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Реч уредника

Као 
уводник

 Пет бројева „Смартоваца“ су већ иза нас, 
а ево у рукама држите шести (алал нам вера!) број 
који се битно разликује од претходних. Како смо се 
ми мењали с годинама, тако су се мењали и изгледи 
часописа али су сви, мање - више, задржавали исте 
особине. У овај број су унете корените промене, 
чиме смо желели да Вам покажемо колико смо 
напредовали. Нема више толико боја на страницама 
- настојали смо да Вам пажњу привучемо самим 
насловима и именима аутора који су, из тог разлога, 
знатно увећани, као и издвојеним цитатима и 
истакнутим деловима реченица. желели смо да 
постигнемо изглед савремених часописа, а Ви ћете 
оценити да ли смо у томе успели.
 Што се тиче самих текстова, у овом броју 
је акценат стављен на сагледавање проблема са 
којима се ми срећемо у овим годинама и наша 
размишљања, због чега је рубрика „Из угла ученика“ 
изузетно богата. Као и до сада, представљамо Вам 
бројне ваннаставне активности организоване у 
току другог полугодишта, рад БиоСмарт секције, 
интервју са једним од професора,...
 Ма свашта смо ми ту хтели, у једном тренутку  
смо били затрпани идејама, а онда је наступило 
прекрајање и нећете веровати - на крају нам још 
и зафалило! Сва срећа па смо ограничени роком, 
иначе бисмо још додавали и одузимали.
 Толико од мене за уводник, чисто да Вас 
упознам са изменама (искрено, ово ми дође као 
одбрана у случају лоших критика). 
 Пријатно читање, и... Поделите с нама радост!
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© Сара живковић
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Из угла ученика

 Овогодишња светосавска приредба 
је замишљена мало другачије него претходне 
две године. Атмосфера је требало да буде 
као на слави; боље речено, и била је. Такође, 
у поређењу са претходном приредбом, 
ове године нам се прикључила још једна 
генерација.
 Након опела, славског колача и 
уводне речи директора, почео је наш део. Уз 
много вежбања и дозу треме, сви смо успешно 

обавили свој задатак. Свако је понешто 
испричао о Светом Сави, док се из позадине 
чула пригодна тиха музика. Потпуном угођају 
је допринела народна ношња, наше фризуре, 
као и традиционално постављен сто. 
 Нашем одушевљењу, као и олакшању, 
није било краја када смо видели реакцију наше 
цењене публике. Али ипак, труд уложен током 
припреме представе је тако минијатуран у 
поређењу са ликом и делом Светог Саве.

 Крајем новембра про  - 
шле године кренули смо да се 
припремамо за светосавску 
приредбу. Свако је добио свој 
текст и почели смо са пробама. 
Професорка српског, која нас је 
спремала за приредбу, одмах је 
инсистирала да се текст научи 
напамет што је раније могуће, 
мада га већина нас није научила 
до последње недеље... Толико смо 
марљиво вежбали да смо морали 
долазити чак и на зимском 
распусту. Касније, у другом по-
лугодишту, извлачили су нас са 
часова, на шта се, наравно, нисмо 
жалили. На пробама смо имали 
и веома забавне моменте, на 
пример у Немањином тексту било 
је неких речи које би, у неком 
нашем „уличном“ речнику могле 
значити нешто вулгарно. Нама је 
то у почетку било веома смешно, 
на шта је професорка бурно 

реаговала, сваки пут захтевајући 
да се смиримо и уозбиљимо.
 Последњу недељу пред 
школску славу и, наравно, нашу 
приредбу, коначно смо добили 
одела која ћемо носити. То су 
биле народне ношње из разних 
крајева Србије. На дан приредбе 
смо од раног јутра били у школи 
и пробавали. Професорка се по-
бринула за сваки, па и најмањи 
детаљ како би сцена изгледала 
што боље. На тој, генералној проби 
професорка је нон-стоп понављала: 
„Говорите гласно и изражајно“ , 
„Отварајте уста“ , „И ни случајно 
немој да се неко насмејао на 
Немањин текст!“ држали смо се 
овога као Божијих заповести. Све 
је изгледало озбиљно и сигурно. 
Али када је Немања читао текст 
професорка није могла да издржи 
а да се не насмеје па је на крају 

морала да напусти пробу.
 Коначно је дошло то вече 
приредбе! Сала је била спремна 
одлично, као и ми. Верујем да бих 
и дан данас могао да поновим свој 
текст колико сам га добро научио. 
дошли су родитељи, професори 
и пријатељи школе. Сала је била 
пуна, а атмосфера одлична! док 
смо чекали у холу да изађемо на 
сцену имали смо малу трему, али 
смо ипак били пуни самопоуздања 
захваљујући професорки која нас 
је одлично научила... да не кажем 
натерала. Приредба је протекла и 
више него одлично. Публика и (што 
је нама било битније) професорка 
су били презадовољни. Потпуно 
смо испунили њена очекивања и 
били награђени због тога! Након 
приредбе били смо поносни 
на себе, и од тог дана имамо за 
нијансу више самопоуздања.

Светозар 
Марчета
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Из угла ученика
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  Кад 

порастем 

  бићу...

Из угла ученика

 Идемо у трећи 
разред и све чећше нас 
питају шта ћемо после. 
једни нису сигурни, други 
су већ одлучили, а трећи 
пак одлучно одбијају 
да одлуче све до задњег 
момента. ја сам се, не 
баш мудро, сврстао у ове 
последње. Што не значи да 
нисам размишљао о томе. 
Штавише, то размишљање 
је дало и неке резултате. 
 Нашао сам три 
области које имају више 
изгледа да ме добију од 
других. Нека друге не 
буду љубоморне, имају 
и оне још увек шансе. 
[\уображеност] једна од
њих је, очекивано, про-
грамирање. То бих ве-
роватно студирао на ФТН-у 
јер сам чуо да је он добар, 
бар што се програмирања 
тиче. друга је физика, 
коју бих студирао на 
ПМФ-у, и то вероватно 

истраживачки смер. Тре-
ћа је лингвистика, коју 
стварно не знам где бих 
студирао. У Новом Саду 
нема лингвистике, а не 
знам каква је у Београду. 
 Главна предност 
програмирања је очигле-
дна – посао. Ако се будем 
одлучио за програмирање 
управо то ће бити разлог. 
Уз то, програмирање 
ми није нешто посебно 
тешко, а иако ми није 
много занимљиво, није 
ни скроз досадно. Ипак, 
не радује ме баш помисао 
да се до краја живота 
бавим програмирањем. 
 Физика је доста 
занимљивија од програ-
мирања. Али не само што 
је занимљива, физика 
је једина од ове три 
ствари узбудљива. Она је 
изузетно жива наука која 
постиже велике резултате. 
Глупо је не очекивати 
од физике неко откриће 
које ће у великој мери 
утицати на наше схватање 

света, на ток неке друге 
науке или дисциплине, 
па чак и на религију или 
филозофију. Али будући 
тако динамична, она је 
и несигурна. Шта би се 
десило да у Церну не нађу 
хигсов бозон? Схватили 
бисмо да је Стандардни 
модел, на који се научници 
ослањају већ цирка пола 
века, погрешан. И шта 
онда? Свет физике би 
стао док неко не дȃ неко 
прихватљиво објашњење 
како то може бити? Тако 
некако. Ипак, тешко да 
ће то бити оно што ће ме 
одговорити од студирања 
физике. јача примедба 
је то што је физика, да не 
улепшавам, млого бре 
тешка. Иако ми је оно 
чиме бих се као физичар 
бавио занимљиво, пуно
је оног досадног кроз које 
бих морао да се пробијем 
у току студирања да 
бих стигао до циља. 

жену, бићу децу...

Обрен Старовић
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Из угла ученика

А и после студија фи-
зика би увек остала 
тежа од програмирања 
или лингвистике. Што 
се тиче посла, тешко 
се може мерити са 
програмирањем. Ипак, 
за добре у овој области 
углавном има посла, ако 
не код нас онда „код њих”. 
Осим као истраживач, 
завршивши физику могао
бих се бавити и попула-
ризацијом науке. Поред 
познавања науке, за 
то је потребно знати 
занимљиво, једноставно 
и приступачно писати. 
Ту идеју ми је дала једна 
жена која се бавила 
професионалном оријен-
тацијом, па мислим да ту 
не бих промашио. Ово је 
тражен посао на Западу; 
то значи да бих морао 
писати на енглеском, 
што не би био велик 
проблем... али би ипак 
био проблем.  
 Ако се и не будем  

бавио лингвистиком про-
фесионално, тешко да 
ће ме икада отпустити 
то интересовање. Она 
је најлакша од ове три 
области и никад ми неће 
досадити. Али посао... 
авај посао! Као лингвиста 
могу да се надам да ће ме 
задржати на факултету 
(а не знам ни на који 
бих факултет ишао) и 
мало шта поред тога. Уз 
то, наша лингвистика 
и није нешто јака, а да 
се бавим лингвистиком 
негде ван Србије... па не 
знам баш. Ако будем као 
програмер или физичар 
отишао у иностранство, 
могу се надати да ћу или 
зарадити довољно да се 
вратим и тражим овде 
посао, или и сȃм могу 
радити на томе да се 
покрене у Србији нешто 
из моје области. Ништа 
слично не бих могао 
очекивати као лингвиста. 
 

Да ли ћу се бавити, џепу да 
удовољим, пограмирањем, 
срце слушајући, 
лингвистиком, или је 
пак соломонско решење 
физика? Као што рекох, 
одлучно сам неодлучан. 
Ајд’ па уздравље до 
следећег читања! Видећемо 
јесам ли истрајао у 
неопредељивању. 
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Људи су чудна бића. 
Никад не знаш како 
ће реаговати. Из тог 
разлога сам схватио 
да су речи најмоћније 
оружје на планети.
Погледајте само на 
тренутак какав су 

утицај речи имале 
на човечанство. 
Хитлер је својим 
говорима помутио 
мозак целој 
нацији. Мартин 
Лутер Кинг је 
својим говором 
променио свет, 
али је због снаге 
свог гласа платио 

главом.
Људе можете оживети и 
повратити из највећих 
туга само ако им кажете 
нешто лепо. Похвала 
може да вреди више од 
било које награде.

Речи су, такође, врло 
опасне. Реч може да 
повреди више него 
мач. Зато, пазите шта 
причате...
Како у дебело уво 
забости нежну реч? 
Није лако, али знајте да 
поседујете најмоћније 
оружје овог света!

Немања Мијановић

 Све су то биле моје жеље – да јој 
будем и најбољи, и једини, и најлепши. Хтео 
сам... Много сам желео. А онда сам стао. да ли 
је она вредна мене? Ех... Љубав!
 Мало је начина да побегнемо од 
стварности. Осетио сам то. Био сам тамо 
са њом. На том седмом небу. Побегао сам 
од ове суровости, живота пуног проблема, 
недостатака. желео сам да заувек останем 
тамо. Било ми је довољно да само погледам у 
дубину њених очију и мој свет се испуни. Ни 
новац ми није био потребан, све бих решио 
загрљајем. Бојила је моје сивило тим срећним 
гласом, тим лековитим осмехом. Само кад 
би ме пробудила мекоћом усана и дан ми 
започела најлепшим речима, био бих спојен са 
њеним погледом целу вечност. желео сам да 
је држим у наручју и да ми време стане. Сваки 
пут кад бисмо се раздвојили, зауставио бих 
време како не би знао време проведено без ње, 
желео сам да тај тренутак буде наша вечност. 
Вечност испуњена љубављу, срећом, смехом, 
нежноћшу...
 да, желео сам „само то”. А живот нисам 
имао. Имао сам само њу. И снове. Ту, поред 
себе. А око мене – празнина. Све сам посветио 
тој вечности са њом. Побегао сам у стварност 
само са њом, без икога: породице, пријатеља, 
без живота... Била је ту кад сам пожелео. А 

онда је отишла... Оставила је празнину мог 
зивота. да ли је вредело, још увек се питам? 
Или је то била само судбина која ме је навела 
да схватим да смисао живота није само у 
једној жени, да постоје ствари које пропушташ 
због заљубљених очију. да схватим да су 
моје жеље уснуле. да ли је љубав вредна 
одрицања од људи који су уз тебе цео живот? 
да ли је лепота живота садржана само у том 
седмом небу? Неко проживи лепоту жене са 
опеткотинама које заувек осети на кожи, са 
вечном пукотином на срцу. А неко иде даље...
 Завршена љубав није разлог за 
одустајање. Можда нам то живот пружа 
искушење да бисмо из њега изашли јачи, 
искуснији, зрелији... Ако се изборимо са 
тегобама, то ће бити подстицај да са већом 
снагом корачамо даље...
 Љубав, многи ће рећи да је то основа 
живота. живимо у материјалистичком свету 
где љубав добија нови облик. Вреди ли се 
борити за праву, истинску љубав? Свакако да 
вреди, увек постоје особе које ће нам посветити 
пажњу, нежност и љубав. Које ће корачати 
исто као и ми у нади да ће „њен принц доћи”. 
Оне, које ће својим уснулим мислима чекати 
принца са њиховом ципелицом.

Да
ни

је
л 

Ха
ла

с

Из угла ученика

Уснуле мисли

„
„Како 

у дебело уво 

забости 

нежну реч?



Сајам 
образовања

Алекса 
Јовановић

 На овогодишњи сајам 
образовања, одржан од 1. до 3. 
марта, дошли смо наоружани 
знањем и искуством од свих 
претходних година. Наравно, 
уз све то ишла је и нада да ћемо 
постићи макар сличне резултате 
као прошле године, али ове године 
успели смо много више. Током 
сва три дана сајма наш штанд 
је био препун заинтересованих 
осмака који су се такмичили у 
нашем квизу „Смартовизија”, 
играли се и дружили са нама. Уз 
помоћ професора програмирања, 
Миљана, и професорке примене 
рачунара, Валентине, Влада и ја 
смо успешно водили квиз који 
се константно „вртео” на нашем 
штанду. Из дана у дан посећеност 
је била све већа и већа јер су сви 
желели да освоје престижне 
награде које су добијала три 
најбоље пласирана тима, учесника 
нашег квиза. У току сајма су нам 
се дешавале и неке грешке, па 
су тако неки осмаци успели да 
украду пар родитељских пакета. 
Нама је то било изузетно смешно 
и занимљиво, јер ипак они су 
само деца и ту нема ништа што би 

њих занимало. Последњег дана 
сајма, организовали смо нешто 
јединствено. Наши професори, 
организовани у „Смарт” бенд, 
одсвирали су и отпевали пар 
песама. Имали смо свој мали 
концерт! Нажалост наша забава 
је врло брзо била прекинута, јер 
су се професори других школа, 
које су имале штандове око 
нашег, жалили да смо прегласни. 
Најбитније од свега је да смо се 
лепо провели, да смо учинили 
нешто корисно, и да се следеће 
године надамо још већем успеху.

СМАРТОВЦИ   9

Из угла ученика
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Ове године смо, као велика, и коначно 
бројна породица, са двадесет и нешто 
чланова, кренули пут Прага и Беча. 
двоје ђака наше школе били су вољни 
да поделе своја искуства са нама.

Који вам се град више допада?

Обрен: Праг ми се више свидео.
Сара: Беч ми се више свидео.

И да ли вам се свидело чешко пиво?

Обрен: Не, нама су наши професори давали 
само сокиће. Ми смо добра деца.
Сара: Наравно, лепо је било дружити се са 
драгим људима уз толике количине алкохола!

Да ли се бечка бечка шницла разликује од српске 
бечке шницле?

Обрен: Наравно да се разликује, све наше 
је боље. Српска је српска, нема ту дилеме, 
сочнија, хрскавија, прсте да полижеш!
Сара: Преферирам бечку бечку. Ипак је она 
родом из Беча 

Да ли сте били у Пратеру?

Обрен: Не.
Сара: да.

Ко од вас двоје лаже?

Обрен: ја.
Сара: Он.

Па, како вам је било?

Обрен: Савршено. Поготово када ми је било 
мука после једне вожње.

Сара: Савршено. Поготово на 
огромном рингишпилу, и на 
познатом точку.

Општи утисак?

Обрен, Сара: Хвала богу па 
је Смартоваца из године у 
годину све више, па је самим 
тим и занимљивије, а ова 
екскурзија је била таква да ће 
је следећа тешко превазићи.

Ексукрзија 2012. 
Праг 
Беч

Одговарали:
Сара Караџић

Обрен Старовић
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Из угла психолога

Сањ
а јонтовић 

психолог

 Информационе и 
комуникационе технологије 
постале су неодвојиви део живота 
деце. Урањајући у технологију, 
деца све више задовољавају 
своје потребе „на сајбер начин”. 
Виртуелни свет за њих је 
бекство од стварности и ресурс 
за испуњење емоционалне 
и психолошке потребе, али 
представља и место за решавање 
фрустрација и сукоба. 
 Код деце је све присутније 
електронско насиље које 
се дефинише као намерно 
наношење штете другима уз 
помоћ компјутера, мобилних 
телефона и других електронских 
уређаја. Оно се углавном 
јавља код адолесцената и то 
путем инстант порука, онлајн 
разговора и и-мејл порука. 
Нека истраживања показују 
да су девојчице чешће од 
дечака у улози и починиоца и 
жртве електронског насиља. 
дечаци су склонији директним 
облицима насиља, а девојчице 
индиректним, посредним, по-
пут вређања, узнемиравања, 
оговарања, обмањивања, лажног 
представљања, недозвољеног 
саопштавања, искључивања и 
прогањања. Иако је веома слично 
традиционалном вршњачком 
насиљу, електронско насиље 
често је много озбиљније и 
штетније. Овај вид насиља за 

веома кратко време може да 
укључи велики број људи. 
Насилник на мрежи осећа велику 
слободу, не препознаје озбиљност 
и опасност свог понашања, а 
физичка удаљеност од жртве 
пружа му дистанцираност 
и чини га дезинхибираним. 
Анонимност коју пружа мрежа 
смањује могућност да насилник 
буде откривен, па тако у већини 
случајева жртва не зна ко је у 
улози насилника, нити зна разлог 
непријатељског понашања. 
 деци треба понудити 
бројне садржаје који ће 
допринети њиховом подсти-
цајном одрастању и омогућити 
квалитетно провођење сло-
бодног времена, које не 
подразумева забрану уласка 
у свет интернета, већ његову 
сигурну и ограничену употребу, 
јер не смемо да заборавимо да 
интернет представља и свет 
знања и информација.

Електронско 
насиље

„Овај вид насиља за веома 
кратко време може да укључи 
велики број људи. Насилник на 
мрежи осећа велику слободу, не 
препознаје озбиљност и опасност 
свог понашања, а физичка 
удаљеност од жртве пружа 
му дистанцираност и чини га 
дезинхибираним.

„

Е - 
на
си
ље

Е - 
на
си
ље
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{

Ваннаставне активности

AIESEC семинар 
 9. марта 2012. године 
студентска организација 
AIESEC реализовала је 
једнодневни семинар за 
наше ученике. Семинар је 
одржан у оквиру пројекта 

„Make IT possible” који 
настоји да подигне 
свест младим 
људима о светским 
глобалним пробле-
мима. 

Машкарада 
 2012. године 
„Смартовци“ су учество  - 
вали на Машкаради коју 
је организовао Музеј 
Војводине. За ту прилику 
ученици су припремили 

занимљиве ма-
ске које су биле 
веома запажене, 
па и награђене. 

Војне 

галерије
  

 У неколико наврата 
наши „Смартовци” су 
заједно са професоркама 
географије и историје 
посетили Петроварадинску 
тврђаву. Часови историје и 
географије су много лепши 
у скутима Петроваради- 
нске тврђаве, уз мирис 
дунaва и атмосферу сре -
дњовековних музејских 
витезова. Посебне утиске 
носимо из подземне војне 
галерије. 

 Европски дан језика обележава 
се од 2001. године, када је проглашен од 
стране Савета Европе. Сваког 26. септембра 
од тада, широм Европе организују се 
различити програми са циљем промовисања 
културолошке разноликости и језичког 
богатства народа Европе.
 Ове године ученици наше школе дали су 
подршку овој манифестацији представивши се 
рецитацијом песме Едгара Алана Поа – „Анабел 
Ли”, на енглеском језику, као и демострацијом 
гимнастичких вежби на руском језику уз 
музичку пратњу.

{

Европски  
дан 
језика

{
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Ваннаставне активности

Тесла фест 
 Ученици Рачунарске 
гимназије „Смарт” редовно 
посећују и „Тесла фест” 
заједно са професорком 
физике. Поред бројних 
иновација и технологија, 
сазнали смо и шта нас све 
чека у будућности. 

У сусрет пролећу 
 23. марта 2012. 
године ученици Смарта 
су заједно са својим 
професорима посетили 
традиционалну изложбу 
цвећа „Новосадско про  - 
леће“ у СПЦ „Војводина“ 
Нови Сад, а након тога 
отишли на новосадски 
Штранд где су играли 
кошарку и фудбал. После 
спортских активности 
уследио је одмор покрај 
дунава и дружење с 
лабудовима. 

Радио Нови Сад 
 Ученици првог 
разреда посетили су Радио 
Нови Сад. У овој угледној 
кући имали смо прилику 
да видимо како изгледају 
студио и режија у којима 
музичари снимају своје 
албуме. Посетили смо и 
Студио „М” и пропратили 
смо емитовање телевизи-
јског програма Новосадске 
телевизије. Посета Градској библиотеци у Новом 

Саду 
 У четвртак, 10. новембра, ученици првог разреда су са 
професорком књижевности посетили Градску библиотеку 
у Новом Саду. Ученици су имали прилику да се упознају 
са одељењем за одрасле „Ђура даничић“, као и са фондом 
књига дечјег одељења. Обишли су и читаоницу библиотеке 
где су им дате основне смернице о томе како се користе 
књиге и учи у читаоници. Посетили су и информационо-
реферални центар и фонд британске књиге у коме се 
налази велики број књига, уџбеника и друге литературе на 
енглеском језику.
 На крају посете, ученици су погледали изложбу 
„Иво Андрић и Нобелова награда“, која је посвећена нашем 
једином Нобеловцу, а поводом 50 година од добијања 
Нобелове награде за књижевност која му је додељена 1961. 
године за роман „На дрини ћуприја“, као и за целокупни 
дотадашњи књижевни рад. Сврха посете је била да се код 
ученика развије љубав према писаној речи, а надамо се да 
је ово само почетак дружења са Градском библиотеком.

{
{

{
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Занимљивости

Да ли сте

знали 
да...

 дуга коса као један од симбола 
женствености може да постане и 
симбол муке и патње. девојчица из 
Бразила која се није шишала од рођења 
одлучила се на велики корак – одлазак 
код фризера који ће је решити мука. 
 Наташа Морадес де Андраде, 
12-годишња девојчица из Рио де 
жанеира, читав живот је одбијала да 
скрати косу. Ипак косу која јој допире 
до чланака сада планира да ошиша и 
прода је, како би од ње биле направљене 
екстензије. 
 Наташи је за одржавање дуге 
тамнокестењасте косе потребна читава 
боца шампона, четири сата за прање и 
сат и по за рашчешљавање. док хода, 
Наташа косу мора да носи у руци, а 
када седи мора да је пресавије и држи у 
крилу. 

Мери Хардисон има 101. 
годину и уписана је у 
Гинисову књигу рекорда 
као најстарија тандем 
параглајдерка.

Владимир Мирков
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 Истраживање показује да 
је заразност примарно изазвана 
емотивном блискошћу између 
појединаца, а не другим 
факторима, попут пола или 
националности.
 Заразно зевање пре пока-
зује блискост односа међу 
људима него њихов умор, кажу 
научници.
 Чињеница је да заразност 
зевања никада није потпуно 
објашњена, а ново истражива -
ње италијанских научника, 
објављено у часопису ПЛоС, 
сугерира да је оно повезано с 
емпатијом.

Шта зевање 
говори о нама?

Већ знамо да су за појаву бора, 
уз генетику и природно старење 
коже, заслужни сунце, мрштење и 
дехидрираност, али сигурно нисте 
знали да на стварање бора утиче и 
– жвакање гума за жвакање!

Занимљивости

Жваке

Истраживања америчких докто-
ра и зоолога показала су да црни 
медведи поседују изненађујућу 
способност самоисцељивања 
рана током зимског сна. Ране 
зарастају готово без икаквих 
ожиљака и не долази до 
развијања инфекција.

 Морско прасе из Шко-
тске оборило је рекорд у скоку 
у даљ и сада је нови Гинисов 
рекордер.
 Попис становништва у 
Индији открио је да у тој земљи 
са 1,2 милијарде становника, 
више домаћинстава има теле-
фон него ве-це.
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језици

Wie verschieden 
Deutsch in drei 
Ländern ist...

Die meisten Leute meinen ,dass das 
Deutsch in allen drei Ländern gleich 
ist. 
Sie haben unrecht! Alle verstehen 
Hochdeutsch, Standarddeutsch.
Aber es gibt auch zahlreiche Wörter 
und Ausdrücke, die verschieden sind 
oder typisch für Deutschland, Öster-
reich oder die Schweiz sind.

Многи мисле да је немачки језик 
у све три државе једнак. Нису у 
праву! Сви разумеју тзв. Hoch-
deutsch, стандардни немачки. Али 
осим изговора постоје и многе речи 
и изрази који се разликују у ове 
три земље (или чак од покрајине до 
покрајине)
Ево неких: 

Deswegen mag ich 
so sehr die deutsche 
Sprache.Die Men-
schen sagen immer 
alles anders.Soll ein 
Deutschsprachiger 
mich einfach be-
grüßen oder mir 
etwas bedanken, 
und ich kann schon 
sagen, aus welchem 
Land er kommt.Ein 
Österreicher soll 
etwas bejahen,und 
man kann schon sa-
gen, aus welchem 
Teil von Österre-
ich er kommt. In 
der Steiermark 
sagt man  “Jo” als 

Bejahung. In Tirol  
“Jau”.
Ein Deutscher sagt 
nur “Danke schön”, 
aber in der Schweiz 
klingt es so: “Danke 
vielmal” (oder 
lieber “Donke viel-
mol” entweder   “ 
Merci”) 
Also, pass auf! In 
Deutschland nur 
einfach “Guten 
Tag!”, in Österreich 
die schöne “Grüss 
Gott!”, aber in der 
Schweiz sagen sie 
ein kompliziertes   
“Grüezi “ oder “Gute 
Morga “!        

 Због тога волим 
немачки језик. Људи 
из различитих 
крајева говоре дру-
гачије. Када ме неки 
говорник немачког 
језика поздрави 
или ми се за не-
што захвали, одмах 
могу рећи из које је 
земље. Када неки 
Аустријанац хоће 
нешто да потврди, 
одмах могу рећи 
из којег дела 
Аустрије долази. 
У Штајерској се 
потврдна реч 
да каже „Jo“ , у 
покрајини Тирол 

„Jau“.
 Кад се за-
хваљује Немац ка-
же обично „Danke 
schön“, али Швајца-
рац „Danke viel-
mal“ или још чешће 
„Donke vielmol“ или 
„Merci“.
 Дакле, па-
зите! У Немачкој 
се поздравља са 
„Guten Tag!“, у 
Аустрији мекано 
„Grüss Gott!“,  али 
у Швајцарској ко-
мпликовано „Grüe-
zi“ или „Gute Mor-
ga!“       

Са
њ

а 
Бо

ж
ић

Колико се немачки 
разликује у три 

државе...
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језици

Масленица

 Один из древних праздников в России 
– Масленица. Этот праздник появился еще в 
дохристианский период и был посвящен проводан 
зимы. Масленицу отмечают в последнюю неделю 
перед Великим постом. В течение семи дней люди 
ходят в гости и угощают друг друга блинами. 
Блины имеют круглую форму и символизируют 
солнце, а значит и приближение долгожданной 
весны. Блины пекут в каждом доме и едят их с 
маслом, со сметаной, с вареньем, с грибами, с 
красной и черной икрой.
 В Масленицу катаются на тройке, играют 
в снежки, катаются с гор на санках, поют песни, 
танцуют и , наконец, сжигают на костре ряженую 
куклу-символ Масленицы. Огонь символизирует 
очищение. Кроме того, в последний день 
масленичной недели, в ,,Прощеное воскресенье” 
люди просят друг у друга прощения и стараются 
забыть старые обиды.

 Један од најстаријих празника у 
Русији-Масленица. Овај фестивал датира 
пре хришћанског периода, а био је посвећен 
проласку зиме. Масленица се прославља 
последње недеље пред пост. Током тих 
седам дана, људи иду у госте и госте 
једни друге палачинкама. Палачинке су 
округлог облика и симболизују сунце, а 
самим тим и приближавање и долазак 
пролећа. Палачинке се пеку у сваком дому 
и једу се са путером, павлаком, џемом, 
печуркама, црвеним и црним кавијаром.
 За Масленицу се игра у снегу, 
грудва, санка по планини, певају се 
песме, игра се, и коначно, спаљују 
се костимиране лутке, као симбол 
Масленице. Ватра је симбол прочишћења. 
Последњи дан празника Масленица је 
,,Опроштајна недеља”, када људи моле 
једни друге за опроштај и покушавају да 
опросте истима.

Сара 
Караџић
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Сваки дан, сваког 
тренутка, свако од нас 
МОРА да има на уму да 
друго место за живот 
немамо. Ни ми сад, ни 
они будући који долазе 
после нас.
 Поводом дана 
планете Земље, чланови 
БиоСмарт секције 
упутили су следеће 
еколошке поруке...

БиоСмарт секција
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Поред многих 
прилагођености копнених биљака на 
сувоземне услове живота, оне ипак не могу 
опстати на местима где нема макар минималне 
количине воде. Да би биљка усвојила воду 
и растворене хранљиве материје у њој, 
неопходно је постојање проводних ткива у 
биљци.
 На БиоСмарт секцији смо спровели 
експеримент којим смо показали улогу 
проводног биљног ткива у усвајању воде кроз 
биљни организам. Овај експеримент можете 
извести и код куће а за то вам је потребно:
 - Зељасте биљке са цветовима беле боје 
(или светлих нијанси)
 - Мастило или прехрамбена боја
 - Чаша воде.
 Када у воду додатмо 20 капи мастила 
или прехрамбене боје и у њу ставимо биљке, 

после неколико сати цветови ће попримити 
боју оне боје која је растворена у води. 
 Промена боје цветова доказује 
транспирациони ток воде кроз биљку који 
се врти у правцу од корена (у овом случају 
од стабла) ка врху бољке. Ово је могуће 
захваљујући постојању ксилема - врсти 
проводног биљног ткива који проводи воду у 
том правцу.
 Биљке које можете користити у овом 
експерименту су: нарциси беж нијансе, 
бели каранфили, висибабе итд. Ако волите 
да експериментишете са бојењем цветова, 
пробајте да урадите овај експеримент. Нама је 
то овако пошло за руком...

„Промена боје цветова 
доказује транспирациони 
ток воде кроз биљку који се 
врти у правцу од корена (у 
овом случају од стабла) ка 
врху бољке. Ово је могуће 
захваљујући постојању 
ксилема - врсти проводног 
биљног ткива који проводи 
воду у том правцу.

БиоСмарт секција

Како биљка     
пије воду?

„

Мирјана 

Топић
професор биологије
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Интервју

Силванa Живковић 
професоркa физике

Зашто баш физика?

ја сам физику упознала у седмом разреду и 
од почетка ми се допала. Ишла ми је веома 
лако. Била ми је занимљива, слушала сам 
на часовима, учествовала у раду и много 
тога научила за време часа, тако да нисам 
морала пуно да учим. Сећам се да сам за 
први контролни научила цело тромесечје 
за два сата. То ми је заиста причињавало 
задовољство, да неке проблеме решавам 
са лакоћом. Спонтано сам је добро 
разумевала. То се ваљда зове афинитет :). 
Тако да сам већ у основној школи одлучила 
да ћу студирати физику. Свиђа ми се тај 
начин мишљења и посматрања појава и 
уопште ми је већина тема којима се бави 
физика занимљива. Наравно, постоје 
и интересантне и занимљиве области 
људске делатности.

Да поново можете да бирате чиме ћете се 
бавити, да ли бисте били пофесор?

Не могу да тврдим да бих поново била 
професор, али би ово занимање свакако 
улазило у групу оних која могу да 
дођу у обзир. Постоје разна занимљива 
занимања и човека никада не задовољава 
једностраност, због тога је потребно 

константно напредовање и истраживање 
које води ка бољем начину рада. 
Професорски занат пружа могућности 
за дружење са децом, за истраживање 
начина сазнања, апстрактних функција 
и начина њиховог развоја... има још 
много занимљивих особина овај посао. 
даље, човек делимично напредује и 
повећањем квалитета стечених сазнања 
као и проширивањем истих. Занимљива је 
такође област корелације између предмета. 
ја лично волим да у овкиру свог предмета 
применим и сазнања из других. Заиста има 
доста прилике за научноистраживачки 
рад. да је мало више спољних услова било 
би још много боље. Мана овог позива је што 
се не срећем са групом физичара као што 
би био случај у неким истраживањима из 
области физике. Такође мало ми недостаје 
тај облик сазнања у већем обиму. Постоје 
и многа друга занимљива занимања, 
наравно.

... али у свим тим недоумицама и искривљењима 
на крају ипак побеђује један нормалан, културан 
и скроман човек.„

„
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Какву врсту музике слушате?

Слушам разне врсте музике. домаћи рок 
– ту ми се највише допада ЕКВ, волим и од 
Леб и Сол албум „Live in new York“. Волим 
инструменталну музику, највише Мике 
Олдфилда, волим и класику, тренутно 
највише слушам Вивалдија “Четири годишња 
доба“, али и Бетовена веома волим. још по 
мало џеза, свиђа ми се Заз... Заиста је широк 
репертоар музике коју волим.

Какав сте ђак били у средњој школи? 

Наравно, одличан. У прве две године 
„вуковац“,  а у трећој и четрвтој нисам 
желела да учим озбиљно неке предмете који 
немају везе са физиком, па сам одлучила 
да из њих не морам имати пет. Била сам 
успешна такмичарка из физике.

 Омиљена књига?

Сада тренутно ми се највише свиђа књига 
Харуки Муракамија под насловом „Тврдо 
кувана земља и пропаст света“. Мураками је 
веома занимљив писац. Сада снима и филм 
по својој књизи „Норвешка шума“. Његови 
ликови пролазе кроз све кризе савременог 
човека. Ексцентрични су и динамични у 
унутрашњом свету, а споља живе један 
наизглед обичан и нормалан живот. Заиста 
доживљавају велике кризе, али у свим тим 
недоумицама и искривљењима на крају 

ипак побеђује један нормалан, културан и 
скроман човек.
Иначе сам љубитељ јапанског филма (неке 
Куросавине филмове сам гледала приличан 
број пута) и културе. Такође ми се свиђа 
енглески филм, нарочито драме.

У чему налазите инспирацију за имена своје деце? 
Шта мислите, чиме се тада треба водити?

Просто, нека имена се човеку допадају. 
Рецимо, док сам била трудна са јефимијом, 
то име ми се бесконачно допадало иако 
нисам знала да носим девојчицу. Срећа па 
се допало и мом мужу, ха, ха... Слично и 
са осталима. Обично смо имали списак од 
неколико имена која се допадају обома, и 
на крају смо одабрали једно од тих имена. 
Рецимо, име Милица је два пута улазило у 
ужи избор, али га нисмо ниједном одабрали.

Интервју
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Колико је, по вашем мишљењу, дневно потребно 
одвојити времена за учење?

Човек у принципу учи нон-стоп док је при 
свести. То је некако природа нашег ума. Али 
претпостављам да мислите на учење школског 
градива... Па, мислим да нема правила. Човек 
треба да учи онолико колико му је потребно 
да датим градивом овлада у одговарајућој 
мери. Ту меру може човек да одреди сам или 
да прихвати оно што му околина намеће. 
Мислим да је учење школског градива веома 
корисно за формирање личности и развој 
апстрактних функција. Касније се те функције 
не развијају, и ко пропусти прилику сада – 
после ће му бити теже без њих.
Неки крајњи минимум рада би био два сата 
дневно. Све испод тога значи да се нема добар 
контакт са градивом.

Како изгледа један ваш дан?

Моји дани су веома разноврсни. Мени 
стварно никада није досадно. Радним 
данима устајем око 6.20 ч, обавим јутање 
припреме, које су, узгред буди речено, веома 
опсежне. Припремим се за наставу, идем на 
посао, када дођем кући правим неки ручак, 
мало проведем са породицом, ако је лепо 
време идемо у шетњу, потом или ја држим 
неке часове или идем на неки курс... Увече 
одгледам неки добар филм ако има; ако не, 
читам нешто или тренирам.
Викендом више времена проводим 
са породицом, понекад се дружим са 
другарицама.

Шта бисте понели на пусто острво? 

Чамац :). Не знам, гомилу књига вероватно.

Најбољи изум човечанства?

ја сам уопште одушевљена проналазаштвом. 
Веома је занимљиво чега су се људи све 
сетили. Многа открића и проналасци су 
допринели новом начину живота. Мислим да 
је особина већине проналазака да је то нека 
нова комбинација углавном већ постојећих 
принципа. Сваки проналазак је у оквиру свог 
доба веома велик. Некада ватра и точак, а 
сада рачунари и закривљеност временско-
просторног континуума :). Тренутно ми 
је најзимимљивија биокибернетика и 
биофизика у служби човековог здравља. 
Занимљива је инфоматорна терапија где 
се путем електромагнетне резонанце 
човековим ћелијама додају информације о 
исправном начину рада.

Зашто често и обичне појаве (као, на пример, када 
заборавите нешто да урадите) објашњавате 
научним путем?

Ову особину заиста нисам приметила. 
Вероватно само покушавам да откријем 
узрочно-последичне везе. Или је тај поглед 
на свет постао моја друга природа. :-S 

Сара Караџић
Сара Живковић
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 добила сам задатак – 
написати текст за школске новине 
и то уз опомену  у фазону „не играј 
се животом!“ Имам пуну слободу у 
одабиру теме, али шта да пишем, 
животе?! Први дан није подарио 
никакву конструктивну идеју, а 
ни онај следећи. Последњи рок све 
ближи, лампица све црвенија, а 
ја сваки дан исто радим – решена 
да нешто „испљунем из пера“, 
отворим нови вордов документ, 
седнем удобно, угођај на нивоу, 
али авај! Гледам онај празан папир, 
гледа и он мене и ништа...!
 Кад онда, један дан (онај 
последњи, нећете веровати) онако 
на врхунцу очаја, сетим се да бих 
могла да напишем „хејтерски“ текст, 
са назнаком „за последњу страну“, 
по угледу на неке комерцијалне 
часописе. Седнеш и удри брале, до 
миле воље, то је твоја уметничка 
слобода. Какво црно улепшавање?! 
Тога нема јер сам под јаким 
емоцијама. И тако Вам ја данас, ето, 
пишем један кратак зборник оних 
ствари које ми тренутно иду на 
нерве. Ограничавам се на тренутак 
јер би листа, у супротном, била 
подугачка.
 Прво и основно,  то што 
живим у 21. веку не значи да морам 
уз себе да имам пуну ратну опрему 
са најновијим технолошким 
справицама, профил на свакој 
друштвеној мрежи, најновију 
музику на својој музичкој листи, 

и велики број енглеских речи у 
свом речнику. Ево јавно признајем 
да имам стари модел телефона, 
са оном класичном тастатуром, 
без приступа интернету и без 
најновијих апликација за лакши 
живот, и верујте, сасвим добро 
живим. ја ионако мењам телефоне 
ко̂ чарапе. Имам неки проблем, кад 
смо већ код тога. Већ три телефона 
сам изгубила и свесно тврдим да 
су они, у ствари, сами отишли од 
мене и понављам да није била 
моја кривица.  Овај четврти се 
добро држи. додуше, једном сам 
га заборавила код бабе, али смо 
се, срећом, вратили по њега иако 
смо били километрима далеко 
(срећа је да сам се уопште сетила), 
једном је упао у снег када сам се у 
јеку еуфорије бацила на ту зимску 
творевину, а једном је чак упао и у 
воду, онако „туто комплето“, али се 
након недељу дана опоравио и сад 
ради још боље него пре.  
друго, ако ме ишта избацује из такта, 
онда су то оне приче, углавном 
улепшане многобројним лажима 
у које само аутор верује, а које 
ми скоро свакодневно пласирају 
мислећи да ће ме заинтересовати 
за озбиљнији разовор. Наравно, 
једини одговор који добију са моје 
стране јесте оно „хехе“ или „ееее“ а 
све испраћено дебилним осмехом. 
И поред могућих глумачких 
способности, ова реакција је најбоља 
глума којој могу да прибегнем у 
датим условима и то ако се баш 
потрудим. У супротном углавном 

ћутим, јер услед повређеног ега 
(„Зар ти стварно мислиш да ћеш 
ми продати ту причу?“) осећам 
неописиву малаксалост и немоћ.
Треће и закључно – то што некада 
мало бурније реагујем и причам 
о ономе што ме нервира не значи 
да сам негативна, баксуз или 
песимиста. једноставно, дошла 
ми је жута минута након предугог 
уздржавања. Не могу бре стварно 
да прећутим све оне покушаје 
филозофских реченица, све оне 
„ја знам најбоље“ савете и тешке 
породичне приче које слушам 
сваки пут када саговорник жели 
да се избори за нешто, па иде 
на сажаљење. Не пали то код 
мене. Слободно ме назовите 
безосећајном... ја ипак знам да чак 
и ја плачем и то на рекламу за војну 
академију, али сам на ово, горе 
поменуто,  ваљда, постала имуна. 
И тако... рекох вам све што ми је 
на срцу, без уздржавања. Овај пут 
је испало добро, само је тастатура 
истрпела моје изливе емоција. 
Напомена: приликом писања овог 
текста ниједна особа није била 
директно, психички повређена. 
Ограђујем се од сваког потенцијално 
погрешног тумачења овог свог 
скромног доприноса школским 
новинама.

„

„ Имам неки 
проблем, кад смо 
већ код тога, ево 
да признам - већ 
три телефона сам 
изгубила и свесно 
тврдим да су они, 
у ствари, сами 
отишли од мене и 
понављам да није 
моја кривица.

И један 

“хејтерски”
 за крај

Сара Живковић

Одјава




