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У циљу ширег образовања ученика наше гимназије, често обилазимо различите 
изложбе, позоришне и биоскопске представе. Једна таква посета била је и одлазак 
на изложбу слика наше прве сликарке Катарине Ивановић. Назив изложбе је врло 
поетичан, Слика у огледалу, и управо он нас наводи на сликарску форму коју је 
Катарина највише волела и неговала, а то су портрет и аутопортрет.  Били смо 
задивљени реалистичношћу и детаљима на сликама, мртва природа, коју је Катарина 
такође неговала, као и историјске композиције задивиле су нас

Сара Караџић

Николина Петровић и 
Исидора Живковић

Колико још пута ћемо у животу кренути испочетка? Много је препрека  и проблема који се 
постављају као услов у нашим животима, а имамо само петнаест година. 
Борба око избора школе у јуну била је бескрајна и напорна. Уследио је заслужени распуст. Е, онда је 
освануо 3. септембар и билe смо у комплетној фрци!
Опет ново окружење, нови другари, нови професори. Све је личило на кошмар. Упорно смо тражиле 
добар изговор да избегнемо одлазак у школу то јутро. Да смо га пронашле, сигурно би се покајале.  
Оно што смо доживеле то јутро остаће нам у сећању до краја живота. Када смо ушле у нашу Плаву 
учионицу, прво што смо приметиле биле су удобне кожне фотеље. То ће бити наше уточиште, 
помислиле смо. Бојажљиво смо погледале по учионици и приметиле  да наши „додељени”

Мислите ли да је 
лако бити „првак“? 

 другари имају исти поглед. Сви су нам деловали 
збуњено, стидљиво и помало уплашено, какве смо и 
саме биле тога јутра. Полако и опрезно смо улазили 
у разговор и убрзо смо схватили да имамо иста 
интересовања, исте циљеве и сличне снове. Трема 
је убрзо нестала и сви су били пуно опуштенији. 
Професори, као и старији другари су нам доста 
помогли у упознавању школе. Из дана у дан, школа 
нам се све више допада. И сада, после пола године 
у овој школи, можемо рећи да нам је супер. Тотално 
смо задовољне избором који смо направиле уписавши 
ову школу, а мислимо да то мишљење деле и наши 
другари. 

приказом детаља. Посебно нас је све одушевио 
портер италијанског виноградара који је 
оставио утисак на све нас. Били смо у прилици 
и да одгледамо филм о Катаринином животу 
и раду, што нам је помогло да боље разумемо 
њена дела и њену уметност. Уједно то је била 
и прилика да се ближе упознамо са радом 
Галерије Матице српске која представља 
ризницу уметничких дела наше сликарске 
уметности.

СЛИКА У 
  ОГЛЕДАЛУ
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Н О В А  
      Г О Д И Н А

Оне долазе и пролазе, углавном нам се чини да трају све краће, а и 
наука то све више потврђује. Стару, последњих дана критикујемо, 
ружимо и једва чекамо да је се решимо, а у нову полажемо све наде, 
као да смо заборавили да је исто било и кад је ова стара претила 
да буде нова, али не предајемо се ... Биће сигурно боља, мора да 
буде, нада умире последња.

Можда није случајно што смо се обрели на предновогодишњој журци у кафићу у Змај Јовиној под 
именом  „Мућке“. Шта ли ће нам „смућкати“ 2013.година?
 Било како било, на истом месту  су се забављали професори (заправо професорке) Рачунарске 
гимназије „Смарт“ и вредни програмери, менаџери, службеници компаније „Смарт“. Музика је 
била сјајна, „прашила“ се рок музика  и добри, стари хитови Стоунса, Стрејтса, ... а онда нас је 
изненадио професор Миљан својим наступом (а он је и наш и њихов).

Улазница је била необична фризура.
Могле су се видети „дивне“ 
перике кинеске производње, разне 
антене и цветови, виклери... На 
фотографијама ћете видети ко је 
био колико маштовит, а Јуца је, 
убедљиво, однела победу, након што 
смо сви, у стилу Смарта, уредно 
попунили анкету. Не може без 
анкете, јер само тако можемо да 
добијемо праве резултате. Зашто 
бисмо  нарушавали традицију?
Испратили смо стару годину 
рашчупани, шарени, весели и 
распевани. Одали смо јој признање  и 
припремили се за нову. Ма, сигурно 
ће бити много боља.
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Велики јубилеј, 1700 година   
Миланског едикта

ВЕРСКА  ТОЛЕРАНЦИЈА,            
СТОЛЕЋИМА  

Седамнаест векова 
након успостављања 
Миланског едикта 
питање верске 
толеранције је и даље 
актуелно. Двадесети 
век је изгубио смисао за 
религијску  толеранцију 
и уважавање туђих 
верских права. Примери 
застрашујућих верских 
ратова могу се срести  
широм света. Зато 
је Милански едикт 
био далеко испред 
свог времена и био 
подухват који је имао 
ванвременско значење и 
огроман цивилизацијски 
значај.
„Пошто смо се нас двојица, ја, Константин Август и ја, Лициније Август, срећно састали у Милану 
и пошто смо размотрили све што се односило на јавно добро, међу свим стварима које су нам се 
чиниле корисне у много чему за све , одлучили смо да дамо предност и ставимо на прво место оно 
што се тицало поштовања богова и побожности и да дозволимо у исто време и хришћанима и свима 
другима слободу да у побожности следе религију коју желе, тако да све оно што на небу постоји буде 
благонаклоно према нама и свима онима који су под влашћу. Данас смо, дакле, донели спасоносну 
правичну одлуку да апсолутно никоме не буде ускраћено право да изабере и следи божју службу 
хришћанске религије и да свакоме буде слободно да ум свој окрене оној религије и да сваком буде 
слободно да ум свој окрене оној религији за коју сматра да је у складу са његовим ставом, тако да то 
божанство нама буде благонаклоно, брине о нама и пружи нам  своју бригу и заштиту. Следећи тај 
принцип, сложили смо се да донесемо овај рескрипт да би оно што се налази у нашим претходним 
одлукама које се тичу хришћана и које су упућене твојој побожности, а чини се потпуно супротно и 
страно нашој благости, буде укинуто и да у исто време свако од оних ко има споменуто опредељење 
да чува хришћанску религију, може слободно и просто да га задржи без тешкоћа.“    МИЛАНСКИ  
ЕДИКТ, 313.

���оношење Миланског едикта 313. године је један од најважнијих датума у светској историји. 
Обнародовањем овог акта Константин Велики и његов тадашњи савладар Валерије Лициније, чија 
се улога занемарује, су окренули токове историје у новом смеру. Тада је почео да се обликује један 
нови свет који је све више почињао да личи на данашњи.
 Цар Константин је једна од најважнијих историјских личности и са правом је понео титулу 
Велики. Због реформи којима је наставио оно што је започео  Диоклецијан, а које су допринеле да 
царство изађе из кризе 3. века , једне од највећих криза у светској историји, због подршке коју је 
пружио хришћанству, због пребацивања престонице са Запада на Исток, због чињенице да је био 
војсковођа , због  подршке  коју је пружио хришћанству, због пребацивања престонице са Запада на 
Исток, због чињенице да је био војсковођа који није изгубио ниједну битку, било у ратовима против 
варварских племена или у грађанским ратовима унутар Римског царства, обезбедио је нарочито 
место у историји.

Д

Душанка Ђокић
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Никола Тесла ПОП
икона савременекултуре

На Божић 1943. године умро је Никола Тесла у хотелу ,,Њујоркер’’ на Менхетну  у соби број 
3327 на крају хола на 33. спрату у 87. години живота тихо као што је и живео: радећи до 
последњег дана, до последњег даха. Другог дана дошли су припадници тајне службе маринаца, 
војне службе и ФБИ и изнели ствари и хотелски сеф у коме се налазио радни модел једног 
његовог изума ... 
70 година  касније у  Њујорку је одржана научна конференција “Зашто је Тесла важан” 
посвећена обележавању седам деценија од смрти великог научника на којој су се  окупили 
највећи познаваоци дела тог научника. Конференцију у оквиру које су додељене и награде, 
организовала је научна фондација “Никола Тесла” из САД са  циљем  да на једном месту окупи 
светске умове, научнике, инжењере, предузетнике из области алтернативне енергије, стручњаке 
за иновације, уметнике, писце и велики број Теслиних поштовалаца.

на крововима су његово дело. А да не 
заборавимо трансформатор, осцилатор, мотор, 
даљинско навођење, наизменичну струју и још 
много тога.
Проналазач обртног магнетног поља, полифазне 
наизменичне струје и комплетног система 
производње и дистрибуције електричне 
енергије између осталог и данас плени пажњу 
како својим изумима, тако и начином живота. 
Музеј у Крунској улици у Београду  чува 
Теслину заоставштину. Из године у годину 
бележи све већу посету. Прошле године кроз 
поставку је прошло више од 30.000 људи, од 
деце из вртића, преко стручњака до уметника. 
А иза блиндираних врата, чува се мало благо. 
У депоу, у специјалним условима, сложена је 
збирка од Теслиних личних предмета до неких 
од његових изума.  Више од 160.000 личних 
ствари Николе Тесле пренето је 1950. године 
у Београд. Међу њима су и Теслино oдело, 
шешир са златним иницијалима, беле рукавице, 
прибор за бријање, коцке за играње, новчаник 
и прибор за писање укључујући фрижидер и 
кревет из собе 3327 хотела Њујоркер. 

Теслина дела променила су наш начин живота толико да тога нисмо ни свесни у довољној 
мери: да није било њега човечанство би данас било сиромашна цивилизација,  сваки пут када 
упалимо светло, укључимо компјутер или користимо мобилни телефон, треба да се сетимо 
Тесле. Не би било ни управљања на даљину, радија и телевизије, кућних апарата, тешких 
машина, хеликоптера, турбина, фонтана. Метро испод града и рекламе
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Чињеница је да је Тесла постао поп икона савремене културе и вероватно је популарнији него икад. 
Објашњење, бар које ја налазим је доста једноставно, Тесла је заправо неко ко је још прошлог века 
желео да умрежи ову планету. Хтео је да створи нешто што данас препознајемо као интернет, смс, 
ммс, гпс... Човечанство је тек данас схватило и зашто је Тесла био испред свог времена и то је оно 
што објашњава и велику посету музеју”, сматра директор музеја Владимир Јеленковић.
Тесла је јунак безбројних СФ сторија, али и “озбиљнијих” жанрова књижевности. И данас се у 
Београду игра позоришна представа Тесла или прилагођавање анђела, урађена по тексту Стевана 
Пешића. Црњански такође има драму Тесла, док је канадски писац Дејвид Г. Фрејзер 1995. године 
драматизовао чувени “рат струја” и сукоб између Едисона и Тесле у својој драми Теслино електрично 
друштво. У поменутом рату за превласт једносмерне или наизменичне струје, Едисон је, да би 
доказао штетност наиземничне струје конструисао електричну столицу, која је у САД и данас у 
употреби. �
�

У  филму ,,Престиж’’ из 2006. године  у причи о ривалству двојице мађионичара с почетка XX века, 
када су мађионичари били веома славни, Никола Тесла је једини историјски лик и њега тумачи 
чувени рок музичар Дејвид Бови. У својој лабораторији у Колорадо Спрингсу, приказаној у филму, 
Тесла је спроводио бројне експерименте и његов лик  замагљује границу између магије и науке када 
пристане да измисли машину која ће омогућити мађионичару Ангиеру (Хју Џекмен) да надмаши 
Борденов (Кристијан Бејл) невероватни трик. 
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Руси су највише од свих проникли у лик и дело нашег научника, па су њихови документарци 
посвећени Тесли за октаву бољи од сличних из остатка света. Најпознатији су ,,Господар 
Колико је данас Никола Тесла популаран, види се по томе што се тренутно о научном генију 
снима шест филмова, а београдска музејска изложба “Теслин чудесни свет електрицитета” 
обишла је свет од Београда преко Мадрида и Париза, стигла до Чикага, Шангаја и Перта. 
Видело ју је милион људи. У плану је да ова изложба путује у Немачку, Русију и САД, где ће 
бити у јулу постављена у музеју Хол науке у Њујорку. 

У завршним припремама у фази  
претпродукције је снимање 
високобуџетног филма “Тесла, 
владар света” . Представници 
угледног холивудског студија 
“Универзал” недавно су били 
у тајној посети Београду и 
Србији, у потрази за локацијама 
на којима ће се снимати филм о 
нашем генијалном проналазачу. 
Међу светским именима који би 
већ од наредних месеци могли да 
“шетају Београдом” издвајају се 
Николас Кејџ, Лолита Давидович 
и Харисон Форд, а сценаријом 
је обухваћен цео Теслин живот, 
са нагласком на стваралачки 
најплодније године.
У припреми је производња 
цртане серије о Николи Тесли 
у којој би његов пријатељ био 
Марк Твен са којим би Тесла 
путовао кроз време борећи се 
против Томаса Едисона.
У хотелу “Њујоркер”, желе  од 
собе број 3327  да направе живи 
музеј.  ,,Теслино наслеђе утиче 
на наше свакодневне животе 
више него дела било ког другог 
великог човека из прошла два 
века. Наш хотел људи посећују 
и због тога да би боравили у 
чаробној соби Николе Тесле. 
Ми желимо да “Њујоркер”, у 
коме је велики научник живео 
десет година, буде подршка свим 
људима који воле и промовишу 
дело Николе Тесле - рекао је  
директор хотела Џоуеф Кини.

 8



СА СВИХ �
СТРАНА СВЕТА

Меня зовут Обрен. Моя фамилия Старович. Моя 
фамилия может стать и Вашей фамилией!
У меня густые чёрные волосы и роскошная борода. 
Я в расцвете сил, мне всё по плечу и я готов 
содержать двух жён. Хотелось бы, чтобы будущие 
жёны были похожи друг на друга как две капли 
воды, и красавицы, от которых, глаз не оторвать. 
Одна должна быть хозяйственной и создавать 
домашний уют, а вторая бизнес леди.
Ленивых, неухоженных и избалованных девушек 
прошу не беспокоить!
С надеждой на скорую встречу. Искренне Ваш,          
������������������������������������������

Брачное объявление

Обрен Старович

-Wer hat das erste Auto erfunden?
��Carl�Benz
-Wann wurde das erste Auto erfunden?
  Im Jahr 1885     
-Wo ? 
��In�Mannheim

Das erste Auto war ein Einsitzer mit 0,9 PS und 
Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h.
Es hatte 3 Räder.

Das erste Auto

шутка
На улице стоит маленький мальчик и 
плачет.
Милиционер спрашивает его:
- Почему ты плачешь, мальчик?
- Я  потеря-я-ялся.
- А адрес свой знаешь?
- Да-а-а. 

ЈОКЕ
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Проблеми у пубертету, не баш тако битна 
ствар, зар не? СЕКА ( светска економска 
криза, за оне који нису у току), инфлација, 
политика, економија, стандард, све је то 
много битније, реалније. Рекли бисте 
ВИ, али не и МИ! Па да ли се ви, наши 
родитељи, наставници, сећате да сте 
и ви некада били у пубертету и како је 
вама тада било?! Али не, то се све брзо 
заборави. Вама је битно само какве су 
нам оцене у књижици, да вас случајно не 
позове директорица у школу на „озбиљан 
разговор”, да будемо смерна и угледна 
деца, љуби нас мајка. Па добро, у праву 
сте, заиста су оцене битне, и то како се 
понашамо, али да ли сте се некад запитали 
како је нама заиста.
Недавно сам одгледала једну представу 
коју су радили наши вршњаци, а као тему 
је управо имала цењени нам пубертет. 
Главна глумица је кроз песму и игру 
певала и говорила о својим проблемима, 
а мени се чинило као да говори о мени. 
Око ње родитељи, бака, тетка, млађи брат, 
наставници, психолози, о боже драги, 
читава свита. 

И свима је она за све крива. А њој уопште није 
лако, код куће сви само брину о млађем брату, 
на њу само вичу и критикују је, у школи слабе 
оцене, пажња на часу попушта, а у срцу прва 
љубав. Е, није лак тај пубертет. У глави хаос, у 
срцу бура, ијао, па ко ће се ту снаћи. И наравно, 
подразумева се да је нико не разуме.
У суштини, то и нису тако велики проблеми, али 
нама су највећи. Па замислите како је то да се 
заљубите у неког ко вас уопште не примећује! 
Ма мора да сте то осетили макар једном на 
својој кожи. Грозно, зар не? И наравно да вас 
онда сви нервирају, да вам није до домаћих 
задатака, нити до писменог из књижевности. 
Желиш само да се затвориш у своју собу са 
својим мислима. Е, онда не дају ни то! Тада на 
ред долазе психолози, педагози... Бесконачан низ 
разговора... И увек је закључак исти, проћи ће 
све то када одрастеш, а онда ће ти бити смешно. 
Али мени САДА није смешно.
И тако... главна глумица игра, пева на сцени, 
мени се врти у глави. Боже, па зар сви морамо 
да пролазимо кроз исто? Исти проблеми, 
исте мисли, иста осећања? Ваљда је то пут да 
постанеш човек?

Кочоперитис 
извесне даме  
у пубертету
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А представа је заиста добра, сала је била препуна. Смех се орио током читаве представе. На сцени 
су се смењивале слике као да су преузете из наших живота (мора да је сценариста добро проучио 
судбине у своме окружењу). Морам још само да вам кажем да је музика била одлична (у питању је 
био мјузикл) коју су они сами компоновали, баш је онако заразна, улази у уши, што би се рекло. И 
да не заборавим, представа се зове ,,Кочоперитис једне даме у пубертету”, у извођењу и продукцији 
музичке школе „Исидор Бајић”, па када будете имали прилике погледајте, сигурно ће вам се допасти, 
било да сте пубертетлија, мама, тата, сека, бата, наставница, директорка, домар ... ма шта год. 

ЧИТАЛАЧКИ�
   КУТАК

Николина Петровић и Исидора Живковић
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Напокон и једно успело женско писмо. 
Млада лекарка Наталија, покушава да 
открије истину о смрти свог деде негде на 
Балкану. Присећајући се прича које јој је 
приповедао о детињству, Наталија схвата 
да је можда трагао за бесмртним човеком, 
вагабундом за кога се говорило да не може 
умрети. Нас   тојећи да схвати због чега би се 
човек који је одувек био рационалан упустио 
у такву потрагу, наилази на траг који ће је 
одвести до похабаног примерка „Књиге о 
џунгли“ и необичне приче о тигровој жени. 

Дакле, не заборавите, читање је задовољство, 
страст и сласт сваке културе ( како је то 
писала Исидора Секулић), а читајући добре 
писце пред нама се дешавају чуда (Иво 
Андрић).

Теа  Обрехт 
„ТИГРОВА  
ЖЕНА“



У зимским данима су нам  друштвене мреже најбољи пријатељи. Ипак, запече нас савест кад 
прођемо поред савремених књижара из чијих излога нас маме шарене корице најновијих издања 
књига. Увек се запитам шта је то што натера водитељку, старлету или певачицу лаких нота 
да изврне свој живот у јавност?  Да ли им то неки несрећни, гладни студент пише и стилски 
дотерује док му оне усмено препричавају пикантерије из младости? Но, најлакше је критиковати 
естрадни укус читалачке публике, али треба да похвалимо и читање као помало превазиђену 
активност. Класици су изашли из моде, истерали су их школски програми, јер се ученици 
заинате да баш неће да читају домаће лектире, али ће зато, наводно, прочитати било шта. 
Да бисмо доказали да читање није превазиђена ствар, понудићемо вам неколико наслова. 
Верујте, време које проведете читајући ове књиге неће бити изгубљено.

„Велики рат“ је велики роман који се бави 
Првим светским ратом кроз судбине преко 
седамдесет јунака, на свим зараћеним странама. 
Писац се бави портретисањем победника 
и поражених, генерала и оперских певача, 
војника и шпијуна, малих и обичних људи.
Сви су они сведоци једне епохе у којој је било 
несвакидашње амбиције, тужних и веселих 
судбина, примера невиђеног, али и сасвим 
узалудног хероизма.
У овом роману се не препознају победници и 
побеђени. Овде су сви на губитку и зато овај 
роман у себи носи изузетно јаку антиратну 
поруку.  
У  години Миланског едикта, добро је из 
различитих извора сакупити информације 
везане за цара Константина. Радња романа 
„Константиново раскршће“ је смештена у 
време Другог светског рата у град Ниш за који 
се верује да крије свету реликвију у својим 
темељима. 

ИЗМЕЂУ 
ПОБЕДА И 
ПОРАЗА

Поред бомби које потресају град, Ниш потреса  
и серија стравичних убистава. У ноћи кад 
савезнички бомбардери буду запалили небо 
изнад Ниша, недокучива жудња одвешће 
оне који немају шта да изгубе у подземље, 
у мрак, на место где се секу два света, ка 
Константиновом раскршћу.
Стојиљковићев роман „Дуге ноћи и црне 
заставе“ обрађује време средњовековне 
Србије, пред Косовски бој, 1386.  година. У 
једном препаду, брзи османлијски коњаници 
успевају да из пограничног манастира 
украду кивот чија је садржина позната  
само кнезу  Лазару Хребрљановићу. Кнез 
одлучује да пошаље потеру и за тај задатак 
бира двојицу припадника витешког реда 
Реда Змаја, топличког војводу Милана и 
његовог побратима, чувеног мачеваоца  Ивана 
Косанчића. Њима се придружује и млади, 
својеглави витез Милош Обилић, који је 
запросио руку најмлађе Лазареве кћери. 
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      години када обележавамо 120 година 
од рођења Милоша Црњанског, треба 
испричати причу о једном од наших 
највећих писаца 20. века, романсијера, 
песника, путописца, књижевног критичара. 
О њему се може тако пуно написати, а 
број речи у овом тексту је ограничен. Од 
новинара чије се друштвено-политичко 
опредељење у једном тренутку отворено 
супроставило слободи и прогресу, он се 
временом уздигао до песника и романсијера 
највишег реда и тиме обележио не само 
занимљив животни пут, већ и један 
прекретнички период новије српске 
књижевне историје.
Читав живот Милоша Црњанског протекао 
је у знаку сеоба, стицајем политичких и 
животних околности, пролазио је кроз 
вртоглавице животне раскоши, али је 
осетио и горчину немаштине, као и изазове 
боемштине и снобизма уметничке душе. 
Рођен је у Чонграду, данашња Мађарска, 
а одрастао у Темишвару, што ће значајно 
утицати на касније токове његовог живота. 
У његовим романима, песмама, причама 
неизбрисиво су утиснути призори из ратне 
прошлости и животне пустоши:          „... 
Фронт, болнице, па опет фронт, и љубави, 
свуда љубав, за хлеб, и за шећер, све 
киша и блато, магле умирања”, то су била 
виђења живота у којима је сазревао млади 
Црњански. Тридесет милиона недужних 
мртвих, нашло је места у антиратним 
стиховима овог несрећног младог ратника, 
које је он из рата донео у својој војничкој 
торби, прво у Загреб, па онда у Београд где 
се и најдуже задржао док опет није доживео 
да мора да се сели. Црњански се са својом 
супругом Видом нашао у Лондону 1941. 
године у јеку Другог светског рата, као 
емигрант. Без сталног посла и сигурног 
прихода, радио је разне послове, упао је 
у емигрантско коло интрига и подметања. 
Покушавао је да било шта ради, да преводи, 
пише, прихватио је и посао књиговође у 
једној познатој обућарској радњи у Лондону.

МИЛОШ    

„У теби нема бесмисла и смрти... Ти и 
плач претвараш као дажд у шарене дуге...” 
(Ламент над Београдом)

 И управо ће читав његов живот бити описан 
насловом његовог, можда, најпознатијег 
романа ,,Сеобе’’. Ученици трећег разреда 
имају прилике да се упознају са овим романом 
који може представљати улазак у књижевни 
свет Црњанског. Још један роман, који 
такође спада у сам врх наше књижевности, 
је и ,,Роман о Лондону”, у којем је писао о 
свом емигрантском животу у лику Николаја 
Рјепнина. Препоручила бих свима да 
прочитају овај роман, јер представља врхунац 
Црњансковог романсијерског стваралаштва. 
Тема романа је живот руске емиграције у 
Лондону. За своје главне јунаке Црњански 
је узео емигранта, руског кнеза Николаја 
Рјепнина и његову жену Нађу – који су се 
стицајем околности, након дугог низа година 
живљења као емигранти по европским 
земљама, коначно нашли у Лондону за време 
Другог светског рата. ,,Роман о Лондону” је 
прича о савременом добу и покушајима људи 
да се снађу у њему, али у исто време и прича о 
прошлости, која нас обликује и производи оно 
што је данас на сцени. 
Црњански се после свих трагедија вратио 
у свој Београд 1965. године. Овом граду је 
посветио своје најлепше стихове:

Ана Илић
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Никад га нисмо видели раније, нисмо чули како говори, немамо појма на који начин мисли, али 
по начину како носи фармерке ми „знамо“ све о њему и не дозвољавамо да ишта промени наш 
угао посматрања. Може и овако, она слуша ту и ту врсту музике, сигурно је ... И где нас доводи 
наша површност? Заправо нисмо увек самокритични и нисмо свесни сопствене неспособности 
процењивања личности у целини. Наравно, та неспособност није страшна ствар, јер постоје 
људи који су обучени да се баве проучавањем типова личности, али страшно је то што не 
дозвољавамо да ико промени наш заузети став и што сваку своју активност усмеравамо у 
складу са њим.�

Налазимо се на клизавом терену СТЕРЕОТИПА  и ПРЕДРАСУДА. Сама свест о њима може 
да нам помогне да их се полако решавамо. Покушали смо да кроз радионице које је креирао 
Центар за права детета из Београда дефинишемо наведене појмове.
Зашто нашим мишљењем доминирају стереотипи и предрасуде?�
Пре свега, зато што је овакав вид мишљења најкраћи пут обраде информација о некој особи, 
појави или ситуацији, на тај начин се скраћује пут у процесу закључивања и добија се 
могућност брзог реаговања.�

Стереотипи се дефинишу као генерализације, круте представе о особинама личности 
припадника неке групе, која се преносе на сваког појединца из те групе. О стереотипима се још 
говори као о неоправданим генерализацијама или етикетама. Радионице у одељењима другог, 
трећег и четвртог разреда наше школе је дала занимљиве резултате поводом ове теме. 

���������������������СТЕРЕОТИПИ  И ПРЕДРАСУДЕ
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Ово је само мали корак у нашем истраживању мултикултуралности. На овај начин ударамо 
темеље за модерну школу . Свест о сопственим предрасудама и стереотипима је неопходан корак 
у њиховом превазилажењу. Промена је увек тешка и постепена, али за почетак је довољно да 
се престане са деловањем у складу са предрасудама, да би се створио простор за пажљива и 
објективна сагледавање реалности себе и других у њој.
Материјал за радионице преузет са семинара за наставнике „Ни црно ни бело“, из Приручника за 
интеркултурализам, „За разлику богатије“, Београд, 2006.

Професорка је ученицима прочитала причу. Свако је добио свој примерак 
те приче. После читања су ученици замољени да рангирају ликове. 
Најнегативнији лик добија ранг 1, а најпозитивнији 5. У великој табели 
смо уписивали оцене ликова, свако из свог угла исказујући став о 
дешавањима у причи. Оцене су биле поприлично изједначене. Онда је 
професорка прочитала причу број два, то јест допуну претходној причи, 
што је изазвало смех, неверицу и негодовање код ученика. Друга прича је 
направила обрт и указала да смо вођени предрасудама и стереотипима „на 
прву лопту“ оценили ликове.
Дакле, важно је увек сагледати целину, пре него што се донесу закључци. 
Иако се никада не можемо ослободити предрасуда и стереотипа, важно је 
да се уздржимо од реакција док не проверимо своје претпоставке.

Прва радионица

Ова радионица је имала за циљ да се доживи искуство искључивања и 
укључивања и да се доживи искуство ситуације када смо део мањинске 
или већинске групе.
Ученицима су залепљени стикери на чело, а да они нису знали шта је 
на њима, јер су им очи биле затворене. Само једна налепница је била 
другачије боје од осталих. Добили су упутство да формирају групе. Групе 
су се формирале, само један није никоме припадао и у току игре су га сви 
одгуривали. 
Када су ученици скинули налепнице, објашњен им је циљ игре, а онда смо 
разговарали о осећањима  овог који није ником припадао и присећали смо 
се ситуација из живота када смо се лоше осећали због тога што нас група 
није прихватала.

Друга радионица

Трећа радионица
Имала је за циљ уочавање односа између онога што се од нас очекује и нашег понашања у 
складу са тим и подстицање дискусије о ефектима посматрања људи кроз стереотипе.
Имали смо унапред припремљене етикете исписане на стикерима: лењ, вредан, изузетно памета, 
успорен, досадан, неодговоран. Етикете се лепе на чело тако да ученик не види етикету коју је 
изабрао, али је виде сви у његовој групи и понашају се једни према другима у складу са њом. 
Добијају задатак да направе пројекат на тему „У школи смо сви равноправни“ у виду постера. 
На крају један од њих треба да изврши презентацију рада.
Када су скинули етикете, настао је смех и прича о томе како су се осећали они који су имали 
„оптерећујуће“ или „негативне“ етикете. Сетили смо се како је то у стварном животу.
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СПОРТСКЕ И 
ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

06. децембра 2012. године у 
послеподневним часовима смо 
посетили SPACE BOWLING CEN-
TAR (куглана) и лепо се забавили.

КУГЛАЊЕ

02. октобра после седмог часа кренули смо пут коњичког 
клуба на Камењару. Што смо били ближе циљу, небо је 
било све тамније. Почела је и киша, али ми смо били 
упорни и након краће паузе и небо се разведрило. Провели 
смо једно лепо поподне у окружењу маца, куца и наравно 
јахању коња, што нам је и био циљ.

КОЊИЧКИ КЛУБ
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Наши ученици су активно учествовали у обележавању 
Европског дана језика у Новом Саду, одржаном 22. 
септембра 2012. године. Алекса Јовановић, извео је на 
гитари баладу “Tauschen gegen dich” немачког поп бенда 
Die Toten Hosen. Обрен Старовић, казивао је стихове 
А.С. Пушкина “Я вас любил”. Представили су нашу 
школу на најбољи начин и поносни смо на њих.

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

Лепе октобарске дане ученици Рачунарске гимназије 
Смарт су провели у Идвору, у обиласку родне куће 
и музеја Михајла Идворског Пупина. Након тога 
уживали су у спортским активностима у природи 
Царске баре, у обиласку специјалног резервата 
природе и вожњи бродићем по старом бегејском 
речном рукавцу до видиковца и назад.

ЦАРСКА БАРА
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Наш ученик Марко Предојевић 
је учествовао на о пштинском 
такмичењу у стоном тенису

СТОНИ ТЕНИС



П OГЛ ЕД У О ГЛЕ
Д

Чланови секције са својим професорицама биологије Мирјаном и хемије 
Сањом организовали су биохемијску секцију. Реализовани су многобројни 
школски огледи где су ученици имали прилику да виде корелацију 
(повезаност) између две поменуте природне науке као и да примене своја 
знања на креативан и занимљив начин. 
Огледи попут „Слично се у сличном раствара“, „Магично млеко“, „Како 
квасац дише?“ и „Пенушави балон “ заокупили су пажњу ученика и 
мотивисаност за истраживачки рад.
Ево како смо експериментисали....
����������

Магично млеко је оглед са тањиром и бојама (за колаче, 
тзв. прехрамбене боје) које се помоћу штапића за уши врте 
у млеку. Како квасац дише је флаша са плавим балоном, а 
пенушави балон је флаша са жутим балоном. Мирјана Топић 

Сања Лалић
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BITTERSWEET
(електро денс група)

Поздрав, ми смо плесна група Bittersweer (Горко слатко) из Новог Сада. У предстојећем тексту 
ћете сазнати нешто више о нама: ко смо, шта смо и чиме се бавимо. Као што рекох, ми смо 
плесна група и бавимо се једном врстом новијег плеса који се назива електро денс (electro 
dance). Електро денс је улични плес настао око 2002. године у Паризу, а бренд који га је пратио 
звао се се Тектоник. Морам само да напоменем да Тектоник више не постоји и да то никада 
није био плес већ само бренд (организовање журки, производња одеће…). Плес се одувек звао 
електро денс и веома је напредовао од тада.

Овај плес одликују брзи покрети руку и ногу са, наравно, пратњом електронске музике уз коју 
се овај плес и игра. За сада је најзахтевнији плес, првенствено зато што има доста елемената из 
осталих уличних али и модерних плесова као што су хип хоп, хаус, брејкденс, попинг, локинг, 
као и џез балета. Но, да се вратимо на нашу групу, њу чине 7 чланова и заједно плешемо већ 2 
године. Вероватно се питате зашто баш ми, кад има милион осталих група које се баве овим. 
Овај плес је мало слабије заступљен у Србији, зато и нема баш пуно екипа које га играју. Ове 
године наша екипа је победила на државном такмичењу и изабрани смо да представљамо 
Србију на светском електро денс такмичењу под називом “Вертифајт” које се одржава у Паризу. 
Супротставићемо се најјачим екипама из целог света у директном окршају 5 на 5 који се назива  
dance battle(битка).

Морам само појаснити да се не 
такмичимо у наступима, већ нас 
петорица морамо да спремимо 20 
кореографија које ћемо све више 
користити како будемо улазили у 
ужи круг такмичења. Спремамо се и 
радимо напорно скоро сваког дана, јер 
имамо јако велику жељу да остваримо 
неки успех на овом такмичењу и да 
представимо нашу земљу у што бољем 
светлу. Ако желите да нас подржите 
и сазнате нешто више о нашој групи 
и наступима, можете лајковати нашу 
страницу на фејсбуку, тако ћете бити 
обавештени о престојећим наступима и 
такмичењима:
�www.facebook.com/Bittersweet-
Electro

Доста труда улажемо у овај плес, желећи да проширимо његову културу што више и ако мислите 
да је нама ово само хоби, рећи ћу вам да нам је овај плес постао животни стил у ком смо се 
пронашли и у коме је прелепо живети. 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Огњен Гатало (Bittersweet)
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