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Фризер се оспособљава за 

извођење различитих 

процедура у циљу неге косе, 

класично и модерно 

шишање; све врсте 

класичних и модерних 

фризура, бојење, шатирање, 

фарбање...
 

Трајање: три године
 

 

 

 

КОЗМЕТИЧКИ	ТЕХНИЧАР
	

Обавља стручне третмане 

коже лица, тела, косе и 

ноктију . Циљ је нега и 

улепшавање, а понекад и 

терапија по савету лекара. 

Служи се различитим 

апаратима и уређајима.
 

Трајање: четири године
 

МАСЕР 	

Масер специјалним покретима 

руку или уз помоћ апарата, 

примењује посебне технике 

рада којима ублажава напетост 

мишића, болове, поправља 

изглед коже, доприноси 

опуштању ...  

Трајање: три године  

ПЕДИКИР	И	МАНИКИР
	

Маникир се образује за негу 

руку и ноктију . Ради ручну 

масажу и масажу помоћу 

апарата. Педикир негује и 

улепшава стопала, а решава и 

мање медицинске проблеме, 

попут ураслих ноктију .  

Трајање: три године  

  

ЗДРАВСТВЕНИ	НЕГОВАТЕЉ 	

Оспособљава се за спровођење 

неге и исхране болесника и 

функционално зависних особа у 

кући, здравственим или 

социјалним установама и 

пружање прве помоћи.  

Трајање: три године  

МОДНИ	КРОЈАЧ 	

Оспособљава се за самостално 

конструисање и моделовање 

одеће. На основу скице прави 

кројеве, а затим модел који се 

касније пушта у масовну 

производњу . Оспособљава се за 

самосталну израду одеће.  

Трајање: три године  
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ШКОЛА

РЕЧ ДИРЕКТОРА

Током школске године, због вируса COVID 19, у више наврата смо мењали 
моделе наставе. Кренули смо са непосредном наставом да бисмо после 
краћег времена прешли на он-лајн, затим комбинована настава и тако у круг. 

И поред отежаних услова рада и немогућности добре промоције школе, 
успели смо да реализујемо планирани упис од пет одељења, распоређена у 
три подручја рада. Ради се о одељењима: козметички техничар, масер и 
здравствени неговатељ, фризер и модни кројач. 

Поред својих редовних школских активности имали су прилику да упознају 
културне знаменитости Грчке. 

Упркос отежаним условима рада, због тешке 
епидемиолошке ситуације изазване вирусом 
COVID 19, Школа моде и лепоте је успела да 
реализује већи део планираних активности. 
Једна од значајнијих активности је реализација 
пројекта Еразмус + "Вештине и компетенције за 
лепоту и интеркултуралност" у Солуну, у периоду 
од 18. до 31.07.2021.године. У пројекту је 
учествовало 12 ученика са смерова педикир-
маникир, женски и мушки фризер, у пратњи два 
наставника - Дабић Бисерке и Димитријевић 
Марије. Успешно су презентовали школу и знања 
стечена током свог школовања. 

И поред тога, наставници и стручни сарадници су успевали да поред 
редовних обавеза у извођењу наставе учествују и у разним ваннаставним 
активностима: пројектима, радионицама,трибинама, семинарима, као и 
школским такмичењима. 

4. 



Тим за промоцију обилази основне школе у Нишу и околини, а најављујемо и 
гостовања на телевизији.На тај начин се боримо за сваког ученика 8. разреда, 
којих је, нажалост, из године у године све мање .

         СЛАВИША МИХАЈЛОВИЋ, директор 

Реализована су такмичења ученика у сва три подручја рада и, ако буде 
повољна епидемиолошка ситуација, учествоваће и на Републичким 
такмичењима. У реализацији очекујемо и помоћ наших дугогодишњих 
сарадника.

До краја школске године очекује нас још много активности: друго пилотирање 
државне матуре, организовање завршних и матурских испита, организација 
матурске вечери за ученике завршних разреда...

У већини активности наши ученици су били врло запажени и успешни, чиме 
сам посебно задовољан.

 За школу је најважније  да се одради што боља промоција занимања  и 
реализује план уписа, а промотивни  материјал је спреман.   

Деветог маја школа слави 139 година успешног постојања, а тежња нам је да 
трајемо бар још толико. Да успешно приведемо школску годину крају и 
припремимо се за наредну школску годину.
                                                        

ШКОЛА
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ШКОЛА

          Семинар су реализовале ауторке: Веселинка Станковић, наставник 
математике и Валентина Вељковић Николић, наставник српског језика из ОШ 
"Десанка Максимовић" у Чокоту.

           За наставнике наше школе у Регионалном центру је реализован 
семинар "Час по мери детета" (кат.бр. 218, област: Деца/ученици којима је 
потребна додатна подршка у образовању, 8 бодова).
           Циљеви семинара били су: Оспособљавање учесника за успешно 
планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика; Представљање 
Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси; 
Подстицање учесника на коришћење разноврсних стратегија и метода 
активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој 
капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета; 
Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све 
ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и 
емоционалном развоју; Примена знања стечених на семинару, креирање базе 
примера добре праксе.

          У важећем Каталогу програма стручног усавршавања овај програм је 
подржао Регионални центар Ниш.

ЧАС ПО МЕРИ ДЕТЕТА
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У Научно-технолошком парку у Нишу, нашем 
драгом колеги Милошу Петровићу, уручена је 
н а г р а д а  „ П Р О Ф Е С О Р  К О Ј И  Ч И Н И 
РАЗЛИКУ“,за несебичан допринос у развоју и 
препознавању младих талената, од стране 
Ротаракт клуба. 

Велика захвалност Милици Голубовић која га је 
препоручила, а затим и Ротаракт клубу који је 
од свих нишких професора изгласао баш 
Милоша. Он је то свакако заслужио, а ово је 
огроман успех не само њега као појединца, већ 
и за наш колектив, јер је ово признање по први 
пут уручено професору наше школе.

КРУНА ЗА НАЈБОЉЕГ

БРАВО, МИЛОШЕ, ПОНОСНИ СМО НА ТЕБЕ!

                                     
            МИЛОШ ПЕТРОВИЋ, професор

       На овогодишњем ликовном конкурсу који је 
р а с п и с а о  Тех н ол о ш к и  ф а к ул т ет  н а  т ему 
„UNDERWORLD I MATRIX“ освојили смо 2. место! 
Нисмо дозволили да нас Covid 19 омете у раду. Ове 
године смо се благовремено спремали и још успешније 
одговорили задатку у поређењу са прошлом годином. 

      Морам да напоменем да је доста ученика из 
одељења III-5 учествовало у раду и показало огромно 
ангажовање. Трудио сам се, како онлајн, тако и на блок 
настави да ђацима извршим коректуру и од мноштва 
радова изаберем најбоље. Пријавио сам троје ученика: 
Даницу Благојевић, Исидору Симић и Костић 
Александра. Ове године је приспело највише радова до 
сада (217) са територије целе Србије, А НАШ 
АЛЕКСАНДАР ЈЕ БИО ДРУГИ!

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ
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Ерасмус+ пројекат

ВЕШТИНЕ И КОМПЕНТЕНЦИЈЕ ЗА 

ЛЕПОТУ И ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ

      У пројекту „Вештине и компетенције за 
лепоту и интеркултуралност“  учествовало је 
12 ученика другог и трећег разреда, занимања 
мушки и женски фризер и педикир и маникир, и 
две наставнице, координатор пројекта 
Димитријевић Марија и члан Дабић Бисерка.

Пројекат је организован са партнером  
„Иподоми Центром“  у Солуну, у циљу 
унапређења знања и вештина наших ученика у 
њиховим струкама, упознавања са историјом и 
културом Грчке и града Солуна, унапређења 
језичких компетенција, стицања нових 
познанстава и сарадња изван граница наше 
земље.

    Смештај нам је био организован у Egnatia 
Place Hotel-у, у центру Солуна.
    Стручна пракса за ученике је била 
организована у салонома, сваког дана од 9 до 
15 часова.
   Ученици су имали обавезу писања дневника 
рада, а одговорне наставнице  писале су  
дневне извештаје, контролисале  ученике у 
испуњавању њихових обавеза и организовано 
обилазиле салоне у којима се обављала 
стручна пракса. 

Ученици су се посебно радовали обиласку 
културно - историјских знаменитости и 
упознавању богате грчке традиције: Црква 
Свети Димитрије, Камара (Галеријева 
капија),  Ротонда, сада Црква Светог Ђорђа,

     Било је времена и за одласке на плажу, 
шетње градом и обилазак тржних центара. 

древни град у Диону,Тврђава и Дворци( Стари 
град), Бела кула,  Српско војно гробље на 
Зејтинлику.
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                       БИСЕРКА ДАБИЋ, професор

Домаћини су се веома потрудили да наши 
ученици обаве стручну праксу у њиховим 
најбољим  салонима, а исто тако да нам 
покажу све оно на шта су они поносни, 
културолошки и историјски.
     Пројекат је завршен подношењем 
завршног извештаја који нам Темпус 
оцењује са98/100 бодова, на шта смо ми 
веома поносни. 

        У име пројектног 
тима, о пројекту су 

говориле Марија 
Димитријевић, 

координатор и Бисерка 
Дабић, наставник 

практичне наставе.
           Погледајте 

делић атмосфере на 
нашим сликама.

У великој сали  
Регионалног центра 
наставници Школе 

моде и лепоте, 
учесници Еразмус 

пројекта „Вештине и 
компетенције за 

лепоту и 
интеркултуралност“, 

представили су 
циљеве и резултате 

пројекта. 
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        Школско такмичење у подручју 
рада Личне услуге одржано је 
28.02.2022.  године.  Ученици 
фризери и педикири и маникири, 
радећи на постављеним задацима, 
показали су колико су вешти, 
креативни и компетентни у свом 
занимању.  Као  и  сваки  пут, 
одушевили су нас својим умећем и 
иновативним идејама. Они најбољи 
представљаће нас на Републичком 
такмичењу.
                         
           БИСЕРКА ДАБИЋ, професор

Т А К М И Ч Е Њ А
Женски фризери

3.место – Пешикић Јана	2/3

:

1.место – Митић Соња	3/3

2.место – Павловић Тамара	3/3

Педикири и маникири:

1.место – Марковић Тамара	3/4

2.место – Авдула Медина	2/4

3.место – Марковић Сандра	3/4

Стојановић Слађан		2/4

Мушки фризер:
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Школско такмичење из прве помоћи одржано је у среду 30.03.2022. године у 
просторијама школе. Право на учешће у такмичењу су имали ученици смера 
козметички техничар I, II i III године. Од укупног броја ученика из ова три одељења 
на такмичењу је учествовало 18 ученица. Ученице су полагале писмени део 
путем теста који су припремиле наставнице прве помоћи. Тест је садржао 30 
теоријских питања. Првих шест ученица са најбоље оствареним резултатом 
учествоваће на Републичком такмичењу из прве помоћи које се одржава 5. и 6. 
маја 2022.год.  у медицинској школи у Панчеву.   
Након одржаног такмичења ученице које су 
оствариле добре резултате и представљаће нашу 
школу на Републичком такмичењу из прве помоћи 
су:

                                               

Ана Марија Николић, одељење  II-1, са освојених 
29 поена; Ивона Микић, одељење  I- 1, са 
освојених 28 поена; Јелена Пујкић, одељење  III-1, 
са освојених 28 поена; Андреа Цолић, одељење  II-
1, са освојених 26 поена; Леонтина Јанковић, 
одељење III-1, са освојених 26 поена и Миа Крстић, 
одељење  II-1, са освојених 26 поена.
         У реализацији и праћењу такмичења су 
учествовале наставнице прве помоћи – Јелена 
Стефановић Пејчић, Јелена Златановић и Маја Костић. 

                                           МАЈА КОСТИЋ, ПРОФЕСОР 

Т А К М И Ч Е Њ А

3.место – Миљана Петровић  3/5

Школско такмичење у подручју рада 
Текстилство и кожарство одржано је 
21.03.2022.године. Задатак је био – 
Израда дечијег прслука.Под будним 
оком наставника који су оцењивали 
радове, најуспешније су биле 
следеће ученице:

1.место – Сања Јовановић  3/5

2.место – Јулијана Менковић  3/5
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„Европски школски дан 
спорта“ је паневропска 
иницијатива која је са 
реализацијом почела у 
Мађарској. Одржава се 
п о с л е д њ е г  п е т к а 
септембра месеца и има 
за циљ да код деце 
покрене свест о здравом 
с т и л у  ж и вота ,  к р оз 
р е д о в н о  б а в љ е њ е 
физичком активношћу. 

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ - ЗДРАВ ДУХ

          Професорка физичког васпитања Мирјана Лукић 
са својим ученицима прикључила  се манифестацији и 
обележила овај дан низом спортских активности у 
дворишту школе. Ученици су радили вежбе, а 
професорка је организовала и трку, па су се ученици 
такмичили и добро забавили, али су уједно постали и 
поборници важности спорта за здравље и одржавање 
спортског духа.

        Под будним оком 
м е н т о р а ,  п р о ф е с о р к е 
ф и з и ч к о г  в а с п и т а њ а 
М и р ј а н е  Л у к и ћ ,  н а ш а 
у ч е н и ц а  А н а с т а с и ј а 
Здравковић из одељења 2/1, 
осво јила је  4 .  место у 
појединачној конкуренцији. 
З а  п о ч е т н и к а  у  о в о м 
с по рт у,о во  ј е  одлич а н 
резултат, а Анастасија ће 
с и г у р н о  у  буд у ћ н о с т и 
остваривати и веће успехе.

У организацији Савеза за 
школски спорт града Ниша, у 
стрељачком клубу „Ниш 
1881“ одржано је Првенство 
града Ниша у стрељаштву 
4.11.2021.године. 
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	ДАН РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА
ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Дан розих мајица 

обележава се од 

2007.године када је дечак у 

Канади био изложен 

вршљачком насиљу због 

доласка у школу у розе 

мајици. Испоставило се да 

је мајица симболизовала 

дечакову подршку мајци 

болесној од карцинома 

дојке. Тада су се деца 

солидарисала са њим и 

сутрадан су се многи 

појавили у школи у розе 

мајицама.

Школа моде и лепоте, упркос пандемији и 
отежаним условима живота и рада, не 
одустаје од идеје неговања 
толерантности, подршке, демократије и 
културе. У то име, уз подршку руководства, на 
дан борбе против вршњачког насиља, у 
Школи је организован низ акција којима је 
обележен Дан розих мајица. Ученици и 
наставници понели су на својим реверима розе 
машнице, подељене су и заштитне маске у 
розе боји, а на ружичастим папирићима 
исписане су поруке подршке свима који су, 
нажалост, били жртве вршњачког насиља. 
Одељењске старешине су на 
часовима одељењске заједнице разговарале 
са ученицима о овом проблему. 
        
  Акцију су подржали сви ученици и 
запослени, а Школа је и овог пута послала 
поруку да је наш циљ развијање свести о 
значају међусобног поштовања и 
толерантности као елементарних вредности 
демократске културе.
                          
                                                             
професор
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            Пројекат „И ЈА САМ МАЛАЛА – 
Образовање је моћ“, Удружење „Дечији 
центар“ Зајечар спроводи у периоду од 
1.3.2021. до 30.6.2022.године. Током 16 
месеци, 24 девојке из Ниша, Бујановца и 
Зајечара, биће едуковане да кроз развој 
дигиталних и интерперсоналних вештина, 
промовишу вредности образовања у 
школама, кроз медије и друштвене мреже. У 
пројекту учествује и наша школа, а наше 
гошће, у оквиру пројекта, биле су жене које 
су, упркос лошим стартним позицијама, 
успеле да се остваре у свом послу. 
             Једна од наших гошћи била је 
Мирјана Мићић, студенткиња Електронског 
фак ултета  у  Нишу,  ан гажована  на 
пројектима које спроводи Ромско студентско 
удружење у сарадњи са ГИЗ-ом. Једна од 
ученица која је  присуствовала овој 
радионици, Ноема Ука, из одељења 1/5, 
открила нам је о чему су разговарале са 
нашом гошћом: „Причале смо о томе зашто 
не треба одустајати од школовања и како да 
се изборимо са потешкоћама које имамо, да 
бисмо једног дана биле успешне у животу. 
Говориле смо и о томе да не треба да се 
удајемо рано, већ да прво завршимо школу.“
               На завршној конференцији биће приказан филм „И ја сам Малала“.

И  ЈА САМ МАЛАЛА

„ ЈА САМ МАЛАЛА“  ЈЕ ИНСПИРАТИВНА 
БИОГРАФИЈА НАЈПОЗНАТИЈЕ ПАКИСТАНСКЕ 
ДЕВОЈЧИЦЕ, КОЈА ЈЕ УСТАЛА ПРОТИВ 
Т Е Р О Р И З М А  У  О Д Б Р А Н И  П Р А В А  Н А 
ОБРАЗОВАЊЕ. КЊИГА ЈЕ ПРОПРАЋЕНА 
ХРОНОЛОГИЈОМ ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА У 
ПАКИСТАНУ ДО 2013.ГОДИНЕ, КАДА СЕ МАЛАЛА 
ОБРАТИЛА УН-у ТРАЖЕЋИ БЕСПЛАТНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВУ ДЕЦУ СВЕТА. ИСТЕ 
ГОДИНЕ ПРЕДЛОЖЕНА ЈЕ ЗА НОБЕЛОВУ 
НАГРАДУ ЗА МИР.
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   У оквиру пројекта “ FAIR III за младе“ у хотелу Лепенски вир у Доњем  
Милановцу, одржан је од 30.09. до 03.10.2021. године Национални камп за 
младе. Четири ученице наше школе и једна наставница присуствовале су 
радионицама и другим активностима које су спроведене током ова четири дана. 
На радионицама су обрађене теме: увод у лидерство, особине лидера, лидер и 
следбеници, као и етика, игра моћи и доношење правих одлука.

               Пројекат реализујемо у сарадњи са Удружењем Ромкиња ОСВИТ већ 3 
године. Наше две ученице су прошле обуку и као вршњачке едукаторке 
реализовале су 12 радионица у нашој школи на теме: здрави стилови живота, 
ментално здравље, превенција насиља, родна равноправност.
                                                                                                   
            НИКОЛИЋ РАДМИЛА, професор

               У току слободних активности полазници Кампа посетили су археолошко 
налазиште Лепенски вир, а организована је и вожња Дунавом.

FAIR III ЗА МЛАДЕ 
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ГДЕ ГОД ИМА СВЕТЛА – МОЖЕШ СЛИКАТИ

Фото-секцију у нашој школи води професорка ликовне 
уметности  Александра Георгиев , а овде можете 
видети фотографије њених креативних ученика.

Ни након скоро двеста година од настанка 
фотографије, она не губи своју моћ да фасцинира и 

очара.Фото-секција омогућава  ученицима да развијају 
низ стваралачких вештина, да презентују своје идеје, 

да овековечују догађаје из свакодневног живота и тако 
износе свој лични став према уметности.

                

„ОНО ШТО ВОЛИМ КОД 
ФОТОГРАФИЈЕ ЈЕ ТО ШТО 
БЕЛЕЖИ ТРЕНУТАК КОЈИ ЈЕ 
ЗАУВЕК НЕСТАО, КОЈИ СЕ НЕ 
МОЖЕ РЕПРОДУКОВАТИ.“

                           КАРЛ ЛАГЕРФЕЛД
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КРИСТИНА СТАНИШИЋ 2/4 

КРИСТИНА СТАНИШИЋ 2/4
 

КАТАРИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ  2/4
 

 

 

НАШИ 

ТАЛЕНТИ 
 

 

 

 

 

                    

  

Моји смерови у цртању су се с 
годинама мењали, од 

митолошких бића, ствари из 
моје маште, до тренутног 

фокуса на реализам.

ВАЊА КЕРЧМАР 1/2

Моје име је Вања Керчмар.
Од кад знам за себе волим 
уметност и стваралаштво. 

Иако је уметност широк појам, 
са сигурношћу могу рећи да 
сам се опробала у многим 
врстама исте. Још док сам 
била мала, цртала бих и 
сликала, ако се то могло 

називати цртежима.

Недавно, из моје љубави 
према музици, родила се 

страст према свирању гитаре. 
Иако и даље нисам најбоља у 
томе, радим и усавршавам се 

како бих била све боља и 
боља.
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Циљ ове радионице 
јесте да ученици схвате 
да се кроз пружање и 
прихватање извињења 
могу избећи сукоби и 
прекиди у комуникацији. 
Ова радионица, такође, 
треба да помогне 
ученицима да се убудуће 

лакше извине, тако што 
ће схватити да 
извињење није знак 
слабости, већ израз 
добре воље и 
спремности да се 
прихвати одговорност за 

Дана 25.3.2022.године 
одржао сам радионицу 
на тему „ИЗВИНИ“  са 
одељењима 1/5 и 2/5.

Кроз различите 
активности у оквиру 
радионице и отварања 
дискусије о проблемима 
који прате извињење,  
ученици су схватили да 
није лако извинити се, 
јер то подразумева 
прихватање наше 
одговорности и 
признавање сопствене 
кривице , што није увек 
лако. Али, извињење је и 
гест добронамерности 
према другој особи, 
показивање да водимо 
рачуна о њој и њеним 
осећањима. Зато чак и 
кад је реч о неспоразуму, 
а не о лошој намери, 
потребно је извинити се 
и разјаснити ситуацију. 

сопствено понашање, 
као и да спремније 
прихвате туђе 
извињење, видевши 
колико је напора и добре 
воље у њега уложено. 

ТА ТЕШКА РЕЧ „ИЗВИНИ“

Иако је извињење често 
непријатно, и понекад 
ненаграђено, има много 
смисла дати га.

Од тога како се неко 
извини, зависи и како ће 
други наше извињење 
схватити и прихватити. 
Туђе извињење не треба 
схватити као знак 
властите победе, нити 
своје извињење као 
пораз, већ и једно и 
друго као шансу за 
изграђивање узајамног 
поверења и уважавања.

МИЛОШ ПЕТРОВИЋ,                              
професор
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ДИЈАНА БАКИЋ 2/2

КАКО ДА НАУЧИШ
ДА  УЧИШ

КАКО ДО ДОБРОГ САСТАВА
1.ПРАВИЛО: јасноћа – пиши о ономе што ти је познато, ономе што јасно можеш да саопштиш, 
јер си то „видео“ или „доживео“. 2.ПРАВИЛО: читај што више – читање књига је битан услов за 
добру писменост, тиме се богати сазнајни свет и стиче шира лексичка и језичка култура. 3. 
ПРАВИЛО: пиши што чешће – писмено изражавање је вештина која се стиче сталним 
вежбањем. 4.ПРАВИЛО: води рачуна о редоследу излагања – пре него шшто започнеш 
писање треба бар у глави направити редослед појединости о којима ћеш писати. 
5.ПРАВИЛО: поново прочитај и исправи грешке – познато је да су и највећи писци 
исправљали своја дела, па то треба и ученик да чини, поготово што се он овој вештини тек учи 
и усавршава. 

             Свако ко је ишао у школу зна како је учење тежак посао. 
Да се не бавимо сада тиме колико се процеса у људском мозгу и 
организму покрене када се човек бави интелектуалним послом, 
већ размотримо начине на које је могуће олакшати овај 
незаобилазни део школовања. Знамо да ти се понекад чини да 

је то што мораш научити превише и да једноставно ниси у стању. Наравно, то те може 
обесхрабрити и довести до тога да одустанеш. Ево неколико савета!

Ако редовно и пажљиво слушаш професора, мање ће ти времена и труда бити потребно да 
код куће обновиш нову лекцију. На настави слушај оно што се прича, јер ћеш тако уштедети 
време код куће. Активност на часу је веома битна. Неки ученици док професор предаје 
дремају или разговарају са другом из клупе, па кад оду кући нр унају шта је битно, а шта 
споредно у лекцији. 
            Учи континуирано, сваког дана. Кад једном почнеш да учиш, може се догодити да ти то и 
не буде тешко, него да те оно што си научио још 
в и ш е  м от и в и ш е  н а учење. Биће ти лакше ако 
направиш план и ако га се придржаваш научи 
прво мали део лекције- то ти неће изгледати тако 
тешко, а кад то научиш, успех ће те натерати да 
пређеш на други део. И тако ћеш научити целу 
л е к ц и ј у.  П о с та в љ а ј п и т а њ а  у  в е з и  с а 
градивом, у вези са оним што ти није јасно. Немој 
да чекаш да одговараш па да тек тада кажеш да ти 
нешто није било јас Прави белешке. Записуј 
на часу оно што ти се чини битним, као и оно 
што професор исписује на табли. Стекни  радну 
навику. Да би се то десило, увек учи  на истом 
м е с т у ,  и с к љ у ч и музику,телефон. . . к ад 
завршиш са учењем награди самог себе. Иди 
код друга, у шетњу, играј 
игрице и – не мисли више на учење!
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З б о г  д о б р и х  р езул тата  к о ј и  с у 
проистекли из досадашњег нашег 
учешћа у пројекту “Заједно ка средњој 
школи”, потписан је уговор о наставку 
сарадње, кроз другу фазу пројекта. 
Уговор су потписали Центар за образове 
политике и Школа моде и лепоте.
         Пројекат подржава Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, 
а финансира га швајцарска фондација 
Песталоци.

         У школи је, кроз Акциони план, 
формиран Транзициони клуб кроз који 
се ученицима са потешкоћама у 
прилагођавању пружа подршка, пре 
свега, вршњачка подршка.

Да се подсетимо, циљ пројекта је 
пружање подршке ученицима који су у 
току преласка из основе у средњу школу 
у ризику од осипања.

         Центар за образовне политике је и 
ове године доделио школи одређена 
средства како би се реализовале 
пројектне активности. Од тог новца 
плаћен је санитарни преглед за 
најугроженије 

            Такође, наставници су имали 
прилику да из овог фонда похађају још 
два семинара.

ЈУЛИЈАНА МИЛИВОЈЕВИЋ, професор

            

у ч е н и к е ,  н а ба в љ е н а  н а с та в н а 
средства и таблети.

           Кроз онлајн обуку тридесет 
наставника је едуковано за примену 
инструмената и пружање подршке 
ученицима у ризику од осипања.

 Планиране су обуке сличног 
садржаја, са истим циљем.

ЗАЈЕДНО  КА  СРЕДЊОЈ  ШКОЛИ
ДРУГА ФАЗА ПРОЈЕКТА

СТОП
НАПУШТАЊУ
ШКОЛЕ!



подршке школама, њиховој локалној 
заједници у њиховим напорима у погледу 
б о р бе  з а  у к л а њ а њ е  п р ед р а с уд а  и 
дискриминаторних приступа осетљивим 
групама, као и превенцији насиља у 
школама.
           У првој фази пројекта учествовало је 
20 школа, у овој се прикључило још 40, из 
целе Србије.

ШКОЛА
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ДЕМОКРАТСКА КУЛТУРА 

 

         

 

Квалитетно образовање за све 

         “Квалитетно образовање за све” је 
друга фаза пројекта “  Подстицање 
демократске културе у школама”. Учешће 
наше школе у пројекту је запажено и више 
пута похваљивано.
         
 На нашој школи стоји табла ШКОЛА 
ДЕМОКРАТСКИХ ВРЕДНОСТИ.
        
  Друга фаза пројекта траје три године 
али се , због пандемије, активности нису 
одвијале како је планирано.

 Пројекат је подржан од Савета 
Европе и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.ДЕМОКРАТСКА 
КУЛТУРА          

 Циљ пројекта је да промовише 
квалитетно образовање пружањем 

   После две године паузе планирамода ове 
ш к о л с к е  г о д и н е  о б е л е ж и м о  Д а н 
демократске културе. У ту сврху смо добили 
нешто од материјала, а да би квалитетније 
комунициралиса водитељима програма и 
обуке добили смо и квалитетан лаптоп.

                   Јулијана Миливојевић, професор
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ШКОЛА

ОД РАДОЗНАЛОСТИ

ДО ЗАВИСНОСТИ

У древним цивилизацијама дроге природног порекла користиле су се у магијске и 
религијске сврхе. Средином 20. века дошло је до велике злоупотребе дрога, а број 
зависника (углавном млађих људи – адолесцената) од дроге, драстично је порастао и 
наставио да расте. За дроге је карактеристично то што су распрострањене по целом свету 
и свуда су доступне, без обзира где се производе. Млади се углавном одлучују да се 
препусте чарима синтетизованих дрога, које имају јаче дејство од природних и могу 
довести до кобних и трагичних ситуација.

       Поред алкохола и дроге, млади у Србији се често препуштају још неким болестима 
зависности: коцкању и неизоставним цигаретама. Младим особама игре на срећу у 
почетку буду забавне, међутим, после одређеног времена могу да прерасту у страст са 
којом се млади, који нису довољно зрели, не могу лако изборити. У Србији свака четврта 
особа између 18 и 26 година има проблем са коцкањем. Велика Британија недавно је 
отворила прву клинику за одвикавање младих од коцке, у којој ће уточиште наћи млади од 
13 до 25 година.
          Свакодневно више од шест хиљада малолетника запали прву цигарету, а већи део 
њих постају активни пушачи. Емотивна стабилност код младих може утицати на то да ли 
ће пропушити или неће. Гомила истраживања потврдила су везу између неуротизма и 
пушачког понашања. Неки кругови стручњака су предложили да се на основу емотивне 
стабилности особе предвиђа вероватноћа појаве по здравље опасног понашања.
            Сада на ред долази главно питање: зашто се млади упуштају у зачарани круг 
порока, из кога је тешко, готово немогуће, изаћи неоштећен? На порочност младих утиче 
више фактора – од притиска вршњака, преко емотивне нестабилности и тешког 
одрастања, до лошег успеха у школи. Све то води до  раскрснице живота на којој многи 
залутају. 

        Према истраживањима ,чак 92,7% младих у Србији проба алкохол пре навршене 
18.године, а 69,5% је већ пило или имало искуство пијанства. Алкохол редовно конзумира 
58,5% средњошколаца, углавном током излазака у град током викенда.

 САЊА ВЕЛИЧКОВИЋ 2/5 
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ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ПОМЕРИО ГРАНИЦЕ

              Мајкл Џозеф Џексон рођен је у 
америчкој  држави Индијана 29.августа 
1958.године. таленат је показао јако рано, па је 
већ са пет година наступао као пратећи вокал у 
породичној групи „Џексон 5“. Соло каријеру је 
започео 1971.године. његов шести албум 
„Трилер“, издат 1982, најпродаванији је албум 
свих времена (продат у око110 милиона 
примерака). Наступима и спотовима 

          25. јуна 2009.године као бомба светом је 
одјекнула вест – умро је „краљ попа“ Мајкл 
Џексон. Недељама се јавност хранила причама 
најчитанијих магазина о крајње бизарном, али и 
веома вољеном „дечаку у телу одраслог 
човека“, „белом црнцу“, „жртви пластичних 
операција“...Приче о ексцентричном певачу 
пуниле су таблоиде и раније – писало се да 
спава у хипербаричној комори да би остао млад, 
да је купио скелет Човека слона, али прави 
скандал избио је 1993.године када је за његово 
име везан секс скандал. Како би лакше 
пребродио стрес због оптужби, почео је да узима 
велике количине лекова против болова. Ускоро 
је био навучен на њих, а његово здравље 
озбиљно нарушено.

Смрт краља попа,  никога није 
оставила равнодушним. Без 
обзира на то волели га или не, 
и  колико  год  осуђивали 
његове поступке, његов утицај 
на музичку културу немерљив 
је.

ДУШАН УСКОКОВИЋ 2/2

Џексон је популаризовао 
н е к о л и к о  к о м п л е к с н и х 
плесачких техника као што су 
„робот“ и „месечев ход“. Два 
пута је уврштен у „Рокенрол 
хол славних“. Његова остала 
достигнућа су многи Гинисови 
рекорди, укључујући и титулу 
„најуспешнијег забављача 
свих времена“, 15 Греми 
н а г р а д а ,  2 6  А м е р и ч к и х 
музичких награда...Био је и 
оснивач фондације „Излечи 
свет“.
          Мајкл Џексон је 
1987.године купио имање крај 
Санта Барбаре у Калифорнији 
и назвао га је „Neverland“ по 
острву у причи о Петру Пану, 
цртаном јунаку који је био 
певачева опсесија. На имању 
које се простире на око 1000 
хектара постојало је неколико 
забавних паркова и један 
зоолошки врт са тигровима и 
змијама.  Већи део ових 
атракција продат је после 
његове смрти.  Џексонов 
приватни живот је изазивао 
к о н т р о в е р з е  год и н а м а . 
Подвргавао се третманима 
избељивања, оперисао нос 
четири пута.

  МАЈКЛ ЏЕКСОН 

 

 

ВОЉЕН И ПРЕЗРЕН
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НАУКА

Ватромет муња на дан рођења

У Брајант парк, зелену површину која се 
угнездила иза зграде Њујоршке градске 
библиотеке, ушетао је човек висок 
метар и осамдесет осам центиметара, у 
фраку и панталонама црне боје, с 
полуцилиндром на глави. На изузетно 
дугачким шакама има сиве рукавице 
израђене од најфиније јеленске коже. У 
једној руци држи штап, у другој кесу пуну 
мрвица од хлеба. За тили час мноштво 
голубова устремило се и слетело на 
њега. Човек нежно гура голубове и 
отреса прашину са одела. Мора да 
крене, за њега је то изузетно важан дан. 
Никола Тесла, човек с голубовима, те 
вечери треба да прими Едисонов орден 
који му додељује Амерички институт 
електроинжењера.

      Никола Тесла рођен је у ноћи између 
9. и 10. јула  1856.  године у Смиљану, 
месту у Лици која је тада била у саставу 
Хабзбуршке монархије. Био је четврто 
о д  п ет о р о  д е ц е  п р а в о с л а в н о г 
свештеника Милутина Тесле. Легенда 
каже да су те ноћи кад је рођен Никола 
небо парале муње и громови.

        Срећно одрастање прекинуо је 
један немили догађај. Кад је Никола 
имао пет година, погинуо је његов седам 
година старији брат  Дане који је био 
дечаков узор. Братовљева смрт на 
Николу је   

       Већ од малих ногу Никола је 
показивао неуобичајне склоности. С пет 
година сам је направио воденични 
точак. Оно што је урадио с пет година, 
поновио је кад је стигао у Америку – у 
подножју  Ни јагариних водопада 
направио је воденични точак – претечу 
електричних централа које ће осветлити 
целу планету.

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ИЗУМЕО 

20. ВЕК
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оставила дубок траг и, како неки 
верују, можда узроковала необично 
понашање које ће га обележити за цео 
живот. Студије електротехнике на 
Политехничкој школи у аустријском 
граду Грацу Никола није завршио, па 
се 1882. Запослио у Паризу, у седишту 
Едисонове телефонске компаније. 
Показавши несвакидашњу спретност 
и умеће, добио је писмену препоруку 
за Едисона у којој је писало: „Од 
двојице великих умова данашњице, 
од којих сте ви један, други је младић 
пред вама.“

            Године 1884. У 
А м е р и ц и  у п о з н а ј е 
Едисона који својим 
изумом- једносмерном 
струјом, покушава да 
о с в е т л и  М е н х е т н . 
Младић из Смиљана је 
в е ћ  п р о с л а в љ е н о м 
изумитељу обећао да ће 
побољшати рад турбина 
у Едисоновој компанији, 
за шта му је овај обећао 
хонорар од педесет 
хиљада долара. Када 
се, после годину дана даноноћног 
рада, појавио пред Едисоном и 
затражио своју награду, он му је кроз 
смех рекао: „Тесла, ви очигледно не 
схватате амерички смисао за хумор!“ 
Огорчен, Тесла напушта Едисонову 
компанију, а додатни разлог за разлаз 
било је и Теслино уверење да 
будућност не лежи у једносмерној, већ 
у наизменичној струји. Када је 
Едисону постало јасно да ће његово 
откриће пасти у други план, учинио је 
све да Теслу саботира и окаља 
његово име у јавности. Овај рат трајао 
је пет година, све до 

Укротио Нијагару

изградње електричне централе на 
Нијагариним водопадима. То је значило 
победу Николе Тесле.
Задужио човечанство
            Најзначајнији Теслини 
проналасци су: полифазни систем, 
обртно магнетско поље, асинхрони 
мотор,  синхрони мотор и Теслин 
трансформатор. Открио је један од 
начина за генерисање високофреквентне 
струје, дао је значајан допринос у 
преносу радио-сигнала, остали су 
запажени и његови радови у области 

рендгенских зрака. 

             

          Нажалост, Тесла многе своје снове 
није успео да оствари. Кад је умро, о 
њему су колале разне приче. После 
његове смрти Теслиним презименом 
означена је јединица снаге магнетског 
поља (Т), назван је један кратер на 
Месецу и једно мало васионско тело 
( 2 2 4 4 Те с л а ) .  Те с л и н е  з а м и с л и 
надахњивале  су  многе  озбиљне 
научнике, а једно је сигурно – Никола 
Тесла је најпознатији Србин свих 
времена.

 МИЉАНА АРСИЋ  3/2

Никола Тесла је умро 7. јануара 1943. Године. 
Сам и сиромашан, скончао је у соби једног 
њујоршког хотела. Његово тело је кремирано, а 
испраћају је присуствовало много значајних 
личности и нобеловаца. На сахрани је свирао 
његов пријатељ, виолиниста Златко Балоковић, 
који је по Теслиној жељи извео Шубертову „Аве 
Марију“, а онда и српску песму „Тамо далеко“. 
Тадашњи градоначелник Њујорка рекао је: 
„Никола Тесла је био један од најкориснијих људи 
који су икада живели. Оно што је створио велико 
је и како време пролази, биће још веће.

ТАМО ДАЛЕКО
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ЖЕНСКЕ СТРАНЕ

         

 Почетком пролећа,         
в е ћ и н у  м ат у р а н ат а 
х в а т а  м а т у р с к а 
грозница: шта обући за 
тај дан и како изгледати? 
Дево ј к е  су  посебно 
преокупиране матуром, 
јер њима треба много 
тога: хаљина, ципеле, 
накит, фризура, шминка, 
маникир...

 Д ок  ј едни  обилазе 
радње у потрази за 
с в о ј о м  с а в р ш е н о м 
комбинацијом, други 
о д л у ч у ј у  д а  с в о ј у 
замисао пренесу на 
папир и препусте добром 
ш н а ј д е р у  и з р а д у 
тоалете по мери.

         Ако желимо да на 
м а т у р и  и з г л е д а м о 
елегантно, изабраћемо 
дугу свечану хаљину. 
Д у г е  х а љ и н е  с е 
препоручују витким и 
високим цурама, док 
ниским девојкама више 
о д г о в а р а ј у  к р а т к е 
хаљине које истичу ноге 
и чине их вишим. Такође, 

Шминка је неизоставни 
д е о .  З а  х а љ и н у 
н е у т р а л н и х  б о ј а 
препоручују се две врсте 
мејкап стила:  дим у 
очима и неутралне усне 
или неутрална сенка и 
црвени руж. За хаљине 

        
  Што се тиче 
фризуре, избор је широк. 
Долазе у обзир локне, 
пунђе, пеглана коса, 
полуподигнута...

високе штикле ће додати 
неколико центиметара 
који недостају. Ако не 
желите хаљину, добар 
погодак је и комбинација 
свечаних панталона са 
корсетом или свечано 
женско одело.
          
 Ш т о  с е  ц и п ел а 
тиче, ако вам је хаљина 
једноставна и неутрална, 
и з а б е р и т е  н е к е 
упадљиве ципеле, а ако 
је упечатљива, ципеле 
треба само да употпуне 
комбинацију и оставе 
хаљину у првом плану.

ДА ЗАБЛИСТАТЕ У МАТУРСКОЈ НОЋИ
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тамних боја користимо 
с в е т л у ц а в е  и л и 
бронзане боје сенке и 
д у г е  т р е п а в и ц е 
наглашене ајлајнером. 
О в д е  ј е  р у м е н и л о 
дискретно, а руж од 
н а ј с в е т л и ј и х  д о 
јаркоцрвених нијанси. 
          Овим саветима 
завршавамо матурску 
еуфорију и одлазимо на 
грозничаво спремање за 
ова ј  битан  до гађа ј . 
Срећан  вам  л ов  на 
савршену комбинацију!
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 Сврха свих ових упозорења није да моторе треба избацити из употребе, 
већ да их не треба користити као статусни симбол. Боље бити жив и 
непримећен од стране вршњака, него попут бројних средњошколаца у Србији 
– после луде вожње завршити у инвалидским колицима.
                                                                              

  Иако би брзу вожњу моторима могли да оправдамо изреком: младост – 
лудост (јер углавном тинејџери и одмеравају снаге својих двоточкаша), 
статистика МУП-а поприлично упозорава. Од укупног броја саобраћајних 
несрећа у Србији, чак две трећине чине мотоциклисти. Мотив, углавном, није 
журба да се стигне до одређеног места, већ жеља за доказивањем младих. 
Према проценама психолога, најчешће се ради о потврђивању мушкости, 
показивању материјалног статуса пред вршљацима, а све као последица 
ослабљеног утицаја породице и изврнутог система вредности. 

У већини европских земаља, вожња скутера и мотоцикала спада у дпмен 
практичности. У саобраћајним гужвама какве се могу видети све чешће и у 
нашем граду, мотор или бицикл- најбрже су превозно средство. Међутим, 
поставља се питање када нормална цивилизацијска потреба прелази у 
иживљавање над пешацима и другим учесницима у саобраћају али, што је и 
најтрагичније, над самим собом!
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ДОКАЗИВАЊЕ ПО 

СВАКУ ЦЕНУ  



 Нема међу нама особе која не зна бар део грчке, римске, келтске, па чак 
и египатске митологије. Отуда је право разочарање што су оне пронашле свој 
пут до читалаца, док је словенска митологија чак и за нас, потомке старих 
Словена, потпуна непознаница. Управо из тог разлога треба поменути и топло 
препоручити књигу „ Словенска митологија“ аутора Ненада Гајића, дело које на 
свима разумљив начин покушава да растумачи трагове древних словенских 
обичаја и веровања који су присутни све до наших дана.
          
 Желите ли да сазнате ко су ти древни Словени, познати по својој 
затворености и неповерењу према остатку света, али истовремено чувени по 
гостопримству? Интересује вас ко су ти „варвари“, како их називају историчари 
у првим сачуваним списима, наводећи ипак да они од давнина живе у 
једнакости и да се на заједничком сабору договарају о свим јавним 
пословима? Копка вас ко су ти, у очима суседа, снажни и храбри ратници који 
су изванредно руковали оружјем, бирајући своје војсковође само у рату, а 
потпуно заборављајући на њих у миру? Желите да сазнате ко су те сетне 
душе, познате по оригиналним песмама и еповима? Ако је одговор на сва ова 
питања – да, онда би одговоре требало да потражите у митологији, јер је она 
израз свега доживљеног, али и оног чему се један народ нада, у шта верује и 
чега се боји.
          
 Словенска претхришћанска култура није нам у потпуности позната, пре 
свега зато што је то била култура усменог типа. Оно што о њој знамо нису 
писали Словени, већ народи који су долазили у додир са њима: Стари Грци, 
Римљани, Византинци. Ипак, до многох сазнања може се доћи захваљујући 
чињеници да су 

28. 

КУЛТУРА

СТАРА ВЕРА У НОВОМ РУХУ  



          

многи стари словенски обичаји и веровања остали готово у потпуности сачувани 
све до данашњих дана, само одевени у „хришћанско рухо“. Такође, стара вера 
овековечена је и у усменој народној књижевности, чијом се лепотом и вредношћу 
могу подичити сви словенски народи.

 Реч бог постоји у свим словенским језицима и није дошла са хришћанством. 
Сигурно је да су сва словенска племена поштовала исте богове, али је свако 
племе давало предност свом заштитнику, односно за врховног бога признавало 
једног из пантеона словенских богова. У најзначајније словенске богове убрајају 
се: Сварог, Перун, Стрибог, Дајбог, Сварожић, Волос, Црнобог, Триглав, 
Световид...али и богиње: Весна, Девана, Жива, Мокоша, Морана...

КУЛТУРА

29.

Сварог је творац 
целе васељене, 
као и свих богова. 
Сварог спава и у 
сну је  створио 
овај свет који је 
поверио Перуну. 
Сварог је исковао 
и прву бурму за 
б р а ч н и  п а р  и 

постао заштитник брака. Научио је људе како 
да обрађују челик. Сварога су звали и Вишњи 
или Свевишњи. Био је господар Сварге. Реч 
Сварга на санскриту значи небо. сварога је 
као симбол представљао коловрат, симбол 
сунца са осам кракова. На статуама је 
представљен седећи, на престолу, попут 
краља.                                                      

П е р у н  ј е 
словенски бог 
н е б а  и 
н е п о г о д а , 
о д н о с н о  б о г 
г р о м о в н и к ,  
к о м е  с у  с е 
Словени често 
обраћали током 

суше. Замишљан је као груб и брадат. 
Сматрало се да он током олуја путује по 
облацима у својој кочији и баца муње на 
земљу,  а  да  грмљавина  потиче  од 
клопарања точкова кочије.

У хришћанској традицији  улогу бога грома 
Перуна преузео је свети Илија.

     

            У вези са овом богињом вероватно је и стари 
српски обичај да, приликом суше, додоле, младе девојке 
које певају обредне песме за призивање кише, иду по 
пољу босе, одевене у изношену одећу и са венцима од 
трава жита и винове лозе на главама.

           Весна је у старој словенској митологији била 
богиња пролећа и плодности, задужена за пролеће, јутро 
и рађање живота. Сматрали су је потпуно наклоњеном 
људима, из чега проистиче и њен изглед. Она је румена и 
бујна, увек насмејана, нага и боса. Донекле је прекривена 
рухом од папрати, траве и цвећа. Груди су јој бујне, што и 
доликује богињи плодности.



Поезија 

 

1. 

 Не дајте да вас завара 

његова конституција,   

има око, око га издаје.    

Он је само дечак сакривен 

иза решетака гломазног 

скелета. 

2. 

Уочима носиш олују и кишу 

Носиш сунце                    

Киснем / Топим се 

3. 

У сенци рушевина           

два путника.                  

Тела орошена знојем, 

језик под пазухом, око у 

дубини.                               

Пожури,                          

неко долази, неко чека...                       

РАДМИЛА НИКОЛИЋ
 

Поезија је када је нека емоција пронашла своју мисао, а мисао је пронашла речи.  

                                                                                                             Роберт Фрост 

                                                                                                           



Проза 

Говор	реке 	

															Дан	 се	 полако	 гасио	 у	 тихом	 предвечерју,	 испраћен	 сетним	 жубором	 Ибра,	

преливрног	 одсјајем	 залазећег	 сунца.	 У	 ритму	 дивне	 периодике	 црквених	 служби,	

молитвени	мир	седмоврате	Жиче	испратио	је	малобројне	путнике	намернике.	

																Јунак	наше	приче,	дечак	Лазар,	намерно	се“	одметнуо“	од	родитеља	како	би	у	

миру	 прелистао	 поруке	 на	 мобилном.	 Равнодушан	 и	 расејан	 након	 вечерње	 службе,	

нашао	је	предах	на	испуцалој,	трошној	клупи,	изгравираној	латиничним	потписима.	

														Занесен,	просто	 хипнотисан	магијом	врхунске	технике,	не	примети	 случајног	

пролазника,	 нити	 чу	 кашаљ,	 дубок,	 резак,	 готово	 очајнички,	 али	 се	 на	 громогласни	

поздрав	 „Помаже	 Бог,	 сине!“	 најзад	 тргну.	 Пред	 њим	 је	 стајала	 необична	 прилика	

огрнута	мантилом	налик	на	монашку	расу,	наслоњена	на	квргави,	избледели	штап.	То	

беше	 висок	 ,крупан	 старац	 обешених	 бркова,	рашчупане	 косе	 и	 браде.	Подсрћао	 је	 на	

мудраце	из	екранизованих	руских	бајки,	који	саветима	помажу	одважне	јунаке.	

													„Извол'те,	седите“, 	збуњено	промрмља	Лазар.																																																												

												„Буљиш	у	то	сокоћало,	јуначе?“	упита	тајанствени	дошљак. 	

												„Да,	а	шта	ви	радите?“	нервозно	одбруси	дечак.	

													Старац	заглади	обешене	бркове	и	мирно	признаде:	„Ослушкујем	реку.“	

													„	Шалите	се,	господине“,	узнемири	се	дечак. 	

												„Ни	најмање,	сине.	Овом	реком	се	препричава	сва	историја	наша,	од	светородних	

Немањића,	и	често	пред	Видовдан,	препозна	се	у	шуму	набујалих	брзака	тужна	епопеја	

Српства,	одшапутана	од	 сестринских	притока	Лаба	и	Ситнице.	Тога	дана	Лазареви	

свети	ратници	са	исуканим	мачевима	придружише	се	херувимима.“ 	

												„Али,	деко,	позната	 је	 и	 врапцима	та	 прежвакана	 историјска	прича.	Говорили	

нам	 наставници	 –	 пораз	 претворен	 у	 победу	 по	 слепим	 гусларима,	 сукоби,	 издаје,	

кнежева	вечера,	све	некако	дасадно	и	сморно.	Због	тога	ћу	следече	године	учити	други	

изборни	предмет.“	Старац	уздрхта	на	дечаков	коментар	па	прибрано	упита:	„Сме	ли	

да	се	не	изабере	прађедовска	вера	и	прађедовско	памћење,	Лазаре,	сине!“	У	трену	дечак	

утрну,	 увеза	 му	 се	 језик	 и	 зачуди	 се	 како	 му	 старац	 погоди	 име.	 Није	 ли	 неко	 од	

старозаветних	пророка	ушао	у	„паралелни	свет“,	упитао	се.		



											А	 осећај	 чудесне	 свечане	 тишине	 прожео	 му	 и	 тело	 и	 душу,	 док	 се	 беседа	

наставила...	

											Причај,	 реко,	 не	 само	 мостовима,	 обалама	 и	 гробљима,	 причај	 успавалом	

Српству	које	на	вавилонском	сметлишту	издаје	Лазарев	завет	и	гази	Милошеву	реч.	

Нека	твој	немушти	говор	оживи	мирисом	јоргована	трагове	историјског	памћења	од	

доласка	иноверне	принцезе	Јелене	Анжујске	на	српски	двор.	

											Река	 беседи	 и	 сећањем	 на	 крунисане	 и	 миропомазне	 главе,	 хучи,	 бучи,	 стење	 и	

завија,	 као	 да	 најављује	 оно	 чиме	 наша	 историја	 дише	 и	 спава.	 И	 тада	 само	

молитвени	 мир	 може	 да	 јој	 отме	живе	 успомене	 у	 немирној	 игри	таласа,	 у	 обрису	

разливеног	 пуног	 месеца	 створеног	 у	 четвртом	 дано	 Шестоднева.	 Ево,	 јуначе,	

засијала	је	света	Лазарева	глава	сјајније	од	светионика	на	Фаросу,	који	чудом	обележи	

стари	 век.	 Разлегао	 се	 и	 поклич	 небеских	 ратника	 са	 Косова	 поа	 и	 сложио	 у	

полифонији	манастирских	звона	свих	Немањићких	задужбина	од	Србије	до	Палестине.	

Дакле,	Ибар	сведочи	потресније	и	жалосније	од	народних	гуслара	безимених	и	слепих,	

искреније	 од	 доконих	 посматрача	 наше	 пролазности	 сакривених	 у	 поднебесју,	 а	 од	

искона	збаченим	ватреном	сабљом	светог	архангела	Михајла...	

													Ибар	се	ућутао,	на	хоризонту	сунце	је	испратило	дан,	а	ни	старца	не	беше	више.	

На	упаљеном	и	од	суза	наквашеном	екрану	„сокоћала“	исписана	је	порука	од	вршњака,	

Лазара	позивају	на	Видовданску	академију.	

																																																																																														НИКОЛА	ЧОЛИЋ,	професор	

 



ЗАБАВА
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Забавите се решавајући укрштенице Николе Чолића, професора веронауке. 



Ул. Милојка Лешјанина 23  

18000 Ниш, Србија  

Тел. 018/255 - 477, 249-188 

Ул. 7. Јули; тел. 018/522-056 

e-mail: skolamode@gmаil.com 

www.skolamodeilepote.com 
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