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„Кад бих био сигуран да ме неће 
чути и одмах послушати она гомила 
просечних и недовршених људи који су 
увек спремни да себе и своје уздижу и 
прецењују, ја бих младим и даровитим 
нашим људима дао један савет.

Радите, рекао бих им, свој посао не 
гледајући ни лево ни десно, ни иза себе, 
ни преда се, али свој циљ постављајте 
високо, и тражите мало од света око 
себе(што мање, то боље), али много 
од себе и свог дела. Уверен сам да је 
већина од нас од почетка ударила себи 
сувише близ циљ, и да је више и боље 
могла од онога што је желела да уради 
и постигне. Желите много, тежите 
смело и далеко и високо, јер високи 
циљеви откривају и умногостручавају 
снаге у нама...

... Будите неповерљиви и стварни, 
строги према себи при извођењу сваке 
појединости, скромни при њиховој 
процени, али код постављања циљева 
будите храбри и великодушни, мислите 
смело и гледајте далеко.“

Иво Андрић „Знакови поред пута“
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Реч директора Рачунарске гимназије „Смарт“

Да нам школа
буде друга кућа

Поштовани читаоци, добро дошли у Рачунарску 
гимназија Смарт.

Наша Гимназија се, иако једна најмлађих школа у 
Србији,  већ на самом почетку свога рада, по много 
чему разликује од осталих школа оваквог профила и 
организације, и показује  своју амбицију  да се врло брзо, 
својим радом и резултатима, сврста у ред најквалитетнијих 
школа на овим просторима.

Шта је то што је специфично за нашу школу и шта је 
чини посебном?

Да ли је то Наставни план и програм, намењен, 
пре свих, ученицима који поседују изражен таленат и 
интересовањеза информатику, математику и физику?

Можда употреба савремених наставних средстава, 
посебно Смарт табле, која пружа невероватне могућности 
за извођење занимљивих предавања?

Вероватно и лаптоп који ученици добијају на поклон  и 
који се редовно користи у раду?

Или рад у малим групама, до максимално 15 ђака, без 
обзира на број уписаних?

Портали, наставнички и ученички, на ком се налазе сва 
предавања и вежбе које су наставници одржали и који су 
увек доступни ученицима, као и могућност комуникације 
са наставницима путем е-маила или портала?

Наставни кадар, који је веома млад, али и довољно 
искусан да се са много пажње посвети ученицима и да 
их наоружа знањем, толико неопходним  за предстојеће 
битке које живот доноси?

Мора да је и комплетна брига о ученицима од стране 
свих запослених у Гимназији, а посебно психолога који је 
„њихов човек“, са којим често поделе и љубавне проблеме, 
највеће и најбитније у тим годинама ?

Чини ми се, да би и превоз од куће до школе и од школе 
до куће могла бити једна од тих специфичности?

Да ли су то посете стручним скуповима и сајмовима, као 
и укључивање ученика у праве и конкретне ИТ пројекте?

А да није  могућност стицања Мицрософт и Цисцо 
сертификата током школовања, који пружају могућност 
запошљавања и после Гимназије?

Можда  велики број ваннаставних активности (сни-
мање аматерског филма, посете књижевним вечерима, 
музејима, позориштима, израда школског листа и 
школског сајта, ...)?

Да ли је то принцип, да се квартално, од стране 
професора попуњавају анкете у вези праћења напре-
довања ученика, али и обрнуто-могућност да ученици 
оцене  рад и ангажовање професора, користећи се 
исклључиво педагошким критеријумима?

Сигурно и Смарт-дневник који почиње да живи и који 
пружа могућност  електронског праћења оцена, изостанака 
и напредовања сваког ученика  од стране родитеља?

Све горе набројано је веома битно и, можда, чини 
Смарт рачунарску Гимазију, другачијом од других.

Оно што је најбитније, јесте да сви ми актери у 
образовно-васпитном процесу (ученици, наставници, 
родитељи) схватамо да нисмо супротстављене стране у 
борби за знањем и васпитањем,  а све са циљем да наши 
ученици постану прави људи и врхунски стручњаци.  

Почетак нам говори да смо на правом путу, а слоган, 
предложен од стране родитеља,  „Да нам школа буде 
друга кућа“  то најбоље потврђује!

Gli{a Gavrilov



SMARTOVCI 5

Из угла ученика

Први дан у школи
Не знам да ли је то био страх или трема. Можда и 

обоје, а можда и нешто треће. У сваком случају, 
био је то дан који ћу памтити. Вероватно је такав 
био и онај када сам кретала у основну школу, 

али се тога, на сву срећу, не сећам. 
Данима, па и недељама пре те суботе, помало кришом, 

слушала сам све оно што су моји родитељи причали о мом 
упису у школу. Након пријемног „упала“ сам у Техничку 
школу – на смер пејзажна архитектура. Иако је то заиста 
била једна од моји жеља, ипак то није било оно што сам 
желела. Зато смо донели породичну одлуку да пређем 
у „Смарт“. Мислим да нисам једина у породици којој је 
тај дан био стресан. И поред тога, сви смо се правили да 
нам није ништа.  Из прича моје баке знам по нешто о томе 
како је изгледало када су долазили да „испросе младу“. С 
једне стране младини, с друге младожењини, младенци у 
средини, па се само гледају, меркају, процењују... Баш то 
ми је пало на памет када сам ушла у учионицу на првом 
спрату и када су нам рекли да седнемо на столице поређане 
у полукруг. Испред нас наставници (младожењини), иза 
нас родитељи (младини), а ми у средини. Верујте, ужас је 
блага реч. И, баш као на бакиној просидби и ми смо се 
гледали. Не толико једни у друге, колико у наставнике. А 
они.... чудни. Некако другачији, можда млађи него што сам 

навикла у основној школи, али једнако смешни. Видело 
се да и њима није баш најпријатније, да је и њима на 
неки начин ово први пут. Бар у приватној школи. Кришом, 
испод ока, видела сам да и они нас гледају. Милслим да 
су покушавали да процене да ли смо и колико размажене 
мамине и татине мазе које су дошле у приватну школу...
Директоров говор, разредна, по нека упадица да би се 
атмосфера опустила, розе ранци за девојчице и плави за 
дечаке  и појавио се спас. Рекли су да са разредном идемо 
у учионицу. Бар смо се решили младиних и младожењиних 
и дошли у руке, могло би се рећи, матичара. А то је било 
време да се и међусобно упознамо. И ту је верујем, већ 
свима лакнуло. Некоме мање, некоме више, јер није исто 
проћи све ово о чему сам писала и још напустити свој град. 
Пре свега Врање и Ваљево који баш и нису близу, али и 
Зрењанин и Инђију. Дечаци су се, природно, јуначили и 
глумили одрасле, а мени је најважније било што је Сара, уз 
мене једина девојчица деловала као нормално створење, 
а још је важније што се то показало као одлична процена. 

Данас, док размишљам о томе једино чега не могу да 
се сетим је колико је то све трајало. Пар секунди или пар 
сати. У сваком случају, уживаћемо наредне године ако нас 
позову на пријем нових првака.

Сара Караџић
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Посетили смо Градску библиотеку, ученици су се 
информисали како и на који начин могу да користе 
библиотечки фонд и  на који начин могу да приступе 
информационо-рефералном центру са читаоницом 
који се налази у оквиру библиотеке. Гимназија „Смарт“ 
је омогућила свим ученицима чланство у  Градској 
библиотеци, како би  радили на богаћењу  знања и језичке 
и говорне културе.

Били смо у прилици да шетњу градом завршимо 
посматрајући из ложбу фотографија „Јужна Мађарска, 
1912.“ која је била постављена у Музеју у Дунавској улици. 

Одушевили смо се ква-
литетом фотографија 
које су рађена пре је-
дног века. Љубазно 
особље нас је позвало 
на фотографисање ко-
је су организовали 
уторком и четвртком 
како бисмо употпунили 
збирку фо тографија 
ко   је „пу тују“ целим 
светом и омогућавају 
да се успоставе мостови 
са некадашњим 
при       ја тељима или 
заборављеним рођа ци-
ма.

ПОСЕТА ГРАДСКОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ И МУЗЕЈУ

Часови изван учионице

УПОЗНАВАЊЕ СА СПОМЕНИЦИМА 
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Ученици рачунарске гимназије “ Смарт” у пратњи 
њихових професора Иване Урсић, Николе Раонића 
и Петра Ђурђева обавили су историјску шетњу 

кроз ужи центар града Новог Сада. Шетња је почела 
од Трга младенаца па преко Улице Краља Александра 
Ујединитеља па до краја Змај Јовине улице.

 У току те шетње професор Ђурђев је упознао ученике 
са краћим историјатом Новог Сада. На Тргу Младенаца 
деца су упозната са начином градње и повесницом 

следећих објеката : Парчетићева палата, Адамовићева 
палата и зграда хотела Централ. Затим су ученици детаљно 
разгледали Менартову палату, Градску кућу, Трг Слободе 
и околне грађевине (дом Војске, зграда Војвођанске и 
Новосадске банке, споменик Светозару Милетићу, хотел 
Војводина и цркву Имена Маријиног). Шетња се наставила 
до споменика знаменитог песника Јована Јовановића Змаја.  
На завршетку шетње ученици су погледали Владичански 
двор и саборни храм Светог Ђорђа.



Поводом обележавања Светске године астро-
номије присуствовали смо предавању под 
називом „Додирни небо“. Ову годишњицу, 

Центар за едукацију деце у природи „Каспар“ из Новог 
Сада обележио је низом мултимедијалних догађања под 
заједничким именом „Додирни небо“. На презентацији су 
говорили Александар Зоркић, председник Астрономског 
друштва „Лира“ и Зоран Новаковић, председник 
„Каспара“.  На промоцији смо били у прилици да по-
гле дамо документарни филм „Звездана прашина“ и 
посматрамо небо телескопом.

Теоријским појмовима из астрономије се бавимо на 
часовима географије још из основне школе. Да није тако 
не бисмо могли да пратимо ово занимљиво предавање. 
Било је занимљиво погледати колекцију минерала у 
фоајеу Природњачког музеја. Осетили смо зов природе уз 
мноштво препарираних животиња које су нас подсетиле 
на своје постојање.

Договорили смо се да ћемо на пролеће отићи на 
излет изван града, да ћемо посматрати звезде и уверити 
се у оно што смо данас сазнали о њима.

ДОДИРНИ НЕБО
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У оквиру манифестације „Новосадска јесен“,која 
је одржана 23. октобра 2009. године на СПЕНС-у 
наши ученици Марко Петровић и Лука Русовац, као и 
Теодора Гаврилов, представили су своје радове. 

Теодора је представила свој рад о екологији који 
говори о томе шта је екологија, које су њене гране и 
основни принципи. Свој рад поткрепила је бројним 
филмовима, занимљивостима и квизовима на тему 
екологије. 

Марко је представио свој програм на тему 
„Стаклена башта и обновљиви извори енергије“. 
Програм приказује како различити климатски 
чиниоци утичу на ефекте стаклене баште. 

Лука Русовац демонстрирао је своју рачунарску 
игрицу „Еколошко стрелиште“ у којој су и остали 
посетиоци могли да учествују.

Наши ученици излагали су пред бројном публиком, 
већином децом из основних школа која су активно 
учествовала и у припремљеном квизу. Најбољим 
такмичарима обезбеђене су мајице са логом наше 
школе.

НОВОСАДСКА
 ЈЕСЕН

У среду, 18. Новембра 2009. Године у 19 часова је одржано књижевно вече посвећено „Мирослављевом јеванђељу” у библиотеци Саобраћајне школе „Пинки“. Предавање је одржао Радмило Мулић. Ученике је упознао са исто ријатом настанка Је ван-ђеља са посебни акцентом на историју у доба Немањића и на духовност тог времена. Поред тога, занимљиви су били подаци које нам је изнео о стварању првог фототипског издања овог Јеванђеља. Свака прича је поред чињеница имала и извесну дозу мистике. Били смо изненађени када смо сазнали да коначно фо-тотипско издање поти че из јужне Африке, из Јоха-незбурга.Радмило Мулић је позвао ученике у своју књижару „Ма ла велика књига“ да сами прегледају Јеванђеље и увере се у његову уметничку вредност. 

KWI@EVNO 
VE^E
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IZLO@BA SLIKA 
MILENE PAVLOVI]  
BARILI

Поводом стогодишњице смрти познате сликарке 
Милене Павловић Барили, у новембру је отворена изложба 
њених радова у Галерији Матице српске. Посетили смо је 
једног петка са разредном Душанком Ђокић  и начинили 
неколико лепих фотографија за успомену…

Претходно смо се упознали са животом и радом ове 
сликарке кроз књигу Мирјане Митровић „Аутопртрет са 
Миленом“.

Приредила Душанка Ђокић

Милена Павловић Барили је у себи спојила балканску 
упорност, извесну опорост и грубост са финим осећањем 
за западну културу. Историчари уметности сврставају је 
у малобројну групу српских надреалистичких сликара 
између два рата.

Обухватајући читав живот уметнице, Мирјана 
Митровић је ушла у њену „женску душу“ и, делић по 
делић, застајући тамо где  јој се учини да је пренаглила, 
мирно, уверљиво, дарује импресивне странице о познатој 
сликарки. Роман је написан у првом лицу, блиска нам је 
атмосфера тог времена, као и ликови и познате личности 
тадашњег српског политичког, аристократског и културног 
живота (краљ Александар, Сибе Миличић, Чедомил 
Мијатовић).

Одабрани цитати из поменутог дела:
„Моја уметност и мој завичај никада се нису нарочито 

слагали. И иначе, већ је моја мајка својом самовољом, а 
потом моја подељеност и двострукост, затирали и мрсили 
конце са људима, владама, државама.“

„Знала сам добро да се мајка, нана и деда Стојан, 
ујаци и сви у Пожаревцу  крсте са три скупљена прста и да 

њихове скупљене шаке, по православном закону, лагано 
као орахове љуске плове ка њиховим челима, а да се деда 
Барили и рођаци у Риму крсте са четири, по католичком, 
брзо и одсечно. Тим разликама  мајка ме је подучила још 
раније, али им није придавала много важности, говорећи 
да је вера иста, а да су мале, формалне разлике безначајна 
питања укуса.“

„У Дејли експресу од 28. фебруара 1931. године 
на првој страни у рубрици The Talk of London , уз моју 
фотографију, изашао је и коментар изложбе. Било ми је 
јасно да се у Лондону највише ценило моје сродство са 
Карађорђевићима.“

„Са својим савременицима нисам осећала блискост, 
чак су ми и сопствене слике, распаковане и извађене из 
сандука, сада изгледале некако далеке и чудне.“

„Цео свој живот сам посветила да проникнем  у тајне 
лепоте; сликарство је било мој пут трагања за њом...”

Сматра се да су Миленина дела једна од нај-
фасцинантнијих због своје изразите лепоте и богатства. 
Миленина слика не говори, али веома вешто представља 
уметнички свет маште у судару са реалношћу.

Да ли ми немамо слуха за савремене трендове, или је 
њихова музика свевременска?

Рецензија књиге Мирјане Митровић 
„Аутопортрет са Миленом“

У сусрет јубилејима – Милена Павловић Барили
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КЛУБ МАТЕМАТИЧАРА, ПМФ
Математика није баук

На Природно-математичком фа-
култету у Новом Саду отворен је Клуб 
математичара. Клуб је намењен 
ученицима првог и другог разреда 
средњих школа. Професори и асистенти 
са ПМФ-а сваке друге суботе држе 
занимљива и популарна предавања, а 
наши надарени математичари редовно 
су присутни на овим окупљањима.

Циљ Клуба математичара је да окупи 
ученике надарене за математику, пружи 
увид професорима са факултета о броју 
таквих ученика (пошто ће већина њих 

бити њихови студенти) и да их припреми за евентуална 
даља такмичења. Наши млади математичари Сара 
Живковић, Обрен Старовић и Алекса Јовановић својим 
присуством, трудом и залагањем управо дају велики 
допринос томе…

Очекујемо од њих  одличне резултате на предстојећим 
такмичењима.

Након СИНЕРГИЈЕ, 
18. новембра 2009. 
године обишли смо 
Галерију приро дњачког музеја и 
видели актуелну поставку „Џинови 
патагоније“. Много смо сазнали 
о врстама и карактеристикама 
диносауруса. А добро смо се и 
забавили…

Вероватно нас одавно родитељи 
нису водили у забавни парк, а нико 
нам није рекао да  су диносауруси 
давно изумрли, па смо се 
обрадовали као да нас је Спилберг 
довео у Парк из доба јуре.

ГАЛЕРИЈА 
ПРИРОДЊАЧКОГ 
МУЗЕЈА
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18. новембра 2009. године посетили 
смо СИНЕРГИЈУ 09. Присуствовали 
смо занимљивим предавањима и 
презентацијама. Између осталих, 
слушали смо предавање Дарка 
Кљајића – Windows 7, затим Micro-
so  Office Live Mee ng 2007 и Com-
municator Р2 Жељка Кнезовића и 
Далибора Кукулеча и предавање 
Срђана Боровића, C#4.0. Били смо 
у прилици да видимо занимљиве 
симулације, игрице, презентације и 
програме…

Deveta Sinergija se ove go-
dine odr`ala pod sloganom Fre{ 
from Majkrosoft (Fresh from 
Microsoft).

Kao š{to je istakao direktor 
Majkrosofta skup simboli~no spa-
ja energiju mladih IT stru~waka 
iz Srbije i softvera koji proiz-
vodi Microsoft.

Tokom Sinergije odr`ano je 
vi{e od 100 predavawa, studija 
i demonstracija. Prednosti Win-
dows 7 operativnog sistema, novo 
izdawe Windows Servera 2008 
R2, novi razvojni alati Microsoft 

Office-a, neke su od tema koje su 
doma}i i strani IT stru~waci 
predstavili na novembarskoj pre-
zentaciji.

Ove godine su predstavqeni 
noviteti Majkrosofta, a serijom 
predavawa i studija pokazana je 
prakti~na vrednost novih tehno-
logija.

Ra~unarska gimnazija „Smart“ 
ove godine je organizovala jedno-
devnu stru~nu eskurziju, koja je za 
ciq imala upoznavawe u~enika 
prvog razreda sa novim tehno-
logijama iz IT sektora. Tako|e 

u~enici su mogli da vide {ta 
ih o~ekuje u budu}nosti i tako 
olak{aju svoje {kolovawe.

Ve}i deo predavawa koje smo 
posetili bio je vezan za novitete 
Windows 7 operativnog sistema, 
koji je najvi{e interesovao na{e 
u~enike. Zadovoqni novim sazna-
wima izrazili su `equ da idu}e 
godine posete ovu manifestaciju, 
kada }e imati ve}e predznawe i 
mogu}nost da prisustvuju ve}em 
broju predavawa.

Vaso Bjelica

СИНЕРГИЈА ‘09
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У оквиру такмичарског програма 3. Фестивала аматерског мини филма који је организовала ТВ Продукција 021, на тему љубави, приказан је и филм наших ученика „Можда… Љубав“.          Подршку ученицима, на сам дан такмичења, у Радио кафеу у Милетићевој улици дали су и бројни професори и родитељи ученика.Добро смо се провели и забављали…
Сценарио за филм – Холивуд и није 
тако далеко

Сви гледамо филмове. Све чешће и филмове о томе 
како се снимају филмови. У њима  се поред глумаца и 
режисера по правилу појављују и они на основу чијих 
идеја и сценарију су ти филмови настали. 

Када је тог дана у школи речено да треба да снимимо 
филм и да треба да  размислимо о сценарију  већ сам 
себе видела у оној режисерској фотељи. Једино што ме је 

бринуло било је што је тема била љубав, а филм је требао 
да траје само неколико минута. Колико год да ми је писање 
сценарија било примамљиво, толико сам у исто време 
мислила да ја то ипак нећу знати. Мислила сам о томе још 
у аутобусу и идеја није било. Сетила сам се  да у једном 
филму који говори о снимању филмова неко каже да је код 
писања сценарија најважније да се напише прва реченица. 
Ипак, кад нема идеје, нема ни прве реченице. И када сам 
спремајући вечеру већ хтела да одустанем синуло ми је 
да би у неколико ситуација могли да испричамо причу 
о двоје који се воле. Села сам и покушала да смислим 
ситуације кроз које би то двоје могли да прођу. Као 
„искусан сценариста“ предвидела сам и то да филм мора 
да има заплет, али и срећан крај. Сасвим логично, заплет 
у љубавном филму је када се двоје растану, а срећан крај 
када поново буду заједно. Мало по мало, и написала сам 
први сценарио у свом животу. 

Сара Караџић

ФЕСТИВАЛ МИНИ ФИЛМА

„Можда… 
Љубав“
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Сајам информатике одржан је у Зрењанину од 3. до 5. децембра 2009. године. Последњи дан сајма био је посвећен младима, а Рачунарска гимназија „Смарт“ имала је и своју презентацију. Ученици Рачунарске гимназије су, први пут, били у прилици да јавно наступе и презентују своје радове.Сара Караџић и Лука Русовац представили су гимназију из угла 

ученика и одржали занимљиву презентацију. Марко Петровић и Обрен Старовић, такође ученици гимназије, врло успешно су представили школу за будуће програмере намењену за ученике од III до VIII разреда основне школе.На штанду „Смарт“ гимназије представљена је и Смарт боард табла која се користи у настави. 

Посетиоци, ученици основних школа, су могли да виде и њену демонстрацију уживо играјући квиз. Најбољим такмичарима до-дељене су награде: УСБ меморије, мајице, нотеси и оловке са логом школе.  Деца посетиоци су, такође, мо-гли да се опробају на Смарт табли играјући бокс или тенис преко видео конзоле. 

САЈАМ ИНФОРМАТИКЕ У 
ЗРЕЊАНИНУ - INCOTECH 2009
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Jommla!- Апликација отвореног кода (open source), 
помоћу које можете веома лако и брзо направити 

сопствену интернет презентацију.
Развијена је под лиценцом која се назива GPL и 

писана је у програмском језику PHP. Предвиђена је да 
користи MySQL систем за управљање базама података, а 
сама презентација је постављена (хостована) на Apache 

web серверу. Комбинација web сервера и система за 
управљање базама података компатабилна је и за Linux, 
и наравно за Windows оперативне системе.

Прва верзија Joomla-e се појавила 16.септембра 
2005.године. 

Тренутно, актуелна је верзија 1.5.
Након инсталације, веома лако се можезе снаћи 

у Joomla Control Panel-у. Ту можете подешавати 
остале параметре, додавати чланке, теме (templates), 
тј.шаблоне за сајт, додавати статусе администратор, 
супер администратор и менаџер, као и инсталирати 
модуле, компоненте, итд.

Све то је веома једноставно и графички лепо 
приказано. Luka Rusovac

A personal computer (PC) is any general-purpose com-
puter whose size, capabili  es, and original sales price make 
it useful for individuals, and which is intended to be oper-
ated directly by an end user, with no intervening computer 
operator.

A personal computer may be a desktop computer, a lap-
top, a tablet pc or a handheld computer.

The most common microprocessors in personal comput-
ers are x86-compa  ble CPUs.

A PC may be used at home, or may be found in an offi  ce. 
Personal computers can be connected to a local area net-
work (LAN) either by a cable or wirelessly.

Types of personal computers
Worksta  on - a worksta  on is a high-end personal com-

puter designed for scien  fi c purposes.
Desktop computer - desktop computers are computers 

that are most wide-spread and are used at home, in offi  ces, 
schools etc.

Single-unit personal computer - a single unit personal 
computer is a subs  tute for desktop computers where there 
is no room for a case. Desktop computers consist of a moni-
tor and the case combined.

Laptop - a laptop is a small personal computer designed 
specifi cally for portability.

Usually all of the components are built in a small and thin 
body.

Because they are mainly designed to be portable they 
use a ba  ery for power. 

Laptops are also known as notebooks. 
Netbook – netbooks are small, portable computers in a 

“clamshell” design.
They are designed mainly for wireless communica  on 

and internet acces.
They generally have a display between 7 and 10 inches.
Their hard drive capaci  es range from a few gigabytes to 

about 160 gigabytes.
Tablet PC – a tablet PC is a laptop that has a rotatable 

display.
When the user rotates the display he can use a pen, that 

usually comes with the device, to write on it.
These devices are  picaly used by architects.
Pocket PC – a Pocket PC is a hardware specifi ca  on for a 

handheld-sized computer.
They are usually equipped with a touch screen and a 

qwerty keyboard.
They are most commonly used for contact and appoint-

ment management.
They run on a special opera  ng system known as Win-

dows Mobile.
Danijel Halas

Personal Computers
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Фејсбук је данас један од најпосећенијих сајтова. 
Он слузи за комуницирање између људи из 
разних крајева света  и веома је занимљиво то 

како је фејсбук постао популаран…. Створио га је Марк 
Закерберг док је био студент на универзитету Харвард. 
Првобитно је фејсбук био намењен само за студенте, 
касније и за средњошколце, а потом за све људе. 
Интересантно је  да фејсбук данас има око 110 милиона 
активних корисника широм света. 

Постоје групе на фејсу које људи стварају из 
најразличитијих разлога. Неки их стварају са конкретним 

разлогом, а неки ради форе. Највише група служи за 
забаву, али постоје и неке групе политичког карактера 
и разних других.  Такође на фејсбуку постоје и разне 
игрице и апликације за забаву. Овај сајт је веома 
користан за све људе различитих година. Старији људи 
користе фејсбук да би се приближили млађима и 
користе их у неке пословне сврхе, док млађа популација 
користи фејсбук из чисте забаве. По многима млади га  
злоупотребљавају и запостављају своје обавезе због 
њега. То знамо из личног искуства….. 

 Углавном, и у споредном,  идите на фејсбук и све ће 
вам бити јасно….. 

За више информација питајте нашег процесора 
примене рачунара, Васу Дасу! 

араС  ћиџараК
окшоБ ћимоТ

нербО ћиворатС

Фејсбук

Јесте ли икада помислили: ,,Јесмо ли сами? Има 
ли нечег тамо горе?“ Наравно да јесте. Али да 

сте са планете Крикит сигурно не бисте. Е, па 
среће наша што нисмо са Крикита, јер онда не 
бисмо имали ову урнебесно смешну књигу.

Место радње: на све стране. Време радње: исто 
тако.  Књига је препуна смешних момената, а не 
фали јој ни драматике и узбуђења. Једино што 
јој, уствари, фали је чвршћа веза између важних 
догађаја. Ако вам то не смета онда ни у ком 

случају не пропустите читање ове књиге. Има 
стварно добрих и откачених идеја: свемирски 
брод који иде не погон невероватноће, ресторан 
,,На крају Васељене“ (стварно је потребно 
отпутовати у време неколико сати пре краја 
Васељене да би се дошло у тај ресторан), а има 
ту и један занимљив начин летења.

Захваљује вам се на пажњи ваш водич кроз 
,,Аутостоперски водич кроз Галаксију“

Обрен Старовић

Ми читамо за вас и препоручујемо

Аутостоперски водич 
кроз Галаксију
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Јубилеји - 20 ГОДИНА ОД СМРТИ ЈЕДНОГ ОД НАШИХ НАЈПОЗНАТИЈИХ 
САВРЕМЕНИХ ПИСАЦА  ДАНИЛА КИША

Ове године је обележено двадесет година од 
смрти Данила Киша. Поводом тога, решили 
смо да направимо мали подсетник о његовом 
животу како би смо га сачували од заборава, јер 

човек живи онолико колико живи сећање на њега.
Данило Киш је рођен 22. фебруара 1935. године у 

Суботици. Ту су се срели његов отац, Едуард Киш, виши 
инспектор државних железница, мађарски јеврејин, и мај-
ка, црногорска лепотица из богате 
породице, Милица Драгићевић. 
С ове две религије спојиће се и 
католичанство, које је Данило Киш 
учио у школи у Мађарској. У овој 
мешавини Данило Киш ће цео 
живот покушавати да пронађе своје 
место којем припада.

Имао је тешко детињство, 
пуно патње, ружних успомена и 
питањима о оцу. Тај недостатак 
очинске фигуре био је условљен 
тиме што је његов отац био душевни 
болесник па је један део живота 
провео у болници у Ковину, једва 
виђајући сина, а други део живота 
у логору где је убијен. Недовољно 
упознавши оца, мајка му је била 
главни лик из детињства.

Већ у раном детињству Данило 
Киш је показао склоност ка писању. 
Прву песму је написао са девет 
година и она је као тему имала 
глад. Цео живот му се кроз дела 
провлачи исти сценарио: бол, прогањање, смрт.

Никада није успео да се задржи на једном месту, 
увек се селио. Већ у младости је живео на много места: 
Суботица, Нови Сад, Цетиње, Београд, Париз, Стразбур, 
Бордо. У Суботици је похађао и завршио средњу школу, 
a у Београду факултет, где је дипломирао на катедри за 
Историју светске књижевности са теоријом књижевности. 
Тада је пробао боемски начин живота.

У октобру 1980. године прелази да живи у Париз у 
„изабраном изгнанству“ поново тражећи неко своје 
место. Волео је живот у Паризу због неких ствари, а опет 
због неких не. Овај период свог живота описао је у књизи 
Homo Poe cus.

Данило Киш је један од наших најуспешнијих и 
најпознатијих писца широм света. За време живота је 
добио многе награде за своја дела. Добио је награду 

„Иван Горан Ковачић“ за књигу 
„Гробница Бориса Давидовича“, 
око које се једно време водила 
политичка полемика, затим на-
граду Жељезаре Сисак за књигу 
„Час анатомије“ у којој је Киш 
одбранио неке своје ставове 
из књиге „Гробница Бориса Да-
видовича“, награду Grand aigle 
d’or de la ville de Nice за целокупан 
књижевни рад, Андрићеву награду 
за „Енциклопедију мртвих“, НИН-
ову награду за „Пешчаник“ и многе 
друге. Данило Киш је имао један 
принцип којег се држао када су у 
питању награде а то је: „Примај 
награде са равнодушношћу, 
али немој ништа учинити да их 
заслужиш“.

Данило Киш је 1984. године 
сазнао да је болестан. Први ви-
дљиви знаци болести лекари опи-
сују као рак плућа. Оперисан је 
крајем те године у Паризу. Осећао 

је велику празнину због тога, јер кад год је говорио „моја 
душа“ положио би руку на ту срану где су плућа а тада је 
„ту било празно“. 

Најпознатији и најпревођенији српски писац, вечити 
бунтовник и у животу и у литератури, писац невероватне 
енергије, умро је 15. октобра 1989. Године у Паризу, а 
сахрањен у Београду по сопственој жељи.

Сара Живковић

Живот 
једног 
писца
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МИ СЛУШАМО РЕТРО
МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ

Један и непоновљив, Милан Младеновић, сликар 
осећања, лирички геније, фронтмен групе Екатарина 
Велика, умро је 5. новембра 1994, пре петнаест година. 
Његови текстови, пуни метафоре, представљају спој 
савршенства, и зато данас „бацамо поглед“ на живот овог 
невероватног уметника.

Милан Младеновић је рођен у Загребу, 21. децембра 
1958. године. Детињство је провео у Загребу, али се 
касније, са седам година сели у Сарајево, зато што његов 
отац, официр ЈНА, добија службу у главном граду БиХ. У 
Сарајеву је завршио прва четири разреда основне школе 
и научио прве акорде. После тога се породица, опет због 
службених разлога, сели у Београд, где Милан наставља 
школовање. 

Са другом из гимназије, Гагијем Михаиловићем, 
основаће бенд крајем седамдесетих, „Лимуново дрво“. Са 
овим бендом наступаће по гитаријадама али ће имати и 
неколико самосталних концерата у СКC-у.  Затим долазе 
неки нови чланови и бенд мења име у „Шарло акробата“. 
Са неколико својих песама изашли су у албуму „Пакет 
аранжман“ заједно са Идолима, и Електричним оргазмом, 
који ће покренути један нови талас. Међутим 1981. године 
долази до сукоба између Милана и Које, басисте бенда, па 

се бенд распао. Убрзо након тога, Милан оснива нови бенд, 
„Катарина II“, којем се поред Милана и Гагија прикључују и 
ВД, Бојан Печар Маргита Стефановић. Даље ће се чланови 
групе мењати, једино су Милан и Маргита остајали увек у 
бенду. На крају је бенд узео име „Екатарина Велика“, које 
је задржао све до Миланове смрти.

Већину песама за бенд писао је Милан Младеновић. 
Његове песме, пуне различитог смисла, које у слушаоцима 
буде нека нова осећања, као да су најављивале шта ће да 
се деси. 

У августу, 1994. године, након наступа, Милан Мла-
деновић је пребачен у болницу, где му је установљен рак 
панкреаса. Умро је 5. новембра 1994. године, а сахрањен 
је у Београду.

Овај изузетан стваралац, који је веровао у љубав, људе 
и „земљу за нас“ трагао је за нечим друкчијим, за правдом. 
Као да је знао да ће му ускоро доћи крај, написао је песму 
„Пар година за нас“ која је постала једна од најпознатијих 
и најслушанијих песама Екатерине Велике.

Сара  Живковић

„Дечак 
из воде“
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Раширено је мишљење да је љубав мистериозно, електри-
фицирано и неизрециво осећа ње, према веровању стариф Грка, 
једнако пролазном обли ку лудила. Чуло се, чак, да истраживања 
природе љубави не само да нису могућа него нису ни пожељна 
јер би се сазнањима уништило њено божанско свој ство.

Наука је, нажалост, хладна и непристрасна творевина. 
Љубав је, једноставно, врста социјалног понашања што иказује 
на чи ње ницу да је мистика љубави и форма комуникације ко-
ју контролише безброј унутраш њих и спољашњих чинилаца, 
често баналних.

Наука је разбила представу да на свету постоје самодве 
особе чије се хемије тако поклапају да се при њиховом  сусрету 
обавезно дешава „права љубав“. Погрешно из једног простог 
разлога. Човек живи у тако ограниченом миљеу да се љубав 
дешава најчешће на радном месту, у локалном кафићу, на 
журкама и тако надаље.

Показало се, даље, да се љубав зачиње на основу „малог 
броја информација“ од којих је најзначајнија она ствар коју прво 
чујемо о особи. Појава коју су психолози назвали „примарни 
ефекат“. Тако, на пример, ако нам је речено да ћемо тамо где 
треба упознати „веома слатку особу“, импресија о тој особи 
се не мења чак ни у случајевима када та особа при сусрету 
чини „врло горке ствари“. Љубав ће се лакше догодити ако у 
ситуацији када се дешава „нисмо устали на леву ногу“, када 
смо с разлогом или без разлога добро расположени, када нам 
је расположење зачињено неким лепим догађајем и осећањем 
и у случајевима када она друга особа не показује јасне знаке 
социјалне анксиозности који се огледају у укоченом ставу, 
млатарању рукама, презнојавању, сталном пребацивању једне 
ноге преко друге и, не дај боже, муцању.

Крајње је време да наука престане да се меша у ствари које 
је се не тичу.

приредила  Ивана Урсић, психолог 

НАУКА  О  ЉУБАВИ

ИЗ  УГЛА  ШКОЛСКОГ  ПСИХОЛОГА

Срели смо се једног септембра. Љубав је цветала и ширила драгоцене латице међу нама. Ходала је нашим ходницима, мирисала на часовима  и одморима, лепотом бојила и јачала споне између нас и волела да буде вољена... Наша ЉУБАВ одважно је полетела и даље. Крилима својим топлим грлила је улице којима смо ходали и неустрашиво сурфовала порукама које смо одашиљали. Желела је још више да порасте, да 

остави свој траг на филмском платну и дотакне најсјајнију звезду на небу. А онда се, сасвим спонтано, ушуњала и на једну нашу радионицу...Тада смо сазнали шта је за нас, заправо,  љубав, зашто је толико волимо, како  је изражавамо и препознајемо и како желимо да нам она буде узвраћена.Ево шта смо сазнали и шта Ви можете да сазнате о нама...
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РАДИОНИЦА
НА  ТЕМУ  „ЉУБАВ“

ЉУБАВ ... 
неописива.
Исидора.
 не знам.
осећање које гајим према њему.
што стално мислим на њега.

РАЗЛОЗИ  ЗА  ЉУБАВ  СУ... 
особине и изглед.
што је мој анђео.
што није фора да је не волим.
не знам.
што је познајем читав живот и 
увек ми се свиђала.
иста мишљења о многим 
стварима.
физички изглед.

ИЗРАЖАВАМО ЉУБАВ...  
речима.
доказима.

ПРЕПОЗНАЈЕМО ЉУБАВ...   
не знам, тек треба да сазнам.
нисам сигуран како.
није фора да је не препознајем.

ЖЕЛИМО  ДА  НАМ  ЉУБАВ БУДЕ 
УЗВРАЋЕНА...
речима.
делима.
поступцима.
на све начине.
онако како је и досад била.

Радионицу водила: Ивана Урсић, 
школски психолог
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Svaka nova generacija u~enika nosi u sebi energiju 
koju prenosi na nas profesore, tako da wihova mla-
dost, poput melema, usporava starewe (ili je to samo 
privid u koji mi `elimo da verujemo?). Dru`ewe sa 
wima nam uvek otvara iste teme, ali ih svaka gener-
acija "obradi" na svoj na~in.

^esta tema na ~asovima Srpskog jezika i 
kwi`evnosti je QUBAV. Piscima je ona ve~na in-
spiracija, na kraju krajeva i mnogim drugima, filozo-
fima, na primer. Ima li lep{eg povoda za razgovor sa 
mladim ~ovekom? Da, tako sam ja mislila, a oni: "Vas 
je, stvarno, vreme pregazilo". Dobro, ra~unam, boqe 
vreme nego ne{to drugo. Reko{e mi kako ne veruju u 
qubav, kako je sve to stvar materijalnog, mladi}i 
ne veruju u iskrenost devojaka, one ne veruju wima i 
tako sve u krug. Ne}e niko da popusti, ba{ nimalo.

Ova nova moda "solirawa" se nametnula kroz 
medije, mada i mi odrasli, verovatno, nismo svetli 
uzori, pa otuda i tolika otu|enost izme|u polova.

Potra`ila sam odgovore u kwizi Zorice Tomo} 
"Poqubac u doba kulirawa" (u izdawu Narodne 
kwige, Beograd, 2007). Ona smatra da devojke i mla-
di}i urbane Srbije `ive i idu u {kolu u istom gradu, 
ali da zapravo cirkuli{u u odvojenim i o~igledno 
udaqenim univerzumima. Jedan od krivaca ovakve 
dru{tvene klime je odre|eni model komunikacije 
koji doprinosi ozakowewu distance, a protiv bilo 
koje forme prisnosti. 

Ako je poqubac "susret najsla|i na svetu", a 
wega ima sve mawe, u stvarnosti {ta se to u nama ili 
oko nas promenilo? Da li smo postali neosetqivi 

jedni na druge? Da li je savremena kultura odbaci-
la ideju o zajedni{tvu? Apatija je postala univer-
zalna, preporu~eno je odsustvo ose}ajnosti. Tako je 
poqubac kao paradigma prisnosti, izgubio svoje os-
novno zna~ewe. 

Autorka kwige zakqu~uje da je tranzicija, visoka 
tehnologija, mobilni telefoni, uni{tili bliskost 
~oveka sa ~ovekom. Nema bliskosti izme|u mladi}a 
i devojke, jer je ona teatralna igra zavo|ewa zame-
wena najjednostavnijim SMS-om, koji, iskreno re~eno, 
mo`e i neko umesto vas da ukuca, ukoliko niste do-
voqno dorasli tehnici.

Gde li prohuja{e godine kada su mladi}i u~ili 
stihove napamet, gde su vremena kada su devojke 
~ekale da budu izabrane i kada su birale po lepoti, 
pameti, duhu?

Drago mi je {to me je "pregazilo" vreme, jer svaki 
put kad mi se u~ini dosadnim ovaj pomalo hladni, za-
tvoreni svet, ja prona|em uti~i{te u uspomenama iz 
mojim mladala~kih dnevnika. 

Priredila: Du{anka \oki}

"
Poqubac u doba

kulirawa"
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О псовкама 
у разговору *#@”!
  Из књиге Душанке Бојичић „Лепо понашање“

Ми псујемо и када се радујемо, и када се љутимо, и 
када нам нешто није драго, и када нешто нађемо, и када 
нешто заборавимо, и када нешто  изгубимо, и када нам 
се деси малер, и у одушевљењу, и 
када сретнемо некога кога нисмо дуго 
видели и силно му се обрадовали и 
зажелели, и када смо тужни, и када смо 
у друштву, и када смо сами, и када...

Е, па нема ситуације у којој не 
псујемо. Псовку и вулгарно понашање 
млади сигурно виде и чују од нас 
одраслих, али им не препоручујемо 
да нас у томе следе.  Од вајкада се 
псује, али данас,... Све врви од псовке 
– разговор, филм, музика, књига. 
Занимљиво је поменути чињеницу да је 
псовање градирано: псовање оца (први 
степен), и оца и мајке (други, највећи 
степен). Особе сиромашног речника 
и духа често употребљавају псовке 
и друге вулгарне и неумесне речи. У 
недостатку правих речи, они дакле, 

користе што више псовки и то што „сочнијих“. За псовку су 
знали и наши преци, али је нису  јавно употребљавали и 
злоупотребљавали. Они су чак ућуткивали оног ко гласно 
псује:“Ћути, немој да деца чују.“ Псовање се сматрало 
срамотом. Данас, људи сматрају релаксацијом. Она то и 

јесте, али не може да нађе примену 
у јавном говору и на јавном месту. 
Некада се за псовку мајке, сестре, 
жене ишло на двобој, губила се 
глава.

Баш због своје масовне употребе, 
псовка је изгубила на тежини. Неки 
за све налазе оправдање у нашем 
балканском менталитету. Па све и 
да јесте, има  тај менталитет и неке 
друге особености – комуникативност, 
гостољубивост, свестраност, хуманост, 
лепу реч, па то негујмо и истичимо.

Ниједан културан човек који не 
жели да вређа и омаловажава ни своју 
ни другу личност, неће опсовати на 
јавном месту и у непознатом друштву 
. Куда нас све то води?

Приредила: Д. Ђокић
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БОНТОН или ПРАВИЛА  ЛЕПОГ  ПОНАШАЊА

БИСЕРИ  ,, Па добро децо, нисам ја баш толики диносаурус!’’  ,,Следећи пут ћемо да купимо ношу за све вас!’’ ,,Свугде имамо матомски број.’’  ,, И ту имамо позитивно наелектрисану честицу тј. Електрон….’’  ,,То вам представља децо елеменцу (валенцу).’’  ,,Вештачка коза (кожа) и нож (нос) ’’  „Свагде (свугде) ’’ ,,Пребаците ми то на ју-ес-бе.’’  ,,Зато што је то у сексадецималном бројном систему!’’
Сакупила Сара Караџић RO\ENDAN



СПОРТ

"
U zdravom 

telu zdrav duh"
Иако  у Рачунарској гимназији ,,Смарт’’ већина 

часова подразумева рад  на рачунару, ученици 
ове гимназије се активно баве и спортом. Бавимо 
се разним врстама спортова: тенисом, стоним 
тенисом, кошарком, бодибилдингом, пливањем, 
боксом и теквондом. 

Спорт је веома битан за развој имунитета и 
здравља., одвлачи децу од лошег друштва и од 
улице.  Спорт духовно а и физички упоптпуњава 
нашу личност. У нашем разреду чак три ученика 
се баве тенисом, од којих је Лука Русовац 
тренутно најуспешнији. Он је освојио меч са 
Виктором Троицким на такмичењу Ерсте банке. 

Боксом се бави Бошко Томић. Бокс је 
племенита вештина, а не “кавга”, како многи 
воле да кажу. До сада није учествовао ни на 
једном такмичењу, али очекујемо успехе ускоро. 

Милош Новаковић бави се бодибилдингом, и 
још није учествовао на такмичењима. За разлику 
од остатка разреда, Алекса Јовановић се бави 
колективним спортом, кошарком. Ово је спорт у 
коме учесвује 12 играча-5 на терену и 7 на клупи. 
Тренутно тренира у клубу КК “Железничар” 
из Инђије. Они се налазе на другом. месту на 
табели, у Сремској лиги. Спорт је битна ставка 
у нашим животима. Он нас и помало одваја од 
рачунара,  јер колико год су они и добри, толико 
и штете држању тела и кваре нам вид. Спорт се 
побринуо да будемо “здрави и прави”. „Исто као 
што се ум мора развијати учењем тако се и тело 
мора развијати спортом. Једина разлика је што је 
спорт занимљивији од учења.”

Алекса и Милош

СПОРТСКА 
ТАКМИЧЕЊА

На општинском првенству у 
стоном тенису за основне и средње 
школе које је одржано на СПЕНС-у, 
учествовао је и наш ученик Марко 
Петровић. Било је то прво учешће 
на спортском такмичењу у којем 
је наш ученик представљао своју 
школу.

24. новембра 2009. Године на 
базену ЈП СПЦ „Војводина“ 
одржано је окружно и општинско 
првенство у пливању. Наш ученик 
Лука Русовац, уз пратњу профе-
сор ке Душанке Лукић, такмичио 
се у категорији средњошколаца, 
стил прсно.
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Računarska gimnazija Smart po prvi put organizuje informatičko 
takmičenje za učenike osnovnih škola u izradi igrica na računaru, 
pod nazivom „Smart Game Developer”. U obzir dolaze sve vrste 
igrica, od kvizova, ukrštenih reči, osmosmerki, spajalica, pa do igrica u kojima se igrač kreće i sakuplja 
poene, pogađa određene ciljeve i slično. 
 
Dozvoljeno je korišćenje alata po izboru.  
Radove je potrebno poslati najkasnije do 31.03.2010. godine.  
Rad i dokumentaciju poslati na CD ili DVD mediju. Dokumentacija mora biti pisana na srpskom jeziku, 
neophodno je da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, mesto, škola, email adresu i telefon), kao i detalje 
o samom radu.  
Svaki učenik može konkurisati samo jednim radom.  
 
Rangiranje učesnika: 
1.1. Test (računari i njihova primena)    -  od 0 do 20 bodova 
1.2. Dokumentacija (elaborat-uputstvo i tehnička dokumntacija) – od 0 do 10 bodova 
1.3. Igrica se boduje po sledećim elementima: 

Funkcionalnost(pokretanje, korišćenje, greške) – od 0 do 10 bodova 
Dizajn(preglednost, originalnost, autentičnost, opšti estetski utisak) -  od 0 do 15 bodova 
Složenost(algoritan igrice) – od 0 do 20 bodova 

Igrica donosi od 0 do 45 bodova  
1.4. Prikaz i odbrana rada (oko 10 minuta)-od 0 do 25 bodova 

Takmičar može da osvoji najviše 100 bodova.  
Ocenjivanje vrši stručna komisija imenovana od strane organizatora 
takmičenja. 
Prikaz i odbrana radova obaviće se pred članovima komisije i ostalim 
učesnicima i njihovim mentorima. 
Igrice na CD-u moraju biti i u svom izvornom obliku, tj. mora postojati 
mogućnost da se pregleda kod i u izvršnom obliku spremnom za 
pokretanje i korišćenje(na primer kao .exe fajl). 
Prispeli radovi će biti dostupni na sajtu organizatora. 
Finalno takmičenje biće organizovano tokom aprila 2010.godine.  
Svečana dodela nagrada će se održati istog dana kada i finalno 
takmičenje, u prostorijama Računarske gimnazije.  
Nagrade : laptop, mobilni telefon, eksterni hard disk, knjige, ... 

Takođe će se dodeliti i nagrada za nastavnika sa najuspešnijim učenicima. 
Radove poslati na našu adresu: 
Računarska gimnazija Smart, 21000 Novi Sad, Trg Mladenaca 5 
 
Vidimo se u aprilu! 
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    - U susret jubilejima
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         - Sinergija
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Novi Sad, Trg Mladenaca 5
021/4728200

www.smart.rs
gimnazija@smart.edu.rs


