.

Током тих истих 90-их, међу народним масама 
постаје популарна фолк музика. Неки од 
најпознатијих извођача су Аца Лукас, Цеца, 
Саша Матић, Сека Алексић. Колико год 
је ова музика била и остала доминантна, 
многи тврде да нема никакав квалитет, да је 
оличење друштвеног и моралног пропадања 
са певљивом мелодијом у позадини. У касним 
2000-им јавља се и РнБ, са упечатљивим 
коришћем аутотјуна, односно модификацијама 
гласа у песмама.

Данас, у времену пост-постмодерне, жанрови 
се мешају, алтернатива не осуђује већ прихвата 
фолк и сву његову децу, а он се све више меша 
са репом, који је већ у ранијим 2000им узео 
маха, са представницима као што су Ђус, Гру, 
Прти Бее Гее, Бед Копи,... Оно што ће се чути на 
журкама јесу Маја Беровић, ЂалаБуба, Сурил, 
Мили, Фокс, али и многи андерграунд бендови 
разних подврста рока и индија. 

Све у свему, данас је статус музике много 
другачији него што је био у 20. веку. Сви 
слушају све, и млади се све мање деле по томе 
чији су фанови. Несумњиво је да се утицај 
музике 20. века и даље осећа и да хитови 
прошлог века не застаревају, што значи да 
је музика безвремени, универзални бег од 
стварности.

Шта се слуша у Јелици?
Питали смо наше ученике шта воле да слушају 
од музике. Већина је одговорила да воли поп. 
Поп музика позајмљује елементе и идеје из 
разних музичких праваца. Карактеристика 
једне поп песме која је пресудна за њену 
популарност је текст. Текст се може односити на 
љубав, проналазак себе, пријатељство, а све је 
то зачињено певљивим рефреном.

Други жанр који домци воле да слушају је реп, 
како домаћи тако и страни. Реп, познат и  као 
„улична музика“,  настао је крајем седамдесетих 
година у Америци, а касније се проширио 
на цео свет. Први репери су били људи који 
су кроз текстове и музику истицали своје 
мишљење и противили се систему. Домцима су 
омиљени Марчело, Fox, Сале Тру, Surreal...

Као популарније жанрове издвојили бисмо 
народну и турбо-фолк музику која се, по речима 
ученика, слуша у свакој прилици.

Када смо питали домце да оцене важност 
музике у њиховим животима оценама од 1 до 
10, истог тренутка сви су одговорили „10“. Да 
би им се допала нека вокално-инструментална 
нумера, одлучујућу улогу игра текст који њима 
мора бити близак и разумљив.

Песме које би препоручили домци: Круг-ЕКВ, 
Донеси-Лексингтон бенд, Sweater Weather- The 
Neighbourhood, When I’m Gone- Eminem и било 
шта од Цеце :) .

Анђела Милошевић
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ОДНОСИ:

НЕНАСИЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА
Јелена Токмачић

Како спречити свађу?
Кључ спречавања свађе и здравог решавања 
конфликта је у доброј комуникацији. Важно је да 
разумемо једни друге, да смо вољни да саслушамо 
туђе мишљење и да јасно говоримо о нашим 
осећањима и потребама.

Треба да будемо сигурни да нас особа са којом 
разговарамо слуша и разуме оно што јој говоримо. Из 
конверзације у којој нас наш саговорник није слушао 
изаћи ћемо са осећањем осрамоћености, несхваћености 
и непоштовања. Током разговора треба да избегавамо 
сваљивање кривице на другог и да излагање 
фокусирамо на наша осећања и потребе. Разговор би 
требало започети са: „Волео/ла бих да ти кажем како се 
осећам...“, а затим саслушати и другу страну.

Када је хладно, бодљикавом прасету је зима и мора 
да се угреје тако што ће се приближити свом другу. 
Непазећи, бодљикаво прасе може да повреди свог 
пријатеља.

Са животом у Дому, са две или више особа у једној 
соби, долазе и све специфичности живота у колективу 
за који је потребан висок степен толеранције.

Бити толерантан не значи толерисање неправди, 
одбацивање туђих мишљења или слабљење туђих 
уверења, већ бити слободан да заступаш своје 
ставове, али и да прихватиш другачија мишљења.

„Не прекидај ме док 
говорим!“, 

„Није тако било!“, 
„Откуд ја знам где ти је 

картица?! Припази!“ и 
„Ти немаш никакво право!“

 су само неке од реченица које 
изговоримо једни другима када 

се посвађамо. Најчешће, 
овакве ствари изговоримо 

у хиру и из беса према 
цимерима када смо 

изнервирани. 
Али шта је разлог томе? 

Како долази до тога? 
Да ли је свађa једино решење?
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Наше речи и дела могу да повреде људе око нас на 
начине којих се ми ни не досетимо. Није важно да 
ли смо у „лошој форми“ и да ли смо имали лош дан, 
оправдања нема када повређујемо цимере нашим 
испадима. Цимери су наши најближи пријатељи у 
Дому, а са киме проводимо више слободног 
времена него са њима?

Као што нема потребе да укључујемо васпитача у 
сваку непријатност која нас задеси,  исто тако није 
неопходно да од сваког неспоразума настане свађа. 
Постоји бољи начин за решавање ситуације када су 
наше потребе у супротности са потребама других.

Асертивна комуникација
Асертивност је понашање које карактерише самоувере-
на комуникација свесна сопствених права и вредности.

Важно је да знамо шта и коме говоримо, јер 
 „многе невоље долазе од будаластог језика.“

Асертивна комуникација подразумева исказивање 
мисли, осећања и уверења на директан, искрен и 
социјално прихватљив начин уз уважавање 
права других људи.

Асертивни вид комуникације је најпожељнији у 
међуљудским односима. Приликом асертивног 
разговора особа јасно ставља до знања свом 
саговорнику које су њене потребе. Неопходно је 

навести разлоге због којих нам нечије понашање 
смета, али и дефинисати како се ми тачно 
осећамо поводом тога.

Ово су примери комуникације која није ефикасна ни 
за нас, ни за друге. Наведене начине комуникације 
треба избегавати како бисмо имали боље односе са 
људима из наше околине:

Пасивна комуникација подразумева повлачење 
пред другим људима како би се избегао могући 
конфликт. Пасивна особа често не исказује своје 
мишљење и своја осећања приликом разговора, 
управо зато да не би улазила у сукоб са 
другима и тако ускраћује себи могућност 
да испуни своје потребе.

Агресивна комуникација често долази у пакету 
са повишеним тоном и испољавањем беса. Особа 
која има агресиван наступ при разговору усмерена 
је само на своје потребе и занемарује потребе свог 
саговорника.

Пасивно-агресивном комуникацијом изражава се 
индиректна агресија према саговорнику. Особе које 
се служе овим видом разговора, увек себе истичу 
као жртву и негодују над неправдом која је њих, 
„сасвим недужне“, снашла.

АСЕРТИВНА ПРАВА АСЕРТИВНА ПРАВИЛА
Имате право да доносите суд о сопственом 

понашању, мислима и осећањима и да 
преузмете одговорност за њихово 

покретање и последице по себе.

Поштуј туђа права и жеље.

Имате право да не дајете разлоге или изговоре 
да бисте оправдали своје понашање. Говори искрено и буди директан.

Имате право да процените да ли сте одговорни за 
налажење решења туђих проблема.

Потпуно слагање са другим људима 
није неопходно, нити могуће.

Имате право да промените мишљење. Не треба све примати к срцу.

Имате право да правите грешке – и да будете 
одговорни за њих. Поштуј туђе право на самоћу.

Имате право да кажете: „Не знам”. Асертивна права се односе на све 
учеснике разговора.

Имате право да не зависите од наклоности 
других људи.

Не смеш да се увредиш, ако неко 
одбије твоју помоћ.

Имате право да будете нелогични у 
доношењу одлука. Сам сносиш последице за своје акције.

Имате право да кажете: „Не разумем”. Не користи индиректне знакове које 
очекујеш да ће други разумети .

Имате право да кажете: „Не тиче ме се”. Буди асертиван.
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ПРИЈАТЕЉИ:

Др ЈОВАНКА 
ЛАСТИЋ
Анђелија Раденковић

Дугогодишњи домски пријатељ и сарадник, 
директорка Српске школе „Никола Тесла“ у 
Будимпешти, др Јованка Ластић, нам открива 
како изгледа живот наше деце и омладине која се 
тамо школују. Уз сва многобројна достигнућа, она 
је ове године добитник Светосавске награде на 
чему јој ми од срца честитамо и желимо још пуно 
успеха у даљем раду.  

Одмах на почетку желимо да Вам честитамо на 
добијеној Светосавској награди! На који Ваш 
допринос школи и Дому сте највише поносни 
и које све значајне активности бисте истакли?
Светосавска награда није само моја, већ припада 
и мојој породици и мојим сарадницима, јер само 
уз њихову подршку је било могуће остварити 
све ове резултате. Веома сам почаствована што 
ми је додељена, због саме чињенице да се наша 
институција не налази у Србији и ја нисам српски 
држављанин. Нисам сигурна, али мислим да је то 
преседан у историји додељивања Светосавске 
награде. Најважније достигнуће је што смо 
успели да утрострочимо број ђака и тиме 
добијемо на квалитету.

Ви сте лекар по базичном образовању и 
радили сте 12 година у медицинској пракси. 
Можете ли нам рећи како је дошло до тога 
да у потпуности промените професионални 
контекст и да ли Вам недостаје посао лекара? 
Након што сам 5-6 година паралелно радила као 
лекар и као професор схватила сам да дугорочно 
није добра опција да човек ради на два радна 
места, те сам одлучила да напустим посао лекара 
и да се посветим искључиво школи. Сматрам да је 
радити са децом исто тако одговоран посао као и 
посао лекара. Ништа није лепше него бити међу 
младима, од тога се и сам човек подмлади.

Како, када и са којим циљем је основана 
Српска школа у Будимпешти и можете ли нас 
упутити на који начин школа функционише?

После распада Југославије мађарски органи 
власти су раздвојили јужнословенске институције 
на српске,хрватске и словеначке и тако од 
1. септембра 1993. године постоји и поново 
функционише самостална Српска школа у 
Будимпешти. У склопу ове институције тренутно 
функционишу две предшколске установе, три 
осоновне школе, два ученичка дома, гимназија и 
библиотека. Тренутно, наша институција има око 
530 ђака, а надамо се да ћемо следеће године 
укупно премашити број од 600.

Које су по Вама предности школовања наше 
деце код Вас у школи?
Наши матуранти имају бројне могућности за 
наставак школовања, могу да се врате у своју 
матичну државу, могу да наставе школовање у 
Мађарској, односно у државама Европске уније 
па и у целом свету.

Можете ли нам приближити атмосферу 
живота домаца у Будимпешти? Како 
изгледа један њихов дан, како проводе 
слободно време и којим се ваншколским 
активностима баве?
Најдоминантније ваншколске активности код 
нас су: екипни спортови, драмска радионица, 
културно уметничко друштво (фолклор), хор 
и ликовна секција. За домце организујемо 
викендом екскурзије разних профила, трудимо 
се да деца своје време троше корисно, али 
занимљиво.

Годинама траје дивно пријатељство наше 
две установе. Какви су Ваши утисци о овој 
сарадњи и дружењу?
Нисмо очекивали да ћемо наћи такве пријатеље, 
пријатеље који увек испоштују договорено и који 
се увек  труде да буду добри домаћини. Мислим 
да је пријатељство наше две институције потпуно 
и надам се да ће још дуго трајати, и да ће бити још 
прегршт лепих успомена.
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ДЕШАВАЊА:

Филмски 
фестивал и 
трибине
Душица Миленковић

Да ли гледате аниме? Читате ли манге можда? 
Ако да, онда одлично! Ово је посвећено  
нама тј. оtaku људима. Уколико не, онда не 
знате шта све пропуштате. У Дому омладине 
можете да нађете све информације о разним 
дешавањнима везаним првенствено за 
јапанску култру. О овој теми разговарали смо 
са Бојаном Вукадиновићем, председником 
удружења Sakurabana:

-„У Дому омладине Београда се ораганизује 
велики број дешавања, што у нашој, што у 
организацији трећих лица. Наш фокус су 
конвенције посвећене јапанској поп култури, 

Да ли сте их видели? Ја јесам , баш као они 
из “Тhe walking dead”.  Главом и брадом, 
али нико их није јурио, нити покушао да 
заустави. Слободно су шетали улицама 
Београда. Зашто се чудите, па нисте стварно 
помислили да сам видела праве зомбије? Ех, 
ево да вам појасним. Зомби шетња стварно 
постоји, али  она се одржава у оквиру  12. 
Фестивала српског филма фантастике, 
крајем октобра. Ове године земља у фокусу 

била је Јужна Кореја и њена фантастична 
кинематографија, а око тридесет филмова 
из Србије, региона и света такмичи се за 
главну награду фестивала- Коскар, у неколико 
категорија. Догађај је отворен за све грађане, 
можете видети баке и деке како шетају 
заједно са њиховим унучићима прерушени 
у зомбије, наравно све захваљујући доброј 
организацији фестивала који сваке године 
организује професионалне шминкере. Као и 
сваке године, фестивал је имао хуманитарни 
карактер где су сва прикупљена  средства 
донирана Прихватилишту за одрасла и стара 
лица. Све што треба да урадите, ако желите 
да учествујете, јесте да одете на њихов сајт и 
пријавите се. Не постоји нешто као ограничена 
места, сви су добродошли, а  ако се и сами 
бавите шминком и имате неки интересантан и 
помало језив костим, дођите у њему. 

али су се те теме временом шириле те смо 
организовали и другачије манифестације. Оно 
на чему ми радимо су следећи догађаји :

Japanizam – од следеће године Balkan Asia 
Convention (BACon), ChibiCon – зимска 
конвенција која се бави јапанском поп 
културом, а пре свега анимеом,мангом и 
видео играма, Potter Mania – догађај посвећен 
љубитељима франшизе о магичном свету  
Dž. K. Rouling, Beokon – конвенција коју 
организујемо у сарадњи са удружењем Лазар 
Комарчић, која се бави научном фантастиком 
и глобалном поп културом.“



КВИЗ:

ДОМЕ, СЛАТКИ 
ДОМЕ!
Милена Станић 
Марина Гвоздић 
Сандра Петровић

1. Ко је била Јелица Миловановић?
a) Лекар и правник
b) Учитељица и секретарица
c) Правник и секретарица

2. Када је основан наш Дом ученика?
a) 1905. Године
b) 1926. Године
c) 1947. Године

3. Ко је основао нашу установу?
a) Јелица Миловановић
b) Бета Вукановић
c) Даринка Николић

4. Колико ученика има у Дому?
a) Око 360
b) Око 560
c) Око 460

5. Које наше секције су победиле на 
Републичкој домијади прошле године?
a) Женска кошарка, плес и шах 

појединачно
b) Етно певање, мушка одбојка и шах 

појединачно
c) Мушка кошарка и етно певање

6. Којим даном су крофне за вечеру?
a) Углавном уторком
b) Углавном средом
c) Углавном петком

7. Из које школе има највише ученика?
a) Медицинске школе
b) Музичке школе
c) Математичке гиманзије

8. За шта нам служе ИД картице?
a) Да откључавамо собе и куцамо оброке
b) Брига да је не изгубимо
c) Евиденција за исхрану, приступ 

конкурсима, попусти и погодности за 
различите ствари, откључавање собе и 
вид идентификационог документа

9. Колико има запослених у Дому?
a) Око 160
b) Око 100
c) Око 60

10. Колико дуго се одржавају Републичке 
домијаде у Србији?

a) Око 20 година
b) Око 10 година
c) Око 30 година

11. Који од познатих музичара је био ученик 
Дома ,,Јелица Миловановић’’?
a) Бокан Станковић, трубач
b) Саша Ковачевић, певач
c) Бане Јелић, гитариста

12. Која је основна делатност домова ученика?
a) Да обезбеди смештај и исхрану
b) Да обезбеди васпитни рад
c) Да обезбеди смештај, исхрану и 

васпитни рад

Бодови:
0-4 Незаинтересован/а си. Ово је твоја друга 
кућа, мало се укључи и информиши се.
5-8  Ниси лош/а. Настави да се трудиш и да 
сазнаш све везано за Дом.
9-12 Браво! Добро си информисан/а и 
укључен/а у домски живот.

Тачни одговори:
1.  б)  1941. год. почела је да ради као учитељица у Ропочеву, а потом креће да ради као 
секретарица Серског комитета КПЈ.
2. а) Дом је основан 1905. године, званично је почео са радом у октобру исте године, 
а 1947. године су три објекта спојили у један- Дом ученика средњих школа „Јелица 
Миловановић“.
3. ц) Даринка Николић, наставница, је основала наш Дом, са циљем да помогне и сачува 
девојчице од физичке и моралне пропасти.
4. ц) Тачан број ученика у Дому је 455. Од тога је 334 девојчица и 121 дечак.
5. б)
6. ц)
7. а) Ученици из нашег Дома похађају 30 различитих школа.  Највише ученика  има из 
медицинских школа, а затим из Математичке гимназије.  
8. ц) Које све погодности картица пружа можете пронаћи на сајту mojakartica.rs.
9. ц) Број запослених у Дому је 62. Поред управе и васпитне службе, имамо и запослене 
у служби исхране, техничкој служби, административно-финансијкој служби и служби за 
одржавање хигијене.
10. a) Републичка домијада ће се ове године одржати 23. пут.
11. а) Бокан Станковић је ишао у средњу музичку школу ,,Мокрањац’’ и био ученик нашег 
Дома. Он сада свира трубу у оркестру под називом ,,Оркестар за свадбе и сахране’’ који је 
основао Горан Бреговић.
12. ц)  Дом ученика је установа у којој се обезбеђује: смештај, исхрана, васпитни рад,  
забавни, културни и спортски садржаји за ученике који су у школама ван места сталног 
боравка.
38








