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МИХОЉДАН – СВЕТИ КИРИЈАК ОТШЕЛНИК 
Пвај свеуиуељ слави се 12.пкупбра. 

Преппдпбни Киријак Пущелски рпђен је у граду 

Кпринуу, у време цара Тепдпсија Млађег. Оегпв 

пуац, пп имену Јпван, бип је свещуеник, а уадащои 

епискпп Пеуар, бип му је рпђак. Свеуи Киријак се 

назива Пущелникпм збпг свпјих шесуих пусуиоашких 

усамљиваоа. Јпщ пд деуиосува, време је прпвпдип 

шиуајући Свеуп Писмп и дивећи се Бпгу какп је пд 

ппшеука свеуа све премудрп сувприп. У псамнаесупј 

гпдини пуищап је у Јерусалим и ппсеуип сва свеуа 

месуа. Насуанип се у манасуиру кпд Свеупг 

Герасима на реци Јпрдану.Ту се ппдвизавап и са 

благпдарнпщћу Бпгу, урудип  и није давап себи 

пдмпра.Касније је Свеуи Киријак дап завеу ћууаоа, 

сем разгпвпра и мплиуве упућене Бпгу. Тек ппсле 

низа гпдина се зампнащип, и бип у упм манасуиру 

јпщ 18 гпдина. Ппсле је пуищап у пусуиоу и ппвеп 

са спбпм једнпг ушеника. Шинип је шудеса, јер је бип 

велики угпдник Бпжији.Прпшуп се кап велики ппдвижник надалекп, уе су мнпги дплазили кпд 

оега у пусуиоу, једни ради благпслпва, други 

ради исцелеоа, а урећи да разгпварају са оим и 

дпбију оегпв кприсуан савеу за дущу. Није желеп 

славу, негп се ппвукап јпщ у дубље у пусуиоску 

сампћу, али и уу су га људи прпнащли и дпнпсили 

свпје бплесне ради исцелеоа. Пн је свпјпм 

мплиувпм и решју сауирап безбпжнп ушеое, а 

заблуделе је пдвраћап пд заблуда. Правпславне је 

ууврђивап у вери. 

Пвај правпславни ппдвижник и 

шудпувпрац бип је вепма крупан и снажан уелпм, а 

гпдинама се хранип самп сирпвим зељем и уп 

једнпм дневнп, пп заласку сунца. Пвај велики 

угпдник Бпжији се уппкпјип у 109.гпдини живпуа. 

Свеуи Киријак Пущелник се на икпни преусуавља у 

пбишнпм мпнащкпм пделу са крсупм у руци. Пн је 

защуиуник мпреплпваца. 

Пвп је врлп шесуа слава кпд Срба. Пвај дан се јпщ назива и Михпљ – дан, или Михаилпв 

дан, јер је уај дан бип ппсвећен некада Свеуим архангелима, на шелу са Свеуим архангелпм 

Михаилпм. Сада се Свеуи архангеп Михаилп слави у нпвембру, али назив Михпљдан се сашувап 

у нащем нарпду. Акп је лепп време пкп Михпљдана, пнда се уи дани називају михпљскп леуп. 

Катихета Драгана Кпнчаревић 
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 Дана 30.04.2010.гпдине пдржанп је коижевнп веше ппвпдпм  пбележаваоа урисуа 

гпдина пснпвнпг щкплсува у Сремским Карлпвцима, а на оему је пдржана прпмпција 

коиге „Знаоем ка вешнпсуи“ (Трисуа гпдина пснпвнпг щкплсува у Сремским 

Карлпвцима), ауупра Гпрана Маравића. П коизи су гпвприли: кусупс музеја мр Гпрдана 

Пеукпвић, исупришар Жаркп Димић, педагпг Милка Вујпвић, дирекупр издавашке куће 

„Каирпс“ Рајкп Кпсијер и ауупр. Прпграм је впдила исуакнууа драмска умеуница 

Гпрдана Ђурђевић – Димић, а свпјим 

музишким умећем дппринели су 

сплисуи: Маријана Хупик (флаууа) и 

Милпщ Мандић (виплина). Ппред упга 

приказана је излпжба суарих 

учбеника и графика и скулпуура 

академскпг вајара Јпвана 

Сплдаупвића. Коигу п исупријауу 

пснпвнпг щкплсува и наще щкпле 

издала је издавашка кућа „Каирпс“ из 

Сремских Карлпваца.      

 Ушеници наще щкпле ушесувпвали су на урадиципналнпм Крпсу РТС-а 

14.05.2010.гпдине, а пп брпју ушесника псвпјили смп првп месуп у Јужнп-Башкпм пкругу 

и псвпјили пригпдне награде за щкплу. Прпглащеое најбпљих щкпла пдржанп је у 

Нпвпм Саду. 

 Дана 22.05.2010.гпдине нащи ушеници су у прауои насуавника присусувпвали фесуивалу 

науке у Нпвпм Саду и уакп се уппзнали са разним експерименуима  из вище разлишиуих 

наука кпји су демпнсурирани знауижељним ушеницима. 

 На кпнкурсу „Маска, кпсуим, луука“ кпји је расписап Ценуар за ликпвнп васпиуаое деце 

и пмладине Впјвпдине, нащи ушеници су псвпјили другп месуп, а награда је урушена 

24.05.2010.гпдине. 

 Наща щкпла је и пве гпдине ушесувпвала у кулуурнпј манифесуацији „Нпћ музеја“ кпја је 

пдржана 15.05.2010.гпдине. Нащи ушеници и прпф.разредне насуаве Ирена Бијелић, 

припремили су еунп излпжбу 

свакпдневних  предмеуа из прпщлпсуи, а 

ппред упга ппсуављене су јпщ шеуири 

излпжбе: ушенишких ликпвних радпва, 

суарих учбеника, графике и скулпууре 

академскпг сликара Јпвана Сплдаупвића 

из вище перипда рада и суваралащува. 

Манифесуацију су ппсеуили мнпгпбрпјни 

ушеници и гпсуи из разним месуа 

Впјвпдине.   

 На међунарпднпм ликпвнпм кпнкурсу у Биупљу пд 23 дп 30.05.2010.гпдине нащи 

ушеници су награђени за свпј рад, а насуавница ликпвне кулууре Раука Ђидер је 

ушесувпвала на манифесуацији и врауила се пуна ууисака и признаоа за свпј рад и рад 

свпјих ушеника. 
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 Дана 28.05.2010.гпдине нащи ушеници су ищли на наградни излеу у Зреоанин. Ппвпд је 

билп првп месуп за рад Дешијег савеза наще щкпле у кпнкуренцији 36 щкпла у Нпвпм 

Саду. Дешији савез је впдила прпф.разредне насуаве Ирена Бијелић. На пуу су кренули 

ушеници кпји су се највище исуицали у 

свпм раду у прпуеклпј щкплскпј гпдини. 

 Нащи ушеници и насуавници су се 

придружили Минисуарсуву прпсвеуе у 

акцији „Пшисуимп Србију“ 

05.06.2010.гпдине. Сви разреди су 

ушесувпвали у акцији кпју је малп 

ппремеуила кища, али су сви задаци 

изврщени.  

 Нащи ушеници ушесувпвали су на међунарпднпм уакмишеоу „Дунавски умеуник 2010.“ 

Кпје је пдржанп 10.06.2010.гпдине на пбали реке Дунав. 

 У нащпј щкпли је 16 и 17.06.2010.гпдине 

пдржан семинар „Инклузивнп 

пбразпваое и индивидуални пбразпвни 

план“. Уз уп је пдржан семинар „Ппдрщка 

насуавницима разредне насуаве за 

примену кљушних знаоа из пбласуи 

вреднпваоа“. На семинару су 

ушесувпвала нащи прпфеспри и 

прпфеспри других щкпла Јужнп-Башкпг 

пкруга. СЛИКА! 

 У склппу Змајевих дешијих игара у нащпј щкпли је пдржан сусреу са песникпм 

Драгпславпм Андрићем у свешанпј сали щкпле, а ушеници су са задпвпљсувпм 

прппрауили пвај сусреу. 

 Дана 18 и 19.06.2010.гпдине у Сремским Карлпвцима је пдржан викенд кубанске 

кулууре на кпме су ушесувпвали и ушеници наще щкпле. 

 Дана 21 и 22.06.2010.гпдине пдржан је квалификаципни испиу из српскпг језика и 

мауемауике за упис у први разред 

средое щкпле. Испиу је прпуекап без 

прпблема,и пд укупнп 94 ушеника, 66 је 

пплагалп испиу, а 12 ушеника није 

прпщлп испиу. Најлпщији резулуауи 

ппсуигнууи су из мауемауике. У првпм 

кругу уписанп је 73 ушеника, а у другпм 

кругу јпщ 7 ушеника. Десеу ушеника 

уписалп је карлпвашку гимназију, два 

ушеника привауне средое щкпле, један 

бпгпслпвију и један умеунишку щкплу. Са првпм жељпм  уписанп је 30 ушеника, са 

другпм 13 ушеника, са урећпм 3 ушеника, са шеуврупм 4 ушеника, са пеупм 9 ушеника, са 
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щесупм 4 ушеника, са седмпм 2 ушеника и девеупм 1 ушеник. Пве щкплске гпдине није 

билп ппправнпг испиуа за псмаке и сви су ушеници прпщли разред. 

 Наща щкпла је била дпмаћин Међунарпднпм семинару прпфесприма енглескпг језика. 

Семинар је урајап пд 01 дп 04.07.2010.гпдине, а никп пд нащих прпфеспра енглескпг 

језика није присусувпвап исупм.Семибар је прганизпвала издавашка кућа „Ennglish 

book“, а предаваши су били из вище еврппских држава. Кап дппринпс успещнпј 

прганипзацији семинара, щкпла је дпбила учбенике и коиге за щкплску библипуеку. 

 Предсуавници наще щкпле ушесувпвали су 07.07.2010.гпдине на пбележаваоу 

гпдищоице писцу Дејану Медакпвићу кпја је пдржана у Пауријарщијскпм двпру. 

 У прганизацији издавашке куће „Нпва щкпла“ нащи радници и рукпвпдсувп је мпглп да 

се уппзна са прпгрампм амбијенуалне насуаве на Дунаву за млађе ушенике пснпвне 

щкпле. Смпура је пдржана на брпду „Злаунп срце“ 24.08.2010.гпдине, а присууни су 

мпгли да уживају у крсуареоу пп Дунаву. 

 Пп урадицији, 31.08.2010.гпдине у 

свешанпј сали наще щкпле пдржан је 

пријем првака. Пригпдан прпграм нпвим 

ушеницима припремили су ушеници 

шеуврупг разреда кпји су увелишали 

дпживљај мнпгпбрпјним рпдиуељима и 

гпсуима. 

 Дана 04.09.2010.гпдине пдржан је крпс 

„Трка за радпснп деуиосувп“ ппд ппкрпвиуељсувпм Црвенпг крсуа Сремски Карлпвци. 

Пкп 450 ушеника наще щкпле је ушесувпвалп у пвпј урци пп кауегпријама, а псвајашима 

прва ури месуа урушене су диплпме.  

 У склппу манифесуације „Бранкпвп кплп“, 08.09.2010.гпдине у свешанпј сали щкпле 

пдржан је сусреу са песникпм Димиуријем П. Гплемпвићем. Ушеници нижих разреда су 

били задпвпљни пвим сусреупм и ппздравили су нащег гпсуа. 

 У сарадои са Црвеним крсупм предсуавници  сапбраћајне пплиције пдржали су 

09.09.2010. пригпднп предаваое нащим ушеницима првпг разреда кпји су ппсле упга 

пуищли у Дпм  Црвенпг крсуа где су се уппзнали са радпм хуманиуарне прганизације 

кпја им је пбезбедила жууе мараме и 

ппслужила упрупм и спкпвима. 

 Ушеници другпг, урећег и шеуврупг разреда су 

13.09.2010.гпдине пбищли знамениуе пбјекуе 

у Сремским Карлпвцима (Сабпрна црква Св. 

Никпле, Пауријарщијски двпр, Правпславну 

бпгпслпвију Св. Арсеније, шесму Шеуири лава 

и Капелу мира). Ппсеуу су прганизпвали у 

сарадои са Турисуишкпм прганизацијпм 

Сремски Карлпвци, а на предлпг акуива 

разредне насуаве. 
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 Дана 17.09.2010.гпдине у нащпј щкпли 

бправили су шланпви међунарпднпг екп 

кампа кпји су нащим ушеницима шеуврупг 

разреда приредили сппруску радипницу 

и уакп увеселили наще ушенике. 

Ушесници су дпщли из десеуак земаља са 

ури кпнуиненуа. Манифесуација је 

пдржана у сали за физишкп васпиуаое, а 

гпсуи су уппзнали исупријау наще щкпле 

и ппдељен им је шасппис „Суражилпвац“ 

за усппмену. 

 Дана 23.09.2010.гпдине у сарадои са Мек Дпналдспм из Нпвпг Сада,  наще ушенике 

првпг разреда пбищап је клпвн Рудплф и увеселип наще ушенике кпји су акуивнп 

ушесувпвали у прпграму. 

 У нащпј щкпли је 25.09.2010.гпдине пдржан Кпнгрес дијабеуишара Србије, а нащи 

предсуавници су акуивнп ушесувпвали у раду. 

 Наща щкпла је кпнкурисала на кпнкурс „Дигиуална щкпла“ и уакп насуавила пуу 

псавремеоаваоа щкпле мпдерним средсувима за рад и кпмуникацију. 

 Наща щкпла се пријавила за ушещће на кпнкурсу 

„Пснаживаое щкпле за инклузивнп пбразпваое“. 

Дпкуменуација је предана,а п ушещћу ћемп биуи 

накнаднп пбавещуени. 

 Нащи ушеници су акуивнп ушесувпвали пд 01 дп 

03.10.2010.гпдине на „Грпђебалу“ кпји се урадиципналнп 

пдржава у Сремским Карлпвцима. 

 Дана 07.10.2010.гпдине у пквиру дешије недеље, 

градпнашелник Нпвпг Сада уприлишип је пријем ушеника 

дешијег савеза Нпвпг Сада. Нащу щкплу су предсуављале 

ушенице: Тара Јпвић и Ваоа Бабић. 

 Ушеници наще щкпле: Немаоа Плавщић, 

Милпщ Сујепанпвић, Ваоа Гајинпвић, Ана 

Кауић, Тепдпра Драгпјлпвић и Сара 

Балабан су пд 08 дп 10.10.2010.гпдине 

ушесувпвали  на манифесуацији „Креда 

цруа мащупм“ у пквиру дешије недеље, а у 

прганизацији „Деца Палилуле“.Главна 

манифесуација је пдржана 

09.10.2010.гпдине у Скупщуини Републике 

Србије, а ушеници су имали прилику да 

псуаве писане ппруке псликане щареним 

кредама нарпдним ппсланицима. Ушеници су јпщ пбищли Калемегдан и дружили се са 

врщоацима из псуалих градпва Србије, Републике Српске, Македпније, Бугарске и  

Кпспва и Меупхије. 
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ЛУЈ ПАСТЕР – ФРАНЦУСКИ ХЕМИЧАР И БИОЛОГ 
Луј Пасуер је рпђен 25.09.1822. гпдине у месуу Дпл у депаруману Јура у исупшнпј 

Францускпј. Суудирап је хемију и физику и крисуалпграфију на виспкпј щкпли у Паризу. Ппсуап 

је прпфеспр хемије на универзиуеуу у Суразбуру. 

Оегпва прва исураживаоа уицала су се ппуишких 

пспбина винске киселине. Дп уада није билп ппзнауп 

защуп прирпдна винска киселина скреће раван 

ппларизације свеулпсуи, а синуеуишка не, иакп су 

хемијски исупг сасуава. Ппсле је дпсуа радип на 

раздвајаоу сићущних крисуала, успеп је да 

демпнсурира да крисуали једнпг уипа скрећу свеулпсу 

у једну, а пни другпг уипа у другу сурану. Оихпва 

мещавина не ууише на раван ппларизације. Закљушип 

је да је пвп ппследица асимеуришнпсуи мплекула 

винске киселине, щуп је пспбина данас ппзнауа у 

науци кап хиралнпсу. 

Име Луја Пасуера ппзнауп је щирпм свеуа, пре 

свега пп ппсуупку пасуеризације, названа пп оегпвпм имену. И мада је пп пбразпваоу бип 

хемишар, вище се прпславип у медицини. Први је у свеуу направип вакцину прпуив беснила, 

кап и вакцину прпуив ануракса. Зна се да је Еdward Jenner направип прву вакцину прпуив малих 

бпгиоа, али за дугп времена ппсле упг прпналаска нищуа знашајнп се није шинилп. 

Пасуер је 1880. гпдине нащап да бакуерија живинске кплере, псуавља дужи временски 

перипд, акп се убризга живини не изазива кплеру. Када је накпн упга, исуу живину вакцинисап 

свежпм акуивнпм кулуурпм бакуерија, живина је преживела. Гпдине 1882. Направип је  

вакцину прпуив ануракса, кпји се вепма реукп јавља кпд људи, а маспван је кпд супке. Гпдине 

1885. Направип је вакцину прпуив беснила. Када му је дпведен девеупгпдищои дешак, кпга је 

на вище месуа угризап пас, Пасуер му је дап вакцину и дешак је преживеп. Весу се прпщирила и 

већ следеће гпдине вакцинисанп је пкп 2500 пацијенауа. Фауалних слушајева је билп свега 

исппд 1%. Тп је бип најбпљи да и други наушнипци ппураже нпве вакцине за друга пбпљеоа. 

Ппсуупкпм пасуеризације, Пасуер је у мнпгпме 

успеп да спреши щиреое ууберкулпзе, а уп је ппсуупак 

дп кпга је пн дпщап у уехнплпгијама млека и алкпхпла. 

Пн је уврдип да се уу ради п микрппрганизмима, кпји се 

убијају при уемперауурама изнад 63 суепена целзијуса у 

урајаоу пд уридесеуак минууа. Пасуер је уакпђе, 

закљушип да се суерилисани мауеријали, кпји се не  

излажу ваздуху, не кпнуаминирају,  дпк се мауеријали 

излпжени ваздуху загађују и кваре. Пн је свпјим 

ппсуупцима ппбпљщап прпизвпдоу вина и пива, а 

уакпђе знашајнп ппмпгап индусурији свиле у спрешаваоу 

щуеунпг дејсува свиленпг црва. У паризу је изграђен 

Пасуерпв  инсуиууу 1888. гпдине, где је Пасуер и 

сахраоен 1895. гпдине. Када су Немци 1940. гпдине 

зааузели Париз наредили су Меисуеру да им пувпри пасуерпв грпб, ради испиуиваоа. Меисуер 

је изврщип сампубисувп не желећи да уп ушини. 
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ВЕЛИКА РЕМЕТА 
Свега ппла килпмеура пд извпра 

Телпвренца, на јужним пбрпнцима 

Фрущке гпре, налази се манасуир Велика 

Ремеуа. Према легенди, пснпвап га је краљ 

Драгууин крајем XIII века. Ипак, није 

сигурнп пвп предаое, ниуи кп је псниваш, 

али са сигурнпщћу мпжемп рећи да је 

манасуир вепма суар. У званишним 

извприма, Велика Ремеуа се први пуу 

јавља ппд уим именпм 1562.гпдине. Храм 

је ппсвећен Свеупм великпмушенику 

Димиурију. Исупришари смаурају на пснпву 

неких ппдауака да је пдмах псликана и 

унууращопсу храма, у кпјем се и данас налазе мали, али вепма важни фрагменуи српскпг 

фрескпсликарсува. 

Манасуир су Турци спалили накпн напущуаоа Срема, ппшеукпм XVIII века. Ипак, у исупм веку, 

заппшиое и прпцвау Велике Ремеуе. Царска привилегија је манасуиру издауа 1722.гпдине, и 

уада ппшиое оегпва грађевинска пбнпва. У уп име су мпнаси манасуира Ракпвица кпд 

Бепграда, Великпј Ремеуи ппклпнили  шеуири пресупне икпне, кпје су сликали руски 

икпнпписци. 

Манасуир ппседује највищи звпник у Срему, виспк 38,6 меуара. Предсуавља вепма мпћну 

грађевину виспку псам спраупва. На првпм спрауу се налази мала капела ппсвећена Свеупм 

Јпвану КРСТИТЕЉУ. На пеупм спрауу је направљен видикпвац. На щесупм су били предвиђени 

шаспвници. Главни мајсупр је бип Немац Јпханес Вилхелм, а главни куиупри су били Андреј 

Андрејевић и оегпв брау Јакпв. И црква је зидана у барпкнпм суилу какп би се уклапала у 

пкплину звпника. Манасуирски кпнаци ппкпљавају манасуир. Пд некадащоег фрескп 

сликарсува сашувани су самп фрагменуи. Вепма је инуересанунп да је манасуир и сппља бип 

исликан, щуп је сасвим неупбишајенп. Пд уих фресака сашувана је икпна Бпгпрпдице са малим 

Хрисупм изнад северних врауа. На левпј и деснпј сурани архангели Михајлп и Гаврилп, а на 

јужнпј сурани два рауника, пд кпјих је један Свеуи Димиурије, а други лик није видљив, мада и 

на псуалим фрескама није лакп расппзнауи 

свеуиуеље.  

Други свеуски рау је уакпђе ппусупщип манасуир. 

Ппкрадене су икпне, коиге, рукпписи и разне 

манасуирске драгпценпсуи. Гпдине 1943. Манасуир 

је спаљен, уе су псим храма, унищуени и кпнаци, 

суилски намещуај из салпна,  урпезарије и намещуај 

мпнащких келија. 

Данас, манасуир је пбнпвљен и шини живу цркву са 

свим верницима кпји га редпвнп ппсећују. Пвп је 

мущки манасуир и један пд ури фрущкпгпрска 

манасуира где се свакпдневнп служи лиуургија. Слпбпднп се мпже рећи да је Велика Ремеуа, 

пдмах накпн Гргеуега, најуређенији пд 17 фрущкпгпрских манасуира, и суаје у први ещалпн у 

кпјем се налазе Раваница, Крущедпл, Хпппвп и Јазак.           Кауихеуа Драгана Кпншаревић 
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СОМАЛИЈА 
Спмалија је држава на северписупку Африке. Граниши 

се са Чибууијем, Еуиппијпм и Кенијпм. Спмалијска 

пбала са 2720 км је најдужа на афришкпм кпнуиненуу. 

Северни деп земље је брдпвиу са надмпрскпм 

висинпм пд 1000 дп 2000 меуара, а средищоа и јужна 

ппдрушја су равна са прпсешнпм висинпм исппд 200 

меуара. Реке Јуба и Щебел извиру у Еуиппији и уеку 

према југу у Индијски пкеан, али га Щебел не ппсуиже, 

псим у кищнпм перипду. Занимљивп је да Спмалија 

лежи на пплупсурву, кпје се сликпвиуп назива „Рпг 

Африке“. Клима је  пбележена виспким уемперауурама 

упкпм целе гпдине, сезпнским мпнсунима 

(перипдишни веурпви кпји су леуи усмерени са мпра на 

кппнп – пкеански,а зими са кппна на мпре – 

кпнуиненуални) и неправилан расппделпм падавина са 

шесуим раздпбљима сунца. Средои дневни 

кпнуиненуални максимум је пд 30 дп 40 суепени 

целзијуса, псим на висинама и дуж исупшне пбале. 

Средои дневни  минимум креће се између 15 и 30 

суепени целзијуса. 

За афришку земљу Спмалија је 

неубишајенп еунишки хпмпгена; шак 85% 

суанпвнищува шине еунишки Спмалци кпји су, 

међууим, ппдељени у мнпге кланпве, 

исупријски сукпбљене пкп пскудних 

прирпдних ресурса. Гпупвп сви суанпвници 

пп верписппвесуи су муслимани. Псим 

службенпг спмалскпг, у уппуреби су и 

арапски, енглески и иуалијански језик. 

Главни град је Мпгадищ. 

Збпг ппупунпг недпсуаука државне 

кпнурпле спмалијска привреда је једна пд 

најнерегулисанијих на свеуу. Спмалија је једна пд најсирпмащнијих земаља на свеуу. 

Спцијални, здравсувени и пбразпвни 

сисуем гпупвп да не ппсупје.  Већина 

суанпвника бави се нпмадским 

супшарсувпм. Занимљивп је  да Спмалија 

збпг пдсусува државне регулауиве има 

један пд најпрппулзивнијих 

уелекпмуникаципних секупра у регији. 

Пд валууа, највище се кприсуи америшки 

дплар. Нема средищое наципналне 

банке па неке фирме и власупдрщци 

щуампају сппсувени нпвац. Знашајан 

извпр прихпда Спмалијаца 
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предсуављају дпзнаке мнпгпбрпјне 

дијасппре.  

БДП (брууп дпмаћи прпизвпд) 

је за 2004.гпдину прпцеоен на 600 

УСД (америшких дплара) пп 

суанпвнику. Укупна ппврщина 

Спмалије изнпси 637.657 км 

квадрауних, а суанпвнищувп се 

прпцеоује на 8.223.000. Спмалија је 

била једна пд мнпгих земаља кпје су 

биле ппгпђене цунамијем у 

Индијскпм пкеану, кпји је уследип 

накпн земљпуреса у Индијскпм 

пкеану 2004. гпдине. Шиоеницада је 

усмруип 275,000 људи и разприп пбалу пд Индпнезије дп Спмалије у Африци, шини га једним 

пд најсмрупнпснијих прирпдних кауасурпфа у мпдернпј исуприји.   

 

 

 

 

 

Jпвана Јанкпвић  VIII-2 
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ДЕЛХИ – ИНДИЈА 
Оу Делхи је град у Индији, кпји се налази у пквиру 

специјалне уериуприје ппд управпм Ценуралне Владе 

Индије. Град је и седищуе Владе Индије. Уже ппдрушје 

Делхија има 11,2 милипна суанпвника (2006.), а щире 

ппдрушје 17,7 милипна суанпвника. Делхи је бип главни 

град некпликп царсуава и има пкп 60.000 сппменика. 

Делхи је имап сурауещки пплпжај у севернпј Индији и 

дпминирап је суарим ургпвашким пууевима кпји су ищли 

пд северпзападне Индије дп дплине Ганга. Збпг упга је 

Делхи дугп бип знашајан кулуурни, пплиуишки и 

инуелекууални ценуар. Збпг великпг дпсељаваоа Делхи 

је један пд градпва кпји најбрже расуу. Свеуска банка је Делхи прпгласила најзагађенијим на свеуу. 

За Делхи се верује да је Индрапращуа из епа Махабхарауа и да је пснпван пкп 5000. Гпдине пре нпве ере. 

Али најсуарији археплпщки налази су из Маурја перипда. Шувени гвпздени сууб је направљен у дпба 

Кумара Гупуе. Псам великих градпва је упкпм исуприје грађенп у ппдрушју Делхија. Динасуија Тпмара 

Рачпуу је пснпвала Лау Кпу 736.гпдине близу Кууаб 

минареуа. Следиле су Килчи динасуија, па Туглук, 

Сајидсјка и Лпди динасуија. Те разлишиуе динасуије су 

градиле разлишиуе уврђаве. Делхи је 1857.дпщап у сасуав 

Бриуанске Индије. Калкууа је ппсуала  главни град, а Делхи 

је ппнпвп ппсуап главни град уек 1911.гпдине. Бриуански 

архиуекуа Едвин Луујенс је дизајнирап Оу Делхи кап 

седищуе владе. Оу Делхи ппсуаје главни град Индије 

ппсле 1947.гпдине. 

Делхи је увек бип екпнпмски ценуар северне Индије. 

Делхи је бип највећи индусуријски град северне Индије. У 

задое време сервисни секупр се наглп развија збпг мнпгп пбразпване радне снаге, кпја гпвпри енглески 

језик. Тп је привуклп мулуинаципналне кпмпаније, ппсебнп у секупру инфпрмаципних уехнплпгија, 

уелекпмуникација и банака. Делхи свпјим бпљим живпуним суандардпм привлаши мнпгп људи из 

сепских ппдрушја Индије. Збпг велике миграције Делхи је један пд градпва кпји расуу најбрже на свеуу. 

Делхи је бип ценуар некпликп царсуава са разлишиуим религијама. Збпг упга има јединсувену исуприју 

мещаоа разлишиуих кулуура. Суари град је месуп где су мпгулски и муслимански владари саградили 

некпликп архиуекупнских шуда пппуу Масчид чамије и 

делхијске црвене уврђаве. На Унескпвпј лисуи свеуске 

бащуине налази се Хумајунпв грпб и Кууаб минареу. Пд 

других знашајних сппменика исуишу се Индијска врауа и 

асурпнпмска ппсервауприја из 18.века Чануар Мануар. Храм 

Лпуус је симбпл делхијске религипзне уплеранције и 

јединсува. Храм Лпуус предсуавља пример мпдерне 

индијске архиуекууре. Највећа чамија у Индији је Масчид  

чамија. Већина људи у Делхију су хинуисуи, а Барла Мандир 

је храм ппсвећен хиндускпј бпжици бпгаусува. 

Јавни урансппру у Делхију шине аууп-рикще, ауупбуси, 

меурп, уаксији и железница. Ауупбуси превпзе 60% суанпвнищува. Тпкпм 2001. У Делхију је билп прекп 3 

милипна впзила. Град се супшава са уещким прпблемима у сапбраћају, великпм загађенпщћу ваздуха и 

великим сапбраћајним гужвама. Да би се рещили сапбраћајни прпблеми ппшелп се са изградопм 

меурпа. Меурп је прпрадип 2005.са ури пперауивне линије и превпзи самп 1% суанпвнищува. Збпг 

прпблема загађеоа ваздуха, сви јавни превпзници мпрају кприсуиуи гас умесуп дизела.                                      

Тепдпра Ппппвић  VIII-2 



СТВАРАЛАЧКИ КУТАК 

 

 

13 

ПОСЕТИЛИ СМО СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ  

ЧЕТИРИ ЛАВА - Ђузепе Иуалијан је саградип Шеуири лава у Сремским Карлпвцима. 

Ппдигнуу је ппред Ппщуине, а касније је премещуен ппред Сабпрне цркве. САБОРНА 

ЦРКВА – Када се улази, прекрсуи се и ппљубе две икпне. Мущкарци супје с десне 

суране, а жене са леве суране. Црква је суара прекп суп гпдина. КАПЕЛА МИРА – Пре 

некпликп векпва је бип рау. Турска и Србија су раупвали и пдлушили су да се дпгпвпре. 

Разгпвпр је урајп седамдесеу два дана и када су се дпгпвприли пдлушили су да пресуану 

и да саграде Капелу мира. ДВОР – Икпне у двпру су лепе, а зидпви направљени пд 

пвшије кпже. Двпр има седам прпсуприја и има пунп икпна. Једна пд оих је јакп 

инуересануна и нас ппгледпм увек прауи.                               

Стефан Кескенпвић  IV-3 

 

САБОРНА ЦРКВА – У цркви су суплице за суарије људе. Има плуар где не мпгу жене да 

улазе већ самп свещуеници и мущкарци.    

Исидпра Бигпвић  II-1 

ПАТРИЈАРШИЈСКИ ДВОР – Тамп је живеп Пауријарх. У музеју се шувају икпне и из 

манасуира се дпнпсе да се защуиуе. Највище ми се свиђа музеј.   

Ивана Димитрић  II-1 

КАПЕЛА МИРА – Срби и Турци су раупвали 500 гпдина, пдлушили су да прегпварају. На 

упм месуу направили су Капелу мира у пблику купе да ппдсећа на щаупр. Капела мира 

има 4 улаза да се не би свађали кп ће да уђе први. Разгпварали су за пкруглим суплпм.   

Стефан Никплпвски  II-1 

БОГОСЛОВИЈА – је щкпла у кпју иду дешаци кпји желе да буду ппппви. Мени је 

занимљивп щуп ушеници Бпгпслпвије ппсле шаспва не иду кући већ псуају у 

Бпгпслпвији.  

Сташа Ппппвић  II-1 

 

Јесен 

 

Весеп, раздраган веуар пирка 

Жууи, сиви жууи , сиви лису дирка. 

Спшна, зрела Спшна зрела мирисна 

крущка 

На грани шека кап на грани шека кап 

запеуа пущка. 

 

Деца се играју у мраку 

Дпк нпгама дпк нпгама щущкају лищће 

у парку. 

Тек щуп је Тек щуп је јесен суигла 

Велику велику пращину у граду је дигла. 

 

Сузнп небп плаше, 

Плаше кап да је ружнп паше. 

Изащли смп наппље 

Испружили дланпве. 

Суаде кища изненада, 

Ппјави се сунце уада. 

 

Бип је уп сиви дан, кищан 

Расуерап га веуар несуащан. 

 

Катарина Ракић  III-3 



СТВАРАЛАЧКИ КУТАК 

 

 

14 

Јесеоа песма 
 

Дпщла је јесен, а неке малене пуице 

На југ се селе. 

На дрвеуу плпдпви зрели, 

Па и уп децу весели. 

 

Јединп капи кище нису уище, 

Већ падају јакп, 

Тпме се деца не веселе, 

Па се збпг упга у кућу селе. 

 

Ива Илић  III-3 

 

Јесен 
 

Дпщла нам је јесен жууа 

Веуар нпси лищће с пууа. 

 

Лищће жууи, а небп се мууи 

Јесен дпђе 

Са спбпм дпнесе слаукп грпжђе. 

 

Јесен нам је уу 

Улица је дпбила бпју жууу. 

 

Никпла Бркић IV-2 

Јесен 
 

Дплази нам јесен пдлази нам леуп, 

Спшнп грпжђе зри, беремп га ми. 

На суази щущуи лищће щарене бпје, 

Даје нам знакпве да нас јесен зпве. 

 

Мартина Ладпцки  IV-2 

 

Јесен 
 

Пј јесени дпђи ближе. 

Плпдпви су зрели, 

Па се свакп деуе весели. 

 

Ивана Пепић  IV-2 

Јесен 
 

Дплази нам јесен жууа и велика. 

Биће пунп кище, а и жууих плпдпва. 

Биће нам дивнп кад јесен дпђе, 

Биће дивнп, јещће се грпжђе! 

Јесен је лепа и оене бпје. 

Сви јпј се диве и сви је впле. 

 

Огоен Ивкпвић  IV-2 

 

Јесен 
 

Суиже јесен лепа, злауна 

Прелази ми прекп прага. 

У щуми сви праве кућу, 

Да пдспавају хладну зиму. 

Лищће ће дпбиуи свпје лепе бпје. 

 

Данијела Клпбучар  IV-2 

 

ЧУДЕСНА ЋУД ПРИРПДЕ 

Ппшела је кища и веуар је дувап. Касније је ппшелп да грми и сева. Небп је билп умурнп, 

а пблаци сиви, а ппнеки и црн. Кища се ппјашавала и веуар је бип јаши. Дунав се излип и 

била је ппплава дп ценура. Ппупк близу щкпле је бип прљав и била је мууна впда. Веуар 

кпликп је бип јак ищшупап је некпликп грана и дрвп из кпрена. Билп је хладнп. Лисупви 

са грана су ппадали. Пууеви су били мпкри. Билп је пунп бара и блауа. Кища је била бащ 

јака. Веуар је бип јак, снажан и хладан. Ппсле се све смирилп. Небп је билп лепще, 

ведрије, а пблаци лепи. Впда се ппвлашила и ппсле некпликп дана је све билп лепп кап 

и пре. 

Ивана Пепић  III-2 



СТВАРАЛАЧКИ КУТАК 

 

 

15 

ЧУДЕСНА ЋУД ПРИРПДЕ 

Билп је мнпгп вруће и сунце је грејалп. Мпја 

другарица и ја смп се щеуали улицпм. Пдједнпм је 

ппшеп веуар да дува, а сунце да се склаоа иза пблака. 

Ппшелп је биуи мрашнп кап да пада мрак. Кища је 

пплакп ппшела да пада. Пуцали су ракеуе да не буде 

леда. Ущли смп у кућу. Пд мале кище ппшеп је велики 

пљусак. Билп је мрашнп, блауоавп, мпкрп. Грмелп је је и севалп. Пблаци и небп нису 

били лепи, негп су били црни. Веуар је дувап, све је нпсип пред спбпм... Пресуала је 

грмљавина, сунце је пбасјалп и није вище дувап јак веуар, ниуи је билп мрашнп. Сунце 

је наппкпн засијалп и билп је лепп и упплп.                                                        

Ивана Жунић  IV-2 

ЧУДЕСНА МПЋ ПРИРПДЕ 

Кища је ппшела да пада на све суране, и да сувара ппплаву. Људи кпји су се налазили 

усред кище нису мпгли да дпђу дп свпг дпма јер је била ппплава, ја сам им приуршала у 

ппмпћ, сигурна да ће биуи дпбрп и пуићи у свпј дпм. Налазилп се једнп гнездп на 

дрвеуу са пуишицама. Када је дунуп јак веуар пуишје гнездп је кренулп да пада са малим 

пуишицама, ја сам ухвауила гнездп и врауила га на дрвп. Ппсле некпг времена су ппшеле 

да падају леденице кап драгуљи. Леденице су ппшеле да руще цреппве. Зауим щину 

муоа, за опм друга и урећа. Муоа је унищуила свп 

дрвеће, да су се шак и најсуарији људи уплащили. Сви су се 

заувприли у свпје дпмпве, улице су биле празне. Неке 

живпуиое су угинуле, неке су нащле склпнищуа. Једна 

маца је била заглављена на дрвеуу, сама, мпкра и 

уплащена. Кища је прпщла, али је све унищуила. Пвакп 

нещуп ни најсуарији људи нису дпживели. 

                                                                                                 Тамара 

Јанкпвић   IV-1 

ЧУДЕСНА ЋУД ПРИРПДЕ 

Кища је ппшела јакп да пљущуи. Пдједнпм ппсуаје хладније и сви људи беже у свпје 

куће.Кища је падала дан и нпћ, кап нпвшићи из чака. Улица је била пуна впде и без 

иједнпг шпвека на улици. Ппшеп је да дува јак веуар, нпсип је цреппве, шупап дрвеће. 

Људи крпз прпзпр гледају свпје бащуе и уугују. Ппшеп је и јак град кпји је ппразбијап 

прпзпре и цреппве. Веуар је пувприп капију, нпсип цвеће кпје су људи засадили. Лед се 

уппип и пунип јендеке впдпм. Никп није верпвап щуп се десилп. Псеуип се мирис 

свежине. Веуар је лпмип гране кпје су падале на жице кпд бандере па није билп сурује. 

Људи су мпгли самп да ппсмаурају сребрни град,  а куће су прпкищоавале. Живина се 

сакрила у кпкпщиоце, а пси су се сакрили у свпје куће. Пдједнпм је град пресуап и 

веуар је пресуап да дува. Људи су изащли из свпјих кућа и гледали свпје унищуене 

биљке. Пблаци су се разищли, а сунце је ппшелп јакп да сија.                                  

Стефан Маркпв  IV-2 
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МПЈ ЛЕТОИ РАСПУСТ 

Пвпг леуоег распусуа сам прпвела вепма лепп и 

узбудљивп. Пнп щуп ћу највище памуиуи је мпј пуу за 

Египау са сесурпм и уеукпм. Египау је земља у Африци. 

Пвпг леуа први пуу сам леуела авипнпм. У ппшеуку сам се 

малп бпјала, али кад сам узлеуела бип је леп псећај. 

Месуп где смп леупвале зпве се Хургада, а хпуел се зпве 

„Гранд плаза респру“. Пнп щуп ми се највище свиделп су 

базени пкп хпуела кпјих је билп 10 са упбпганима. У 

Хургади сам први пуу кафић у средини базена, а уамп смп 

мпгли да да једемп сладплед и пијемп спкпве кпликп смп 

хуели. Купали смп се у Црвенпм мпру, кпје је јакп упплп и пунп щкпљки. Једнпг дана 

смп ищли на излеу, па смп видели камиле и сликале смп се са оима. За време пвпг 

леупваоа уппзнала сам пунп нпвих другара, са кпјима ћу и даље да кпнуакуирам.                                                  

Тепдпра Купрес  IV-2 

ЛЕТОИ ДАНИ У АДРИЈИ 

Пвај распусу прпвеп сам у Адрији. Тп је врлп лепп и малп месуащце у севернпј Иуалији. 

У оему има пунп лепих црккава, виспких зграда, зелених дрвпреда и паркпва... 

Градићем и уским улишицама је щеуалп мнпгп пдраслих људи и деце јер је била нека 

прпслава. Све радое су радиле дп ппнпћи, град је бип псвеуљен , шула се свирка на све 

суране, а певаши су певали. Щуандпви су били препуни разних сувари. Неки шика је 

прпдавап неке јакп суаре и пшуване сувари. Видели смп суаре сребрне кащике, 

грампфпн кпји јпщ увек ради, суаре слике, вепма суар нпвац и суаре суриппве. На 

једнпм месуу сам видеп нещуп непбишнп. Биле су уп слике Мусплинија и Хиулера, људи 

кпји су заппшели Други свеуски рауз. Тп ми је све уауа пбјаснип, а шп сам за оих и на 

уелевизији и у коигама. Кући сам се врауип пун разлишиуих ууисака и ппжелеп ппеу да 

пдем уамп. 

Душан Напрта  IV-2 

ЗЕЧИЋИ 

Мпја зешица је крајем леуоег распусуа пкпуила дванаесупрп зешића, пд кпјих је псмпрп 

преживелп. Све је ппшелп пвакп: мпја сесура Сара је хранила зешеве и видела да се у 

зешицинпм кавезу, у слами, нещуп мрда. Ппзвала ме је и рекла да се зешица пкпуила. 

Нисам верпвала, иакп сам сама уп мислила па сам рекла да су уп бубе мрдале сламу. 

Ппзвале смп маму. Мама је рекла да се зешица заисуа пкпуила. Ппзвале смп уауу и 

брауа Јакпва, и рекле им радпсну весу. Некпликп дана касније, зешићи су се већ видели, 

па смп их избрпјали. Такп је зека Двппека дпбип свпју прву децу. Зешићи јпщ расуу, и 

ускпрп ће изаћи из гнезда и скакууауи пп кавезу. Ппщуп су кавези мали, мпћи ћемп да 

задржимп једнпг или два зешића. Псуале ћемп мпрауи да дамп. Ја се радујем пвим 

зешићима, и шекам следеће. 

Тепдпра Ппппв  IV-2 
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МПЈЕ ЗАДУЖБИНЕ 

Иакп сам мала и ја мпгу да ушиним задужбину. Близу мпје куће живи једна суара бака 

Свакпга дана би је видела у двприщуу и јавила би јпј се. Једнпг дана кад сам ищла у 

радоу пп хлеб видела сам да баке у двприщуу нема. Брзп сам пуищла кући да пиуам 

маму где је бака, а пна ми је рекла да је бака малп бплесна. Пиуала сам маму да ли 

мпгу да је ппсеуим, а пна ми је рекла да мпгу, али да будем уиха. Бака је заспала, а ја 

сам пуищла у радоу да купим хлеб и павлаке. Кад сам дпщла, скувала сам баки шај и 

дала јпј шајних кексића. Дивнп сам се прпвела кад сам ппмагала баки. Наушила сам да 

увек уреба ппмагауи другим људима.                   

Бпјана Стјепанпвић   IV-3 

СТВАРАМ СВПЈУ ЗАДУЖБИНУ 

Неке сувари у живпуу радимп из жеље и мпгућнпсуи, а некад из сиууације у кпјпј се 

налазимп. Мпја  другарица и ја смп пуищле у парк да се играмп. Време је билп идеалнп 

за игру. У парку је билп пунп деце. Сви су били весели. У једнпм делу парка, били су 

неки дешаци. Изгледалп је кап да се играју, али кад смп прищле, виделе смп какп пни 

муше некп малп маше. Билп ми је суращнп. Маше је билп малп и незащуићенп. Прищла 

сам и рекла да је уп мпје маше и да га псуаве на миру. Намернп сам их  слагала какп би 

пресуали са мушеоем. Ја у сувари и не вплим машке, али пва маца је била уакп лепа и 

пдмах ми је прирасла за срце. Узела сам је у нарушје. Малп сам се бпјала, зауп щуп 

никад раније  нисам држала маше у рукама. Мислим да је и пна имала сурах пд мене. 

Тај сурах није дугп урајап. Дпнела сам је кући и сипала јпј упплпг млека. Такп је псеуила 

мпју љубав према опј. Мислим да у живпуу уреба шиниуи дпбра дела јер  се у живпуу 

дпбрп увек враћа дпбрим.                                                                         

Бранислава Пантић  IV-3 

ЉУБАВ 

Била је љубав кпјпј није све решенп п неппзнауим вијугама дуще, у јуурима и суупнима 

кад пбмаоују и сунце кпје није исписалп све знаке п псећаоу живпуа.И црн је сада 

мирис ищшезлих загрљаја, ппуамнели небпсклпни изнад смруи щуп ппзнају кпраке 

лууалице дпк плашу калдрмпм града...Једнпм се пришинилп у грпзи сванућа, кад је 

распрщенп дрхуаое да је у грудима билп ужаснп недпсаоанп. Да је слеп некп кп је 

плакап за крхким пблакпм... да никад рука неће април нацруауи, да никад нећещ биуи 

без сураха сулудпг пред сменпм суаре и нпве гпдине. Траве и људи, смех и впде, у 

сувари и пши, и све щуп се врщи гпоенп хладнијпм уищинпм пд пне щуп лебди крај 

звезда, сасуавља се у немирнпј дружби и распада у бпли, кап лису ппд снегпм, кап 

прплеће невпљених... 

Лаганп пдмише спрпвпд крпз мпдре дсљине, расурганих загрљаја, жила кпје раздиру 

пауое, шађавих ппвпрки снпва, усппмена кпје су упрљали пукуцаји шаспвника... 

Узалуд реши. Узалуд се уелп излива у слпва и бпје. Спраће ударе бпла и крваве ппљупце 

суза – неурагпм, прве јесеое влаге... И дп дна наще раке, нећемп се смириуи никада 

вище... 

                                                                                                                          Тара Јпвић   VIII-3 
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ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Прва аспцијација на ппјам инклузија јесуе укљушиваое 

деце са уещкпћама у развпју у редпван васпиунп-

пбразпвни сисуем, щуп данас и јесуе правп знашеое пве 

реши. Међууим, наще мищљеое је да је инклузија нещуп 

щири ппјам кпји није везан самп за васпиунп-пбразпвни 

сисуем, већ ппдразумева укљушиваое деуеуа у 

друщувени живпу заједнице на свим нивпима. Тп знаши 

да је први кпрак инклузије прихваћенпсу деуеуа са 

пмеуенпсуима унууар саме ппрпдице, пракуишнп већ пп 

рпђеоу. Други кпрак је квалиуеунп месуп у друщуву уе 

ппрпдице кап целине. Накпн пвпга следе пбразпваое и 

прпцеси усвајаоа вещуина за сампсуални живпу и рад у 

заједници. Псампсуаљиваое и дпсупјансувен живпу 

пдрасле пспбе са смеуоама јесуе крајои исхпд ппупуне инклузије и гпвпри п суепену 

цивилизпванпсуи друщува, пднпснп п ппщупваоу људских права кпја се пднпсе на све шланпве 

друщува. 

Шлан 28. Кпнвенције  УН п правима деуеуа гласи: Деуе има правп на пбразпваое. Држава је 

пбавезна да псигура бесплаунп и пбавезнп пснпвнп пбразпваое у складу са сппспбнпсуима 

деуеуа. Щкплска дисциплина ће се спрпвпдиуи у складу са правима деуеуа и уз ппщупваое 

оегпвпг дпсупјансува... 

Инклузивни мпдел пбразпваоа уреуира пбразпвни 

мипдел кап прпблем. Деуе са развпјним уещкпћама 

улази у пбразпвни сисуем без ппкущаја да га 

„ппправимп“ и прилагпдимп сисуему. Деуе иде у 

щкплу кпју би ппхађап да нема смеуое у развпју, а 

прпграм и меупде рада су прилагпђене оегпвим 

ппуребама. Ушиуељ је псппспбљен да изађе у сусреу 

и у прпцес ушеоа укљуши сву децу са разлишиуим 

индивидуалним ппуребама, а пкружеое је маое 

ресурикуивнп и бпље прилагпђенп ппуребама све 

деце. Пвај мпдел је дугпрпшнп пдржив и 

најјефуинији, мпгућнпсуи све деце у свим 

акуивнпсуима щкпле су максималнп уједнашене. У 

пквиру пвпг мпдела права све деце на пбразпваое 

су преппзнауа и у мпгућнпсуи су да се реализују. 

Инклузија је ппкреу у пквиру спцијалнпг мпдела кпји кап пснпвни прпблем наглащава пднпс 

друщува према разлишиупсуи (инуелекууалним, физишким, кулуурплпщким, језишким...) сурах, 

предрасуде и незнаое узрпкују искљушиваое пних кпји су другашији. Суавпви се меоају крпз 

инуеракцију и заједнишки живпу. Зауп је у спцијалнпм мпделу акценау на сувараоу уих услпва у 

друщуву, а не на пспби кпја је разлишиуа. Знаши, не ппкущавамп да „излешимп“ другашије, већ 

да „излешимп“ друщувп. Инклузија није хуман пднпс према деци са уещкпћама у развпју, већ је 

хуман пднпс према сппсувенпм живпуу и будућнпсуи. 
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SCHLEUDERBALL 
Израз ппуише пд немашке реши schleudern – бациуи, завиулауи и реши ball – лппуа. Пвп је екипна 

игра бацаоа лппуе са пмшпм. Пснпвни циљ игре је да се лппуа пребаци  иза прпуивнишке 

пппрешне линије игралищуа. Пва игра је била пппуларна између два свеуска рауа у Немашкпј и 

Аусурији. Шесуп је била у 

прпграму гимнасуишких 

манифесуација. Инаше, бацаое 

лппуе с пмшпм била је у 

Немашкпј, пд 1931-1934. И једна 

пд аулеуских дисциплина 

бацаоа, па су прганизпвана 

ппјединашна првенсува и впђени 

наципнални рекпрди. 

 

Игралищуе је  правпугапник; 

дужина уздужне линије је 100 

меуара, а пппрешне линије 15 

меуара. На удаљенпсуи пд 30 

меуара пд пппрешних линија, пп 

щирини шиуавпг игралищуа, ппвушена је на свакпј сурани пп једна испрекидана линија, иза кпје 

се извпди ппшеунп бацаое. Лппуа јео пд кпжнпг пмпуаша, испуоена живпуиоскпм длакпм 

(раније), а данас мпдернијим мауеријалима. Ппсег јпј је 65-70 ценуимеуара, а уежина пд 1,5 

килпграм. За пмладинце и жене лппуа  има ппсег 55-60 ценуимеуара и уежине пд 1 килпграм. 

На лппуи је прищивена пмша (рушка) дуга 28 ценуимеуара, а щирине 2,5 ценуимеура. 

У игри суделују две екипе пд 5-8 играша. Играши се 

пре ппшеука игре размесуе пп щирини и дужини 

игралищуа, према свпјпј линији за ппшеунп бацаое. 

Тај играш мпра пбавезнп да супји иза свпје линије 

ппшеунпг бацаоа. Акп играш преркпраши линију за 

ппшеунп бацаое, оегпва екипа се кажоава казненим 

бацаоем, с месуа где је ппгрещип. Играши кпји 

извпде ппшеунп бацаое, кап и играши кпји бацају 

лппуу у упку игре, насупје је бациуи щуп даље према 

прпуивнишкпј сурани игралищуа и на уај нашин 

присилиуи прпуивнишке играше на ппвлашеое у 

смеру према оихпвпј пппрешнпј линији игралищуа. 

Акп лппуа падне на игралищуе, пнда је један пд најближих прпуивнишких играша баца с упг 

месуа щуп даље у прпуивнишкп ппље.Међууим, прпуивнишки играши имају правп ухвауиуи или 

заусуавиуи лппуу у леуу, има правп да је баци с упг месуа у прпуивнишкп ппље. Играш кпји 

пребаци лппуу прекп прпуивнишке линије игралищуа, ппсуиже за свпју екипу 1 бпд. Игру 

насуавља ппшеуним бацаоем, екипа кпја је изгубила бпд. Акп лппуа пређе уздужну линију 

игралищуа, у игру је враћа један пд прпуивнишких играша, оихаоем испружене руке. Инаше, 

лппуа с пмшпм мпже се у упку игре бациуи и пкреуаоем пкп уздужне пси  уела, на нашин какп се 

у аулеуици извпди бацаое кладива или диска. Игра ураје 2 пууа 20 минууа. Пдмпр ураје 5 

минууа, а ппбедник је екипа кпја ппсуигне вище бпдпва. 
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НАЦИОНАЛНИ ПАРК – СЕМИЈЕН – ЕТИОПИЈА 
Еуиппија је 1969.гпдине пснпвала први наципнални 

парк у земљи. Међууим защуиуа 220 км квадрауних 

наципналнпг парка Семијен на жалпсу вище је 

уепријске негп пракуишне прирпде. Та пбласу је била 

ппприщуе раупва у дугпм сукпбу између Еуиппије и 

Ериуреје, и кап ппследица упга, мнпге избеглице су уу 

нащле уупшищуе. Еуиппска висправан је једна пд 

најгущће насељених пбласуи исупшне Африке. И кап 

да уп није дпвпљнп, ппследоих гпдина пва зпна је 

ппгпђена суращнпм сущпм. 

Предеп у наципналнпм парку је непбишнп леп. Ппред Рас 

Дащан Тераре – највищег врха у Еуиппији са 4.630 меуара 

– висправан шини и низ врупглавих гудура и лиуица, 

сувпрених вулканскпм ерпзијпм, сурана виспких и дп 1.500 

меуара и дугашких 35,4 килпмеура. Вегеуација је  пд 

великпг бпуанишкпг знашаја. Препвлађују зељасуе биљке 

или пне уипишне за планинску савану, са чинпвским 

лпбелијама. Вегеуацију, међууим угрпжава демпграфски 

приуисак. Ппљппривреда и испаща изазвале су 

смаоиваое уренуунпг ппкриваша, щуп је дпвелп дп 

мещаоа абисинскпг кпзпрпга с другим врсуама. Оегпви 

рпгпви су вище пд пд једнпг меура дугашки и предсуављају најураженији урпфеј еуиппских 

рауника. Крзнп му је свеулпсмеђе бпје, снажан је и мпже уежиуи дп 135 килпграма. Шесуп је 

пписиван у еуиппским миупвима и легендама. Пн је симбпл пве земље, али данас их јпщ има 

пкп 150 примерака виспкп у неприсуупашним гудурама 

семијенских висија у гудурама. Абисински кпзпрпг је јпщ 

1963.гпдине дпдау на црвену лисуу угрпжених врсуа 

међунарпдне уније за защуиуу прирпде, и какп би 

защуиуила оегпвп суанищуе. Јпщ једна ендемска врсуа је 

абисински вук. Тп је најређа врсуа у ппрпдици паса са 

некпликп супуина препсуалих припадника и нема 

примерака кпји се узгајају у вещуашким услпвима. Јпщ 

једна врсуа ппсуаје на пвпј висправни је геладски павијан 

кпји је спап на на самп 400 примерака, а раније је бип 

распрпсураоен пп шиуавпм кпнуиненуу. Пвп сувпреое са 

гривпм слишнп лављпј маое је агресивнп и радпзналп пд 

свпјих најближих рпђака. Пн је најспреунији мајмун и једини кпји се искљушивп храни самп 

уравпм. 

Парк је дпм и за друге сисаре за кпје се смаура да им преуи исуребљеое иакп живе и у другим 

делпвима Африке. Тп су: афришка дивља машка, пусуиоски рис и пегава хијена. УНЕСК-п је 1996. 

Гпдине пдлушип да наципнални парк Семијен уврсуи у лисуу угрпжене свеуске бащуине. 

Лпкална власу вище впди рашуна да ублажи пауое суанпвнищува, ппгпђенпг глађу и бплещћу. 
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ОЧУВАЊЕ ФРУШКЕ ГОРЕ  -  ПРВИ ДЕО 
Фрущка гпра  ће у наредним гпдинама ппсуауи знашајни развпјни факупр и мпдерни регипн, 

знашајан не самп за ппщуине кпје уу 

гравиуирају, већ и за ппкрајину и 

шиуаву земљу. Управп је ппшеп да се 

израђује Масуер план пдрживпг 

развпја Фрущке гпре. Пвим планпм, 

пре свега, предвиђенп је да се 

защуиуе прирпдне реукпсуи и 

вреднпсуи на пвпј планини, 

геплпщкп наслеђе, али и да се 

пбезбеди развпј лпвсува, рибарсува, 

щумарсува, пшеларсува. Ппсебнп ће 

се ппуенцирауи на руазвпј ууризма 

пд верскпг, едукауивнпг и вепма акууелнпг – сепскпг  и екп ууризма. 

Превенуивне мере ће пбухвауауи уппзнаваое суанпвнищува, ппсеуилаца, кприсника прпсупра 

са кприсним и щуеуним акуивнпсуима, дпзвпљеним и забраоеним акуивнпсуима, мерама 

пгранишеоа, пууем едукације, прпмпуивнпг и прппаганднпг мауеријала, медија и средсуава 

инфпрмисаоа у циљу пшуваоа и унапређеоа бипдиверзиуеуа у защуићенпм прирпднпм дпбру. 

Репресивне мере пбухвауају щуп ажурније пукриваое ппшинилаца недпзвпљених радои пууем 

шуварске службе и дпследнп спрпвпђеое закпнпм прпписаних казнених пдредби. 

Ппдрушје Фрущке гпре пбухвауа делпве уериуприје седам ппщуина: Инђија, Рума, Ириг, Щид, 

Башка Паланка, Бепшин и Сремскли Карлпвци, кап и делпве градпва Нпвпг Сада и Сремске 

Миурпвице. Збпг прирпдних и кулуурнп исупријских вреднпсуи щумски кпмплекс на планини је 

1960.гпдине прпглащен наципналним паркпм, а у 

међунарпдним пквирима прпглащен је за 

знашајнп ппдрушје за биљке и пуице. Дпсадащоа 

исураживаоа и анализе ппказују да се Фрущка 

гпра развијала неравнпмернп, у складу са 

специфишним ппуребама сваке пд ппщуина, без 

кппрдинације и регипналнпг присуупа. Збпг упга 

усвпјени прпсупрни план пвпг ппдрушја дп 

2022.гпдине предсуавља плански пснпв за 

защуиуу, кприщћеое и развпј. На пснпву 

преузеуих надлежнпсуи, али и реалнпг суаоа на уерену, ппкрајинска админисурација се залаже 

да се уради нпв, квалиуеунији плански дпкумену кпјим би Фрущка гпра мпрала да се дефинище 

мпдеран развпјни регипн. Пвим Масуер планпм пдрживпг развпја Фрущке гпре, кпји ће биуи 

усмерен ка виспким суандардима защуиуе живпуне средине и крпз кпји ће се прсуупиуи 

екплпщкпм и пшуваоу кулуурнп – исупријскпг наслеђа, наципналнпм газдпваоу щумама, а 

биће дефинисане и смернице развпја, пре свега екпууризма. 

Фрущка гпра се прпсуире између Дунава и Саве у уппреднишкпм правцу. Пвај планински венац 

са највищим врхпм пд 539 меуара (Црвени шпу) на југу Панпнске низије има дужину 80 

килпмеуара, и највећу щирину 15 килпмеуара. Ппдрушје акуивне защуиуе пбухвауа 25,525 

килпмеуара квадрауних. Насуавак у следећем брпју. 
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САВРЕМЕНЕ СЕКТЕ – НОВИ ОБЛИК ЗАВИСНОСТИ  / ПРВИ ДЕО 

Данас савремене секуе, ппсуају све евиденунији медицинскп – психплпщки и спцијални 

прпблем у земљама Еврппске Уније, а све вище привлаше пажоу психијауара, психплпга, 

спциплпга, правника, уеплпга, криминплпга, анурппплпга, педагпга и других сурушоака. Пвај 

нпви пблик спцијалне пауплпгије кпд нас је ппшеп пре двадесеуак гпдина. Прпдпр и експанзија 

секуи кпд нас се дпвпди у везу са ппјавпм идеплпгије „Нпвпг свеускпг ппреука“ кпји дикуира и 

нпву религипзнпсу кпја је 

ппсебнп намеоена младима. У 

свпјпј пракси делују у 

супрпунпсуи са Универзалнпм 

декларацијпм п људским 

правима (1948.), Еврппскпм 

кпнвенцијпм п пшуваоу права и 

пснпвних слпбпда шпвека 

(1950.). Данас експеруи 

еврппске федерације ценура за 

исураживаое и инфпрмисаое п 

секуама, цене да савремене 

секуе делују либеруициднп, јер 

свпјим ппнащаоем и неппсреднпм делаунпщћу врще не самп угрпжаваое иденуиуеуа и 

инуегриуеуа лишнпсуи, дпвпдећи је дп суаоа зависнпсуи, већ спрпвпде убијаое људских 

слпбпда и спрпвпде мпралну деградацију лишнпсуи. Еврппски парламену је 29.02.1996.гпдине 

нагласип да су пдређене секуе делпви једне међунарпдне мреже кпје пперищу у Еврппскпј 

Унији, врще илегалне и криминалне акуивнпсуи и суалнп руще људска права, баве се 

сексуалним злпуппуребама, пдузимаоем слпбпде, ургпвинпм људима, напружаоем, дрпгпм, 

ппвредама права на рад и илегалнпм медицинскпм пракспм. 

Кпд нас први пуу смп се замислили кад је шлан једне секуе (впјник), у касарни у Враоу 

убип седам свпјих другпва, а зауим изврщип сампубисувп. Прпцена је сурушоака да кпд нас има 

прекп 200 секуи са пкп 500.000 свпјих следбеника и симпауизера. Пд другпг свеускпг рауа дп 

1980.гпдине забележенп је самп 6 

секуи. Пкп 1996.гпдине 

регисурпванп је 50 секуи, без 

пбзира щуп су званишнп биле 

регисурпване кап удружеое 

грађана за рекреацију, или кап 

хуманиуарне прганизације, 

клубпви разних намена иуд. С 

пбзирпм на низ неппвпљних 

пкплнпсуи у нащпј земљи, духпвну 

ппущуенпсу, мауеријалнп 

псирпмащеое, грађански рау кпји 

је пднеп мнпге живпуе и сувприп 

прпгнана и избегла лица, шесуп ексуремнп психпураумауизпваних, ппсуали смп ппгпднп уле за 

мнпге секуе. Агресија земаља НАТП пакуа, цинишнп названа „Милпсрдни анђеп“ дпвеп је дп 

нпве хуманиуарне кауасурпфе и упуалнпг распада мпралних и правних нпрми. Циљна група 
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секуи, пре свега сауанисуишких и 

синкреауисуишких су адплесценуи. П 

секуама се све вище гпвпри кап п нпвпм 

пблику психишке и физишке зависнпсуи, све 

дп сувараоа класишнпг апсуиненцијалнпг 

синдрпма примеоујући уехнике менуалних 

манипулација кпјима их гуруи, впђе, 

инсурукупри, ушиуељи, манипулаупри, 

лидери или „ппнуђаши живпунпг смисла“ 

дпвпде у суаое зависнпсуи, кприсуећи и 

злпуппуребљавајући незнаое или слабпсу 

будуће жруве секуи ппшев пд фазе 

врбпваоа и иницијације. У наркплпгији се гпвпри п ппзнаупм урпуглу: лишнпсу – дрпга – 

пкружеое. У секуплпгији су уакпђе ури шинипца, а месуп дрпге заузима секуа.  

Француска је прва земља кпја је у кривишнпм закпну убацила пдредбу п менуалнпј 

манипулацији, кпјпм се једнп лице пд суране другпг лица кприсуећи оегпве слабпсуи или 

незнаое, дпвпди у суаое психишке и физишке зависнпсуи, угрпжавајући слпбпду савесуи, 

слпбпду мищљеоа, ппнащаоа и врщећи либеруицид, деградирајући иденуиуеу, инуегриуеу и 

дигниуед лишнпсуи, уз нарущаваое лишне и ппщуе сигурнпсуи грађана. 

Секуе кприсуе незнаое или слабпсу 

ппјединца, да би  применпм уехника менуалних 

манипулација сувприли психишке и физишке 

зависнике и уиме десурукуивнп делпвали на лишни и 

ппрпдишни иденуиуеу и инуегриуеу, зауим 

друщувени, верски и верски иденуиуеу. Секуе 

угрпжавају лишну и ппщуу безбеднпсу кап и пдбрану 

земље. Секуе кап пблик уранснаципналнпг 

криминала дирекунп руще инуегриуеу лишнпсуи 

суварајући ппсебну спцијалну субкулууру младих, 

искљушених из ппрпдишнпг пбразпвнпг и спцијалнпг 

живпуа, щуп предсуавља нпви спцијални уереу и“ унууращои пдлив мпзгпва“ , ппред инаше 

гпдинама ппзнаупг „сппљоег пдлива мпзгпва“, пре свега младих, сппспбних и креауивних 

људи, преухпднп кпд нас щкплпваних. 

Технике менуалне манипулације кпје спрпвпде све кауегприје секуи су десурукуивне, а 

пп прганизацији упуалиуарне. Секуе се пбишнп крију иза паравана религије, филпспфије, науке, 

уерапије, развпја лишнпсуи, пружаоа психплпщке или шак психијауријске „ппмпћи?“ бавећи се 

узв. „мекпм медицинпм“. Бескрупплпзне впђе секуи и кпрумпирани надрилекари нуде 

психијауријске услуге цинишнп свесни да се баве преварама и пбманама. 

Технике менуалне манипулације пбухвауају сурушнп и вещуп примеоиваое ппсуупака. У 

циљу ппушиоаваоа једнпг субјекуа другпј лишнпсуи или секунпј групи, рущећи оегпв 

инуегриуеу, дпвпдећи га у суаое психплпщке и физишке зависнпсуи, са либеррицидпм кап 

кпнашним циљем, уз намеуаое ууђег мищљеоа, впље и жељенпг ппнащаоа, мпдификујући 

лишнпсу према ппсуављеним циљевима. У насуавку п уехникама какп се ппсуаје пвисник секуи. 

                            Гпран Маравић 
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ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИМ 

УСТАНОВАМА 
 ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНПСТИ (Прпцедуре и ппсуупци у защуиуи деце пд насиља) 

Да би инуервенција у защуиуи деце/ушеника била планирана 

и реализпвана на најбпљи нашин, неппхпднп је узеуи у пбзир 

следеће криуеријуме: Да ли се насиље дещава или ппсупји 

сумоа на насиље. Где се дещава – да ли се дещава у 

усуанпви или ван ое. Кп су ушесници/акуери насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа. Пблик и инуензиуеу насиља, 

злпсуављаоа и занемариваоа. На пснпву пвих криуеријума 

врщи се прпцена нивпа ризика за безбеднпсу деуеуа и 

пдређују ппсуупци и прпцедуре: Дещаваое или сумоа; Кп су 

ушесници; Где се дещава; Пблик и инуензиуеу. Из упга следи 

прпцена ризика и ппсуупци и прпцедуре. 

1. Сазнаое п насиљу – пткриваое: Тп је први кпрак у заштити деце/ученика пд насиља. 

Онп се у устанпви најчешће пдвија на два начина: *Опажаоем или дпбијаоем 

инфпрмација да је насиље у тпку. * Сумопм да се насиље дещава на пснпву: -

преппзнаваоа сппљащоих знакпва или специфишнпг ппнащаоа деуеуа/ушеника и 

ппрпдице, или – пууем ппвереоа, неппсреднп – пд сампг деуеуа/ушеника и / или 

ппсреднп  - пд суране уреће пспбе (врщоака, рпдиуеља, суарауеља...). 

2. Прекидаое, заустављаое насиља: Свака пдрасла пспба кпја има сазнаое п насиљу 

(дежурни насуавник, разредни суарещина, предмеуни насуавник, ушиуељ, сваки 

заппслени у усуанпви) у пбавези је да 

реагује уакп щуп ће прекинууи насиље или 

ппзвауи ппмпћ (укпликп прпцени да 

сампсуалнп не мпже да прекине насиље). 

3. Смириваое ситуације: ппдразумева 

пбезбеђиваое сигурнпсуи за деуе/ ушеника, 

раздвајаое, разгпвпр са акуерима... 

4. Кпнсултације: се псуварују неппсреднп пп 

ппјави сумое и / или пп суицаоу 

инфпрмација п насиљу. Пбављају се у 

пквиру усуанпве: Са кплегпм, са Тимпм за защуиуу деце/ушеника пд насиља, са 

психплпгпм, педагпгпм, дирекупрпм и щкплским пплицајцем.                                 У 

зависнпсуи пд  слпженпсуи сиууације, кпнсулуације се мпгу пбавиуи и са службама 

изван усуанпве: * Са надлежнпм службпм лпкалнпг ценура за спцијални рад; * 

Специјализпванпм службпм лпкалне здравсувене усуанпве. 

Кпнсулуације су важне да би се: разјасниле пкплнпсуи и на прави нашин анализирале 

шиоенице; Прпцена нивпа ризика; Направип план защуиуе; Избегла кпнфузија и 

спрешиле некппрдинисане акције, кпје мпгу впдиуи ппнпвнпм прпживљаваоу искусува 

жруве. 
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У кпнсулуацијама уреба: Изнеуи деуаљан, пбјекуиван ппис насиља, без прпцена и 

уумашеоа, впдећи рашуна п прпиваунпсуи деуеуа/ ушеника и других ушесника у насиљу; 

Пдредиуи улпге, задауке и пдгпвпрнпсуи у усуанпви; Иденуификпвауи улпгу, задауке и 

прпфесипналну пдгпвпрнпсу других ушесника / сурушоака; Дпнеуи пдлуку п нашину 

реагпваоа и праћеоа. 

Важнп је приликпм кпнсултација са кплегама унутар и / или изван устанпве пбавезнп 

је ппштпвати принцип ппверљивпсти, кап и принцип заштите најбпљег интереса 

детета ученика. 

5. Накпн пукриваоа насиља и пбавезних кпнсулуација са релевануним сурушоацима и / 

или инсуиууцијама, мпгуће је, у зависнпсуи пд пд уежине, преоузеуи следеће акције:  

 Предузимаое неппхпдних мера на нивпу усуанпве (инфпрмисаое рпдиуеља п насиљу 

или пспбе пд ппвереоа у слушајевима сумое на насиље у ппрпдици, дпгпвпр п 

защуиуним мерама према деци / ушеницима, предузимаое закпнских мера и 

прганизпваое ппсебних прпграма пснаживаоа деце / ушеника за кпнсурукуивнп 

ппсуупаое у сиууацијама насиља). 

 Пп ппуреби укљушиваое 

надлежних служби: Здравсувену 

службу, Минисуарсувп унууращоих 

ппслпва, у слушајевима када је 

деуеуу ппуребна физишка защуиуа 

или када ппсупји сумоа да је 

ушиоенп кривишнп делп или 

прекрщај; Ценуар за спцијални рад 

у рпку пд ури наредна дана пд дана 

дещаваоа насиља. 

Ппднпщеое пријаве надлежнпј служби пбавеза је дирекупра усуанпве. Пријава се 

ппднпси у усменпј и писменпј фпрми. Пријава садржи ппдауке п деуеуу / ушенику и 

ппрпдици, кпји су у упм мпменуу ппзнауи, и разлпге за упућиваое. Пре пријаве 

ппуребнп је пбавиуи разгпвпр са рпдиуељима, псим акп Тим усуанпве прпцени да ће 

уиме биуи угрпжена безбеднпсу деуеуа / ушеника. 

Важнп је да у пбразпвнп – васпиунпм сисуему нема месуа за исурагу и дпказиваое 

злпсуављаоа и занемариваоа. Ти задаци су у надлежнпсуи других сисуема. 

6. Праћеое ефеката предузетих мера: Тим за защуиуу деце / ушеника је у пбавези да, у 

сарадои са заппсленим у усуанпви и релевануним усуанпвама, прауи ефекуе 

предузеуих защуиуних мера. У пквиру мера защуиуе планирају се и акуивнпсуи кпјима 

ће се пбезбедиуи реинуеграција или ппнпвнп укљушиваое свих ушесника насиља у 

заједницу усуанпве и оихпв даљи безбедан и квалиуеуан живпу и рад у усуанпви. План 

реинуеграције ће зависиуи пд факупра кап щуп су: врсуа и уежина насилнпг шина, 

ппследице насиља пп ппјединца и кплекуив, брпј ушесника и слишнп. Праћеое и 

вреднпваое предузеуих акуивнпсуи услпвљава планираое нпвпг циклуса Прпграма 

защуиуе деце / ушеника пд насиља. 
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МАЈКЛ ЏОСЕФ ЏЕКСОН  (29.08.1958 – 25.06.2009.) 

Пн је бип америшки музишар, забављаш и бизнисмен. Псмп је деуе ппрпдице Чекспн. 

Сплп каријеру је заппшеп 1971.гпдине. Пеу оегпвих сплп суудијских албума су једни пд 

најпрпдаванијих на свеуу: „Off the woll“ (1979.),  „Thriller“ (1982.), „Bad“ (1989.), 

„Dangerous“ (1991.) i „History“ (1995.). Ппшеукпм псамдесеуих гпдина двадесеупг века 

ппсуап је дпминануна фигура у пппуларнпј музици и први афрпамеришки забављаш кпји 

је суекап јак публициуеу на МТВ-у. 

Ппзнау је у нарпду пп свпм „Месешевпм хпду“ и свпјпј белпј рукавици. Чекспн је 

дпнирап милипне дплара у хуманиуарне сврхе радпм свпје фпндације. Други аспекуи 

оегпвпг приваунпг живпуа, пппуу прпмене оегпве пууи и ппнащаое су изазвали мнпге 

кпнураверзе кпје су пщуеуиле оегпв јавни имич. 

Гпдине 1993.ппуужен је за злпсуављаое деуеуа. 

Исурага је прекинууа, а пн пущуен на слпбпду. 

Јавнпсу је ппмнп прауила суђеое. Неки су били 

сигурни у оегпву невинпсу. Оегпва изненадна смру 

ппуресла је свеу. Кап и све у оегпвпм живпуу и пна 

је пбавијена велпм уајне. Чекспнпв ексценуришни 

привауни живпу заједнп са оегпвпм успещнпм 

каријерпм га шине делпм пппуларне кулууре за 

шеуири ппследое деценије и једним пд 

најппзнауијих музишара на свеуу. 

ЛИНКИН ПАРК  

Рпк сасуав из Aгпура Хилса, 

Калифпрнија. Пд насуанка 1996. гпдине 

дп данас прпдали су вище пд 40 

милипна кппија албума и псвпјили два 

Гремија. Са оихпвим првим албумпм 

Hibrid Teori (Hybrid Theory), ппсуигли су 

свеуску славу. Оихпв следећи суудијски 

албум „Меуепра“ насуавип је оихпв 

успех. (Ппзнауи су и пп некпликп 

сарадои, највище са реперпм Чеј – 

Зијпм.) Ппзнауи су пп вепма плпдним 

сарадоама са другим јавним 

лишнпсуима. Кап најплпднија сарадоа ппказала се  са Чеј – Зијпм. Оихпв заједнишки 

албум  „Collison Course“ је ппсуигап пгрпман успех. За оихпв албум „Reanimation“ 

сарађивали су са  мнпщувпм умеуника, щуп је дпвелп дп великпг успеха. Албум је бип 

међу најпрпдаванијим са близу 625.000 кппија у првпј недељи. Шланпви бенда су: 

Шесуер Бенингупн, Мајкл Щинпда, Бред Далспн, Дејв „Феникс“ Фарел, Чп Хан и Рпб 

Бурдпн.                                                        

Ваоа Дивић  VIII-1 
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ТОП ЛИСТА 
1. Eminem Feat. Rihanna – Love The Way You Lie 

2. Tokio Hotel – Dark Side Of The Sun 

3. Flo-Rida Feat. David Guetta – Club Can’t Handle Me 

4. Maroon 5 – Misery 

5. B.O.B. Feat. Hayley Williams – Airplanes 

6. One Republic – Marchin’ On 

7. N.E.R.D. Feat. Nelly Furtado  - Hot N’ Fun 

8. Taio Cruz – Dynamite 

9. Alicia Keys Feat. Drake – Unthinkable (I’m Ready) 

10. Christina Aguilera – You Lost Me 

 

Jay-z: нови албум у новембру?? 
Ппсле мнпгих пдлагаоа и нагађаоа, 

изгледа кап да је дугп пшекивани "Тhe Hits 

Collection – Vol. 1“ дпбип и дауум 

пбјављиваоа. Какп пренпси 

магазин Биллбпард, навпднп се у кауалпгу 

дисурибууера „Универсал“  кпји је 

"ппажен" на инуернеуу ппјавип дауум 

издаваоа албума - 24. нпвембар, самп 

дан ппсле пбјављиваоа "Мy Beautiful Dark 

Twisted Fantasy " кпји је најавип Каnye 

Wесу - али се у ппменуупм кауалпгу 

налазе и разни други деуаљи. Акп су пве 

инфпрмације уашне, на " Тhe Hits Collection 

" Јаy-Z ће предсуавиуи не самп ремиксе 

суарих хиупва, већ и пеу раније непбјављиваних (нпвих?) песама, а псим "пбишнпг" CD и 

винилнпг издаоа, спрема се и "Deluxe Edition" пакпваое (самп на оему ће се ппјавиуи 

нпве песме, а садржаће и коижицу пд 32 суране кап и реперпв шувени "диампнд" 

ппупис). Ппсупјаће и јпщ скупља верзија, ппд називпм "Collector’s Edition Box", кпја 

дплази у "уврдпм пакпваоу", са коигпм великпг 

фпрмауа пд 100 сурана, 

у кпјпј ће се наћи дп 

сада непбјављиване 

фпупграфије Јаy-Z-ија и 

оегпве екипе... 
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МОДА ОВЕ ЈЕСЕНИ 
Накпн дугпг распусуа и упплпг леуа суиже нам јесен. Нещуп щуп је пве јесени мпдернп јесу 

капууи. Када су пни у пиуаоу правилп је – да правила нема. Класишни сиви, жарке бпје, 

карирани узпрак, разни деуаљи, самп је важнп да мпдел капууа буде управп у ващем суилу. 

Акп суе дпвпљнп храбри пдважиуе се се на вплане, мащне, пепиуп или леппард узпрак. 

Укпликп преферирауе једнпсуавне бпје пппуу црне, сиве или смеђе, угледајуе сена „Millitary“ 

мпделе, пелерине или вплумен. Све у свему, све је дпзвпљенп. 

Када суигну хладни дани, мнпги мисле да свпје 

пмиљене крпице мпрају склаоауи у ћпщак 

прмара, али уп није уашнп.Ппцепане фарке 

мпжещ улепщауи, щуп ћещ исппд оих пбући 

хеланке, једнпбпјне или щарене није биунп. Свпју 

пмиљену леуоу хаљину мпжещ ушиниуи и 

јесеопм. Исппд ое пбуци мајицу са рукавима и 

свешане хеланке. Акп су уи пмиљене фарке 

ппсуале крауке, слпбпднп их ппдвиј и дпбићещ 

ајпер капри пануалпне кпје су увек ИН. 

Щарене леуое наруквице сада мпжещ да нпсищ 

прекп рукава. Какп би јесеое дане ушинила 

занимљивим уплпви у ваурпмеу бпја, принупва и 

пукашених деуаља. 

ТОРБЕ: Свака упрба има свпје ИН, уакп да се 

нећещ превариуи билп кпју да узмещ. Мале, 

велике, XXL све су ИН и дпбрп иду уз скпрп сваку 

кпмбинацију. Највећи избпр је у Бенеупну и 

Оујпркеру. 

 

ЦИПЕЛЕ: Ппсупје јпщ пд памуивека и даље су мпдерне – ципеле са плауфпрмпм. 
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ФРИЗУРЕ: Равна, кпврчава, краука, дуга све су ИН и мпжещ да изаберещ пну кпја уеби 

саврщенп супји. 

 

МУШКА МОДА 

ТОРБЕ: Щуп се уише упрби за мущкарце 

најбипље су мале упрбе кпје се мпгу нпсиуи и 

прекп рамена и пкп врауа. 

 

ОДЕЋА: Буквалнп све је ИН. Фарке, мајице, 

кпщуље, ципеле, пауике... 

Најбпље је нпсиуи фармерице са лепим белим 

мајицамаили некпм дуксерицпм. Јединп щуп се 

не сме нпсиуи су љубишасуе фармерице кпје су 

пве гпдине упуалнп АУТ. 

Сваку кпмбинацију мущкарац мпже мпже 

улепщауи кпжним каищпм и наруквицама. 

ФРИЗУРА:  Дуга, краука... све супер супји. Акп је 

дуга, важнп је да увек буде шисуа и да щищке 

нису у пшима. Акп је краука кпса јеж фризура је 

увек мпдерна или самп „casmac look“. Све пвп 

лепп изгледа на делијама.      

                                                   Ваоа Дивић  VIII-1
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Toy Sory 3 
Самп врлп реуке видепигре успевају биуи забавне кап и филмпви пп кпјима су рађене, а 

„Тпy Story 3“ је, срећпм, једна пд уаквих. 
Неписанп је правилп да су игре на уему филмпва лпще, уз реуке изузеуке збпг кпјих са 

свакпм нпвпм гајимп наду да ће биуи забавна кпликп и филм. Прпблем је у упме щуп дизајнери 
пбишнп слепп следе радоу филма или пак скрену у ппупунп неппзнаупм правцу. Срећпм, 
ауупри „Тпy Story 3“ су пдлушили кренууи другим смерпм и иакп у "кампаои", назпвимп је уакп, 
пживљавају неке ппзнауе сцена из филма, у игру су уврсуили и ппупунп пувпрен нашин играоа 
збпг кпјег „Тпy Story 3“ не игра за једнп ппппдне, већ наслпв кпји ће ппурајауи дуже. 

Пре негп щуп кренемп у пписиваое 
уреба нагласиуи да за ппупуни 
ужиуак играш у себи мпра имауи бар 
делић дешије знауижеље и 
мащупвиупсуи, јер без упга вам 
смещни шпвешуљци и релауивнп 
лагане загпнеуке неће предсуављауи 
никакву уживанцију. Сам ппшеуак на 
први ппглед није упликп 
спекуакуларан, шак напрпуив: накпн 
щуп се макнемп из града и уђемп у 
прву мисију у кпјпј кап Woody 

јурищамп за влакпм из кпјег касније избацујемп непријауеље делује испразнп и незанимљивп. 
Касније сувари ппсуају далекп занимљивије, ппгпупвп кад се Woody-ју у авануури 

прикљуше јпщ два лика, Jessie и Buzz Lightyear. Сваки лик ппсједује власуиуе сппспбнпсуи кпје 
уреба искприсуиуи у пдређенпм уренууку, пппуу рецимп Buzz-пве снаге кпјпм баца псуале 
ликпве на ппвищена месуа и прекп непремпсуивих прпвалија. Укпликп се радоа пдвија у 
кућама, прпвалије су углавнпм прпсупри између кпмада намјещуаја, щуп је суалан ппдсеуник да 
пред спбпм имамп малене играшке кпје се мпрају снаћи какп знају и умеју да би дпщле дп, на 
пример, уелефпна кпјег су људи бащ незгпднп ппсуавили на ппвищенп месуп. 

Већина нивпа је уз пар изузеуака пдлишнп дизајнирана и препуна бпнус-предмеуа кпји 
нису видљиви на први ппглед. Кап и у серијалу Легп, играши кпји впле сакупљауи сувари и 
пшисуиуи бащ сваки нивп несумоивп ће се на ппједине у Тпт Супртју 3 враћауи и пп некпликп 
пууа, нп пнп збпг шега ће се враћауи сампј игри је пувпрени нашин играоа у кпјем луоамп 
малим градпм и пгрпмним прпсупрпм пкп оега кпји 
сваким уренуукпм и скпкпм све вище пукривамп. 
Изненадилп нас је щуп у игри ппсупје задаци, бащ 
кап у каквпм RPG-у, кпји су дпдуще далекп 
једнпсуавни и у ппшеуку на дпхвау руке, нп касније 
пд нас захуевају разумнп размищљаое и 
експерименуисаое. 

Псим рещаваоа задауака кпјих је, верпвали 
или не, гпмила, и сам град није пука декпрација већ 
га је мпгуће прилагпдиуи према нащим жељама. 
Зарађеним нпвцем мпгуће је купиуи грађевине 
кпјима пак мпжемп меоауи изглед, изградопм 
фризераја грађани ће мпћи дпбиуи нпве фризуре, заувпр служи за заувараое криминалаца кпји 
праве неред и уакп редпм. Углавнпм, какп игра пдмише, све вище ћеуе схвауауи кпликп је „Тпy 
Story 3“ усувари масиван и накрцан садржајем. 

Наравнп, „Тпy Story 3“ ће се у првпм реду свидеуи најмлађим играшима, кап и пнима 
кпји у играма уживају заједнп с шланпвима ппрпдице, нп акп му дају прилику, вјерујемп да ће 
се највјерпјауне дппасуи и свима псуалима - акп нищуа другп, кап пдмпр пд мнпгп пзбиљних 
игара. 
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ДИКДИК 
На југпзападу Спмалије, у ценуралним и 

јужним делпвима Кеније, на северу Танзаније, 

у Ангпли и Намибији живи Дикдик. Непбишнп 

име афришке живпуиое из рпда ануилппа у 

сувари је пнамауппеја крика кпји испущуа када 

је узнемирена или уплащена. Пдрасле 

живпуиое уещке су пкп шеуири и пп килпграма, 

а виспке свега шеурдесеуак и дугашке пкп 

седамдесеу ценуимеуара. За свпја  суанищуа 

бирају пределе пбрасле ниским жбуоем у 

кпјем се крију пд ппаснпсуи. Пве ануилппе 

успещнп се расхлађују на афришкпј врућини 

захваљујући издуженпм врху оущке, налик на малу сурлу крпз кпју прплазе брпјни крвни 

судпви у кпјима се крв хлади пре негп щуп се ппнпвп врауи у прганизам. Мужјаци се разликују 

пд женки пп упме щуп имају крауке рпгпве, шесуп сакривене међу шуперцима длаке на шелу. 

Кријући се пд жеге и грабљивица, дикдик избегава да излази на свеулпсу дана. Најакуивнији је 

у ранп јуурп и сумрак, а у ппурагу за хранпм ппнекад иде и нпћу. Храни се уравпм, лищћем и 

биљним младицама, дпк впду уппщуе не пију. Сву ппуребну уешнпсу дпбија из биљака или 

лижући јууароу рпсу са лисупва и уравки. Пве ануилппе живе у парпвима кпји псуају заједнп дп 

краја живпуа. Мужјак и женка измеупм и лепљивпм уешнпщћу из мирисних жлезда, смещуених 

исппд оихпвих крупних пшију, пбележавају уериуприју ппврщине и дп уридесеуак хекуара, кпји 

мужјак уппрнп брани пд уљеза. Дп сукпба пкп уериуприје дплази реукп. Када се мужјаци ипак 

сукпбе, пни јурцају један на другпга, вруе главама и ппнпвп се залећу на прпуивника не би ли га 

уплащили. Ппбеђени мужјак напущуа бпјищуе, а ппбедник ппнпснп пбележава свпју 

уериуприју. Дикдик се пари два пууа гпдищое: на ппшеуку и на крају кищне сезпне. Ппла гпдине 

касније женка на свеу дпнпси једнп младунше. Првих двадесеуак дана живпуа млада ануилппа 

прпвпди сакривена у жбуоу. Мајка дплази да ппдпји младунше, оущка га, лиже, а зауим 

најшещће пднпси у другп скрпвищуе. Иакп је брижна мајка, женка ће младпг дикдика пуерауи 

са ппрпдишне уериуприје већ щесу месеци пп рпђеоу, када дпђе време да на свеу дпнесе нпвпг 

ппупмка. Пве граципзне живпуиое имају мнпгп прирпдних непријауеља, међу кпјима су: 

леппард, лав, гепард, щакал, хијена, бабун, 

прап, пиупн и крпкпдил. Захваљујући пщурпм 

виду, слуху и шулу мириса, непријауеља увек 

ппазе на време. Међууим, иакп мпгу да урше 

брзинпм већпм пд 40 килпмеуара на шас, 

пред ппаснпщћу најшещће не беже, већ се 

щћућуре у урави и жбуоу, шекајући да 

ппаснпсу прпђе. Шесуп сурадају и кап жруве 

лпваца, кпји уанке кпсуи из оихпвих нпгу 

кприсуе за израду урадиципналнпг накиуа, а 

оихпву кпжу за прављеое рукавица: збпг 

једнпг пара рукавица са афришкпг ула несуала 

су шак два дикдика – за сваку пп један. 
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ЧАРДАК НИ НА НЕБУ НИ НА ЗЕМЉИ 
 

Какп пребрпдиуи јаз између распусуа и ппшеука щкплске гпдине? 

Верпваунп су прва и ппследоа недеља у щкпли најдуже: билп да смп пд ое прегрејани, или  за 

оу недпвпљнп загрејани, сувари не функципнищу какп уреба. За сваку прпмену, ма кпликп 

пшекивану, ппуребнп је време прилагпђаваоа, кпг на жалпсу немамп увек у изпбиљу. Риуам 

пбавеза нас услпвљава да прескпшимп неке међуфазе и убрзамп свпј прпцес укљушиваоа у 

реалан живпу. Евп некпликп савеуа кпји ће ппмпћи да пребрпдиуе уај велики јаз између 

распусуа и ппшеука щкпле: - Кпнцентришите се на нпвитете: Пнп щуп је кпд већине ђака 

најмаое пмиљени деп ппнпвнпг пдласка у щкплу (ппред ушеоа) је ппврауак на суарп и 

мпнпупнп. Исуе клупе, исуи насуавници, исуи ђаци... Да би суе се извукли из упг нималп 

кпнсурукуивнпг суаоа, биунп је ппшеуи примећивауи пнп щуп је нпвп, макар уп биле и сиунице. 

Ппшниуе пд себе. Размислиуе п упме да ли суе се ви у нешему прпменили... Ту су уакпђе нпве 

коиге, нпве свеске, нпви предмеуи...Наравнп, и нпве симпауије. Такве прпмене нису за 

бацаое.  – Ппдмажите зарђале радне навике: Ппсле паузе пд скпрп ури месеца, није лакп ппеу 

акуивирауи успаване радне навике. Иакп су индивидуалне разлике важне, сви се мпгу 

придржавауи неких ппщуих месуа у оихпвпм ппнпвнпм усппсуављаоу:- ппсуепенп 

привикаваое на щкплу, задаваое маоих парцијалних задауака, дпдаваоем једне пбавезе 

вище свакпг дана; - ушеое или бављеое неким другим инуелекууалним акуивнпсуима (писаое, 

шиуаое) кад гпд је мпгуће пбављауи на исупм месуу. Акп је уп радни суп, или неки ћпщак у спби, 

већ сам бправак на упм месуу ће кпд нас акуивирауи већу кпнценурацију. Захваљујући 

прпизведенпј навици бићемп ефикасниј; - задаваое себи некпг неппсреднпг псуваривпг циља, 

или награђиваое, акп успещнп заврщимп пбавезе (дпбар филм, излазак са пријауељима или 

неки слаукищ). – Направите дпбар план: Билп гпдищои, месешни или самп дневни у виду 

ппдсеуника, план ће нам ппмпћи да се фпкусирамп и да дпбијемп ппврауну инфпрмацију п 

упме да ли успевамп да заврщимп неке сувари неппхпднпм брзинпм. Прављеое плана мпже 

биуи забавнп, а кприснп је увек (макар и акп га се самп леуимишнп придржавамп). Најважнија 

пдлука дпбрпг плана је да је реалан, пракуишан и да предвиђа наще напредпваое у брзини, 

кплишини сувари кпје ћемп урадиуи, али пп некпм другпм важнпм криуеријуму; - Тражити 

ппдршку пријатеља: Размена  искусуава је пдлишна и вищесурукп кприсна акуивнпсу. Мпжемп 

наушиуи једни пд других неке дпбре цаке и примећивауи их. За пне кпји нису навикли да сами 

себе надгледају, није лпще унакрснп дпдаваое задауака. Задајуе једни другима неке пбавезе и 

пнда се међуспбнп кпнурплищеуе. Наравнп пвај меупд не мпра да укљушује казне за 

непридржаваое рпкпва (бар не пзбиљне). Пнп щуп шини пвакву меупду врщоашке кпнурпле 

пријаунпм пд пне класишне рпдиуељске је узајамнпсу: никп уу није суарији, већи и бпљи, већ се 

прави дпгпвпр међу једнакима п некпј врсуи ппдрщке п унапређиваоу радних навика; - 

Такмичите се са спбпм: Нема уеже ппбеде пд пне над самим спбпм, па и када су у пиуаоу 

радне навике, бащ кап и пдрицаое пд билп кпје врсуе задпвпљсува. Зауп је најважније и 

најрелевануније ппредиуи себе данас са спбпм из разлишиуих пеорипда и фаза. У Суарпј Гршкпј, 

ппбедиуи себе је највећи имперауив и крајое дпсуигнуће сваке индивидуе. Скрпмнији присууп 

пвпм прпблему префпрмулисаће и задауак – ппкажимп себи да мпжемп да ппврауимп радне 

навике, без пбзира на примамљивпсуи ленсувпваоа. 

                                                                                                    Шкплски библиптекар Виплета Кпмленић 
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39. БРАНКОВО КОЛО 
Беседпм п Бранку Радишевић (1824-1853.), коижевник Мирп 

Вуксанпвић свешанп је у Карлпвашкпј гимназији пувприп 39. 

„Бранкпвп кплп“, највећу песнишку манифесуацију у Србији на 

кпјпј је дп 13.сепуембра насуупилп 300 дпмаћих и сураних 

песника. Гпвпрећи п делу једнпг пд највећих песника српскпг 

рпмануизма кап и п нпвпм ппгледу на оегпву ппезију и 

живпу, Вуксанпвић је исуакап да је Радишевић на свпјеврсуан 

нашин пзнашип ппшеуак нпвије српске ппезије: „У Бранкпвпм недпкушивпм прпсупршићу између 

јаве и сна, свпје ппрпдишнп гнездп нащла је реш – занпс. Управп уај Бранкпв занпс пзнашип је 

ппшеуак нпвије српске ппезије“, рекап је Вуксанпвић. Суихпве су казивали Љубивпје Рщумпвић, 

Драган Кулунчија, Иван Расуерпвац, Злауа Кпцић и други, дпк су Бранкпве песме гпвприли 

драмски умеуници: Ружица Спкић, Бпщкп Пеурпв и Весна Шипшић. У пквиру пкп 40 прпграма 

манифесуације, кпја се псим Сремских Карлпваца пдржала и на Суражилпву и Нпвпм Саду, 

свешанп је била урушена међунарпдна песнишка награда „Бранкп Радишевић“ рускпм песнику 

Валерију Лауиоину и предсуављена оегпва коига „Кпреое кпје гпвпри“ кпју је пбјавилп 

„Бранкпвп кплп“. У Градскпј библипуеци Нпвпг Сада пдржанп је коижевнп веше у шасу лауреауа 

награде „Пешау варпщи сремскпкарлпвашке“ Гпрдане Ђилас и 

Андреја Јелића Марипкпва. На Суражилпву су песници 

ппсеуили Бранкпв грпб, а зауим пп урадицији, на Бранкпвпм 

шардаку је урушена пресуижна награда „Суражилпвп“ 

Мирпславу Миукпвићу, Мићи Саванпвићу, Дајани Пеурпвић и 

Милану Ракуљу. Тпкпм целе недеље пдржавале су се 

песнишке вешери, урибине, симппзијуми ппсвећени уеми 

„Коига и језик“ у Сремским Карлпвцима и Нпвпм Саду. 

76. ВУКОВ САБОР 
Дана 12.09.2010.гпдине у Лпзници је ппшеп 

76.Вукпв сабпр. Пвпгпдищои прпграми били су 

у знаку 100.гпдищоице Меще Селимпвића, 

200.гпдищоице Бпја на Лпзници и Гпдине коиге 

и језика. Вукпв сабпр је најсуарија и 

најмаспвнија кулуурна манифесуација у Србији. 

Ппсвећена је негпваоу усппмене на живпу и 

делп рефпрмаупра српскпг језика Вука 

Суефанпвића Карачића. Први Вукпв сабпр је 

пдржан 1933. И пд уада није пдржанп јединп 

1941. И 1944.гпдине, за време Другпг свеускпг 

рауа. Прпграм Вукпвпг сабпра пбухвауап  је  уемауске излпжбе, коижевне и филмске вешери, 

прпмпције коига и слишне приредбе. Један пд прпграма је „Ђашки Вукпв сабпр“ кпји пбухвауа 

уакмишеоа и излпжбе радпва пснпваца.Ценурална манифесуација је пдржана на „сабприщуу“ 

(пувпренпј сцени) у Трщићу и урадиципналнп је ппшеп извпђеоем „Химне п Вуку“ Суевана 

Мпкраоца и ппдизаоем засуаве сабпра. Уследип је ппздравни гпвпр председника Ппщуине 

Лпзница и сабпрска беседа једнпг песника, а зауим се извпдип кулуурнп умеунишки прпграм. 



ИЗУМИ 

 

 

36 

ПОШТАНСКО САНДУЧЕ СА ЗАСТАВИЦОМ 
Ппщуанскп сандуше у мпдернп дпба није 

пнпликп пппуларнп кпликп је билп пре једнпг 

суплећа, а главни „кривац“ за уп је елекурпнска 

ппщуа. Ипак, пни уппрни не пдусуају пд слаоа 

писама, а сандушићи у мнпгпбрпјним дпмпвима 

щирпм наще планеуе редпвнп пуне рекламни 

мауеријал и рашуни. Данас је уещкп замислиуи 

кпликп је плакщаое људима, а нарпшиуп 

ппщуарима кпји су живели и радили у 19.веку, 

дпнелп пукриће ппщуанскпг  сандушеуа. Наиме, 

пре двесуа гпдина ппщуари су нпсили писма дп 

врауа на пдређенпј адреси, а зауим су куцали и 

шекали дпк се не ппјаве укућани. Према неким рашуницама упг дпба, ппщуански радници 

губили су дневнп најмаое сау и пп времена шекајући на кућним прагпвима да им некп пувпри. 

На другпј сурани, жиуељи удаљених  месуа, када су пшекивали писмп, мпрали су прећи и вище 

десеуина килпмеуара дп пдређене ппщуе да би ппдигли кпверау. 

Преуппсуавља се да су први ппщуански сандушићи ппшели да се уграђују у паризу крајем 

18.суплећа, али су пни били малпбрпјни. Бриуанска ппщуа је пплпвинпм 19.века пхрабривала 

суанпвнике да инсуалирају сандушиће за ппщуу какп би била плакщана дисурибуција писама. 

Ипак, пва акција није наищла на велики пдјек и билп је ппуребнп да прпђу деценије да би 

ппред врауа суанпва или кућа ппшели да се ппјављују спремници за писма. 

Првп ппщуанскп сандуше билп је прилишнп глпмазнп, направљенп пд меуала, са 

закривљеним гпроим делпм какп у слушају кище впда не би прпдирала унуура, врауанцима 

уграђеним спреда. Билп је „закашенп“ на мпуку 

ппред имаоа или зграде, да се ппщуар и власник 

не би сагиоап. Пвакви сандушићи маспвнп су 

ппшели да се ппјављују у Америци ппшеукпм 

20.суплећа, нарпшиуп у удаљеним крајевима ппред 

великих имаоа. Америшки ппщуански радник Рпј 

Чпрплмен изумеп је сигналну засуавицу кпју је 

ппщуар ппдизап када би псуавип писмп, щуп је бип 

знак власнику да уреба да преузме ппщуу. Пва 

сигнална засуавица кпја се ппдизала и спущуала, 

била је пбпјена у флпурпсценуну нарачасуу бпју да 

би ппщуар лакп упшип сандуше. 

Временпм је ппщуанскп сандуше меоалп пблик и прилагпђаванп је услпвима у кпјима 

су људи живели, уакп је велику кууију на пбпду имаоа заменип шиуав низ малих меуалних 

бпкспва кпји су у градпвима заједнп уграђивани у улазе зграда са вище суанпва. Власницци 

кућа су шесуп умесуп ппщуанскпг сандушеуа имали на самим врауима ппкреуна врауанца крпз 

кпја су мпгла да се убацују писма. Главни прпблем и ппщуарима и власницима сандука 

предсуављали су лпппви. Збпг упга су на сандушиће суављане браве, па шак и прпјекупвани 

ппсебни спремници за писма уаквпг пблика да се из оих нищуа не мпже извући без кљуша. 
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КАРТАГИНА – ТУНИС 
Гпдине 218 – 217 пре нпве ере млади 

каруигански впјскпвпђа Ханибал прещап је 

Алпе с впјскпм кпју је шинилп 38.000 пещака, 

8.000 кпоаника и шеурдесеуак слпнпва. 

Оегпв план је бип  да непријауељу зада 

ударац у срце, псвпји Рим и преузме 

кпнурплу над Средпземљем. Кад је суигап 

пред капије Рима, пклевап је збпг умпра 

впјске и дап време непријауељу да се сабере 

и пренесе сукпб у Африку. Гпдине 204, ппсле 

деценије и пп непресуанпг раупваоа, 

Сципипн Африканац је задап  уежак ппраз 

Каруагиоанима кпд Заме и град Каруагина мпрап је да се преда. 

Најславнији дпгађај у исуприји Каруагине јсуе ппбуна оених урупа прпуив хегемпније 

Рима (ури пунска рауа), али град је насуап скпрп щесу векпва пре упга, уј. 814.гпдине пре нпве 

ере. Легенда каже какп је Каруагину пукрила Дидпна, кпја је ппбегла из Тира накпн щуп је оен 

брау Пигмалипн убип оенпг мужа да би се дпкппап пресупла. Исупришари, међууим смаурају да 

је верпваунп група изгнаника, ппщуп је неуспещнп ппкущавала да заузме фенишански град, 

пснпвала нпвп насеље на пбали данащоег Туниса. 

Малп је псуалп пд пунске Каруагине, кпју су првп унищуили Римљани, а пнда 

дпкрајшили Арапи пкп 700.гпдине. Најзанимљивији псуаци су пни нађени на брду Бирса где је 

суајап Акрпппљ ппасан бедемпм. Нађенп је некпликп грпбпва, али нема урагпва ни једне јавне 

ниуи суамбене грађевине запсуалих ппсле псвајаоа. Неке рущевине су псуаци свеуилищуа 

Тпфеу, кприщћенпг за жрувене ппгребе, 

шији је главни деп бип ппсвећен 

фенишанским бпгпвима Баалу и Таниуу. 

Тим бпгпвима су принпщена деца 

каруагинскпг племсува кап жрува. 

Унууращое присуанищуе на севернпј 

сурани града једини је псуауак две велике 

луке – ургпвашке и впјне – кпје су 

Каруагину ушиниле славнпм. Псуауак из 

римскпг дпба има вище урагпва великих 

Анупнинпвих уерми изграђених између 

146 и 162.гпдине. Данас се мпже видеуи 

самп приземљесмещуене спбе за слуге и 

пећи за загреваое впде кпја је пумпама пупремана у купауила на спрауу. Недалекп пдауле је  

базилика Дамус ел Кариуа и у опј се мплип свеуи Авгусуин пд 399 дп 413.гпдине. Амфиуеауар је 

кприщћен за гладијаупрске игре и бип је један пд највећих у римскпм царсуву. Малп је псуалп 

пд ппзприщуа кпје је изградип Хадријан и пд хрампва и кућа пве суаре медиуеранске силе. 

Срећпм, сећаоа на велишину града пшуванп је у збиркама Наципналнпг музеја 

смещуенпг у семинару Белих пшева у близини кауедрале свеупг Луја кпју су 1890.гпдине 

ппдигли Французи. 
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Национална мрежа 
Једне нпћи 2003. гпдине суудену с Харварда и прпграмерски 

геније Марк Закерберг сеп је за кпмпјууер и пун енуузијазма 

ппшеп да ради на нпвпј идеји. Гужва пкп блпгпваоа и 

прпграмираоа кпја заппшиое у оегпвпј сууденускпј спби убрзп 

прерасуа у глпбалну, свеуску мрежу и ревплуцију у нашину 

кпмуникације. Скпрп щесу гпдина и 500 милипна пријауеља 

касније, Марк Закерберг је најмлађи милијардер у исуприји, али 

пвакав предузеунишки ппдухвау и успех впди ка лишним и 

правним кпмпликацијама. 

 

Грпзни ја 
У срећнпм кпмщилуку у предграђу, пкружена белим 
дрвеним пградама и ружишоацима, налази се једна 
црна кућа с усахлим уравоакпм. Кпмщије не знају да 
се исппд пве куће налази пгрпмнп скрпвищуе. 
Пкруженпг армијпм несуащних ппданика, пукрићемп 
Груа (глас ппзајмљује Stiv Karel; Steve Carell), кпји 
планира највећу пљашку у исуприји шпвешансува. Пн 
планира да украде Месец. Гру ужива у свему щуп је 
пакпснп и ппкваренп. Напружан шиуавим арсеналпм 
зрака за смаоиваое и залеђиваое и впзилима 
спремним за бпрбу пп земљи или ваздуху, пн 
унищуава све кпји му суану на пуу. Све дп дана дпк се 
не сусреуне с неверпваунпм впљпм ури девпјшице кпје 

су сирпшићи и кпје у оему виде нещуп щуп никп други никад није видеп – ппуенцијалнпг пца. 
 
  

Надзирачи  
Сау кпји симбплишнп најављује крај свеуа намещуен је на пеу дп 

дванаесу. Гпдина је 1985, а САД и Спвјеуски Савез  су на ивици да 

заппшну нуклеарни – ппследои рауу људскпј исуприји. Дпк се 

армагедпн ппмаља на хпризпнуу некп прпваљује у суан 

''пензипнисанпг'' суперхерпја Кпмедијаща и убија га. Свпју лишну 

исурагу п ппгибији кплеге ппшиое да спрпвпди Рпрщах, уакпђе 

кпсуимирани псвеуник кпји је прпуеран у илегалу и , рецимп, 

нпрмалан живпу кап и сви псуали некада важни намаскирани 

псвеуници – преки делипци правде. Ту су и псуали некада, а 

исппсуавиће се и сада, биуни 

суперхерпји : др Менхеун, Сали 

Јупиуер, Нпћна спва, Адријан Вејд, Пзимандијас...И сви су 

суицајем пклпнпсуи уплеуени у ппасну и, скривену игру кпју 

впди један пд оих...  
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Ппследои владар ветрпва 
Свеу је преплављен раупвима и никп 

нема мпћ да заусуави неминпвнп 

унищуеое, дп сада. Гпупвп шиуавп 

суплеће, нација Вауре је впдила свпју 

смрупнпсну кампаоу за свеуску 

дпминацију над нацијама Ваздуха, 

Впде и Земље. Нуде самп један избпр 

племенима кпја ппупадну ппд 

оихпву власу – ппупуну предају или 

ппупунп унищуеое. Једнпга дана, 

млади владар впде Кауара (Nikola 

Pelc), пукриће младпг дешака пп имену Анг (Noa Ringer), дпк с браупм Спкпм (Džejkson Retbon) 

буде вежбала свпје мпћи. Али дпк Ангпве мпћи управљаоа ваздухпм буду ппсуајале све 

пшигледније, Кауара и Спка ће схвауиуи да су прпнащли нещуп вище пд ппследоег владара 

веура. Кап щуп пище у прпрпшансуву Авауар – једини кпји мпже да кпнурплище сва шеуири 

елеменуа – млади владар веура - јединп је пружје кпје мпже да заусуави јурищ нације Вауре и 

да ппврауи мир у раупм захваћен свеу. Али, мпже ли пн да усаврщи свпје вещуине и ппсуане 

херпј пре негп щуп буде прекаснп? 

Easy A 
Средопщкплка Плив Пендергасу ппсуаје жрува щкплскпг 

пгпвараоа када се лажнп ппвери најбпљпј пријауељици и 

исприша јпј п врућем викенд сусреуу с нпвппешеним 

факулуеулијпм. Крећу гпвпркаоа п оенпј 

прпмискуиуеунпсуи, у шему пна у ппшеуку ужива јер је дп 

уада важила за щкплскпг щуребера. Tе лажи дпнеће Плив 

велики прпблем када друщувп ппшне да је назива далекп 

ласцивнијим именпм, а религипзни фанауик Мариан 

пдлуши да щкплскпм пдбпру предлпжи да буде избашена из 

щкпле. 

 

Toп листа : 

1. "Друштвена мрежа" ("The Social Network") 
2. "Легенда п чуварима 3Д" ("Legend of the Guardians: The Owls of 

Ga'Hoole") 
3. ''Грпзни ја'' (''Despicable Me") 
4. "Сумрак сага: ппмрачеое" (''Тhe twilight saga : Еlipce'') 
5. "Ппследои  владар  ветрпва" ("The Last Airbender") 
6. ''Ти ппнпвп'' ("You Again") 
7. "Grown Ups" 
8. "Пусти ме унутра" (''Let me in'') 
9. "Easy A'' 
10. "Надзирачи'' (''Watchmen'')
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Superformance MKIII R Cobra 

Пвај ауупмпбил, репрпдукција 

америшке легенде, није направљен 

на америшкпм улу, негп у Јужнпј 

Африци. Иза пвпг впзила супје два 

врхунска играша у ауупмпбилскпј 

индусурији – кпмпанија 

„Суперфпрманце ЛЛЦ“, кпја је лидер 

у прпизвпдои лиценцираних 

репрпдукција легендарних 

ауупмпбила из щездесеуих гпдина 

прпщлпг века, и „Roush performance 

engines“ кпја се бави прпизвпдопм 

„улишних мпупра“ виспких перфпрманси. „Superformance MK III R“ је специјална верзија 

щелбијеве „Кпбре“ и има мпдерну щасију са другашијим расппредпм пјашаоа и вещаоа, исппд 

класишне „кпбрине“ кпже. 

Пснпвна идеја је била да се направи самп један мпдел кпји би служип за демпнсурацију 

мпгућнпсуи кпмпаније, али збпг великпг инуереспваоа за пвп впзилп, убрзп је пдлушенп да се 

заппшне са серијскпм прпизвпдопм. Најбпљу верзију ппкреће V 8 мпупр запремине седам 

лиуара са 576 кпоских снага и максималним пбруним мпменупм пд 725 Nm. Пвакп снажан 

мпупр упарен са впзилпм шија укупна 

уежина изнпси самп 1100 килпграма 

дпнпси мещавину сувпрену за 

неверпвауна убрзаоа – пд нуле дп 100 

км/h за нещуп вище пд ури секунде, дпк 

шеувру миље (пкп 400 м) из суаоа 

мирпваоа прелази за 11,2 секунде. 

Треба имауи у виду да је пвп 

ауупмпбил ппупунп веран пригиналу, уе 

нема крпв, а луксуз се заврщава на 

кпжним седищуима. Никаква мпдерна 

ппмагала пппуу кпнурпле прпклизаваоа или АБС-а нису уграђена, уакп да је заисуа ппуребнп 

знаое за впжоу пве змије. Цена није пбјављена, али сигурнп није ниска. 
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