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Драги гимназијалци, 
Сведоци смо пролазности времена, па тако и овај број школског листа жели да 

вам поново пожели срећне божићне и новогодишње празнике који вам предстоје, као и 
завршено прво полугодиште ове школске године. Без обзира што се мењају околности, 
суштина остаје иста и сви ученици могу, као и раније, да допринесу нашем листу или 
својој школи бројним литерарним или ликовним радовима, учешћем на секцијама или 
такмичењима. Матуранти сада имају слободно време које им, додуше, неће бити 
толико слободно ако га добро искористе, али ће засигурно бити корисно. 

Захваљујемо се на досадашњој сарадњи свима који су нам помогли и желимо 
ученицима, професорима и свим запосленима срећне празнике! 

(Овим путем се извињавамо Јелени Пријић, чији текст грешком није објављен у 
целости у прошлом броју, стога га објављујемо у овом броју). 

Уредници 

Kedves Olvasóink! 

Bizonyára mindenki várja már a szünetet, az 
ünnepeket.  

Karácsony csodája nem a színes szalagokkal átkötött 
dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt 
találjuk. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet 
megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből 
jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél 
nagyobb ajándék? 

Meghitt, boldog karácsonyt kívánunk Mindenkinek! 

A szerkesztők 

Адресат (не)повољних коментара: проф. Борјана Гаврилов Болић 

Уредници: Јелена Броћило, IV2 

Немања Жарић, IV2  

Насловна страна:, Марина Бајић, IV2 

Редакција: Сви који су допринели да текстови буду пред вама 

Лектори: проф. Хајду Агнеш 

проф. Иван Баричевић 

Пријатељ Gymnasium-a: проф. Биљана Тајков  



Gymnasium 
 

3 

 

JEDNA GODINA U ŠPANIJI 
Verovala sam da će se moja želja u 

oktobru prošle godine ispuniti i zaista mi se to i 
dogodilo. Na konkursu AFS interkultura 
jednogodinšnje razmene, Španija je bila moj 
izbor. 

Prva tri meseca sam bila u malom mestu 
Trevias u porodici sa majkom i dve devojčice. 
Školu sam pohađala u Luarki na severu Španije. 
Početak je bio težak jer nisam znala jezik. 
Praćenje nastave na španskom nije bilo lako.  U 
savlađivanju jezika su mi pomagali drugari iz razreda i dodatni časovi španskog jezika u 
školi. Prva orijentacija za učenike na razmeni je bila u turistički najposećenijem gradu 
pokrajine Galicia , A Coruña . Tamo sam upoznala učenike koji su bili na razmeni u 
pokrajinama Galicia, Asturias i Cantabria. Sledeće iskustvo je bila orijentacija u novembru u 
Santiagu. Prelep grad sa čuvenom katedralom. 

 U decembru sam prešla u Luarku u novu porodicu koju čine roditelji i troje dece. 
Upoznavanje nove porodice je bilo zanimljivo i lepo iskustvo. U ovoj porodici sam dočekala 
Novu godinu. U Španiji je običaj da se pred ponoć pojede dvanaest zrna grožđa za dvanaest 
sekundi, a slavlje se nastavlju u centru grada sa društvom.   

Na zimskom raspustu sam bila sa porodicom u gradu Valladolid  gde smo gledali 
Šampionat Španije u rukometu. Tamo smo 
proslavili jedan od španskih praznika - Reyes 
Magos. Na taj dan se daruju pokloni u krugu 
porodice. Ubrzo je usledila treća orijentacija u 
Santiagu gde su nam se pridružili ostali učenici 
na razmeni koji su došli u januaru.  

Uskršnji raspust sam provela sa 
porodicom na jugu Španije u gradu Almeria 
.Takođe jedno od nezaboravnih iskustava gde 
sam upoznala njihovu širu porodicu. 
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Pretposlednja orijentacija je bila u Korunji gde smo razmenili dosadašnja iskustva i 
pripremali se za povratak kući. Dan pred povratak kući je bila orijentacija u Madridu gde su 
bili svi učenici na razmeni koji su školsku godinu proveli u Španiji. Svi smo bili pod jakim 
utiscima jer se približio kraj našeg druženja.  

U okviru školskih aktivnosti posetili smo glavnu bolnicu pokrajine Asturias u gradu 
Oviedu ; gledali smo istorijsku pozorišnu predstavu u Gijonu; uživali u književnoj večeri u 
Navii i posetili razne fakultete. Jednom nedeljno 
smo imali stručna predavanja iz različitih naučnih 
oblasti - astronomije, psihologije, medicine, 
informatike i geologije. Najviše praktične nastave 
smo imali na časovima anatomije, biologije i 
naučne kulture. Na času fizičkog vaspitanja vežbali 
smo razne sportove : odbojku, košarku, 
badminton,hokej, fudbal, ples, plivanje, ronjenje, 
atletiku i gimnastiku.  

Jedna od mojih vannastavnih aktivnosti je bila škola engleskog jezika koju sam 
pohađala radnim danima. Vikendom sam vreme provodila sa porodicom na utakmicama i u 
šetnji po čuvenoj plaži Playa de Salinas u Luarki. 

Španci su veoma otvoren i komunikativan narod gde bitnu ulogu čini porodica i 
druženja. Hrana je ukusana i dosta začinjena. Neka od tradiconalnih jela su : paelјa, favas, 
tortilja, ćuros i razni 
riblji specijaliteti.   

Svako mesto 
koje sam posetila u 
mom sećanju je 
ostavilo jak trag. U 
svakom mestu sam 
naučila neku novu 
stvar i upoznala nove 
ljude kojih se sećam sa 
osmehom na licu. 



Gymnasium 
 

5 

 

 Svima koji imaju jaku želju i veruju da se snovi ostvaruju preporučujem da istraže 
mogućnosti za odlazak na razmenu. Ovim putovanjem ćete naučiti novi jezik, steći novu 
porodicu, sklopiti prijateljstva za ceo život i spoznati sebe i svoje granice mogućeg i 
nemogućeg. Kao što je Paulo Koeljo rekao : ,,Putovanje nikad nije stvar novca, već 
hrabrosti”. 

Jelena Prijić, IV2 

EZT MIKOR FOGJUK HASZNÁLNI? 

Ez az a kérdés, amit minden tanár hall legalább egyszer a pályája során. Sok gyerek 
jár gimnáziumba és sokan azt sem tudják, miért. Tény, hogy a gimnáziumokban minden 
tantárgy magas szinten van, mindent ugyanúgy kell/kellene tanulni. De mégis felmerül a 
diákokban a kérdés: - Ezt mégis mikor fogjuk használni? 

A tanárok szemszögéből: Amikor a gyerekek egy nagyon erős gimnáziumba 
iratkoztak, számíthattak arra, hogy sokat kell majd tanulniuk. Lehet, hogy egy bizonyos 
munkához nem fog minden kelleni, de ez az iskola arra való, hogy megtudják, mit szeretnek, 
és hogy hogyan folytassák majd az életben. Minden tanárnak kötelező a tanterv szerint 
haladnia. Sokszor viszont a diákok ezt nem tudják, vagy nem akarják figyelembe venni, és 
emiatt a tanárral vitáznak a rossz jegyeik miatt.  

A gyerekek szemszögéből: Igaz, hogy gimibe iratkoztak, mégis soknak tartják az 
anyagot. Vannak olyanok, akiknek minden tantárgy jól megy, ők ezért jöttek gimibe; vannak 
olyanok, akik a szüleik miatt jöttek ide; vannak olyanok, akik nem találtak jövőbeli 
állásukhoz megfelelő iskolát. Minden diák más, és nem lesz mindenki színkitűnő, aki régen 
az volt. Az új helyzet nagy nyomást gyakorol rájuk, nehéz elfogadni a változást. Persze ez a 
nyomás nem mindig rossz, hiszen a gyerekeknek meg kell tanulniuk az anyagot, de ha egy 
idő után nagyon stresszelni kezdenek, ez már mentálisan is káros. 

A felnőttek szemszögéből: Sok gimnazistának a szülei szintén gimnazisták voltak, és 
tőlük hallhatjuk, hogy milyen hatása volt ennek a négy évnek az életükre. Sokan azt mondják, 
hogy soha nem használták ezt a tudást, és feleslegesen jöttek ide, viszont még többen 
mondják azt, hogy nem bánták meg. A gimnázium erős alapot biztosított nekik az 
egyetemhez, és könnyen hozzászoktak a sok tanuláshoz, amit az egyetem igényelt. Egyesek 
szerint a gimnázium jó általános tudást adott, és hogy amit gimiben tanultak meg, azt sosem 
felejtették el. Sok szülő meg van elégedve a négyes-hármas jegyekkel is, de egyesek 
mindenből ötöst várnak el.  

A téma még tőbb kérdést general: A diákokat túlterhelik? Túl szigorúan 
osztályoznak? A gyerekek túloznak, mikor nehéznek tartják az anyagot? Ezekre a kérdésekre 
mindenkinek magának kell megtalálnia a választ. 

Csikós Petra, I.3 
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SA OSMEHOM U NOVU GODINU! 

Dana 12.12.2019. godine, učenici i profesori Gimnazije ,,Svetozar Marković“ su se 
zaputili u Dom za decu ometenu u razvoju ,,Kolevka“ da odnesu mališanima paketiće. 

Kako bi ulepšali deci božićne i novogodišnje praznike, 
gimnazijalci  su organizovali prikupljanje paketića. Učenici i 
profesori su se potrudili da paketići budu što raznovrsniji kako 
bi usrećili mališane. Tako smo u njima mogli zateći razne 
igračke, slatkiše, bebi-opremu,kozmetiku, odeću... Iako su se 
deca mnogo obradovala poklonima, najlepši osmesi su se 
pojavili kad su naši učenici izveli tri dečije novogodišnje 
pesme. Domaćini su takođe imali vrlo zanimljiv program, a 
zatim su se družili sa učenicima. 

Ovim gestom je Gimnazija  pokazala da i malo 
nekome znači mnogo.  

Ustanova ,,Kolevka” je ove godine dobila Povelju za 
poseban doprinos i unapređenje sistema socijalne zaštite za 
2018. godinu. ,,Kolevka”  je jedna od najstarijih institucija na 
ovim prostorima, a ove godine obeležava  116 godina rada.  

 

Sara Suvajac i Lara Medaković, IIIb 

SZÍNHÁZRÓL: SZÍNÉSZPALÁNTAKÉNT 

Elsős gimnazista vagyok. Az iskola mellett hobbim a színészkedés. Tizenegy éves 
korom óta imádok vele foglalkozni, leköti a figyelmem és egyszerűen szeretem. 

A színpadon való szereplés alapja a szövegtudás. Mindig ez az első. Amíg nem 
vagyunk biztosak a szövegben, addig nem tudjuk fejleszteni a karakter érzelmeit, jellemét, 
különböző megnyilvánulásait. Ezen alapszik minden... Így tanultam a rendezőnktől, Greguss 
Zalántól, aki a mi második apukánk, legalábbis én így tekintek rá.  

A Népkör MMK Fabula Rasa Színjátszó Grund tagja vagyok már lassan két éve. A 
csoportban a Semmi című darabbal debütáltam, melyben Lukács szerepét alakítom. Ez a 
karakter érdekes figura. Nagyon vallásos és érzékeny, de a darab végére 180°-ot pördül a 
jelleme, és egy agresszívabb alak lesz. Emiatt szeretem ezt a szerepet, mert kihívás volt a 
megformálása.  

A színház egy külsősnek teljesen más, mint a színész számára. A néző nem látja, 
mennyi munka áll mögötte, viszont jólesik, hogy a versenyeken a zsűritagok megemlítik. 
Tavaly voltam először a KSZFV-n, ahol megdicsértek, hogy kimagaslóan játszottam a 
középiskolásokkal ahhoz képest, hogy még csak nyolcadikos vagyok. Ezek a pozitív 
visszajelzések megerősítenek az úton afelé, hogy színész legyek. 
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Igen, ugyanis a gimnázium befejeztével Újvidéken vagy Budapesten szeretném tovább 
tanulni a szakmát. Már nagyon várom, de most elsősorban itt kell teljesítenem, meg persze a 
Fabulában. 

Kéri Sándor Botond, I.3 

Kéri Sándor Botond a Semmi c. előadásban 

A Semmi c. előadás szereplői 
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Színházról: nézőként 

Vendégelőadás a Szabadkai Népszínházban: Indul a 
bakterház 

Rideg Sándor Indul a bakterház c. vígjátékát tekinthettük meg 2019. október 26-án a 
Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának szervezésében. A szilágyi Mosoly Amatőr 
Színjátszó Társulat vendégjátékát a Jadran Színpadán nézhették meg az érdeklődők. Francia 
Gyólai Klára rendezte színpadra. 

Most először voltam úgy igazán színházban komoly célokkal. Nem hiszem, hogy 
megbántam, mivel így is jól szórakoztam, és ezt szerintem mindenki elmondhatja magáról, 
aki ott volt az előadáson. Telt ház volt. A magyartanárnőmmel és 7 másik osztálytársammal 
mentünk. Az előadás végén átgondoltam, miről szólt, mert a tanárnő figyelmeztetett, hogy 
figyeljünk oda mindenre, a drámai elemekre összpontosítsunk, hogy mitől is dráma a dráma. 
Nem volt sok szereplője, egy helyen játszódott egész végig, és nem ölelt fel hosszú időt a 
cselekmény. Mivel láttam már előzőleg a filmet, tudtam, hogy miről fog szólni, és nem 
sokban különbözött, bár voltak olyan elemei, amelyeket hiányoltam, de valószínűleg nem 
lehetett mindent színpadra dramatizálni,  vagy éppen mert oda kellett figyelni az időkorlátra. 
120 percig tartott, és kétfelvonásos volt. 

Mivel amatőr csapat, ezért nem voltak nagyok az elvárásaim, de a darab a célt ért, 
ugyanis kikapcsolódtunk és szórakoztunk. 

Zabos Zsombor, I.3  

SVET JE ZANIMLJIV ONOLIKO KOLIKO SMO MI 

RADOZNALI 

Ove godine smo imali priliku da sa 
udruženjem „Grupa 484” učestvujemo u 
projektu „Nevidljive mape Subotice”. Rad 
grupe započet je u junu, susretima prilikom 
kojih smo pravili panoe, potom izložene u 
Gradskom muzeju. Svaki tim je dobio svoj 
zadatak, šta treba da fotografiše i pronađe, pa 
smo  krenuli  u potragu. Cilj je bio da te 
fotografije iskoristimo u svojim radovima, 
kao i da se zabavimo. Bili su prisutni učenici i 
iz drugih srednjih škola u Subotici, pa smo 
imali priliku da se upoznamo sa svojim 
vršnjacima dok upoznajemo svoj grad. Poenta 
ovih radionica je bila da saznamo za neke 
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značajne istorijske ličnosti našeg grada i zanimljive priče, a time smo nastavili da se bavimo i 
u daljem radu sa grupom. 

Nakon kraće pauze, u oktobru 
smo se ponovo sastali i počeli da 
razrađujemo projekat turističkog 
obilaska kroz grad. Akcenat je bio na 
prikazivanju onih ličnosti koje su 
doprinele multikulturalnosti našeg 
grada - to su ljudi koji su Suboticu 
pokazali svetu, a doneli svet u Suboticu. 
To su bili putopisci i avanturisti - Tibor 
Sekelj i Oskar Vojnić; zatim Artur 
Munk - doktor koji je spasavao 
preživele s Titanika, IlonaFilep - 
holivudska glumica i Bela Lugoši koji 
je prvi tumačio ulogu Drakule. Iako 
manje poznati našim sugrađanima, oni su neposredno uticali na razvoj ove sredine i ostavili 
za sobom upečatljive životne priče. Kroz interaktivna predavanja i grupni rad, naučili smo 
mnogo zanimljivosti vezane za njih,   kao i za istoriju Subotice. Neki od nas su imali priliku 
da otputuju u Vrnjačku Banju i upoznaju se s učenicima iz drugih gradova koji takođe 
učestvuju u ovom projektu. Kroz 
druženje i razmenu ideja na ovom izletu 
osmišljen je scenario za kratku 
predstavu u kojoj su slikovito 
predstavljene priče sa prethodnih 
sastanaka. Za kraj smo sproveli u delo 
planiranu turu kroz  grad i na duhovit 
način ga predstavili drugim učenicima u 
jednom novom svetlu. Radionica 
,,Nevidljive mape Subotice" nas je pre 
svega spojila sa vršnjacima iz drugih 
škola i gradova, a zatim i uputila na 
bolje upoznavanje sredine u kojoj 
živimo. Naučili smo da jedan grad može 
biti itekako zanimljiv i pun sadržaja - 
sve što je potrebno jeste da nas neko malo bolje uputi na ono što nam je skriveno na prvi 
pogled. 

Anđelka Matković i Maja Imrić, IV2 
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X-FAKTOR 2019 

A 2019-es X-Faktor válogatóján számos versenyző jelent meg, de csak a top 12 
juthatott be az élőshow-ba. Minden mentornak (Puskás Peti, Dallos Bogi, ByeAlex, Gáspár 
Laci) három feltörekedni vágyó énekes, illetve zenekar került a csapatába.  

Puskás Peti rekordot döntött, mégpedig azzal, hogy neki estek ki leggyorsabban a 
versenyzői. Már a második élőshow után nem maradt több mentoráltja, de Peti nem hagyta, 
hogy lehangolja ez a tény, továbbra is lelkesen várja az élő adásokat. 

Dallos Bogi utolsó bent maradt versenyzője Bagdi Enikő volt, aki a november 30-án 
megrendezett adásban kiesett. A versenyző több mint egy hétig nem volt aktív a közösségi 
oldalakon, de a karcos hangú lány végül visszatért a világhálóra. 

ByeAlex szintén rekordot döntött:, a döntő előtti show-ig minden versenyzője a 
színpadra lépve állta a sarat. Ruszó Tibi, és Vanek Andor továbbra is versenyben vannak, 
ellentétben Manuellel. Mindenkit meglepett a hír, miszerint Manuelnek, a 19 éves énekesnek 
véget ért az X-Faktor. A fiú a válogatón saját zenéjével jelent meg, ami nemsokára a toplista 
élén állt. Videoklipjét több mint 19 millióan töltötték le. Manuel elmondta, , hogy kiesése 
kicsit meglepte, de nem érezte megát csalódottnak.  

Gáspár Lacinak utolsóként bent maradt versenyzője Zdroba Patrik. A 25 év feletti 
kategóriában ő bizonyult legsikeresebbnek ebben az évben, de korábban is próbálkozott a 
2018-as X-Faktorban. Laci akkor is és most is az ő pártját fogja, a közel operaénekes szinten 
éneklő mentoráltjának.  

Top 3 

Szombaton (14-én) Andor, Tibi és Patrik fognak megmérkőzni a színpadon. 
Rengeteget készülnek és gyakorolnak, hogy az élő adásban minden a terv szerint 
haladhasson. Legnagyobb rajongótábora, és legtöbb szurkolója Andornak van, közel százezer 
követő, és ebből harmincezer aktív lájkolóval büszkélkedhet az Instagramon.  

Az X-Faktor egyik mém-készítője feltette a kérdést: Ki fogja megnyerni az idei versenyt. A 
legtöbb komment Andor nevét tartalmazta, de sokan Tibinek és Patriknak szurkoltak. A 
döntő szombaton este 9-kor kezdődik, amit minden rajongó, résztvevő, szervező 
türelmetlenül vár. Izgatottan várjuk az e heti adást, és a műsor végének eredményeit. 
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A három döntős versenyző 

És december 14-én megszületett a végeredmény: az X-Faktor idei győztese nem más, 
mint Ruszó Tibor. 

 

További információk az RTL weboldalán, Facebook-on, Twitteren, és Instagramon is. 

B. Varga Zsófia, I.3 

ELEGIJA O SVIJETU 

Ratovi, glad, smrt nevinih, loši životni uvjeti, uništavanje šuma i prirode... sve su to 
razlozi zbog kojih je svijet tragično mjesto.  

Nedavno, tijekom ljetnih praznika bila sam dio kršćanskog skupa u Italiji. Pored toga 
što sam upoznala mnogo ljudi, upoznala sam se i s pokretom „Nula gladi“. Njegovi 
predstavnici objašnjavali su nam kako sitnice mogu napraviti razliku u svijetu i koliko se na 
godišnjem nivou baci hrane. Tada sam počela razmišljati o onoj poznatoj rečenici da je život 
nepravedan. Nikad se prije nisam udubila u nju, vjerojatno zato što nisam išla dalje od svojih 
problema i problema vrlo uskog kruga ljudi oko sebe. Ljudima je danas „tragično“ slomiti 
nokat, izgubiti naušnicu, ne dobiti ono što žele dok drugi diljem svijeta imaju ozbiljnije 
probleme. Jedni izgube naušnicu i plaču, a drugi umiru iz dana u dan živeći u nepogodnim 
uvjetima. To je tragedija svijeta.  

Nisam mnogo razmišljala o svemu tome, ali sam shvatila koliko mi ne cijenimo što 
imamo krov nad glavom, topli dom, vodu i hranu. Kao maloj, kada nisam htjela jesti što 
mama skuha, ona bi me opominjala da ne budem toliko izbirljiva jer „djeca u Africi nemaju 
što jesti“. Tada nisam shvaćala što mi time želi poručiti, no sad, kao starija uviđam koliko bi 
nekoj djeci značio komad kruha koji se svakodnevno nađe u mojoj ruci.  
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Osim toga što imam dobre životne uvjete, i rat sam vidjela samo na filmu. Neka su ga 
djeca vidjela i vide pred sobom, vlastitim očima. Dok ja gledam travnate, zelene livade, ona 
vide puške, strah u očima ljudi i borbu za goli život. Ratovi izazivaju smrt mnogih nevinih, 
koji su živjeli časno, s nadom i željom za dobrom budućnosti. Sve se to izgubilo s njihovim 
posljednjim dahom. Sve dok sam živa, neće mi biti jasno kako ljudi mogu biti toliko bez srca 
da ubijaju i započinju ratove. Ljudi uništavaju i prirodu. Pale šume, zagađuju okoliš, a da se 
ne zapitaju je li to loše.  

Sva tragika svijeta ogleda se u ponašanju čovjeka. Ljudima nije stalo do drugih, ne 
gledaju dalje od sebe. Nije im stalo do okoliša i prirode. Pitanje koje mi se ponekad javi u 
mislima jest: „Ima li nade za dobro u ovome svijetu?“ Još nisam došla do konačnog 
odgovora. Voljela bih reći da ima nade za sve i da se svaki problem može riješiti, ali sa 
stanjem svijesti današnjih ljudi teško se može vjerovati u to.  

Male stvari dovode do promjene. Ako ne žele svi, barem se pojedinci mogu na svoj 
način potruditi i poboljšati svijet. To je borba koja nam jedina preostaje.  

Sara Vuković, II. f 

PREDLAŽEM PROMENU ŠKOLSKOG PROGRAMA 

Svaki čovek ima potrebu da mašta i razmišlja o raznim životnim temama. Svi, 
ponekad, volimo da se stavimo u ulogu filozofa, razmatramo koje su naše mogućnosti i na 
koji način bismo mogli dodatno unaprediti i poboljašati svoj život. Što sam starija, uviđam da 
je zapravo dobro i kvalitetno obrazovanje, jedan od najbitnijih preduslova za bolji i uspešniji 
život današnjeg čoveka. Smatram da moderan školski sistem nije najbolje osmišljen, da ima 
dosta propusta i da bi na bolji način mogao da organizuje i realizuje školske aktivnosti 
učenika. Autor Deklaracije nezavisnosti je jednom prilikom rekao da investicija u znanje 
plaća najbolje kamate. Ali, šta se tačno podrazumeva pod znanjem u modernom društvu? Da 
li samo znanje ima presudnu ulogu u našem životu ili se tu krije i nešto drugo? 

Jedna od ubedljivo najvećih mana našeg modernog školovanja jeste „ubijanje“ 
kreativnosti i individualnosti učenika. Veoma bitna činjenica koju današnje školstvo ne vidi 
je da količina informacija koju učenici treba da usvoje nije pokazatelj uspeha, već da je to 
kreativnost. Danas postoji Google i drugi internet pretraživači na kojima lako možemo 
pronaći informacije i odgovore na željena pitanja, ali nigde ne možemo pronaći formulu za 
kreativnost. Verujem da će se u budućnosti tražiti i više ceniti ljudi koji mogu na osnovu 
sopstvenog znanja pronaći rešenja za realne probleme i primeniti u praksi svoje sposobnosti, 
nego ljudi koji imaju previše informacija i podataka u glavi, sa kojima ne znaju šta da rade. 
Sve se da naučiti i usavršiti, ali ideja je ta koja se veoma ceni. Sa druge strane, da bi se 
razvijale individualne karakteristike svakog pojedinca, potrebno je smanjiti broj učenika po 
odeljenju. Trideset učenika u jednom odeljenju je jako veliki broj, usled čega profesori ne 
obraćaju pažnju na učenike pojedinačno, već se obraćaju celom odeljenju istovremeno. 
Predložila bih školstvu da smanji broj učenika na petnaest po odeljenju, jer bi rad na času bio 
mnogo efikasniji i delotvorniji. Tako bi  profesori mogli da se fokusiraju na individualna 
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svojstva svakog učenika, postojale bi vežbe koje bi aktivirale originalnost i domišljatost, a ne 
samo usvajanje znanja.  

Još jedan razlog zbog kojeg se deca sve manje trude i interesuju da otkriju nešto novo 
jeste pretrpan školski program. Neophodno je smanjiti ukupan broj predmeta i broj časova po 
danu. Današnje školstvo vrši veliko intelektualno forsiranje na deci, zbog ogromnog broja 
različitih predmeta sa kojima se učenici svakodnevno susreću. Lično smatram da je 
osamnaest predmeta previše i da učenici treba da imaju mogućnost da biraju predmete za koje 
su najviše zainteresovani i da te časove pohađaju više puta nedeljno. Mogućnost izbora 
najdražih predmeta je dobar način da se učenici zainteresuju za dodatno istraživanje iz te 
oblasti i time otkriju svoje talente, prednosti i sposobnosti. Shodno tome, smatram da klasičan 
deo nastave treba da se završi dve nedelje pre polugodišta i da se to vreme iskoristi za mnogo 
kreativnije i istrajnije projekte i aktivnosti. Na primer, učenici koji imaju afiniteta prema 
biologiji i medicini, mogli bi da napišu seminarski rad o načinu funkcionisanja i primeni  
hiperbarične komore, dok bi učenici koji imaju više sklonosti prema fizici, mogli da urade 
projekat vezan za obnovljive izvore energije. Na taj način, imali bi dovoljno vremena da 
posete institute, saslušaju predavanja stručnjaka i na licu mesta vide primenu nastavnih 
sadržaja u tehnici, industriji i svakodnevnom životu. Verujem da bi ovakva reforma bila 
veliki pomak u razvoju našeg školskog sistema. 

Imam osećaj da moderno školstvo želi da napravi od dece ono što oni nisu i što po 
prirodi nikada neće postati. Forsiraju se oblasti kao što su računarstvo, matematika i jezici, 
samo zato što će se u budućnosti one najviše ceniti. Ali, kako ta budućnost može da bude 
dobra za sve nas, kada smo svi međusobno drugačiji i različiti? Ukoliko neko pokazuje 
afinitet prema muzičkom ili likovnom stvaralaštvu, da li onda možemo na osnovu toga tvrditi 
da ta osoba neće imati „svetlu“ budućnost? Dobro je poznata Ajnštajnova priča o geniju i 
zlatnoj ribici. Postavljaju se previše visoki ciljevi učenicima, što dovodi do toga da ukoliko 
ne mogu da ih ispune smatraju sebe beskorisnima i manje vrednima u odnosu na one koji ih 
ispunjavaju sa lakoćom. Direktna posledica svega toga je rušenje samopouzdanja kod 
učenika. U učionici se nalazi trideset učenika, trideset karaktera i trideset snova, a školstvo se 
prema njima ophodi kao da su jedno telo i jedna duša. Ako su učenici upisali prirodno-
matematički smer gimnazije, to ne znači da imaju jednake sklonosti ka svim prirodnim 
naukama. Bilo bi korisno kada bi školski program bio osmišljen tako da se učenici po 
završetku prvog razreda, opredele za dva ili tri predmeta, koja bi u narednim godinama 
pohađali intenzivnije, tri ili četiri puta nedeljno, dok bi broj časova iz nekih drugih predmeta 
bio smanjen na jedan nedeljno.   

Možemo u nastavku da se zapitamo koja je zapravo svrha škole. Svrha škole nije 
samo da se obrazujemo, stičući nova i proširujući stara saznanja, nego da naučimo da 
razmišljamo i povezujemo naučeno. Nauka i tehnologija su napredovale, sve se vremenom 
usavršava, a školstvo stagnira. Kada bi profesor zadao neki zadatak koji treba da se uradi za 
naredni čas, prvo pitanje među učenicima bilo bi da li je to za ocenu. Suština odlaska u školu 
više nije ista. Ako nešto nije za ocenu,  automatski ne treba da se posveti vreme tome i da se 
uloži napor da zadatak bude što bolje urađen, jer se ne vidi nikakva korist od toga. Deca se 
polako, ali sigurno, pretvaraju u robote. Sve se radi mehanički, bez razumevanja. Pisanje, 
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učenje, pa čak i pričanje prilikom odgovaranja. Učenici danas očekuju da im sve bude 
servirano na tacni, postaju jako lenji, bezvoljni i nezainteresovani. Da li je razlog tome 
pogrešno koncipiran školski program? Da li bi promene školskog programa doprinele 
pravilnom usmeravanju i boljem motivisanju učenika?   

Na primer, razne debate u kojima se razmenjuju stavovi i mišljenja, podsticanje 
učenika na međusobnu komunikaciju, rad na terenu, eksperimentalna i interaktivna nastava, 
mogli bi doprineti većoj zainteresovanosti učenika za aktivnije učestvovanje u nastavi i 
povećanu motivisanost za rad.  

Kod modernog školskog programa ne sviđaju mi se tipični testovi koje učenici često 
pišu. Provera znanja na testovima ne treba da se oslanja na kopiranje rečenica i sadržaja, koje 
zapravo predstavljaju mrtvo slovo na papiru, nego da prikažu funkciju tih znanja i njihovu 
primenu u realnim iskustvima. Po mom mišljenju, bilo bi mnogo bolje kada bi se ocene 
davale za testove na kojima bi učenici mogli da ispolje koliko su zapravo u stanju da povežu 
određene činjenice i da se snađu u stvarnom problemu.  

U odnosu na istorijske filmove, naučne programe koje možemo gledati na televiziji, 
pojedina predavanja deluju nezanimljivo. Mogli bi kriviti pojedine profesore zbog toga, jer su 
oni ti koji časove čine tako monotonim. Ali ne možemo suditi profesorima, jer su oni samo 
marionete u okviru sistema, kome su potrebne korenite reforme. Uslovi rada bi trebalo da 
budu mnogo bolji, što bi se postiglo zastupljenijom kabinetskom nastavom, odnosno 
kabinetima koji bi bili dobro opremljenim nastavnim sredstvima. Osim toga, 
nezainteresovanost da prenesu znanje na učenike kod nekih profesora je verovatno posledica 
toga što su slabo plaćeni, a to niko nadležnih državnih organa ne može promeniti. Zašto lekar 
ima toliko veću platu u odnosu na jednog profesora? Lekar leči telo, a profesor duh. Rezultat 
je isti, čoveku je omogućen bolji i lepši život.  

Smatram da bi reforma školskog programa trebalo da ide u korak sa finansijskim 
mogućnostima roditelja. Nažalost, školovanje je jako skupo u našoj državi. Ekskurzije, 
školska oprema, knjige, razna osiguranja, prevoz dece koja žive daleko od svoje škole, sve 
nam to predstavlja veliki finansijski problem. Smatram da je nepotrebno tražiti od učenika da 
poseduju toliko puno raznih rekvizita za čas ili udžbenika koje nikada neće otvoriti na času. 
U mnogim zemljama Skandinavije, osnovno školovanje je potpuno besplatno, kako knjige i 
sveske, tako i ekskurzije, obroci i autobus koji prevozi decu do škole i nazad. Njihova država 
je razvijenija od naše i može da primi na sebe tolike troškove, koje mi ne bismo mogli, ali to 
ne znači da ne možemo smanjiti svoje.  

Promena školskog programa koja bi bila orijentisana na razvijanje kreativnosti i 
podsticanje individualnosti učenika bila bi efikasnija za proces obrazovanja učenika. Ovo bi 
se moglo ostvariti smanjenjem broja časova i predmeta, kao i usvajanje metoda rada, koje bi 
podsticale motivaciju i interesovanje učenika. Zar nije u ljudskoj prirodi da teži da uradi 
najbolje što može, da izvršava razne korekcije, dok ne dođe do savršenstva? Lično mislim da 
ljudi ne pridaju veliku važnost reformi školstva, jer misle da sudbina celog naroda i zemlje 
nije ugrožena, ako deca u školi uče bez razumevanja. Ali dobro razmislimo, koji svet će bolje 
uticati na nas i našu decu i gde će nam biti lepše živeti, u svetu u kome svakodnevno na 
ulicama srećemo bezobrazne, bahate, nevaspitane i nezainteresovane ljude ili tamo gde nas 
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ljudi svakodnevno zasipaju pozitivnim mislima, lepim, korisnim, originalnim i produktivnim 
idejama, tako da sa nestrpljenjem čekamo priliku za novi početak. 

Lazarela Stefanović, I1 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Jay Asher 13 okom volt című könyvét szeretném bemutatni. A szerző 1975. 
szeptember  30-án született Kaliforniában. A könyvet 2007-ben adták ki, és meghozta írója 
számára az elismertséget.  

A történet főszereplője Hannah, aki új tanulóként érkezik a gimnáziumba és rövid 
időn belül hírnevet szerez magának. A sok rosszindulatú pletyka miatt idővel eljut arra a 
pontra, hogy már nem látja értelmét az életének. 
Önkezével kioltja azt, de mielőtt megtenné, 13 
kazettát készít, melyeken elmagyarázza, ki 
mennyiben hibás a haláláért.  

A könyvet  tévésorozat formájában is 
feldolgozták, amit március 31-én mutattak be. A 
könyv magával ragadott, mert a történet egyszerre 
játszódik a múltban és a jelenben. Követhetjük a 
lány sorsát, akit a barátai magára hagytak. Hiába 
fordult bárkihez segítségért, hiába könyörgött 
szeretetért, nem vettek róla tudomást. A könyv 
további része a következményeket dolgozza fel.  

Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki 
szereti az érzelmekkel teli történeteket. Végül a 
könyvből idézek néhány sort, ami megragadta a 
figyelmemet. 

„Az idős korral vagy a rákkal ellentétben 
senki nem lát előre egy öngyilkosságot. Ők 
egyszerűen csak elmennek anélkül, hogy esély 
lenne rendbe tenni a dolgokat." 

Tukacs Anna, I.3 

FILM VS KÖNYV 

A könyvek megfilmesítése óta megy a vita, hogy az adott film vagy sorozat, illetve a 
könyv adja át hatékonyabban az élményt. Ez a kérdés minden könyv alapján készült filmes 
adaptáció megjelenése után felmerül.  

Ilyenkor a kritikusok leggyakrabban szidják a rendezőt, a szövegírót és akár egy adott 
színészt is, nem másért, mint a szereplő érzései és jelleme helytelen bemutatásáért, valamint a 
történeten való változtatásért. Dicsérni pedig ritkán szoktak. 
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Szomorú igazság, hogy a digitális verziók sokkal gyorsabban válnak ismertté, és 
többen látják őket, mint ahányan a könyvet elolvassák. Tény, hogy a filmre vitel során olykor 
kénytelenek eltérni az eredeti koncepciótól (könyvbeli dolgoktól). Persze, előfordulhat olyan 
is, hogy magában a könyvben van valami olyasmi, ami sok negatív visszajelzést 
eredményezett, ezért ,,javítanak rajta” abban a reményben, hogy a nézőknek kedveskednek 
ezzel. 

Szerintem a leggyakoribb hiba, amit vétenek a könyvből való filmkészítéskor, hogy 
sok jelenetet kihagynak. Félreértés ne essék, tökéletesen megértem, lehetetlen MINDEN 
egyes oldalt és történést tökéletesen utánozni a könyvből, emellett túlságosan is hosszúvá 
válna a film, de a szívem mélyén a könyv elolvasása után kíváncsi vagyok, hogyan játszódott 
volna le a filmben is az adott történés. 

Egy másik szempontból nézve a már alapból ismert könyv még elterjedtebbé válik, és 
sűrűn még azok is megveszik a könyvet a film megtekintése után, akik előtte nem is hallottak 
róla. Szóval elméletileg a könyvkiadó, az író és a filmstúdió is jól járnak, nem is beszélve a 
nézőkről, akik boldogok végre a fehér vásznon látni kedvenc történetüket és szereplőiket. 
Most akkor felmerül a kérdés, hogy valóban mi is itt a probléma? A nézők megkapták a 
filmaptációjukat, az író terjesztette a történetét, a kiadó és a stúdió megkapta a pénzét. Nem 
kellene mindenkinek elégédettnek lennie? 

A válasz igen, viszont sosem lesz MINDEN egyes olvasó elégedett sem a könyvvel, 
sem a filmmel, mivel mindkettő valaki más ötlete alapján készült, és szinte lehetetlen 100%-
ig elégedettnek lenni más munkájával anélkül, hogy lenne hozzászólásunk. Én ezért is 
javasolnám talán a könyv elolvását a film helyet, mivel jóval több helyet ad a saját 
fantáziánknak. 

 

A Jay Asher: 13 okom volt c. könyv filmváltozatának főszereplői 

Szőke Noémi, I.3 
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UČENJE KINESKOG I JAPANSKOG JEZIKA 

Učenica IV2 Maja Imrić već dugo uči japanski i kineski jezik. Ovi jezici su među 
nama još uvek nepopularni, ali vremenom će postati veoma korisni i perspektivni. Iz tog 
razloga, odlučili smo da je pitamo za  iskustva,  damo informacije i motivišemo  za učenje i 
druge  zainteresovane učenike.  

Majo, kako se pojavila želja za učenjem ovih jezika?  

Moje interesovanje za jezike i pisma 
(prvenstveno istočne Azije) počelo je vrlo 
rano. Već u prvim razredima osnovne škole 
su me fascinirali različiti načini pisanja, 
počevši od naše glagoljice koju sam naučila 
na jednoj sekciji u školi. Zatim sam sve 
češće na nekim proizvodima primećivala 
kineska slova i počela da ih prepisujem na 
papir. Ovo je krajem osnovnog obrazovanja 
preraslo u želju za učenjem jezika koji takvo 
pismo koriste, pa sam na svoju ruku odlučila da počnem sa japanskim. 

Kako si ideju pretvorila u praktično?  

Kineski jezik sam učila na Ekonomskom fakultetu, a japanski samostalno uz pomoć 
interneta i udžbenika koje sam kupila, budući da ne postoji kurs ovog jezika u Subotici. 

Koliko je još ljudi zainteresovano za učenje - koliko vas je u grupi?  

U grupi u kojoj smo učili 
kineski nas je bilo oko trideset, dok je 
prijavljenih na kurs bilo oko  stotinu, 
ali podeljenih u više grupa. Dakle, 
nije nas bilo previše na času i 
profesorica je mogla da se posveti 
svakom učeniku. 

Kineski ili japanski?  

Iz razloga što sam verovatno 
više bila izložena japanskom, mnogo 
mi se više sviđa u odnosu na kineski. 
Moj utisak je da mnogo lepše zvuči iako bih rekla da je dosta zahtevniji za učenje od ovog 
drugog. 

Da li misliš da je učenje ovih jezika korisno?  

Očigledne prednosti poznavanja ovih jezika jesu u tome što oni postaju sve značajniji 
u svetu, dakle mogu nam otvoriti razne prilike u životu i karijeri. Moj razlog učenja ipak je 
više okrenut zainteresovanosti za istočnjačke kulture i način razmišljanja. Takođe mi se sviđa 
to što, kao najteži jezici na svetu, predstavljaju jednu vrstu izazova. Napor uložen u takav 
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hobi definitivno poboljšava pamćenje i koncentraciju, kao i mišljenje van zacrtanih pravila 
maternjeg jezika. 

Da li si učila još neki jezik, pored ovih? 

Jezici koje sam učila jesu japanski, kineski i italijanski. Na prva dva sam se više 
fokusirala, dok sam za italijanski položila samo osnovni kurs. Jednostavno me je manje 
zainteresovao, jer u odnosu na druge strane jezike nije izgledao toliko ,,strano" i izazovno za 
učenje. 

Za kraj, šta preporučuješ ljudima koji žele da počnu sa učenjem?  

Jezik karakteriše narod koji ga koristi, predstavlja jednu osobinu kolektiva koja se 
odražava u svakom pojedincu. Zbog toga smatram da se jedna kultura nikako bolje ne može 
upoznati nego preko jezika. Kao najsloženije čovekovo sredstvo izražavanja, u njega je utkan 
ogroman broj informacija o razvoju čovekove misli. Za mene je jezik jedno ,,živo" blago, 
koje se menja i ,,evoluira" vremenom, ali čuva svoju srž i stoji kao ogledalo onoga koji 
govori. 

Maja Imrić i Mila Milinković, IV2  

NA RAZGOVORU S EMMOM 

Emma je djevojka s nedostatkom samopouzdanja, koja se nalazi u svome svijetu. Taj 
je svijet pun mašte i snova izazvanih „jeftinim“ romanima. Takvi romani prepuni su preljuba 
i idealiziranih likova. Nakon čitanja knjige o njenu životu imala sam je prilike upoznati.  

Bio je utorak. Užurbani dan u velikom gradu, prepunom gužve i namrgođenih lica. 
Dogovorile smo se naći u kafiću „Provansa“, gdje se prethodno bila sastala s Rodolpheom. 
Čim me je ugledala, briznula je u plač. Na prvu mi je djelovala jako depresivno, izmoreno i 
ranjeno. Na moje kratko pitanje „Što te muči?“ uslijedio je njen dugi odgovor. 

„Žao mi je što si stekla ovakav prvi dojam o meni. Doista se nisam mogla suzdržati da 
ne zaplačem. Toliko mi je rana na srcu. Svi primjećuju, a nitko da mi pomogne, već me samo 
osuđuju. Neizmjerno sam ti zahvalna što si izdvojila vrijeme samo za mene. Taman kad 
pomislim da je određeni muškarac moja „mirna luka“, naiđe novi i pomuti mi razum. Ali, 
vjeruj mi, nisam ja kriva. Nijedan muškarac ne daje mi dovoljno pažnje, pa to tražim u 
sljedećem...“ rekla je zamišljeno Emma. „A kako si ti?“ 

Razmislila sam na moment je li mi bolje požaliti se na svoje probleme ili 
posavjetovati nju. Bila sam toliko nervozna i neuravnotežena da nisam znala trebam li biti 
iskrena ili joj možda slagati i govoriti ono što želi čuti.  

„Draga Emma, kao prvo, mogu te donekle razumjeti. Ne potpuno, ali trudim se. Taj 
prelazak s muškarca na muškarca, dok pritom imaš muža i dijete, užasno je loš i nadam se da 
se zbog toga kaješ. Žena koja je obrazovana u samostanu i kršćanski odgojena ne bi se trebala 
tako ponašati. Pretpostavljam da i sama znaš da nas Isus uči da budemo Njegovi učenici, koji 
će biti uzordrugima, a ti to definitivno nisi! No svatko ima priliku za novi početak. Možda mi 
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ne želiš priznati, ali mislim da si samo htjela pažnju i biti „glavna“. Ne mislim da si psihički 
bolesna, već samo glumiš iz spomenutog razloga. Želim ti da budeš bolja majka, vjerna žena i 
moja nova dobra prijateljica. Svijet je takav da će te osuđivati jer je tvoje ponašanje moralno 
neprihvatljivo. Ipak, trebala bi razmotriti samo mišljenja tebi bliskih ljudi i onih za koje znaš 
da su iskreni, kao što sam npr. ja“, trudila sam se nastaviti odgovor, dok je ona lagano ispijala 
domaću kavu sa šlagom, sve dok nas nije prekinuo zvuk njenog mobitela.  

Javila se na mobtel i samo rekla: „Stižem odmah!“ te me napustila. Bez isprike se, 
užurbanim korakom uputila k vratima. Ostala sam sjediti i razmišljala. Nakon nekoliko dana 
saznala sam da je onaj hitni poziv bio Rodolpheov u vezi s njihovim tajnim sastankom u 
šumi. Iz toga se vidi da naš razgovor nije ništa promijenio ili pak da treba proći određeno 
vrijeme. S Emmom je to teško odrediti... 

Josipa Stantić, III. f 

VEGANIZAM 

Svi smo verovatno čuli za vegeterijanstvo – način ishrane koji nam se čini pomalo 
strano zbog odsustva mesa u ishrani, a veganizam znamo kao ekstremnu verziju 
vegeterijanstva, kada iz ishrane izostaju svi proizvodi 
životinjskog porekla. 

U 21. veku veganizam je naglo doživeo 
popularnost. Pri javljanju ovakve restriktivne pitamo se: 
da li je veganizam zdrav tj. bezbedan za zdravlje? Zašto 
ljudi postaju vegani? Zar nisu ljudi po prirodi 
svaštojedi? U moru pitanja, neka i dalje ostaju 
nerazrešena, ali mi ćemo pokušati da odgovorimo na 
neka od njih. 

Uopšteno o veganizmu 

Dok neki smatraju da je veganizam način 
ishrane, drugi tvrde da je to životni stil, odnosno etički 
pokret za ukidanje bilo kakve vrste eksploatacije 
životinja i njihove upotrebe za ishranu, materijal za odevanje (koža, krzno), laboratorijsko 
testiranje ili zabavu (cirkusi, zoološki vrtovi, reklamni spotovi, itd.). U skladu sa etikom koju 
zastupaju, vegani ne jedu meso, ribu, morske plodove, kao 
ni jaja, mleko, mlečne proizvode, med, niti nose stvari od 
krzna, vune, kostiju, kože, korala, bisera, niti bilo kojih 
drugih materijala životinjskog porekla. Takođe, ne 
upotrebljavaju proizvode testirane na životinjama.  

Da li je ishrana na biljnoj bazi zdrava? 

Veganska ishrana, iako često osporavana, smatra se 
vrlo kvalitetnom za sve uzraste i faze života. Uz dobro 
planiranje, veganska ishrana je preporučena od više 
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zdravstvenih organizacija. Pokazano je da je veganska ishrana zdravija od ishrane  
životinjskim proizvodima, kao i da smanjuje rizik od pojave određenih bolesti :  

- Rak – kod vegana je primećen smanjeni rizik od kancera uopšteno, ali i specifično 
od gastro-intestinalnog, raka debelog creva, raka dojke, raka prostate; 

- Dijabetes – veganska ishrana smanjuje rizik od dobijanja dijabetesa i pomaže pri 
njegovom lečenju; 

- Kardiovaskularna oboljenja – veganska ishrana je povezana za zaštitom od srčanih 
oboljenja; 

- Osteoporoza – dugo se smatralo da je mleko dobro za kosti i efektno pri sprečavanju 
osteoporoze, međutim, dokazano je da zapravo ima kontra efekat. Životinjski proteini štete 
kostima i zdravlju u odnosu na proteine biljnog porekla; 

- Takođe je poznato da vegani imaju bolje varenje zbog velikog unosa vlakana. 

Kako izgleda veganska ishrana? 

Veganska ishrana je uvek predstavljala tabu  kod 
ljudi koji su veliki obožavaoci mesa – ,,Pa kako oni to jedu 
samo biljne proizvode? Zar im ne dosadi? Ma ne može se 
tako uneti dovoljno proteina! A ko se od takve hrane može 
najesti?’’ 

Nasuprot uverenjima da je veganska ishrana 
monotona i neukusna, ona može da bude vrlo ukusna i 
raznovrsna, naravno, ako se potrudimo da je tako 
pripremimo. Danas su dostupni brojni onlajn recepti koji 
omogućavaju veganima da hranom unesu sve potrebne 
nutrijente, osim vitamina B12, koji se suplementira na 
dnevnom ili nedeljnom nivou. 

Problem sa kojim se vegani često sreću jeste 
nedovoljna pristupačnost ovoj ishrani, odnosno činjenica da vrlo mali broj restorana, naročito 
na našim prostorima, ima na jelovniku ponuđena jela na biljnoj bazi; problem takođe 
predstavlja zanemarljiv izbor veganskih namirnica u marketima. Ovo ima za posledicu to da 
vegani moraju pažljivo da planiraju svoje obroke i nemaju 
mogućnost da jedu ,,napolju’’ kada su u žurbi. 

Veganizam sa etičkog i ekološkog gledišta 

Veganizam je najetičniji način ishrane, odnosno 
životni stil koji pojedinac može da živi, baš zato što 
predstavlja apsoultni kontrast idustriji mesa i mlečnih 
proizvoda, koja eksploatiše životinje.  

Naravno, svi možemo da kažemo da je za naš 
način ishrane zaslužan lanac ishrane, međutim, problem je 
mnogo složeniji od toga. Kada predator u prirodi ubije 
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životinju kako bi je pojeo, sam proces lova traje relativno kratko – životinja koju predator 
lovi biva brzo ubijena, a pre toga živi u slobodi. Međutim, kada je u pitanju meso koje mi 
konzumiramo, ono često prolazi kroz veoma nehumane uslove uzgoja i proizvodnje pre nego 
što dospe na naš tanjir. 

Na farmama gde se uzgajaju životinje čije se meso prodaje u supermarketima, 
mesarama, lančanim restoranima brze hrane,  životinjama je ceo život unapred određen. Žive 
u sićušnim kavezima gde su hranjene koncetratom, zlostavljane od strane farmera i korišćene 
za reprodukciju. Bivaju ubijane na morbidne načine. Kada čujemo ovakve priče, one često ne 
dopru do nas, ali kada bismo imali priliku da tako nešto vidimo, niko ne bi ostao ravnodušan.  

Industrija mesa i mlečnih proizvoda nije samo štetna po životinje, već i po životnu 
sredinu. 

Enormno povećanje broja životinja 
namenjenih za ljudsku ishranu zaslužno je za 18% 
emisije gasova staklene bašte, više od emisije svih 
prevoznih sredstava zajedno. Metan koji krave 
proizvode je 25-100 puta štetniji u odnosu na 
ugljen-dioksid. Domaće životinje su zaslužne za 
65% otpuštenog azot-suboksida, gasa staklene bašte 
koji ima 296 puta veći uticaj na globalno zagrevanje 
u odnosu na ugljen-dioksid, i ostaje u atmosferi 150 
godina. 

Danas je uzgajanje životinja zaslužno za 20-30% globalne potrošnje vode, za razliku 
od uzgajanja biljaka, za koje je potrebna neuporedivo manja količina vode. 

Uzgajanje životinja koristi 45% zemljišta na planeti, što je naravno usko povezano sa 
deforestacijom (procesom uklanjanja šuma). Uzgajanje životinja zaslužno je za 91% 
deforestacije amazonske prašume. 

Ovo je samo kraća deskripcija štete koju mesna industrija vrši na svet. Savetujem 
onoga koga ovo zanima da dublje ispita temu internet-pretragom. 

Zašto postati ili ne postati vegan? 

Postoji više razloga zašto ljudi teže ka veganizmu, ili ih apsolutno ne privlači. 

Jedan od razloga što ljudi ne teže 
veganizmu jeste saznanje da bi morali biti vrlo 
posvećeni ovom režimu ishrane i izloženi 
odricanju od sopstvenog komfora. Ovaj životni 
stil zahteva mnogo volje i motivacije, što nije 
lako postići, zato mnogi procenjuju da veganizam 
nije nešto što bi se uklapalo u njihov život. 

Drugi razlog je sumnja u rezultate koji idu 
u korist veganizmu. Čovečanstvo se dugi niz 
godina oslanjalo na meso i mlečne proizvode, dakle, ishrana na biljnoj bazi je i dalje nekima 
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nepouzdana i nedovoljno ispitana da bi se poredila sa već postojećom i utvrđenom ishranom. 
Ovo uverenje je naravno sasvim razumljivo. 

Kada su u pitanju razlozi zašto neko postaje vegan, to su naravno etički razlozi, 
zdravstveni razlozi, kao i kombinacija ova dva. Ljudi koji postaju vegani su spremni na 
odricanje kako bi poboljšali sebe i pomogli očuvanju životne sredine.  

Svim veganima (ili ljudima koji nameravaju da postanu vegani) bih poručila da budu 
ponosni na sebe zbog toga što su postigli, ali da pri tome ne vređaju ili omalovažavaju ikoga 
ko nije odlučio da ide istim putem kao oni.  Ostalima poručujem da naučimo od vegana da 
budemo istrajni u uverenjima i da nekad žrtvujemo ustaljene navike kako bismo postigli 
konačan cilj. 

Noemi Santo, IV2 

UGYANAZ A TÁJ 

Van egy kávéház, ahová rendszeresen jártam. Kávéztam általában, de sok teát is 
megittam. Folyton olvastam, szakirodalmakból jegyzeteltem és néha firkálgattam is, de amit 
a legszenvedélyesebben csináltam, az a figyelés volt. Megrögzött szokásommá vált figyelni 
az embereket. Egyrészt a saját szórakozásom miatt, másrészt pedig kisiskolás korom óta 
pszichiáternek készültem, szóval akaratlanul is űztem ezt a tevékenységet. Nekem igazán 
nem számított, ismerem-e az embereket vagy sem. Ők erről úgysem szereztek tudomást soha. 
Csendben elnéztem őket, amikor azt hitték, senki sem szemléli őket.  

Tanítás után a kávéházba mentem azon a napon is. Hamarabb fejeződtek az óráim, így 
több időm volt mindent levezetni a fejemben. Háromhavonta cseréltem le az embereket. Ez 
az idő kellően elég volt ahhoz, hogy kiismerjem őket, a szokásaikat és minden mozdulatukat. 
Kilencvenkét nap alatt meg is untam őket, és inkább váltottam. Akkor épp három személyről 
elmélkedtem szüntelenül. Reménykedtem abban, hogy legalább egy közülük a kávéházban 
lesz, mikor megérkezek. Beléptem a helyiségbe, és hangosan köszöntem, mint mindig. 
Kértem egy feketét, és leültem a szokásos helyemre. Egy virágmintás fotelbe a sarokban, az 
olvasólámpa mellé. Felvettem a vastagkeretes szemüvegem, és összegumiztam a hajam. 
Elővettem a jegyzetfüzetem, ahová pontokba szedve leírtam egy-egy személyt. Mindig is 
érdekesnek találtam, hogy egyetlen papírlap megtestesíthet egy embert. 

Hedvig már ott ült az ablak előtt, ahol szokott, és épp teázott. Ő volt az, akiről hamar 
sok adatot sikerült összeszednem. Évfolyamtársak voltunk az egyetemen, és mindig is 
csodáltam őt. Egyszerűen csak tökéletesnek láttam. Gyönyörű lány volt, mindig pozitív és 
szüntelenül vidám. Az ablak üvegén túl egy szürke, alacsony téglafal állt. Mögötte kiszáradt 
gaz, viszont ő mást látott. Kinézett és napraforgókra gondolt, szárnyaló fecskékre és 
aranyszínű napsugárra. A szemei mosolyogtak és úgy csillogtak, mint egy ártatlan gyermeké. 
Megjött az egyik barátnője, és beszélgetni kezdtek. Elfordítottam a tekintetem, kényelmesen 
hátradőltem.  

A második oldal Ágostont jelképezte. Zenész, csellista, sőt énekes is. Göndör fürtjei 
és szeplős arca sok nőt ámulatba ejtett. Bár alig tizenhét, ez látszólag senkit sem zavart 
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igazán. Nem volt az a beszédes fajta. Ritkán szólalt meg, sőt, azt kell mondanom többet 
hallottam énekelni, mint társalogni. Pár barátja volt csupán, de ő így is tökéletesen megvolt a 
saját kis világában. Az élete volt a zene. Talán annál is több, de én sosem tudtam átérezni az 
ilyesfajta szenvedélyt, ugyanis én sosem játszottam egy hangszeren sem. Ágoston viszont 
akkor is játszott, mikor nem volt hangszer a kezében. Az ujjaival szüntelenül az asztal lapján 
dobolt egy ismeretlen dallamot. Az ablakot tanulmányozta unott arckifejezéssel, mintha 
semmi sem érdekelné, de közben az ujjai mozgásából látható volt. Akkor is alkotott. Csak 
egy szürke téglafalat látott, elhalt bozóttal mögötte. Realista vagy idealista? 

Már épp becsuktam a jegyzetfüzetem, fáradt voltam, és már a kilencvenedik napnál 
jártunk, amúgy sem jutottam volna már előrébb. Készültem felállni, de közben a semmiből 
megjelent Dénes, a harmadik oldal, és én − kicsit sem feltűnően megjegyezném −, 
visszahuppantam a fotelbe. Nem tudtam róla levenni a szemem. A rádióban megszólalt egy 
Red Hot Chili Peppers szám, mire Hedvig a magasba emelte a kezeit. Körülöttem azonban 
minden tompának hatott. Átjárt a libabőr, és utáltam ezt. Dühös voltam a férfira és magamra 
is, mivel a harmadik oldal szinte üresen állt. Semmit sem tudtam róla. Kirázott a hideg, és 
furcsa érzés fogott el. Nemcsak észrevette, hogy mereven figyelem őt, hanem még a 
pillantásom is elkapta és nem engedte. Azelőtt egyszer sem nézett rám, senki másra sem. 
Még emlékeztem a napra, amikor először láttam a kávéházban. Épp egy könyvet olvasgattam 
a téli kedvencem, egy tejszínhabos forrócsoki társaságában, amikor az ajtó nyikorgó hangjára 
felkaptam a fejem. Az idegen már az egyik asztalnál ült. Teljesen egyedül, fekete, szétzilált 
hajjal és olyan jeges szemekkel, amilyeneket azelőtt még nem láttam. Később megivott egy 
kapucsínót, de semmi több. Akkor és abban a pillanatban pontosan úgy nézett ki, mint egy 
pszichopata. Nem tudtam, mire gondolhatott, mikor kinézett az ablakon, de valami azt súgta, 
hogy nem hasonlított senkihez. A mi világunknak ő egy másik oldalát szemlélte. A 
sötétebbet. Nem tudtam, mit szeret, kik a barátai, semmit. Mégis kitartóan figyeltem. Már 
nem nézett rám, leült egy hozzám távolabb eső székre, és csak ült némán. Feszültebb lett a 
légkör, ezért gyorsan megittam a kávém és felvettem a táskám, hogy elérjem a következő 
villamost. Az utcán azonnal remegni kezdtem, arra gondoltam, hogy hozhattam volna 
magammal a kabátom. Megszorítottam a gumit a hajamban, de alig tettem meg pár lépést, 
valaki erősen megragadta a felkarom, és erősen a mellkasához rántott. A meglepettségtől egy 
hang sem jött ki a torkomon, de talán sikoltanom kellett volna, amikor kivettem az illető 
pulcsiját a sötétben. Dénes erősen szorított, és nem úgy tűnt, mint aki el akar engedni. 

Nos, már tudom, mire gondol a kávéház falai között. Rájöttem, hogy nem a hideg 
miatt remegtem, egy démon már a karom markolta, és a másvilágra akart küldeni. Tehát, 
Dénes szerette a fiatal lányokat, a néma sikolyokat és a vértől ragacsos kulcscsontokat. Végig 
csak arra tudtam gondolni, hogy valaha biztosan ő is csak egy angyal volt. 

Ugyanaz a táj, de mind mást látnak. Csodás, nem igaz? A változatosság szépsége, 
mindig is imádtam. Egyetlen dolgot sajnáltam. Sosem írhattam le, hogy igazam volt, de már 
nem bánom. Ez a táj ugyanis sokkal szebb, mint a tiétek. 

Vojnić Bojana, II.e 

A novellával a Papp Dániel fogalmazás- és esszéíró pályázaton I. helyezést ért el 
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SLOBODNO VREME, ŠTA TO BEŠE? 

Veliki broj ljudi svaki slobodan trenutak troši na društvene mreže ili „maratonsko” 
gledanje serija. Danas nam internet omogućava da gledamo šta želimo i kad želimo! Da li je 
to dobro? Na lični uspeh i odnose sa ljudima u našem životu utiče način na koji provodimo 
sate između obaveza i spavanja. Jedino što ne možemo vratiti je vreme. Iako je to rečenica 
koju često čujemo, mislim da je ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Svesni te činjenice i dalje 
često dopuštamo da ono teče - besadržajno, besmisleno, beskrajno, uludo. Svakodnevno se 
žalimo kako nam nedostaje vremena za sebe, kako nam treba još vremena da odradimo neke 
svoje obaveze, kako nam se dan svodi na obaveze i spavanje. Na kraju dana, teško nam pada 
što opet nismo stigli da budemo sa članovima porodice, što opet nismo izašli sa prijateljima, 
jer nas je nešto ograničilo vremenski, tužni smo što naš stari hobi više nije u našem dnevnom 
rasporedu... A onda, kada dođu vikendi ili ugrabimo slobodne dane, dozvoljavamo da nam ih 
obeleži uporno sedenje ispred kompjutera, praćenje znanih i neznanih ljudi na društvenim 
mrežama, kritikovanje lošeg TV programa, premeštanje sa kreveta na kauč, „presipanje iz 
šupljeg u prazno“... Doslovno rečeno - razvlačimo se.  

Slobodno vreme služi za odmor, ali najbolje ćemo se odmoriti ako se posvetimo sebi i 
činimo ono što nas opušta i čini srećnima. Treba da priuštimo sebi konkretno zadovoljstvo, a 
mi tek tako puštamo dragocene delove slobode da prolaze. I onda postajemo prazni, 
neispunjeni. Sa osećajem da ponovo nismo uradili baš ništa za sebe, jer se rutinske obaveze 
ne računaju. One se prosto podrazumevaju i ne bi trebalo da se na njih izvlačimo kada 
kažemo da nemamo vremena za lepo i korisno. A, toliko je lepote oko nas... 

Anđelka Matković, IV2 

ŽIVA 

Živa je prelazni metal atomskog broja 80, što će reći da ima 80 protona, odnosno 
elektrona. U periodnom sistemu elemenata nalazi se u 
12. grupi i 6. periodi. Njen simbol je Hg (od latinskog 
hydragyrum, što se prevodi kao tečno ili živo srebro). 
Živa je jedini metal i, pored broma, jedini element koji 
je u tečnom agregatnom stanju na normalnim uslovima, 
a to su sobna temperatura i atmosferski pritisak. 

Živa je sjajni srebnastobeli tečni metal veoma 
velike gustine, toliko velike da novčić pluta na njoj. 
Slabije provodi struju od ostalih prelaznih metala, što 
je, kao i njeno agregatno stanje, razlog slabijih metalnih 
veza među njenim atomima (u čvrstim supstancama su privlačne sile uvek jače nego u 
tečnostima, a kamoli gasovima). Za nju je karatkerističan ispupčeni menisk (gornja krivina 
tečnosti). Živa ima veliki površinski napon, što je težnja tečnosti da ima što manju moguću 
površinu, i zato kapljice žive uvek pokušavaju da se spoje u jednu veliku kap. Njeni atomi 
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uvek teže da budu svi zajedno. Zbog toga živa nikada neće 
ostaviti mrlje po tepihu ako vam se razbije toplomer.  

Živa gradi legure amalgame sa skoro svim 
metalima, a gvožđe je jedini izuzetak. Upravo zato se čuva 
u gvozdenim bocama. Veoma je retko zastupljena u 
Zemljinoj kori. Najčešće se nalazi u vidu rude cinabar 
(HgS). Ime je dobila po planeti Merkur (eng. mercury) 
pošto su alhemičari povezali brzinu njenog toka i brzinu 
kretanja Merkura oko Sunca. 

Ovaj metal bio je poznat još u kineskoj i egipatskoj 
civilizaciji. Jedan kineski car verovao je da je živa deo 
„eliksira života“ koji bi ga učinio besmrtnim. Živa se 
pominje u delima mnogih antičkih filozofa i pisaca. U srednjem veku se koristila kao lek i za 
alhemičare je zajedno sa kuhinjskom solju i sumporom činila tri osnovna elementa. Zbog 
svojih misterioznih svojstava smatrana je duhom materije. Takođe su smatrali da bi se 
pomoću žive metali mogli pretvoriti u zlato. Od 
16. veka postaje sve značajnija zato što se 
pomoću njenih amalgama dobijalo srebro iz ruda. 
Sredinom 18. veka dobijena je čvrsta živa, čime 
je potvrđeno da pripada metalima. Mnogi gasovi 
otkriveni su upotrebom žive jer ih ona ne rastvara 
(za razliku od, na primer, vode), odnosno ostavlja 
ih u istom obliku koji je pogodan za ispitivanje 
njihovih svojstava. Godine 1911. fizičar Ones 
otkrio je superprovodljivost žive. Utvrdio je da na 
temperaturi od -268.9°C nestaje električni otpor žive i ona postaje idealni provodnik struje, 
gde nema gubitaka.  

Živa je veoma snažan neurotoskin, otrov koji napada nervni sistem. Međutim, smatra 
se da zapravo utiče na sve organe. Kada živa 
dospe u vodeni tok, bakterije stvaraju metil-živu, 
koja se vrlo lako i brzo taloži u mišićima riba i 
nakon toga dospeva u ljudsko telo ishranom. To 
nikako ne znači da treba da potpuno izbacimo 
ribu iz svog jelovnika, ali treba ograničiti njen 
unos na jedan ili dva puta nedeljno. Drugi 
najčešći način izlaganja živi jeste inhalacija, što 
je i najopasnije. Takođe se može apsorbovati 
preko kože, ali to se vrlo retko javlja, uglavnom 
samo kod laboranata koji vrše eksperimente sa 
živom. Približno 95% unesene metil-žive se 
apsorbuje, bez obzira na način na koji je dospela 
u naš organizam. Može doći do samog mozga i u 
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krvotok, ali najčešće se taloži u bubrezima, a kasnije i u kosi ili majčinom mleku. Živa se 
izlučuje, ali se taj proces odvija godinama ili čak decenijama. 

Živa se pravilno širi i skuplja pri promenama temperature, pa se zato koristi za 
punjenje toplomera, odnosno termometara, barometara itd. Ipak, zbog svoje toksičnosti, u 
poslednje vreme više ne možete kupiti toplomer sa živom, već samo digitalni ili onaj sa 
galijumom, metalom koji se topi na otprilike 30°C. Amalgami žive sa srebrom, cinkom, 
bakrom, ili kalajem koriste se u stomatologiji za pravljenje „crnih“ plombi zbog velike 
otpornosti i čvrstoće. Neki smatraju da se u takvim slučajevima elementarna živa može 
otpuštati, pa se zato ove plombe skoro više i ne mogu naći u praksi. Koristi se i u pravljenju 
ultraljubičastih lampi i različitih svetlećih reklama. Određen nivo žive dopušten je u 
kozmetičkim proizvodima, ali se proizvođači sumnjivo jeftinih prozvoda, uglavnom 
nepoznatog porekla, često ne pridržavaju pravila. 

Jelena Broćilo, IV2 

(ЗЛО)УПОТРЕБА ЧОВЕКА 

Да ли су људи по природи добри или зли? Да ли неке околности у животима 
појединаца изазивају појаву зла или само омогућавају постојећем злу да се испољи? У 
свом роману „Употреба човека” Александар Тишма описује трагичан удес трију 
породица у доба Другог светског рата. Наслов књиге у себи садржи етичко питање, 
односи се на то како су људи способни да себично пређу преко туђих леђа и неетички 
искористе другога зарад личних циљева, управо то су јунаци овог романа осетили на 
својој кожи. 

Рат је насиље над човеком. Ратно стање ствара мрачну, загушљиву атмосферу, а 
животи људи се преко ноћи промене у борбу за опстанак. У таквој атмосфери умом 
влада страх, људска осећања отупљују и људи се претварају у животиње. И тада, сваки 
појединац заправо схвати да је своју слободу узимао здраво за готово, сопствени живот 
постаје врховна вредност коју по сваку цену треба сачувати, а истовремено се у 
потпуности обезвређују животи других људи.  

Главни лик романа је Јеврејка Вера Кронер. Она је одведена у нацистички 
логор, одвојена од породице, лишена слободе и приморана да поступа против своје 
воље како би остала жива. Изабрана је да буде једна од жена које су немачки војници 
имали право да редовно и по својој вољи искоришћавају и злостављају. Опис Вериног 
живота у логору је веома потресан и на читаоца оставља јак утисак. Иако је напустила 
логор и доживела крај рата, сексуално злостављање које је претрпела оставило је трајан 
и дубок ожиљак. Иако је спасила себи живот, она је заправо изгубила способност 
живљења. 

Жене су жртве рата о којима се ћути, а силовање жена је оружје свих ратова на 
свету.  Немоћне су и не могу да се бране од нападача, а у ратно време немају коме да се 
обрате и од кога да траже помоћ и заштиту. Војницима се овај чин често допушта и 
оправдава под изговором да су свој живот подредили вишем циљу, такође у ратном 
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хаосу овим питањем нико не стиже нити жели да се бави, јер је у опасност доведен 
опстанак целе државе као и интереси саме државе. Ипак, недопустиво је, и за државу и 
за само друштво, војницима давати право да буду силоватељи са орденом народног 
хероја.  

У рату људи показују своје право лице, али они који никада нису ни помислили 
на могућност злостављања жене и они чврстог карактера, који су свесни значаја морала 
којим човек мора да се води, остали су доследни себи и нису учинили тако нешто. 
Иако се сексуално злостављање сматра начином понижавања противника, заправо је то 
понижење особе која је починитељ, како у рату, тако и у миру. Овај чин показује 
непоштовање према женама које имају моћ да свету подаре живот, па самим тим и 
непоштовање према животу. Показује дволичност ,слабост карактера и поводљивост 
ума. Иако често некажњени, неретко починитеље оваквих злочина такође гоне сећања 
и унутрашњи немири. 

Човек чини човека, то јест, човек постаје човек тек и само кроз другог човека. 
Међутим, истинита је и мисао филозофа Томаса Хобса: „Човек човеку је вук”. Свака 
особа је јединствена, људи поседују различите вештине и способности, а живот је 
такмичење, те тако и људи покушавају да своје особине и вештине искористе најбоље 
што могу и да се тако уклопе у време и околности у којима су се нашли. То такмичење 
није увек фер, себичност је особина која га квари. На врху нема места за свакога, а 
након постигнутог циља, средство његовог постизања више није важно, управо ово 
гони људе да манипулишу, управљају и употребљавају друге зарад  сопствених 
интереса и идеологија. 

Како би пришли корак ближе одговору на питање да ли су људи у својој основи 
добри или зли, научници са америчког универзитета Јејл спровели су експеримент 
којим су утврдили да бебе, чији ум је најближи неисквареном, умеју да препознају 
добро и зло и да се одлучују за добро. То нам говори да морал и етички кодекс служе 
да очувају доброту и искреност које су нам рођењем дате. Поступајући морално,  
чувамо оно божанско и узвишено у себи. 

Ана Мокан, IV2 

ИТАЛИЈА У ОКУ ЕРАЗМУС СТУДЕНТА 

Аеродром у Милану, место долазака и одлазака. У овој ситуацији непознато 
место доласка, први пут виђено. Али, Италија је земља о којој сви сањају. Па ипак, тако 
дивна и чаробна, у том тренутку чини се као крај света, непозната и затворена.  

Циљана дестинација за Еразмус студента је Торино. У мислима најпре мали 
град о којем нико ништа не зна. Нешто касније испоставило се да је потпуна 
супротност. Наизглед непознат град, претвара се у богатсво историјских чињеница, 
музеја. Као бивша престоница Италије, смештен је у регији Пијемонте, како сами 
Италијани кажу, има савршену географску позицију. 
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Торино је, наиме, смештен у близини француске, па тако и швајцарске границе. 
Поред свега тога, окружен је 
бројним језерима и планинама, 
градовима који су управо као 
они са филмова – мали, али 
богати архитектуром како 
средњевековном, тако и оном 
новијом. Округ Пијемонте 
богат виноградима, пружа 
многа места која су погодна за 
једнодневне излете. Чаробни 
пејзажи, као са слика, 
приређени су за свачије око и 
објектив. 

За све љубитеље Италије и италијанског језика, Торино је заиста веома добро 
организован. Захваљујући Еразмусу могуће је упознати људе из различитих држава и 
различитих култура. Оваква прилика се не пружа сваки дан и зато је врло важно 
искористити сваки тренутак најбоље могуће, јер колико год се четири месеца чинило 
много, заиста брзо прође.  Факултет је организован на врло сличан начин као и код нас 
– традиционално предавање, али чар свега тога јесте италијански језик и другачија 
атмосфера са потпуно другим људима. Сваки дан је могуће чути неки други језик и 
упознати неког новог и другачијег од оног што се већ познаје.  

Искуство које се стекне овде може да се примени и касније на све могуће сфере. 
Добија се прилика да се окуша самосталан живот, 
да се виде нови обичаји, упознају нови људи, научи 
нови језик. А све то је веома значајно за будућност, 
како за каријеру тако и за свакодневна дешавања у 
животу. Тако, на пример, за доручак немојте да 
тражите нешто слано, капучино пијте само у 
преподневним часовима и обавезно ручајте између 
12 и 14 часова, иначе ћете касније остати гладни! 

У Торино се стиже на жељезничку станицу 
Порта Нова која отвара врата даљим деловима 
града. Крећући се даље кроз град, могу да се виде 
пространи тргови попут трга Сан Карло, Трга 
Кастело, који су најпознатији. Ту је и богата 
кулурна баштина, која се огледа у мноштву музеја. 
У Торину се  налази Египатски музеј, други 
најзначајнији у свету. Пружа многе историјске 
податке који датирају од давнина. На неки начин, 
обележје Торина је Музеј филма Моле 
Антолелијана. Чаробан доживљај путовања кроз 
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време даје осећај као да смо сами  у улогама у познатим филмовима. На самом крају 
музеја постоји могућност за панорамско разгледање града, које оставља без даха. 
Поглед је величанствен, баш као на филму.  

Торино је веома познат по династији Савоја која је оставила велики траг у 
историјском смислу. Ту се налазе музеји који су им посвећени. Вила дела Ређина, 
Палацо Реале, Базилика Суперга. Све ово нам даје могућност да боље упознамо 
династију Савоја, видимо њихове гробнице и научимо ко су све били владари и 
владарке, такође са потпуним уживањем у шетњи кроз историју. 

Изађемо ли мало ван Торина, урадили смо веома добро. Град је окружен 
виноградима и богатим малим месташцима, од којих свако има своје утврђење, како то 
Италијани кажу – кастело. Прва дестинација која је важна да се види је градић Салуцо, 
старе грађевине датирају још из 15.века. Очуване, баш као оне са филмова. Стари град 
поплочан калдрмом, са видиковцем и малим винаријама, даје нам прилику да осетимо 
италијански дух. Тако се помало заборавимо, па помислимо да и сами постајемо 
Италијани. 

Након овога, регији Пијемонте припада језеро Мађоре. Њега је веома тешко 
описати речима, чак и у зимском периоду. Градићи се нижу уз обалу језера, а Алпи се 
виде са својим снежним врховима свуда око њега. Заустављамо се у сваком месту, 
пролазимо кроз уске уличице и спуштамо се до обале. Бајковит призор помешаних 
сунчевих зрака са снежним планинским врховима не дозвољава нам да тако брзо 
одемо.  

Постоје многа места која су туристички будна даноноћно током целе године. 
Али, ово је прилика када могу да се виде места са неким непознатим називима као што 
су Диано, Алба, Монкалијери, Савиљано, Кунео и горе већ поменута. Ово је прилика 
да се посете места која нису позната када одете у неку туристичку агенцију. Али, 
верујте, ова места су магична, одају прави истински дух једног италијанског града. 
Вредна су сваког корака и сваког минута који се проведе у њима.  

Пијемонте, регија која је богата малим, али веома богатим местима, окруженим 
старим грађевинама, језерима, дворцима, виноградима, заиста је погодна регија за 
једног студента на размени. До свих ових места може да се стигне возом или 
аутобусом, што је веома једноставно и приступачно сваком студенту који добије 
прилику да дође овде. 

Торино је сада добио потпуно ново место у мојим очима. Постао је један од 
лепших градова Италије. Испуњен историјом и људима, а ипак тако миран и повучен у 
себе. Идеална је прилика за усавршавање језика, успостављање нових пријатељстава и 
посећивање нових непознатих места. 

Сара Матковић, студент Филозофског факултета у Новом Саду 
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OBNOVLJIVE ENERGIJE 

Projekat „Hornsea one“ je farma vetrenjača, trenutno u konstrukciji na obali Jokšira. 
Kad bude izgrađena, 2020.godine, biće najveća farma vetrenjača na svetu i proizvodiće 
energiju za  milion domova, ali će ovaj projekat takođe koštati stanovnike Engleske dodatnih 
4.2 milijardi funti na njihovim računima za struju. To je u redu ako se spasava svet,  ali je 
pitanje da li će se to i desiti. 
Naprotiv popularnom mišljenju da 
su obnovljivi izvori energije 
najbolja opcija za zamenu fosilnih 
goriva - to zapravo nije istina. 
Čak 97% naučnika veruje da su 
klimatske promene stvarne. 
Procenjuje se da će posledice 
klimatskih promena koštati 150 
miliona ljudi njihovih života samo 
u ovom veku. Sve ove smrti se 
mogu izbeći ako se prosečna 
globalna temperatura spusti za 
samo 1.5 stepeni Celzijusa. Mali broj država je počelo da investira milijarde u obnovljive 
izvore energije i najistaknutija država od svih je Nemačka. Čak 40%-50%  energije Nemačke 
potiče od obnovljivih izvora energije, kao što su vetrenjače, solarne ploče i hidroelektrane. 
Ali trebalo bi dublje da se pogleda koliko su ti izvori energije zapravo efikasni. Vetrenjače, 
glavni proizvođač obnovljive energije u Nemačkoj, odličan je za smanjenje zagađivanja 
vazduha štetnim gasovima. Sa druge strane, proizvodnja vetrenjača oslobađa veliku količinu 
ugljen-dioksida u atmosferu, ali za samo pet meseci jedna vetrenjača otplati sav taj ugljen-
dioksid koji je bio potreban za njenu proizvodnju. To naravno nije problem, ali problem je to 
što je proizvodnja male količine CO2 jedina dobra stvar kod vetrenjača. Stotine hiljada ptica 
su ubijene zbog vetrenjača godišnje, a hiljade tih ptica su retke i ugrožene vrste, kao što su na 
primer orlovi. Takođe je ubijeno preko milion slepih miševa godišnje. 

Solarna energija ima svoje posebne probleme, pre svega toksični otpad. Kvalitetno 
napravljene solarne ploče imaju životni vek od otprilike 20-25 godina. Međutim,  sa 
porastom popularnosti počinje sve više 
i više da se proizvode jeftine kineske 
ploče. Ove ploče lošijeg kvaliteta se 
mogu pokvariti za samo pet godina a 
velika količina tih ploča sadrži otrovne 
supstance, kao što su led, kadmir i 
kromium, koji su veoma otrovni za 
ljude i mogu da prouzrokuju rak. Za 
razliku od nuklearnog otpada, 
toksičnost ovih elemenata nikada ne 
iščezne. Kad se staklo polomi, otrovne 
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hemikalije mogu da uđu u zemlju i  time u vodovod. Takođe, ne postoji siguran način da se 
otarasimo svih tih polomljenih ploča. Većina otpada ide u Afriku ili druge nerazvijene zemlje 
koje nemaju efikasan način skladištenja tog tehnološkog otpada. Ovi problemi se mogu rešiti 
poboljšanjem plana skladištenja otpada i unapređenjem solarne tehnologije, ali postoji jedan 
problem koji je nemoguće rešiti ikakvim tehnološkim unapređenjem a taj problem dele i 
solarne ploče i vetrenjače - one proizvode energiju samo dok sunce sija ili vetar duva. Na 
nekim mestima je to samo 10% vremena. Čak i najbolje farme obnovljivih resursa proizvode 
energiju najviše 30% vremena. Ovo znači da će nam uvek biti potrebni izvori energije od 
fosilnih goriva i nuklearna energija kako bi se dopunio nedostatak energije koju proizvode 
obnovljivi resursi. Nuklearne elektrane proizvode energiju svakog dana tokom cele godine i 
gase se samo svakih nekoliko godina kako bi se napunile. Opet, šta ako mora da se ugasi 
zbog nekog hitnog slučaja ili jednostavno dođe do kvara i prestane da proizvodi paru. Svako 
bi pomislio da onda dolazi do nestajanja struje, ali to nije istina. Zbog ogromne mase 
nuklearnih turbina i kad nestane pare da okreće te turbine u njima se nalazi i dalje dovoljno 
centrifugalne sile da se rotacija nastavi. Time se nastavlja normalna proizvodnja energije čak 
osam minuta.  To se čini kao kratak period ali tih nekoliko minuta su od velike važnosti da se 
problem popravi i proizvodnja vrati u normalu. Zbog ovih osam minuta nestanak struje 
proizvedene  nuklearnom energijom je ekstremno redak. 

Takođe se javlja problem korišćenja zemljine površine. Da bi se napravila jedna 
solarna farma ili farma vetrenjača, potrebno je očistiti 5.000 m2 zemljine površine od sve 
vegetacije i živih bića. Ukoliko bi zemlja kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo želela da koristi 
samo energiju od vetrenjača i solarnih ploča, bilo bi potrebno da se očisti 25% njene 
teritorije. Farme vetrenjača vraćaju samo 2.5 W/m2 dok nuklearna elektrana vraća 1000 
W/m2. Ovaj problem bi se mogao rešiti pravljenjem vetrenjača na moru, ali ne znamo kakav 
bi one uticaj imala na ribe i ostala morska živa bića. Ujedinjeno Kraljevstvo ima u planu da 
izgradi 271 farmu vetrenjača  u narednoj deceniji, ali samo 25 bi bilo van kopna. Tu dolazimo 
do pitanja - da li uništavanjem velike površine prirode zarad izgradnje obnovljivih izvora 
energije ne uništavamo istu tu prirodu koju obnovljivi izvori energije treba da spase?  

A šta je sa gubitkom ljudskih života kao direktne posledice incidenata kao što su 
kvarovi reaktora? Sigurno je obnovljiva energija ovde ubedljivo najbolja. Statistika  nam 
govori da to nije tako. Najopsanija su fosilna goriva. Ugalj je na prvom mestu sa 100.000 
smrtnih slučajeva/PWh (petawat čas). Zatim nafta sa 36.000, biomasa sa 24.000 i prirodni 
gasovi sa 4.000 smrti/PWh. Obnovljivi izvori energije takođe imaju zabrinjavajuće brojke. 
Hidroelektrane uzrokuju 1.400, solarna energija 440 i vetrenjače 150 smrti/ PWh. Na dnu 
liste se nalazi nuklearna energija sa 90 smrti/PWh. Nuklearna energija je jako loše 
predstavljena u javnosti zbog asocijacije na nuklearne bombe, ali se statistika ne može 
ignorisati i statistički je najsigurniji oblik energije koji trenutno imamo. Nuklearne elektrane 
uopšte ne proizvode ugljen -dioksid i jedini njihov produkt jeste nuklearni otpad, ali za 
razliku od svih ostalih produkata, nuklearni otpad se 100% skladišti i ne dolazi u dodir sa 
prirodom. Nuklearni otpad se čak može više puta reciklirati i iskoristiti u reaktorima. Samo 
pri kopanju uranijuma, elementa koji se koristi u nuklearnim elektranama,  proizvodi se CO2, 
ali to godišnje u proseku ispadne oko 65 g CO2/kWh što je jednako količini ugljen- dioksida 
koja se oslobađa pri proizvodnji vetrenjača. Količina CO2 koja se oslobađa može se još više 
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smanjiti. Od 1987.godine Amerika i Rusija redovno koriste uranijum iz starih nuklearnih 
bombi za pokretanje nuklearnih elektrana što smanjuje potražnju i kopanje uranijuma i samim 
tim smanjuje količinu CO2 koja se oslobađa pri kopanju. Skeptici veruju da se povećanjem 
broja nuklearnih elektrana podstiče i proizvodnja  nuklearnog oružja, ali to nije istina. 
Najbolji način za smanjenje broja nuklearnog oružja u svetu jeste pravljenje više nuklearnih 
reaktora. Čak 19%  svetske nuklearne energije je poticalo od uranijuma iz starog nuklearnog 
oružja 2013. godine. 

Nemačka je država koja ima u planu da se otarasi svih svojih nuklearnih elektrana do 
2022.godine. Danas samo 6% energije Nemačke dolazi iz nuklearnih reaktora. Sa druge 
strane, Francuska uveliko investira u nuklearnu energiju.  Francuska trenutno ima 58 aktivnih 
reaktora i čak 80% energije potiče iz nuklearnih elektrana. Posledica je da Nemačka 
proizvodi duplo više ugljen-dioksida nego Francuska. Francuski stanovnici plaćaju samo 
0.1799 evro/ kWh, dok je  u Nemačkoj to skoro duplo više (0.3 evro/kWh).   

Postoji način da se nuklearna energija još više unapredi. Homi Bhabha, indijski 
fizičar, 1950. godine je utvrdio da se može koristiti još jedan elemenat, koji je mnogo bolji od 
uranijuma 235 i plutonijuma 239 koji se tipično koriste. Taj element je torijum. Torijum je 
prirodni radioaktivni metal koji je četiri puta više zastupljen na Zemlji od uranijuma. Posle 
Drugog svetskog rata, Amerika je napravila reaktor koji radi isključivo na torijum. Taj 
reaktor je uspešno proizvodio energiju od 1965. do 1969. Godine, ali je američka vlada 
odlučila da je uranijum bolja opcija. Glavni razlog zašto je uranijum izabran preko  torijuma 
jeste to što se proizvode bolje nuklearne bombe od njega. Sa torijumom je mnogo teže i 
neefikasnije praviti nuklearno oružje. Još jedan razlog zašto je torijum bolji jeste to što 
proizvodi mnogo manje nuklearnog otpada. Jedan kineski naučnik je procenio da bi od  
torijuma reaktora bilo čak 1000 puta manje nuklearnog otpada nego od reaktora uranijuma. 
Takođe postoji dizajn reaktora torijuma (Liquid Fluoride Thorium Reactor-LFTR) kod kojeg 
je nemoguće da dođe do incidenta. Torijum je još u fazi eksperimentisanja i ne može mu se 
još potpuno verovati. Jedini način da vidimo da li je stvarno toliko efikasan jeste da ga 
upotrebimo u praksi i upravo to radi Indija. Indija ima jedno od najvećih prirodnih nalazišta i 
torijuma  i imaju u planu da do 2050.godine 30% njihove energije potiče od reaktora 
torijuma. Planiraju da naprave 60 aktivnih reaktora do torijuma 2025.godine.  

Ukoliko želimo da spasimo svet, neće biti dovoljno da samo velike zemlje kao 
Nemačka, Francuska i Indija prave promene, već se to zahteva od svih zemalja na svetu. 
Obnovljivi izvori energije sigurno imaju ulogu u očuvanju prirode, ali ta uloga ne treba da 
bude ni blizu velika kao što se to u medijima smatra. Statistika se ne sme ignorisati i ona nam 
govori da je trenutno najsigurniji i najefikasniji nuklearni izvor energije. Za razliku od 
nulearne, obnovljive energije imaju mnogo bolji glas u javnosti, ali ako je nešto popularnije, 
ne znači da je i bolje.  

Stefan Bobić, IV2 
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DIJAGNOZA: SREĆA 

Još od malih nogu, deca su se susretala sa veoma dosadnim i nezanimljivim pitanjima 
odraslih. Odgovor na pitanje koje svaki roditelj silno iziskuje da čuje od svog detete je šta 
ono želi da postane kada odraste. Deca su često sklona maštanju i u stanju su da smisle 
najzanimljivije i najkreativnije odgovore, kakve nijedan odrastao čovek ne bi mogao da 
formuliše. Što se mene tiče, imala sam donekle realnije želje. Sa pet godina sam želela da 
postanem pevačica i svima sam govorila da me ništa neće sprečiti u tome da ostvarim svoj 
cilj. Sa druge strane, moja najbolja drugarica je imala drugačije planove. Ona je govorila 
kako će postati princeza i kako joj se niko neće moći suprotstaviti. Moj najbolji drug je silno 
želeo da jednog dana odleti u daleki svemir i tamo otkrije sve tajne kosmosa, a ako mu, pak, 
to ne bude uspelo, zadovoljio bi se titulom predsednika države. Međutim, kako rastemo i  
sazrevamo, roditelji žele da čuju od nas ozbiljnije odgovore. Ali, kako da uopšte sami 
saznamo odgovor, kada imamo toliko mnogo izbora, a tako malo godina da bismo odlučivali 
o sopstvenoj sudbini? 

Moj evolutivni put po pitanju budućeg zanimanja nije bio uopšte složen. Posle želje 
da postanem pevačica, naišao je period kada sam se naprosto zaljubila u posao vaspitača, 
gledajućui svakodnevno svoju vaspitačicu i način na 
koji ona utiče na decu i koliko ih zapravo čini srećnima 
i zadovolnjima. Međutim, posle nekoliko meseci, uoči 
mog 11. rođendana, osvanulo je prekrasno majsko jutro 
koje nikada neću zaboraviti. Probudio me je zvuk 
okretanja točka u kavezu, koji se nalazio nasred moje 
sobe i u kojem su se nalazila dva mala leminga. Ne 
mogu opisati koja su me tačno osećanja tada obuzela, 
ali osećaj je bio prelep. Mimi i Lili su zauzele ono 
mestu u mom srcu, koje nijedan čovek nije mogao da 
ispuni. Oduvek sam volela životinje i kada god sam bila 
u prilici molila sam mamu da proširimo našu malu 
porodicu sa još jednim čupavim članom. Međutim, 
barijera koju nikako nisam mogla da zaobiđem je život 
u stanu. Nikada nisam želela da mučim niti jednu 
životinju time što bih joj uskraćivala slobodu kretanja, 
boravak u prirodi i mogućnost druženja sa ostalim 
životinjama. Tada sam shvatila da je moj posao iz snova definitivno u lečenju tih divnih 
stvorenja. Posle dve godine, moja sreća je ipak težila da ispari kao jutarnja rosa i odnela sa 
sobom dva mala blaga koja su predstavljala temelj moje kuće i aortu mog tela. Tada sam 
shvatila koliko sam zapravo emotivna i koliko se lako „vežem“ za životinje. Stoga, što sam 
starija, smatram da je za mene bolje da postanem lekar. Sa šest godina imala sam otvoreni 
prelom ruke i posle pet nedelja nošenja gipsa, morala sam mesecima da idem u bolnicu na 
rehabilitaciju, kako bi atrofirani mišići ojačali. Za tih nekoliko meseci viđala sam svakakve 
stravične i bolne prizore. Invalidi, bolesni i hendikepirani ljudi su se svakodnevno grčevito 
borili, ali ishod je uglovnom bio isti. Meseci su se nizali i prolazili, a svaki dan zaticala sam 
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identičan prizor. Nažalost, iako je tehnologija napredovala, ljudi i dalje širom sveta prolaze 
kroz agoniju u svojoj borbi sa raznim bolestima. Moja sećanja na bolničke dane počela su da 
se vraćaju i poprimaju pravi smisao kada smo u sedmom razredu iz biologije počeli da učimo 
anatomiju čoveka. Aktivno sam počela da istražujem mnoge oblasti vezane za ljudsko telo i 
ozbiljno počela da razmišljam o studijama medicine, zamišljajući sebe u belom mantilu. 
Gledajući filmove i serije zainteresovala sam se za forenziku i DNK analizu. Nisam još uvek 
sasvim sigurna koja specijalizacija bi za mene bila najadekvatnija, ali nešto što mi je veoma 
dopadljivo jeste neurohirurgija.   

Iako su moji snovi i ambicije usmerene ka Medicinskom 
fakultetu i želja za lečenjem i pomaganjem ljudi ogromna, nisam 
zažalila što sam upisala Gimnaziju, jer smatram da će me dobro 
pripremiti za fakultet i još mi pružiti mogućnost da se predomislim 
u svojoj odluci. Jedino zbog čega žalim jeste što nemam puno 
dodira sa oblastima koje su vezane za medicinu. Mogu samo da 
istražujem i učim nove stvari, ali nigde ne mogu da primenim to 
znanje u praksi i uradim neke ozbiljnije projekte. Na primer, volela 
bih da napišem seminarski rad o načinu funkcionisanja i primeni 
hiperbarične komore, jer verujem da bi mi taj projekat bio prvenstveno veoma koristan, a i 
vrlo zanimljiv. Proučavanje biomarkera, kao biohemijskih pokazatelja bolesti, njihove 
primene i zbog čega današnja farmaceutska industrija ima toliko veliki interes za njihov 
razvoj i istraživanje, deluje mi veoma interesantno. Jako bih želala da poslušam predavanje 
stručnjaka o tome zašto sanjamo i šta dovodi do toga, kao i o  nervnim impulsima i 
refleksima. 

Nažalost, nisu svi doktori dobri i nije svima prioritet zdravlje i dobrobit pacijenta. 
Izuzetno mi je teško gledati ljude koji pate i prolaze kroz neizrecive muke zbog raznih 
neizlečivih bolesti, a niko ne želi 
da se potrudi oko takvih ljudi, 
samo zato što finansijksi nisu u 
stanju da isprate dodatne zahteve 
lekara. Mnogo meni bliskih ljudi 
je umrlo od opakih bolesti za koje 
ne postoje lekovi. Svesna sam da 
kao pojedinac neću uraditi mnogo, 
ali glas u mojoj glavi i srcu mi sve 
glasnije govori kako treba da 
krenem tim putem.  Čvrsto 
verujem da ću jednog dana kada budem izrekla Hipokratovu zakletvu, stajati iza tih reči i 
slediti put pravednosti, jer drugi za mene neće postojati.  

Svaku odluku koju donesemo u životu treba da bude inspirisana potragom za lekom 
koji će omogućiti srećan život, pogotovo ako se radi o velikoj i teškoj odluci kao što je izbor 
posla iz snova, jer ona neće potpisati samo našu sudbinu.  
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Pre godinu dana dijagnostifikovana mi je kifoza, koja je direktna posledica sedenja 
nad knjigom svaki dan po nekoliko sati, ali možda i posledica naglog rasta u poslednjih 
nekoliko godina. Kada sam krenula u prvi razred i kada sam konačno prestala ići na 
rehabilitacije zbog ruke, bila sam izuzetno srećna što neću više morati boraviti u tim 
dugačkim, mračnim, belim hodnicima, sedeti na tim neudobnim i hladnim stolicama, čekajući 
dok me ne prozovu, kao ni gledati  ta hladnokrvna doktorska lica. Međutim, posle samo 
sedam godina našla sam se ponovo u tim hodnicima, na istim tim stolicama, samo zbog 
drugog problema. Ne znam koliko ću još morati da se družim sa tim ambijentom. Svako jutro 
počinje isto. Sedim, cupkam i čekam da me prozovu da uđem u prostoriju u kojoj mi veoma 
ljubazna fizioterapeutkinja pokazuje vežbe. Iskreno, volela bih da i dalje viđam te hodnike, 
ali iz sasvim druge perspektive. Ne postoje reči kojima bih mogla opisati koliko želim da se 
moji životni snovi ostvaruju upravo u takvim hodnicima, sa osećajem sreće i zadovoljstva na 
mom licu i licima ljudi kojima bih bila od pomoći. 

Lazarela Stefanović, I1 

UČEŠĆE GIMNAZIJALACA NA KLIMATONU 

Ove godine je održan prvi Klimaton u Subotici, gde je tema bila upravljanje otpadom 
i trajao je 24 kontinuirana sata. 
Učestvovale su ekipe sačinjene od 
srednjoškolaca, radnika ekološke 
organizacije i radnika programerske 
kompanije, među kojima su bila i dva 
tima sačinjena od gimnazijalaca: 
„Gladijatori“ - tim sačinjen od Stefana 
Bobića, Filipa Marčetića, Andreja 
Anišića i Danijela Tikvickog i 
„Gimnazijalci“ - sačinjen od Aleksandra 
Milovića, Anđelke Matković, Vojislava 
Maćoša i učenika Srednje ekonomske škole Marka Bulatovića. Učenici Gimnazije su postigli 
neverovatan uspeh, zauzimajući prva dva mesta („Gimnazijalci“ su bili prvi a „Gladijatori“ 
su bili drugi).  

Prvoplasirani tim je osmislio 
pamučnu kesu koja bi zamenila 

lojalti kartice u velikim trgovinskim 
lancima, jer bi se tako rešio problem 
plastičnih kesa. Na toj kesi bi bio 
ušiven bar-kod, koji bi pri skeniranju 
u kupovini potrošaču davao popuste i 
tako ga nagrađivao što nosi tu 
pamučnu kesu uvek sa sobom, 
umesto da uzima plastične kese. 
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Ovaj izum bi takođe pomogao problemu nepotrebnog tekstilnog otpada, jer bi potrošači 
mogli da dobiju popuste ako donesu 
svoj neželjeni tekstil.  

Drugoplasirani tim je osmislio 
uređaj sličan tabletu koji bi 
zamenjivao sveske i knjige, rešavao bi 
problem seče šuma za proizvodnju 
papira i rešavao bi problem e-otpada 
tako što bi se ti uređaji proizvodili od 
nepotrebnih delova recikliranih 
računara i telefona. Ovaj uređaj bi 
takođe olakšao finansijsko stanje 
roditelja dece u školama, jer bi bio 
relativno jeftin i koštao bi manje nego 
sveske i knjige za dvanaestogodišnje 
školovanje. Svi učesnici su izjavili 
kako su se odlično proveli i kako bi 
ovo iskustvo ponovili. Nakon 
takmičenja su gostovali u jutarnjem 
programu TV Subotice i na radiju, a 
priča o prvoplasiranom timu je izašla  
i u novinama „Blic“. Svi su izjavili da 
planiraju da nastave rad na svojim 
idejama i da se potrude da one pređu iz ideje u stvarnost. 

Aleksandar Milović, IV2 

ОДНОС ПОЈЕДИНЦА ПРЕМА СВОМ НАРОДУ 

Историја, језик, култура и традиција чине идентитет једног народа. Одбацујући 
ове елементе, заправо се понашамо немарно сами према себи. Отуђујемо себе од свог 
народа и лишавамо себе сопственог идентитета. 

Данас су многи млади људи у Србији незаинтересовани за историју, обичаје и 
традицију свог народа. Од малих ногу родитељи их уче да у држави ништа није добро 
и да им је најважнији животни циљ отићи из земље. Срцепарајуће је чути децу како 
више једна другу не питају само „Шта ћеш бити кад порастеш?” већ и „Где ћеш се 
преселити кад порастеш?” Појава интернета довела је до тога да имамо лакши и бржи 
увид у друге државе и културе и контакт са разним језицима, пре свега енглеским. 
Међутим, тај контакт доводи до тога да деца, која су већ научена да у њиховој држави 
не ваља живети, почињу да идеализују туђе културе и државе. Млади стичу утисак да 
је традиција непотребна, српски језик ружан, а српски фолклор, плесови и песме, 
досадни. 
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Непоштовање прошлости води у заборав. Исидора Секулић је у свом есеју 
„Балкан” написала: „Има нешто врло тешко у удесу свих огранака српског народа, 
стално почињемо испочетка као трава... По један се усправља и управља, један залаже, 
један почиње зидати Скадар... Ми никада нисмо имали времена да изграђујемо своју 
културу.” Кад год се у историји нашег народа догоди нешто лоше, људи то покушавају 
што пре да забораве и сакрију, уместо да из тога извуку поуку, а стидимо се да се 
поносимо светлим и славним моментима наше историје. Није најбитније знати годину 
сваке битке у којој је наш народ учествовао, али кроз познавање историје ми 
упознајемо ћуд свог народа. Управо због непознавања народа људи су безидејни, не 
проналазе начин да свакодневни живот у Србији учине квалитетнијим. Слепо гледамо 
у успешније од нас, па покушавамо да од Србије направимо Канаду, Немачку или 
Јапан, а она то никада неће и не може постати, јер ни Срби нису Канађани, Немци или 
Јапанци. Иако некад можемо нешто да научимо од других, силити народ у калуп 
намењен за некога другог не може бити решење. Такође, друштво у Србији је ка 
друштвеним и политичким проблемима навијачки настројено. Људи бирају страну за 
коју се залажу и одбијају да признају да и та њихова страна има мане, а и не желе да 
објективно суде о дургој страни већ аутоматски сматрају да је та друга страна у 
потпуности погрешна. То доводи до тога да се при смењивању зидара Скадра, Скадар 
увек руши и гради испочетка јер нови зидар не жели да призна да је претходни 
поједине делове добро сазидао и због тога сваки пут почињемо изнова као трава. Народ 
чека месију, неког свемогућег који ће преко ноћи државу учинити бољом, а не схватају 
да је за промену потребно време, упорност, добра воља, слога и познавање себе, својих 
рођака, комшија и сународника. 

Живот је непрестана борба, а како бисмо својим потомцима осигурали што 
бољи живот, морамо бити истрајни и учити их традицији и вредностима нашег народа. 

Ана Мокан, IV2 

 

 


