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Уводна реч... 

Драги гимназијалци, 

Досегли смо до још једног електронског издања нашег школског листа. Ове 

године нисмо доживели промене, како у листу, тако и у школском плану и програму, као 

прошле године, али то не значи да немамо тема за писање. Напротив, прваци су увек 

добродошли да својим радовима или идејама допринесу Gymnasium-у, а то важи и за све 

оне који се нису раније укључили. Надамо се да ћемо и ове године бити продуктивни и 

да ћемо наставити деценијско наслеђе.  

Желимо свима успешну школску годину! 

Немања Жарић, IV2 

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 
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BAZAR ZDRAVE HRANE 

U zdravom telu zdrav duh! 

Dana 16. oktobra 2019. godine u 

Svečanoj sali Gimnazije ,,Svetozar Marković“ 

u Subotici, u toku velikog odmora obe smene, 

obeležen je Dan zdrave hrane. Tema 

ovogodišnjeg Bazara zdrave hrane bila je, ni 

manje ni više nego žuta bundeva. Iz svakog 

odeljenja bilo je izabrano po četiri predstavnika 

koji su bili zaduženi da na što kreativniji način 

naprave ukusna jela i poslastice. Na stolovima učenika 

(ali i zbornice) našle su se razne vrste mafina, keksića, 

kolača, pita, pa čak i ceđeni sokovi. Osim što su posetioci bili oduševljeni zalaganjem i umećem 

kuvanja pojedinih učenika, otišli su iz Svečane sale srećni, zadovoljni i punih stomaka.  

Dan ranije u školi je bilo održano i predavanje na temu principipa pravilne ishrane, 

značaja vode za naš organizam, i savremenih poremećaja u ishrani. Učenici su mogli da čuju 

da su za pravilnu ishranu najvažniji raznovrsnost, umerenost i ravnoteža. Zanimljivo je da 

nutricionisti kažu da bi  riba i morski plodovi trebalo da se jedu čak tri puta nedeljno. Učenici 

su imali različite radionice, predavanja i pravljenje kratkog filma o zdravoj ishrani. 

Lara Medaković i Sara Suvajac, IIIb  
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A GIMNÁZIUM AZ I.3 OSZTÁLY SZEMSZÖGÉBŐL 

Erdélyi Andor. Bajmokról utazom. Azért iratkoztam a Svetozar Marković 

Gimnáziumba, mert szeretnék egyetemre menni, és ehhez jó felkészülés szükséges. Eddig meg 

is vagyok elégedve a gimnáziummal, remélem, ez így is marad! 

Januskó Julián. Csantavéri vagyok, földművesek a szüleim, de mégis gimnáziumba 

iratkoztam. Azt hittem, könnyebb lesz, de így is megfelel az elvárásaimnak. Kevés az időm, 

mert utazom, a buszozással naponta másfél-két órát veszítek. Mivel korán indul a buszom, 

nekem még korábban kell kelnem. De nagyon örülök, hogy sikerült bejutnom, és remélem, itt 

is fogom fejezni! 

Sebők Krisztián. Nagyon tetszik az iskola, nem csalódtam. Nagyon jó a társaság, a 

tanárok. Szabadkai vagyok, de elég távol az iskolától, ezért buszozom. Bízom benne, hogy jó 

alapot ad a továbbtanuláshoz. 

Zabos Zsombor. Leginkább azt várom el az iskolától, hogy adjon egy jó alapot még 

akkor is, ha sok mindent nem tanulok meg. Legalább tanítson meg tanulni ‒ ezt az ismerőseim 

is mondták, akik gimnáziumba jártak. Valamint nem tudom, mi akarok lenni, és ezért ez a 

legjobb választás a számomra. 

Csúri Nikol. Az osztályközösség nagyon jó, és a tanárok is többnyire megértőek és 

szimpatikusak. Különösebb elvárásaim nincsenek az iskolával szemben, csupán annyi, hogy 

megfelelő oktatásban részesüljünk, de mégse terheljenek túl minket. 

Törköly Kiss Czippora. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező évek alatt sikerül 

elsajátítanom elegendő tudást a továbbtanuláshoz, és hogy minden akadályt legyőzök, amely 

ezt hátráltatja. A tanárok jók, akárcsak a közösség, ezért gondolom, menni fog! 

Szőke Noémi. Egyelőre a gimnáziumot élvezem, és könnyebbnek tartom, mint 

gondoltam. Az osztály is jó, mivel mindig kellemes a hangulat. Remélem, ez így marad majd 

a jövőben is, amelyet kíváncsian várok! 

Magyar Krisztina. Álmom egy szebb jövőről szól, amelynek első részét 

megvalósítottam már azzal, hogy itt vagyok. Otthonom egy kicsi falucska, ennek minden 
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lakosának be szeretném bizonyítani, hogyha akarom, képes vagyok mindenre. És egy napon 

egyetemre szeretnék menni. 

B. Varga Zsófia. Miért iratkozunk gimibe? Mert nem tudjuk eldönteni, hova tovább. 

A gimnazisták csupán azt tudják, hogy négy év után továbbtanulnának, hogy egyetemre 

szeretnének menni. A gimnázium ehhez jó alapot ad. 

Dognár Ádám. Azt várom el ettől az iskolától, hogy a lehető legjobban készítsen fel a 

továbbtanulásra. Eddig jól érzem magam, és pozitív benyomások értek. 

Hajdú Sándor. Nagyon jó az iskola, mert jó az osztályközösség, és a tanárok sem 

adnak lehetetlen feladatokat. Bízom benne, hogy mire befejezem a gimnáziumot, lesz 

megfelelő általános ismeretem mindenről. 

Kéri Sándor Botond. Szeretem a gimit, jó választás volt. Remélem, hogy jó alapot fog 

adni az Akadémiához vagy más egyetemhez. Remek a közösség, és jók a tanárok. Remélem, 

sikeresen, szorgalmasan fogom végigtanulni a négy évet! 

Szűcs Máté. Palicsról jöttem. A gimnáziumtól elvárom, hogy jól készítsen fel az 

egyetemre, bárhová is megyek. Szeretem, hogy jó az osztályközösség, és remek a hangulat. 

Ljepoja Ines. Az iskola nehéz, 

nincs segítő kéz. 

Nincs mit enni, 

haza akarok menni. 

Csorba Kornél. Szeretek sportolni meg aludni. Eddig a gimiben nagyon jól érzem 

magam, az osztály remek, a hangulat mindig jó, mókás. A tanárok pedig jól adják elő a 

tananyagot. Csak egy óhajom van, hogy egy kicsit jobban figyeljenek a tanulókra, olykor 

nézzenek a dolgokra, helyzetekre a mi szemszögünkből! 

Tóháti Regina. Azt tervezem, hogy egyetemen folytassam a tanulmányaimat, ezért 

iratkoztam gimnáziumba, hogy jó alapokat szerezzek. Eddig elégedett vagyok az iskolával, és 

a tanárok is tetszenek. Nagyon jó az osztályközösség, gyorsan megkedveltük egymást. 

Vajda Lóránt. Elvárom az iskolától, a tanárainktól, hogy jó alapot kapjunk a jövőbeli 

tanulmányainkhoz.  Szeretném, ha a későbbiekben csökkenne a lépcsőfokok száma! Azért 

választottam a gimnáziumot, mert a testvérem is ide jár, és sok jó dolgot hallottam tőle az 

iskoláról. 

Tukacs Anna. Nagyon tetszik a közösség és a tanárok. Remélem, megfelelő alapot 

kapok az egyetemhez! 

Csikós Petra. A gimnázium egyelőre nagyon tetszik. Az osztályom kedves, vicces és 

megértő, a tanárok is szimpatikusak. Azt várom el, hogy a tanárok lassan és érthetően 

magyarázzák el a tananyagot. Remélem, érdekes dolgokkal fogunk foglalkozni a négy év alatt! 

Somogyi Ákos. Hajdújáráson élek. Az álmom, hogy egyszer elismert gépészmérnök 

legyek. Azért iratkoztam a gimnáziumba, mert úgy gondolom, jó alapot adhat az egyetemhez, 

és a nővérem, aki ide járt, sok jót mesélt a gimnáziumról. 

Hegedűs Sára. A gimnázium nagyon tetszik. A benyomásaim eddig csak jók. Az 

osztályközösségem vicces és kedves. 

I.3 
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 DA LI VERUJETE U HOROSKOP? 

Danas, gotovo da nema osobe koja nije čula za horoskop. Još odmalena smo upoznati 

sa svojim horoskopskim znakom. Neki pridaju 

ogromnu važnost horoskopu, zaključujući o 

drugim ljudima na osnovu stereotipa njihovog 

horoskopskog znaka, dok se drugi zalažu za to 

da horoskop ne igra apsolutno nikakvu ulogu u 

ličnosti ljudi. Dosta nas se sreće sa pitanjem 

validnosti, odnosno ispravnosti horoskopa. 

Međutim, da li postoji neki racionalni razlog da 

verujemo u horoskop, koji se koristi već dugi 

niz godina unazad? 

Šta su horoskop i astrologija? Kako su nastali? 

Horoskop ili astrološka karta je vrsta dijagrama koji se koristi u astrologiji, a na njemu 

su prikazani položaji planeta u trenutku nekog događaja ili rođenja neke osobe u odnosu na 

neki od sistema. Astrologija u najširem smislu je potraga za ljudskim značenjem na nebu, 

nastoji da razume opšte i specifično ljudsko ponašanje kroz uticaj planeta i drugih nebeskih 

objekata. 

Astrološka verovanja u podudarnosti 

između nebeskih posmatranja i zemaljskih 

događaja uticala su na različite aspekte 

ljudske istorije, uključujući poglede na svet, 

jezik i mnoge elemente društvene kulture. 

Među indoevropskim narodima 

astrologija se koristila još od 3. milenijuma 

pre nove ere, sa korenima u kalendarskim 

sistemima koji se koriste za predviđanje 

sezonskih promena i tumačenje nebeskih 

ciklusa kao znakova božanske komunikacije. 

Sve do 17. veka astrologija se 

smatrala naučnom tradicijom i pomagala je u 

pokretanju razvoja astronomije. Bila je 

opšteprihvaćena u političkim i kulturnim krugovima, a neki od njenih pojmova korišćeni su i 

u drugim tradicionalnim naukama, kao što su meteorologija i medicina.  

Krajem 17. veka, novi naučni pojmovi iz astronomije, poput heliocentrizma, potkopali 

su teorijsku osnovu astrologije, koja je nakon toga izgubila akademski položaj.  

U 20. veku astrologija je stekla širu popularnost potrošača uticajem redovnih proizvoda 

za masovne medije, kao što su novinski horoskopi. 

Zbog čega se javljaju nepravilnosti u horoskopu? 
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Horoskopska predviđanja su odlična pomagala koja nam mogu dati opšte smernice za 

život, a ne predviđanja koja  treba doslovno slediti po svaku cenu. Horoskop nije uvek tačan 

jer se  u novinama ili na veb-sajtovima  gleda samo Sunčev znak, međutim, kako bismo imali 

što jasniju sliku moramo koristiti mesto, vreme rođenja i druge faktore kako bismo utvrdili ne 

samo Sunčev znak, već i podznak, Mesečev znak, Venerin znak, itd. 

Moja uverenja o horoskopu 

Nikada nisam verovala u horoskop i smatrala 

sam da u njemu može da se javi istina, ali retko. Kao 

osoba čiji je Sunčev znak lav, vrlo često sam se 

susretala sa stereotipima lavova : da smo vrlo 

ekstrovertni i otvoreni, da volimo da smo u centru 

pažnje, da smo puni samopouzdanja. Retko koristim 

ove reči da opišem sebe, pa sam odbacila ceo 

horoskopski, odnosno zodijačni sistem.  

Pre par meseci, na Youtube-u sam se susrela 

sa video klipovima jedne devojke koja se bavila 

astrologijom. Nakon gledanja njenih video-klipova 

doslovno celu noć i određivanja svoje natalne karte, 

uverenja su mi se potpuno promenila. Pronašla sam reči koje savršeno opisuju, kako moje 

vrline, tako i mane, i  počela sam da koristim horoskopska predviđanja da saznam šta me 

očekuje u bliskoj ili dalekoj budućnosti. 

Preporučujem svima koji ne veruju u horoskop da odrede svoju natalnu kartu pomoću 

brojnih veb-satjova (najtačniji je cafeastrology.com) i na osnovu dobijenih rezultata odluče da 

li će da veruju u horoskop. 

Noemi Santo, IV2 
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Bécs Bécs Bécs Bécs 

élménybeszámoló a bécsi kirándulásról 

Ismét Bécs lett a világ legélhetőbb városa, írta az Economist valamikor szeptemberben.   

- Milyen jó, hogy mi épp ide megyünk kirándulni!  - gondoltam akkor.  

Október első hetében a Svetozar Marković Gimnázium harmadik osztályos tanulói részt 

vehettek egy négynapos bécsi kiránduláson. Rövid betekintést nyertünk Bécs mindennapjaiba, 

eljutottunk a város legismertebb múzeumaiba, híres képzőművészeti alkotásokat láthattunk és 

még sok-sok helyi jellegzetességet. 

Amikor megérkeztünk Bécsbe, busszal körbeutaztuk a gyönyörű várost, majd 

bementünk az Albertina Múzeumba. Itt Monet, Picasso és Dürer híresebb festményeit 

láthattuk. Ezek után kaptunk egy kis pihenőt, felfedezhettük Bécs utcáit, kávézóit. 
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A második nap első megállóhelye a 

Belvedere Kastély volt. Mielőtt betértünk volna, a 

kastély kertjében sétáltunk; megcsodáltuk az 

illatozó virágokat, a szebbnél szebb szobrokat és a 

szökőkutakat. A kastélyban szintén gyönyörű 

festményeket láthattunk, köztük egy Vincent Van 

Gogh festménnyel is „összefutottunk”. Gustav 

Klimt alkotásait is megnéztük, A csók című 

festménye a legemlékezetesebb. Ezek után a bécsi 

kilátóba utaztunk, ahonnan rálátásunk nyílt az 

egész városra. A következő állomás a Természettudományi Múzeum volt, ahol a rovaroktól a 

drágaköveken és az óriási planetáriumon át a már kihalt vagy veszélyeztetett állatokig izgalmas 

betekintést kaphattunk Földünk történetébe. Végül utolsó állomásként Bécs legnagyobb 

vidámparkjába, a Praterba vittek 

minket, ami rengeteg izgalmat és 

élményt szolgáltatott. 

 

 

A harmadik napon ellátogattunk a Technológiai Múzeumba, ahol a rengeteg régi 

járművet és tárgyat mind ki lehetett próbálni. Onnan egy nagy sétára indultunk, időközben 

megálltunk egy helyi pravoszláv templomnál, amit belülről is megtekintettünk. Ezek után 

szabad programot kaptunk, hogy magunk járjuk körbe Bécs utcáit. Végül bementünk a 

Szépművészeti Múzeumba. 
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A negyedik napot a Schönbrunnban kezdtük. 

Sokunk szerint ez volt a legcsodálatosabb program a 

kirándulás alatt. A kastély mögött egy óriási kert 

terül el gyönyörű szökőkúttal, illetve messzebb egy 

kilátóról teljesen ráláthattunk Schönbrunn egész 

területére. A kastélyban szobáról szobára egy 

„fülesen” keresztül magyarul meghallgathattuk, 

hogy milyen események történtek ott. Érdekes volt 

elképzelni, hogyan élhetett Sissy, hogyan 

tevékenykedett, és milyen hangulata lehetett a 

kastélynak abban az időben. Ezek után kívülről 

megfigyeltük a Hundertwasserhaust. Végül a legutolsó 

megállón, Parndorfban szabadon vásárolhattunk a 

megmaradt pénzünkből. 

A kirándulás alatt rengeteg élménnyel és 

emlékkel gazdagodtunk. Szerintem még sokáig fogjuk 

emlegetni ezt a csodálatos és élménydús négy napot. 

Dedovity Tomity Lea, III.e 

ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ 

Тражим помиловање за оне који не умеју да се зауставе, чак и када схвате да нису 

у праву.  

Тражим помиловање за себичне.  

Тражим помиловање за лење.  

Тражим помиловање за лаковерне и поводљиве.  

Тражим помиловање за тврдице.  

Тражим помиловање за оне који трпе насиље и не беже од њега.  

Тражим помиловање за наивне.  

Тражим помиловање за неодлучне.  

Тражим помиловање за блуднике.  

Тражим помиловање за људе који су свесни да су погрешили и желе да се 

промене.  

Тражим помиловање за оне који не умеју да сањају.  

Тражим помиловање за људе који раде нечисте радње ради немоћних.  

Тражим помиловање за људe који не знају да кажу хвала и извини.  

Тражим помиловање за завидне.  
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Тражим помиловање за људе који раде лоше за добробит других.  

Тражим помиловање за лаковерне.  

Тражим помиловање за оне који одбацују сународнике.  

Тражим помиловање за оне које имају потребу да се доказују другима.  

Тражим помиловање за оне који не знају да греше.  

Тражим помиловање за људe који су тежили ка нечем бољем, али су изгубили и 

оно што су имали.  

Тражим помиловање за оне који лажу да би достигли жељени циљ.  

Тражим помиловање за оне који пате због туђих грешака.  

Тражим помиловање за оне који су постали груби и хладни јер су били повређени.  

Тражим помиловање за све грешнике.  

Запис са часа српског језика и књижевности у IV2, инспирисан збирком 

поезије Десанке Максимовић ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ 

GLUMCI GIMNAZIJALCI 

Proleće na poslednjem jezeru je TV film koji je bio sniman na Palićkom jezeru 

početkom oktobra. Delo scenariste Vuleta Žurića i režisera Filipa Čolovića prati život 

nobelovca Ive Andrića u vreme njegovog ambasadorskog angažmana. 

Vreme radnje ovog filma je Drugi svetski rat, kad su diplomate iz okupiranih država 

bile deportovane u hotel na Bodenskom jezeru. 

Uloga Ive Andrića je dodeljena glumcu Tihomiru Staniću, a pored njega, u filmu igraju 

i drugi poznati glumci,  kao što su Nebojša Milovanović, Olga Odanović, Nataša Tapušković i 

mnogi drugi.  
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Dva učenika četvrtog razreda, Daniel Tikvicki i Stefan Bobić, kao i učenik trećeg 

razreda, Oliver Nagel,  našli su se u ulozi statista, nemačkih vojnika,  tri dana snimanja filma 

na Paliću.  

Kako ste došli u mogućnost da stažirate? 

Daniel: Učlanjen  sam u glumačku radionicu Danilo Kiš, koju su kontaktirali čim su 

saznali za snimanje filma u našem gradu i pitali da im pošalju osam starijih momaka na 

snimanje. Odmah sam se izjansio da sam zainteresovan. 

Stefan: Daniel mi je pričao kako će glumiti vojnika u novom filmu i odlučio sam i ja 

da se prijavim. 

Kako je izgledalo snimanje? 

Daniel: Sve je mnogo drugačije nego što sam zamišljao. Bio sam tamo sva tri dana, ali 

najzanimljiviji je bio prvi dan, ubedljivo. Snimao sam scenu potere sa dresiranim psom i to je 

na mene ostavilo najveći utisak. Drugi i treći dan smo, uglavnom, čuvali stražu. 

Stefan: Bili smo obučeni u kompletnu uniformu 

sa šlemom i čizmama i tako ispunjavali kadrove. Držali 

smo pse na povocu i to je bio veliki izazov za mene - više 

smo mi slušali psa nego on nas. 

Kakva su vam iskustva sa snimanja? 

Daniel: Stekao sam mnogo glumačkog iskustva, 

iako sam bio samo statista. Video sam koliko razlika 

postoji tokom i snimanja i kad je to sve ekranzovano- 

tako sve deluje mnogo lepše i glamuroznije. Prijavio bih 

se ponovo da mi se pruži ovakva prilika. 

Oliver: Gluma me zanima, generalno, i svaki 

aspekt glume mi je zanimljiv, pa čak i to što sam statista. 

Upoznao sam par poznatih glumaca, moja iskustva su 

pozitivna i išao bih ponovo. 

Stefan: Saznao sam dosta toga o domaćim glumcima od ljudi koji rade iza kamere. 

Pričali su nam o Milošu Bikoviću i Nikoli Đuričku, za koga se ispostavilo da je jako ljubazan 

i uvek prijatan prema statistima. Posebno mi je bilo drago kad je Olga Odanović došla do mene 

i započela neobavezni razgovor.  

Svi zajedno očekujemo premijeru na proleće. 

Mila Milinković, IV2 
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OLASZ‒SZLOVÉN ÍZELÍTŐ KÉPEKKEL 

Első állomásunk Triest volt, ahol 

tettünk egy rövid sétát, majd utaztunk is 

tovább első szálláshelyünkre, Lido Di 

Jesolóba, ahol egy gyönyörű tengerpart 

fogadott minket. Az esti sétánk közben a 

bátrak bemerészkedtek a vízbe, majd 

közösen kicsit felfedeztük az éjszakai 

vízpartot. Ezután mentünk is tovább... 

Velencébe, ahol egy, az egész 

városon átívelő séta közben hallhattunk a 

fontosabb történelmi eseményekről, 

egy-két helyi legendáról, majd kaptunk 

néhány órát, hogy magunk is 

felfedezzük a helyi jellegzetességeket, 

mint például a gondolázás vagy a finom 

cannoli.  

Harmadik napi programunk 

először is Firenze volt, itt szintén 

bemutatták nekünk a város fontosabb 

helyszíneit, majd már gurultunk is 

tovább Pisába, ahol természetesen nem 
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hagyhattuk ki a torony- támasztós vagy éppen 

nem támasztós képeket sem. Utolsó előtti nap 

Veronába látogattunk, ahol többek között 

megtekintettük Júlia erkélyét és szobrát, majd 

már utaztunk is tovább Bledbe, majd utolsó 

szálláshelyünkre, Kranjska Gorába. Utolsó nap 

még meglátogattuk a Postojnai 

cseppkőbarlangot, ami tökéletes zárása volt az 

ötnapos utunknak.  

Képek: Angyal Andor, Varga Polyák Réka és Pesti Emese, IV.3 

Írta: Pesti Emese, IV.3 

МОРАЛНИ ПАД ЧОВЕЧАНСТВА 

Сваки дан који проведемо на Земљи заокупљен је бројним питањима. Нека 

питања су суштинске природе, односно тичу се нашег битисања на овом свету. Питањe 

морала је свакако једно од њих. 

Морал је од најранијих векова човечанствa био унутрашњи суд у нама који је био 

кочница за неморалне путеве провалије. По речима Аурелија Августина: „Радећи оно 

што је исправно не заслужујемо никакву похвалу, то је наша дужност.“ Породица је била 

важан чинилац у грађењу нивоа моралности код деце која су то преносила на своја 

поколења. Тај склад се озбиљно нарушио у последњој декади 20. века. 

Шта се то тада десило? Дошло је до велике експанзије технологије у свету. Она 

је учинила много доброга, али поједини кругови људи су почели да је злоупотребљавају. 

Почело је са употребом рачунара који су од човека направили виртуелног путника у 

земљи чуда. Рачунарска технологија у почетку није узела толики мах, али је почела да 

развија своју клицу. Клицу која се касније развија и код нас. 

У Србији, почетком деведесетих година прошлог века, популарност рачунара 

није била на високом нивоу. Његов ефекат се почео имплементирати почетком 21. века. 

Паралелно са тим почео је развој музичке индустрије, која је такође имала убитачан 

ефекат.  

Рачунари су дошли до изражаја због тога што су деца и одрасли почели да 

проводе сате и сате у игрању игрица које доказано повећавају степен агресивности код 

корисника. На спектру музичке индустрије почела су да се појављују бројна музичка 

такмичења, у коме се ниво успеха не мери певањем, већ облачењем. Девојке и младићи 

који имају 14 година су почели да се облаче као да су барем десет година старији.  

А затим је дошла највећа антиморална болест нашег друштва, а то су ријалити 

програми. Нажалост, врло брзо су преузели примат код људи, посебно омладине и 

старих. Људи су пронашли фасцинацију да гледају људе који проводе 24 сата у свађама, 

псовкама, насиљу и блуду. Када читамо новине, посебно магазине, они врве од 

„блатоидних “ наслова од којих треба да нас је срамота. Јер, нас нису и неће уништити 
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лоше политике, већ морални пад. Народ без идеалних услова може да живи, али без 

морала не може. 

Остатак света није ништа бољи од нас, што је трагедија више за све нас. Наравно, 

још увек постоје људи који се, свако на свој начин, боре за исправан свет. Њима 

дугујемо, као и свима који су нам преци, да се боримо против моралног посрнућа. 

Ово је изузетно болна тема за човека. Разлог за писање нисам добио да бих 

критиковао друге, већ да би упозорио друге и себе на наше слабости. Сви смо имуни на 

пад, али морамо да се издигнемо још јачи и снажнији. Не смемо гледати где смо пали, 

већ о шта смо се саплели. 

Алекса Станић, IV2 

NAJVEĆE RIVALSTVO U SRBIJI 

Najveće rivalstvo u Srbiji je između FK „Crvene zvezde“ i FK „Partizana“, kao i 

između njihovih navijača. To rivalstvo postoji isto koliko i sami klubovi. Za novi početak 

fudbala u novoj državi od ogromnog značaja bilo je osnivanje dva fudbalska kolektiva - kluba, 

prvo „Crvene zvezde“, 4. marta, a potom 4. oktobra 1945. „Partizana“. Čitavom akcijom 

osnivanja Sportskog društva „Crvena zvezda“, 

posebno fudbalskim klubom, rukovodio je 

Slobodan Penezić Krcun, narodni heroj, 

načelnik Odeljenja zaštite naroda (OZN), 

kasnije Uprave državne bezbednosti (UDB) za 

Srbiju. Snagom ličnog autoriteta, delovao je kao 

savetodavni organ. Osnivački odbor činili su 

narodni heroji, nosioci spomenice minulog rata, 

mladi komunistički lavovi, sportisti takozvane 

neukaljane prošlosti: Blagoje Nešković , učesnik 

Španskog građanskog i Drugog svetskog rata, kasnije politički deložiran, Vladimir Dedijer , 

Zoran Žujović, Dušan Bogdanović, Mira Petrović, Nebojša Popović, Đorđe Paljić, Svetozar 

Gligorić, ali i oni koji su poznavali fudbalsku igru, Slobodan Ćosić, Predrag Đajić, Milovan 

Ćirić, Ljubiša Sekulić i Kosta Tomašević. Slavodobitna Jugoslovenska armija je u stopu sledila 

srpsku policiju: još se nisu ohladile cevi pobedonosno završenog rata, a mladi vojnici su svoje 

uniforme zamenili trenerkama i sportskim dresovima. Pri Centralnom domu Jugoslovenske 

armije u Beogradu osnovana je fudbalska sekcija u čijem sastavu je bilo 18 fudbalera, piše u 

istorijatu o nastanku FK „Partizan“. Ovako su nastala dva najveća fudbalska kluba Srbije, koji 

su se uvek smenjivali na prvom i drugom mestu u ligi, možda je i zbog toga nastalo toliko 

rivalstvo među klubovima i navijačima. To je neverovatna lepota u ružnoći - videti kako se 

međusobno vređaju i navijaju svako za svoj klub, ali i protiv protivničkog, uz pomoć baklja, 

transparenata, bubnjeva i barjaka, sa tolikom strašću i ljubavlju prema svom klubu. Ovo je 

toliko veliko rivalstvo da je poznato u čitavom svetu i mnogi ljubitelji fudbala dolaze u Srbiju 

samo da bi tokom tih devedeset minuta prisustvovali večitom derbiju, najvatrenijem i 

najlepšem derbiju na čitavom svetu,  gde navijači ne sedaju čak ni na poluvremenu, navijaju i 
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bez prisustva igrača na terenu i svi kao jedan bodre svoj omiljeni klub. Neverovatno je videti 

takvu organizaciju navijača, koje nazivaju „divljacima“, ali oni ovde svi pokazuju disciplinu, 

prateći vođu, pevajući  i navijajući. Naziv „divljaci“ su dobili zbog čestih tuča i pravljenja 

grafita, ali  neizmerna ljubav prema klubu dovodi i do toga. Najlepši osećaj je otići na stadion 

svog omiljenog kluba i na devedeset minuta zaboraviti svoje probleme, svoje loše ocene, 

probleme na poslu, probleme sa ženom ili devojkom - tada se za tebe vreme zaustavi i svet 

prestane da se vrti. Jedino što ti je bitno je da sve izbaciš iz sebe i da što bolje podržiš svoj klub 

i da budete glasniji od protivničkih navijača koji imaju isti cilj. Do sada je u istoriji „Zveda“ 

imala veće uspehe od „Partizana“, čak su osvojili i Ligu šampiona 1991. Naravno, i „Partizan“ 

ima neizmerne uspehe. Ove godine je „Zvezda“ ušla u Ligu šampiona, a „Partizan“ u Ligu 

Evrope, što je opet dovelo do neizmerne sreće svih navijača. Iako sam delija i presrećan sam 

ulaskom „Zvezde“ u Ligu šampiona, takođe sam srećan i zbog ulaska „Partizana“ u Ligu 

Evrope gde im želim mnogo sreće i uspeha, jer ipak je i to srpski klub. 

 Fudbal je život, sve drugo su sitnice. 

Aleksandar Milović, IV2 

A NEM TÚL NÉPES, DE ANNÁL INKÁBB LELKES I.E 

OSZTÁLY 

Kiss Patrik: Magyarkanizsáról jöttem a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolából. 

Azért választottam a gimnáziumot, mert sok jót hallottam róla. Első nap nagyon izgultam, de 

lassan megnyugodtam, ahogy megismertem az 

osztálytársaimat és a tanárokat, akik mind elfogadóak 

voltak velem szemben.  

Nagy Klaudia: Kúláról, a Petőfi Brigád 

Általános Iskolából kerültem ide.  Azért esett a 

választásom erre az iskolára, mert már sokat hallottam 

róla a volt kúlai diákoktól, és csak pozitívat. Jók az 

osztálytársaim, kis közösség vagyunk, de összetartóak. 

Megbarátkoztam a kollégiumi élettel is.  

Raič Aleksandar: Zombori vagyok. Azért iratkoztam ebbe a gimnáziumba, mert a 

testvérem nyomdokaiban szeretnék járni. Részt vettem a nyílt napon, valahol ez is megerősített 

az elhatározásban: ide kell jönnöm. A kollégiumban lakom, ami nekem nagyon tetszik, 

mindenkinek ajánlom. Kell egy kis függetlenedés a szülőktől!  

Rózsa Beatrix: Bácskossuthfalváról, az Idős Kovács Gyula Általános Iskolából jöttem.  

Elhatároztam, hogy mindenképp a Svetozar Marković Gimnáziumba iratkozom, Szabadkára. 

Ez úgynevezett „kitűzött cél” lett a számomra, amit teljesítenem kell. Örülök, hogy bejutottam, 

s eddig sikerrel vettem az akadályokat. A kollégiumban lakom, ami még a barátkozásban is 

segített.  A szobatársaim nagyon kedvesek és nyíltak.   
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Szántó Laura: Bajmokon élek, ahol a Vuk Karadžić Általános Iskolába jártam. Azért 

esett a választásom a Svetozar Marković Gimnáziumra, mert meggyőződésem, hogy nagyon 

erős iskola, és jó alapokat ad a továbbtanuláshoz. Az iskolának barátságos hangulata van, a 

tanárok kedvesek, és jól megtanítanak minket mindenre. Emellett rengeteg barátra találtam.  

Ajánlom mindenkinek! 

I.e 

PAKAO 

Mjesto vječne tame, gdje se uvijek čuje plač i škrgutanje zubi zaboravljenih duša, 

odnosno grešnika. Mjesto odakle se ne može izaći, mjesto nad kojim vlada Sotona. To bi bio 

religijski opis pakla. Neki kažu da to uopće nije mjesto, već stanje duše. Postoje razne definicije 

pakla, ali jedno je sigurno: nešto je najstrašnije, što nitko ne bi želio iskusiti. 

O paklu kao mjestu može se nagađati, izmišljati, pisati, 

ali ne postoje nikakvi opipljivi dokazi koji potvrđuju njegovo 

postojanje. To je jedna nepresušna tema koja je mnogima 

(umjetnicima) bila inspiracija za vrijedna i veličanstvena djela. 

Dante je tako napisao djelo koje će čitati i diviti mu se generacije 

i generacije nakon njega.  

Vjernicima je pakao stvaran i ozbiljno ga shvaćaju. Na 

njegov spomen osjećaju strah. On im je motivacija da ustraju u 

dobroti, budu dobri ljudi i griješe što manje, kako ne bi jednom 

završili u paklu. Mislim da ne trebamo uopće ići toliko daleko i 

filozofirati o paklu jer je on prisutan na Zemlji. Prisutan je i u 

svakodnevnom životu kao stanje duše. Svi imamo neke teške 

trenutke, probleme, prepreke, svakoga dana, koje uspješno 

rješavamo i iz toga izlazimo jači. Postoje međutim i one koje ne možemo svladati tako lako. 

To je „životni pakao“ koji je kod svakoga drugačiji, periodi kada ne vidimo izlaz, kada nam je 

dosta svega, osjećamo da više ne možemo te pomišljamo na odustajanje. Spasiti nas jedino 

mogu „pomagači“, kao u Dantea Beatrice i Vergilije, koji su mu svojim savjetima i vođenjem 

pomogli da svlada prepreke i iziđe iz Pakla. Zato je važno u životu imati takve „pomagače“, 

no taj put prolazimo ipak mi sami. Neki ljudi to uspiju, neki ne. Ako uspijemo preživjeti pakao, 

znamo da ćemo preživjeti svaku nedaću koju sudbina baci pred nas i nastaviti dalje.  

Rat je kolektivni pakao, ujedno najteži kroz koji pojedinac može proći. Religijski opis 

pakla može se lako prepoznati u ratu. Smatram, zapravo, da su ratovi rezultat „životnog pakla“ 

više pojedinaca. 

Svatko tko prolazi kroz neki svoj pakao treba znati da to ne može trajati vječno. Uvijek 

postoji izlaz, čak i kad ga ne vidimo, samo treba biti uporan i boriti se do kraja. Ako, na kraju, 

izađemo iz „zemaljskog“ pakla, smatram da ne možemo ući ni u „pravi“ pakao.  

Lucija Ivković Ivandekić, II.f 



Gymnasium 

 

18 

 

НАРОД ЈЕ ЈЕЗИК 

При упознавањ народа и његове културе, језик те заједнице нам се природно 

намеће. Он је један од главних обележја сваког народа-ако не и главно. 

Пратећи промене у језику, пратимо прошлост самог народа. Мењање историјских 

околности, као и врховне вредности, у великој мери утичу на говор људи тога времена 

и подручја. Тако, на пример, у српском језику примећујемо много турцизама, што је 

„остатак“ турске власти, и називе за различите родбинске односе, што говори о важности 

породице у српској култури. 

Језик је основно средство комуникације људи. Он је одраз народне, опште, али и 

личне културе. Имамо још чинилаца једног народа, попут вере или обичаја, али ни један 

од њих га не одређује као језик. Преко њега уочавамо емоције, свеопшти темперамент, 

начин живота оних који га користе. Језик је носилац свих својстава једног народа. 

У претходних неколико деценија се у српски, а и у многе друге језике, 

неприметно „увлаче“ стране речи. То су првенствено англицизми због развоја технике и 

информатике. То није главни проблем јер, ако за неку појаву која је постала важна у 

протеклих пет година немамо своју реч, у реду је позајмити је. Лоше је то што, поред 

сопствених речи, махом млади, а сад већ и старији говорници, користе туђице; неки јер 

је то сада „модерно“ или звучи „професионалније“, а неки јер просто не знају другачије. 

То ће се преносити на долазеће генерације док српски језик не ишчезне. Други проблем 

је што подсвесно мислимо да је све „наше“ лоше, па бежимо и од језика, трудећи се да 

испаднемо паметнији или да идемо у корак са временом. 

Језик је врло уско повезан са народом. Народ га обликује, ствара, а његова 

највиша сврха је да храни те људе и да их одржи у животу као заједницу. То је веома 

једноставан принцип: како сејеш, тако и жањеш. Једина разлика је у томе што језик без 

народа може, док има говорнике или познаваоце, али народ без језика или макар 

дијалекта-било ког посебног начина говора-никако не може да опстане. Народ, његово 

постојање, култура и историја јесу језик; он их целовито одређује и представља. 

Кажу да човек вреди онолико колико језика зна и с тим се потпуно слажем. У 

томе нема ништа лоше; напротив, то је у друштву увек било цењено и тако ће и бити 

надаље. Међутим, намеће се питање: како научити други језик ако не знаш свој; шта ће 

ти тада бити основа, по чему ћеш се равнати? Нажалост, то је нешто на шта се пажња 

никад не обраћа и о чему се не размишља. 

Вук Стефановић Караџић, најзаслужнији за то како говоримо данас, рекао је да 

народ живи док његов језик живи-да када језик умре, он за собом повлачи и народ. Он 

је то увидео пре два века, па би требало да и нама коначно допре до свести. Одбацујући 

свој језик, ми одбацујемо себе. 

Јелена Броћило, IV2 
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OD UMETNOSTI DO FILOZOFIJE 

U ponedeljak, 21. 10. 2019. godine, u klubu 23, Gimnazije ,,Svetozar Marković“ u 

Subotici, sa početkom u 18 časova, održana je promocija knjige profesora filozofije Dragana 

Krstića ,,Od umetnosti do filozofije“. 

Promociju je organizovala Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo ,,Danilo Kiš“ 

u saradnji sa Gimnazijom ,,Svetozar Marković“ u Subotici. 

Na početku promocije profesor srpskog jezika i književnosti Bojana Đorojević je 

pročitala biografiju autora knjige i neke izvode iz recenzija doc. dr Aleksandra Stevanovića, 

mr Aleksandra Krstića i mr Dragoslava Đurovića, a potom je profesor filozofije Boris Čegar 

izneo svoj kritički stav o knjizi svog profesora filozofije. 

Posle izlaganja profesora Čegara govorio je autor knjige, profesor filozofije Dragan 

Krstić. Tom prilikom profesor Krstić je rekao: ,,Ova knjiga se može razumeti kao dokument o 

inovacijama u nastavi filozofije koje sam realizovao u Gimnaziji ,,Svetozar Marković” u 

Subotici u periodu od 1992. godine (kada sam osnovao estetičku tribinu Dijalog, koja je ušla u 

istoriju srpske filozofije kao jedno od najznačajnijih filozofskih događanja u Republici Srbiji 

– Istorija srpske filozofije, Tom 3, str. 172, i zbog koje je mi je Kulturno prosvetna zajednica 

Opštine Subotica dodelila specijalno priznanje Dr Ferenc Bodrogvari, 21. 5. 2003. godine, a 

Skupština Estetičkog društva Srbije me, na svom redovnom zasedanju, 7. 12. 2017. godine, 

proglasila počasnim članom) do 2019. godine. 
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U ovoj knjizi sam pokazao kako je moguće, u cilju popularizacije filozofije u srednjim 

školama i veće zanimljivosti časa, poći od umetnosti i estetike i doći do filozofije, i kako je 

moguće filozofski promišljati centralne kulturne fenomene 20. i 21. veka – film, televiziju i 

popularnu muziku, a pri tome se pozivati na filozofska učenja koja su predviđena nastavnim 

planom i programom. 

Ja se nadam da će ova knjiga da doprinese popularizaciji filozofije u srednjim školama; 

odbacivanju ukorenjenog shvatanja mladih da se filozofija ne bavi aktuelnim i atraktivnim 

fenomenima savremenog sveta (film, 

televizija, popularna muzika itd.); 

podigne stepen kritičke svesti kod 

naše omladine i zaoštri kritički stav 

mladih prema kiču i šundu. 

Duboko sam uveren da 

knjigom Od umetnosti do filozofije 

dajem značajan doprinos afirmaciji 

Gimnazije ,,Svetozar Marković” u 

Subotici, jer sam u njoj opisao 

aktivnosti koje su realizovane (što 

potvrđuju i fotografije na kraju ove 

knjige), a koje su dovele do toga da mi 

Srpsko filozofsko društvo, povodom obeležavanja stodvadesetogodišnjice, 24. 12. 2018. 

godine, dodeli Zahvalnicu za značajan doprinos na razvoju i afirmaciji filozofske kulture u 

Srbiji”. 

Posle izlaganja profesora Krstića prikazan je filozofski film Kratak film o lepoti, u 

produkciji Fondacije za omladinsku 

kulturu i stvaralaštvo ,,Danilo Kiš”, 

a koji je profesor Krstić snimio sa 

svojim bivšim đacima, koji je 

publika, u prepunom klubu 23, 

nagradila burnim aplauzom. 

U muzičkom delu programa, 

s obzirom na to da se autor u ovoj 

knjizi bavi i estetikom rok muzike, 

nastupio je mladi gitarista Dejan 

Vrana, koji je na početku programa 

virtuozno odsvirao kompoziju 

Stepenice za nebo grupe Led 

Cepelin i narodnu pesmu Marijo, deli bela kumrijo u svom rok aranžmanu.  

Bojana Đorojević, professor 
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JEDAN DAN U ŽIVOTU GIMNAZIJALCA 

Gimnaziju sam upisao jer nisam, iskreno, znao što drugo upisati. Ona je u to vrijeme 

djelovala kao najsigurniji izbor.  

Prvi dan u gimnaziji bio je interesantan. Cijeli dan prošao je veoma brzo i nisam mogao 

„pohvatati“ sve što mi je nova razrednica govorila. Već tada sam shvatio da je gimnazija 

prilično teška škola. Takva je jer se u kratkom vremenu treba usvojiti mnogo informacija. 

Također, u gimnaziji predaju neki profesori koji nemaju volju da nas uče na pravi način. 

Pogotovo me nerviraju profesori koji od nas očekuju previše, koji misle da je njihov predmet 

najvažniji i da drugi predmeti ne postoje. Kombinacija ovih dvaju faktora čine gimnaziju 

školom koju mnogi mogu upisati, ali rijetko tko završiti bez muke. Još jedan veliki problem je 

taj što, po mom mišljenju, gimnazija ne poštuje znanje. Mnogi profesori oslanjaju se na to da 

mi sve što oni govore i pišu na ploču trebamo naučiti napamet. Neke države uspjele su riješiti 

ovaj komplicirani problem, ali to nije bilo lako. Da bi se on riješio, bila bi potrebna potpuna 

reforma sistema. Problem je i što su učenici gimnazije često pod stresom te im je smanjena 

motivacija. Nju je u školi poput gimnazije lako izgubiti. Jedino rješenje pronalazak je novih  

razloga zašto da svaki dan dolazimo u školu.  

Naravno, nije sve u gimnaziji tmurno, ima i dobrih stvari. Na primjer, zgrada gimnazije 

je uredna, hodnici su čisti, svaka učionica opremljena je računalom i projektorom. Škola često 

sudjeluje u raznim izvanškolskim aktivnostima, npr. Noći istraživača. 

Gimnazija je, u svakom slučaju, vrlo interesantna škola. Nije za svakoga, ali oni koji je 

upišu, neće biti razočarani. 

Nikola Stipić, I.f 

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 

Galicija , a Korunja . Tamo sam upoznala učenike koji su bili na razmeni u pokrajinama 

Galicija, Asturijas i Kantabrija. Sledeće iskustvo je bila orijentacija u novembru u Santijagu, 

prelepom gradu sa čuvenom katedralom. 
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 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 

nastavlja u centru grada sa društvom.   

Na zimskom raspustu sam bila sa 

porodicom u gradu Valjadolid, gde smo 

gledali šampionat Španije u rukometu. 

Tamo smo proslavili jedan od španskih praznika - Rejes Magos. Na taj dan se daruju pokloni 

u krugu porodice. Ubrzo je usledila treća orijentacija u Santijagu, gde su nam se pridružili ostali 

učenici na razmeni koji su došli u januaru.  

Jelena Prijić, IV2 

ДОСИТЕЈЕВИ СОВЈЕТИ 

За нас је Доситеј отац модерне српске речи, просветитељ, писац, песник, 

преводилац. Својим радом на књижевном пољу је оставио Србији чврсту потпору за 

даљи развој књижевности и писмености, пре свега 

непосредно у писмима, својим просветитељским 

идејама и тежњи ка ,,препороду” Србије, али и као 

народни писац, одлучивши се да пише оним 

језиком којим је један убоги Србин, мада ипак 

нешто школован, могао да разуме. Доситеј је 

покушао да уведе Србију у Европу тако што јој је 

уносио европске вредности, али ипак поштујући 

православну цркву као чиниоца српске културе и 

мисли. Својевремено, није се толико славио као 

претеча модерне српске прозе, него као филозоф и 

преводилац, што му је управо омогућило да открије 

многе крајеве Европе и да протумачи због чега је 

Европа крајем XVIII века била центар светског 

напретка. У том напретку је видео потребу да 

Србији подари оно што је остале земље издигло из 

мрака, у ком су Срби тумарали четири века. 

Иако није био потпуно оригиналан у филозофској мисли, ипак се може сматрати 

значајним филозофом свог времена, јер је већ тада прожимао морал источног 

православља и световну етику. Није хтео у потпуности да одбаци Бога и Христову науку, 

али је приметио неке неразумне обичаје у вери који су штетили народу. Таквим циљем 

се водивши, већ 1784. године у Лајпцигу објавио је Совјете здраваго разума, као друго 
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капитално дело у свом опусу, после Живота и прикљученија. Иако по обиму није толико 

свеобухватно као дела великих филозофа тог и претходног века, оно јесте изнело 

довољно тога да буде сматрано за праву просветитељску књигу, а Доситејево име 

прошири међу слободоумним Србима. 

Структура је есејистичка, са поглављима о темама из човековог овоземаљског 

живота. Као што и сам наслов наговештава, начин на који Доситеј пише је саветодавни, 

општеразумљив, без исувише апстрактних појмова. Књига садржи пет глава: О љубови, 

Не кај се добро чинећи, Право реци, па гледај те утеци, О злоби и О добродјетељи. У 

овим главама се не држи строго само своје теме, већ користи сваку прилику да дигресира 

и уметне идеју која покреће тумачење, служи као пример, или покреће радњу преко које 

жели да објасни и допуни свој текст. Ми ћемо назначити најважније, најлепше или 

најзанимљивије мисли, не откривајући превише садржаја, јер није реч о анализи, него 

избору. 

У првој глави, О љубови, износи љубав као 

најважнији исход хришћанства, највеће људско 

блаженство и сврху, објашњавајући и теологијом и 

здраворазумски, нужност љубави у друштву. Сем 

љубави према другима, према родитељу, према 

супружнику и према Богу, наглашава и самољубље 

као важну љубав, износећи: Из овога вида љубави 

рађа се све наше благополучије или злополучије, то 

јест, сва наша наравна доброта или злоћа. Он, дакле, 

јасно даје до знања да човеково добро излази из 

самољубља, да мора човек себе ценити и волети да би 

то показао другом, али и да се може саплести у том 

самољубљу и чинити зло из ароганције или 

себичности. Основну разлику чини васпитање, јер у 

детињству се рађа људскост. Зато и овде представља 

васпитање као вододелницу човекове судбине, па чак 

има и обзира према лошима, што и сам говори: Зашто арамија отима туђе и 

зверонаравним срцем и душом пролива брата свога, подобнога себи чловека, неповину и 

праведну кров? Низашто друго него из неразумне, неправедне и опаке љубови к себи 

самом. 

У другој глави, Не кај се добро чинећи, осети се онај Доситеј који је нама познат 

– просветитељ, мудар и оштар човек. Ову главу почиње причом о обећаном новцу који 

му је намењен за штампање књига, али који није добио, јер се тај новац уместо за књиге 

дао за зидање звонара пред црквом. Видно незадовољан, оштро пише: Свакојаких 

обичаја на свету! Ваља зар неки људи да мисле да ћеду Богу већи атар са две звонаре 

него с једном учинити, или да ћеду им дјеца паметнија постати у две звонаре 

заблењавајући се? Ово је пример верског формализма и сујеверја против кога се борио, 

јер је претрпео штету (а сигурно мислећи и на остале писце српске народности) због 
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зидања украса цркви, што не доприноси ничем корисном. Баш у том делу износи свој 

вероватно најпознатији афоризам Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце!. 

Даље представља своју стратегију за описмењавање рода, јер и сам пише да нема много 

књига које се могу објавити, а да је преводилаца на српски оскудан број. Износи план: 

послати неколико оштроумних и добронамерних младића у високе школе по општем 

трошку, па за то време зидати школе, како за мушку – тако и за женску децу. Чак је и у 

своје време опште школовање женске деце било радикално, али се он те идеје 

придржавао у потпуности, објашњавајући да будуће мајке и супруге морају бити 

описмењене, јер само тако народ може бити образован и просвећен. И сам је говорио да 

жене могу бити у потпуности једнаке са мушкарцима, и то ако су добро васпитане и 

образоване. Даље би им саставио наставу да од пете до дванаесте године редовно иду у 

школу и уче историју, географију, логику и наравоучителну филозофију (етику), 

сматрајући да се све то може на матерњем језику у расположивом времену постићи. 

Потом, поштујући овај програм, сазидао би ученички дом, ако има средстава и болницу, 

за добробит целокупног рода, а онда пак и библиотеку, јер је она потребна за сваку 

школу. А тек касније, тврди, нека се зидају звонаре и украшавају цркве, ако остане 

новца. 

У трећој глави, Право реци, па гледај те утеци,  одговара на критике и претње 

које су му писмима послате. Без обзира на хришћанску душу и просветитељске идеје, 

знао је Доситеј доста оштро, чврсто и одлучно одговорити, па чак и преокренути речи 

противника против њих. Знао је, заиста, и сам да има каткад претећи тон, па да своје 

ставове брани и издиже изнад других. То је особина великих мислилаца, доступних 

широј јавности. Сам пише: На овако писмо дужност је моја била одговорити, јербо, 

колико више можемо, дужни смо чувати се да другима најмањи повод о нами зло 

мислити не дамо; ако ли се кад случи да когод не имајући право, о нами зло мисли и 

злослови нас, ми смо дужни показати невиност, пак в прочем безбрижно и спокојно 

пребивати. Одмах је ударио на сујеверне и ограничене људе, јер је у њима видео 

проблематику критике: како одговорити разумно неком неразумном? Ударио је на 

ослепљене политиком, оне који се воде идеологијом и не допуштају ништа што коси 

њихове идеале. Ударио је на простодушне хришћане, износећи: Овакови, ако је 

христјанин, он је само по случају христјанин; што год вјерује и твори, из самог обичаја 

и вјерује и твори, нити ти он мари, нити се миче да прораспита шта је наш 

человјекољубни Спаситељ учио и заповедио, шта ли су људи на неколико стотина 

година после њега измислили и придодали. Своје право да мудрује Доситеј брани просто: 

то је његов занат, посао, као што сви остали имају своје послове, тако је и овај користан 

и нема потребе да се укида. Мудровање је потреба, јер сваки човек уме да мисли, али 

има и оних који стално размишљају, који одлазе од ограниченог простора и времена, 

који се труде штогод и да сами закључе. Касније представља свој микрокосмос: уверења 

о вери, о ономе што је видео у другим народима, о кривоверству и правоверству, о Божјој 

вољи и љубави, о доброчинству, о разуму и у незнању, о рђавим обичајима као 

одстрањивим манама, јер су их сви велики и писмени европски народи имали, а и 

одстранили, и о љубави према своме народу, језику и писму. Сваком заинтересованом 

читаоцу који је стигао до овог дела препоручио бих да прочита ову главу како ју је 
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Доситеј написао, јер је право уметничко дело – лепота његовог изражавања се не 

испољава само у речима, него и у мислима, а страствено одговара на све оптужбе, 

одбацујући их. Када се прочита и протумачи, Доситејево писмо је моћно дело, достојно 

места у читанци. 

У главама, О злоби и О добродјетељи,  пише о пореклу зла и доброг. Зле људе 

дели на две врсте: на оне који чине зло из незнања и оне који чине зло из намере. Посебно 

је наговестио да се људи чувају ове друге врсте злотвора, самим тим и праштајући оним 

који чине зло из незнања, јер у души можда нису трули, и не мора нужно да значи да су 

зли, док други јесу. Зло је утолико увеличано што је злотвор разумнији, јер може више 

и јаче да чини зулум другима. Порекло зла налази у славољубљу, љубоименију 

(лакомости/похлепи) и сластољубљу. Сваку ману понаособ дефинише, објашњава и 

наводи примере у животу и у историји. Међутим, за разлику од вишевековне црквене 

догме, он ове мане не одбацује у потпуности, чак пишући да су у одговарајућим 

испољавањима и у умерености неопходне, јер чине човека бољим, чине његов живот 

лакшим, а самим тиме отварају пут доброчинства. За несвесно зле каже да се могу 

исправити, и да је најлакше то урадити још у детињству, јер њихове душе нису погане. 

За Доситеја, право добро проистиче из разума, односно из размишљања о добром. 

Да бисмо били добри, морамо сами себи објаснити зашто је добро чинити добро. Ту нам 

помаже вера, али и етика, и ту нам разум помаже да разазнамо право добро од лажног. 

Његова дефиниција доброг је: Ласност илити готовост, из својственога увјеренија, 

следујући добрим зактевањам, делати. Ласност или готовост јесте стално чинити добро, 

без изузетака, и бити увек спреман на то. Из сопственог уверења мора човек радити што 

мисли да ваља, јер у супротном не би знао шта је уопште добро. Следујући добрим 

захтевањем треба да зна првобитно шта се сматра добрим, а шта не. За оне који не знају 

разазнати право добро препоручује верско право, односно да се угледају на прихваћено 

добро. Човек разазнаје добро ако има страхопоштовање ка Богу, јер тиме неће себе 

ставити у свесно зло, плашећи се мрака који га чека ако прекрши Божју реч. Друго, преко 

благоразума спречава да зарад мањег добра чини веће зло, самим себе поништавајући у 

намери да чини корисно другима. Треће, марљивост омогућује људима да не буду терет 

другима и да тиме могу да приуште да помажу онима у невољи. Четврто, уз умереност 

човек осећа када зло може да настане, и предухитривши сваки тренутак зла, цени друге 

и себе, и спречава себе да из невоље или гнева чини зло. Пето, из сталности настаје добар 

човек, онај који може да зна када је корисно бити од помоћи, а када не може другом, чак 

из добре намере, служити. На крају, шесто, храброст. Тако човек спрема себе да да 

другом, да жртвује оно што он има, мало или велико, зарад добробити оног коме је баш 

то највише потребно, да без обзира на страх од других, од смрти, не престаје бити човек. 

Али, опет, храброст је само са разумом храброст, јер страдати без користи и без 

размишљања не може никад бити богоугодно. 

Није довољно само имати особине за општу угодност, него треба да се и прикажу 

у тренуцима. Први прицип исказаног доброчинства јесте покорност законима, 

правилима и утврђеном моралу. Без суда, без власти нема онога тренутка када се сви 
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могу одлучити за најбољу одлуку, а то може бити изнимно лоше. Зато је патриотизам 

издвојен као врлина, јер тада се дела за добробит народа или земље. Друго, опет је и сам 

начин доброчинства у зависности од разума, јер је веће зло учинити нешто што би себе, 

своју породицу или другога оштетило без његовог знања или одлуке, да би се помогло 

странцу у невољи. Треће, мора се имати захвалност према онима који су на неки начин 

учинили добро, почевши од Бога, па касније до родитеља и осталих добрих. Четврто, 

најпосле, важно је бити великодушан, јер се, слично храбрости, одржава правац 

блаженства и човек тако не може бити спречен да од свога добра одустане, ако се одлучи 

разумом. 

Велике су и поучне речи нашег просветитеља. Његови савети, написани још 

крајем XVIII века, имају неизбрисив траг на све нас, јер се толико служио универзалном 

истином, и трагао током свог живота за њом, да после оволико година његове речи и 

даље буду разумљиве и мудре. Да ли је то због његове способности, или пак због наших 

грешака током историје да га стварно послушамо и да постанемо као цела нација јачи и 

бољи само на основу речи, а не на основу дела, то не знам. Овај космополита, човек учен 

по манастирима, црквама и универзитетима православним, католичким и 

протестантским, изучавајући материју на немачком, италијанском, руском, енглеском, 

француском, грчком и латинском језику, симболички је издахнуо у Србији, када је она 

крвљу стицала независност и слободу и опет улазила међу европске народе. 

Немања Жарић, IV2 

POGLED PREKO GRANICE 

Čovjek je bogat onoliko koliko putuje, upoznaje druge kulture, običaje, tradiciju... 

Putovanjem postajemo bolje osobe, širimo svoje znanje i vidike. Želja mi je da svaki dio ove 

zemlje upoznam, obiđem.  

Subotica je mali grad, mladi odlaze, djece je sve manje, ali Subotica je grad bogate 

povijesti. Razne građevine ukazuju na to koliko je bila bogata i razvijena. Ono što bih 

promijenila u njoj su ljudi. Voljela bih da su više pozitivni, uporniji, da se više smiju, manje 

komentiraju druge. Drugi gradovi, pogotovo zapadni, nude više poslova, fakulteta, škola, bolja 

im je financijska situacija. Veliki nedostatak Subotice je što nije studentski grad, što nema 

sveučilište. Obilazeći Austriju i Mađarsku, vidjela sam kako ti narodi svoje povijesne 

znamenitosti čuvaju i poštuju. Ondje ne komentiraju druge; možeš se oblačiti po svom ukusu, 

nositi čudne frizure, glasno se smijati. Austrijanci se ne osvrću na ljude koji su drugačiji, vole 

različitost.  

Vjerujem da čovjekov život nije predodređen mjestom u kojem živi ili u kojem se rodio. 

Grad će vjerojatno utjecati na brzinu uspjeh, ali ako smo dovoljno talentirani, uporni, možemo 

uspjeti u bilo kojem mjestu. Ljudi iz provincije čine mi se upornijima u borbi za sebe i svoju 

budućnost. Voljela bih ostati u Subotici jer je ona moj grad; tu sam odrasla, tu su moji dragi 

ljudi, obitelj, najljepše uspomene. Ne bih ipak voljela živjeti na zapadu. Ljudi su ondje previše 
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„hladni“ i nisu toliko orijentirani na obitelj. Razvijeni zapadni gradovi „savršeni“ su, a to me 

ne privlači. Životna želja mi je proputovati svijet, no uvijek bih se vratila u Suboticu.  

Ljudi vole putovanja jer im ona donose radost, uzbuđenje, avanturu. Ona nam 

omogućuju da upoznamo različite dobre ljude, njihove običaje, kuhinju, arhitekturu i drugo. 

Svaki grad i zemlja odišu nekom svojoj pozitivnom energijom. Sav bih novac potrošila na 

putovanja jer mi ostaju duboko urezana u srce i pamćenje.  

Ana Mandić, III.f 

МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА 

У ноћи између тог петка и суботе нико од нас није могао да спава, сви смо били 

узбуђени и до касно у ноћ проверавали јесмо ли спаковали све што нам је потребно у 

кофере. У суботу, 5. октобра рано ујутру, окупили смо се испред Гимназије, 

ишчекивајући полазак на матурску екскурзију. Након што су се сви сместили у своје 

аутобусе, кренули смо на пут ка Италији, а упркос неиспаваности , аутобусом се убрзо 

заорила музика и дечја граја.  

Први на реду био је 

обилазак Трста, који нас је 

засенио својом лепотом, а 

знали смо да је то само 

почетак. Овде смо имали 

прилику да видимо и уђемо и 

у српску православну цркву 

Светог Спиридона и тако 

сазнамо о траговима нашег 

народа у Италији. Наставили 

смо пут ка Лидо ди Језолу, у 

ком смо били смештени. Иако 

уморни од дуге вожње 

аутобусом, нисмо пропустили 

да се прошетамо до плаже, па чак и да уђемо у море.  

Следећег јутра кренули смо бродићем ка Венецији. Како смо јој се све више и 

више приближавали,  имали смо утисак да прелазимо из свакодневице у неки филм. Град 

делује готово нестварно, као да га је неко измислио. Венеција је пуна јединствености, 

имали смо прилику да шетамо мостовима преко њених уских водених улица ,док су 

испод нас пролазили гондолијери у карактристичним црним гондолама, да се дивимо 

архитектури и лепоти грађевина које се дижу из воде и да видимо велелепну базилику 

Санта Мариа дела Салуте. Након Венеције, наставили смо ка нашем хотелу у градићу 

Монтекатини. 
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 Трећег дана смо се упутили  ка Фиренци, која нас је такође задивила 

архитектуром, а посебан утисак на нас оставила је Фирентинска катедрала. Овде смо 

могли да уживамо у слободном времену, да истражујемо град, одемо у куповину и нешто 

поједемо. Након Фиренце долазимо у Пизу. Уживо видети Криви торањ је јединствен 

доживљај, а нису изостале ни креативне и помало луцкасте фотографије са њим у 

позадини.  

Наредног дана смо  кренули ка 

Верони. У аутобусу је након ноћног 

лумповања у хотелу била тишина, сви 

су спавали. Верона нас је разбудила и 

сви смо потрчали да што пре стигнемо 

до Јулије и њеног балкона. Верону смо, 

нажалост, морали брзо да напустимо, 

али је она ипак због своје ведрине 

многима постала омиљено место које 

смо посетили на екскурзији. Након 

Вероне смо  кренули  ка Словенији, ка 

Крањској Гори где је био последњи 

хотел предвиђен на нашем путовању. Последњег дана обишли смо Постојинску јаму. 

Ова огромна пећина плени својим украсима: сталагмитима и сталактитима и право је 

чудо природе. Следећи је био обилазак Љубљане, а затим повратак кући.  

Током ових пет дана открили смо неке нове, нама непознате стране наших 

пријатеља из разреда и међусобно се још више зближили. Матурску екскурзију смо 

искористили да се што боље проведемо и ни у једном тренутку нам није било досадно. 

Свако вече у хотелу били смо на окупу и дружили се, и свако вече изнедрило је више 

незаборавних прича и анегдота, које и даље препричавамо у школи, а сигурно ћемо их 

радо препричавати и за неколико десетина година на некој годишњици матуре или када 

се сретнемо на улици. Екскурзију је обележио смех, бројне интерне шале, али и сузе које 

су понеки пустили, схвативши да смо још ову школску годину на окупу, а касније свако 

иде својим путем у бели свет. 

Ана Мокан, IV2 
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ŽENE U POSLOVNOM SVETU 

,,Uspešna žena je ona koja sagradi čvrst temelj od cigala koje su na nju bacane“, reči 

su jedne uspešne žene iz Pariza. A šta predstavljaju ove cigle i koliko žena uspe u poslovnom 

svetu koji je poprilično surov prema njima? 

 Ustavom Srbije ženama je zagarantovana ravnopravnost polova, ali svi smo svesni da 

je u praksi situacija malo drugačija. Među zaposlenima u Srbiji, ima čak 13,5 posto više 

muškaraca nego žena, a i 

razna istraživanja su 

pokazala da je jako mali 

postotak žena koje imaju 

mogućnost da napreduju 

u poslu koji rade.  

Jedna sam od 

mnogo žena, devojaka 

koje planiraju da osnuju 

svoju uspešnu karijeru, i 

baš zato me ovi podaci 

užasavaju i pomalo 

brinu. Uvek kada se kaže uspešan čovek, većina ljudi u sebi zamisli sliku uspešnog muškarca, 

a mnogo manji broj sliku žene.  

Njima se uopšte ne pruža prilika da pokažu svoje talente. Kada se na nekom višem 

radnom mestu pojavi žena, istog trena kreće lavina predrasuda. Mnogi dolaze sa uverenjem da 

tu nije došla svojom zaslugom, već da je za njen uspeh zaslužan bogati muž ili imućni roditelji, 

a niko ni ne pokuša da se osvrne na sav njen trud, i trnovit put koji je prešla da bi bila tu gde je 

sada. Takođe, često su uspešne žene lepe i negovane, pa i tu dolazi do kritika da je njen izgled 

zadužen za njenu poziciju.  

Ovo nisu problemi koji se odnose samo na žene, već na celokupno društvo u kom se 

nalazimo. Firmama i raznim institucijama su potrebne žene, iako oni to ne žele da prihvate. 

Žene su uglavnom marljivije, pouzdanije, organizovanije i kreativnije od suprotnog pola koji 

sve izvršava logički i sistematično. Ono što je ženama potrebno jeste više hrabrosti da to i 

pokažu. Često su u radu omalovažavane i obeshrabrene da uopšte pokušaju da daju ideju ili da 

pokušaju da napreduju. Dolazi i do situacija da im se usađuje osećaj krivice što su uopšte 

pokušale.  

Pored svog tog pritiska koji se na njih vrši, one su takođe i majke, žene i domaćice. 

Njihova uloga i posao u privatnom svetu je podjednako težak kao i u poslovnom, ali od tog 

posla, iako ga rade 24 časa dnevno, ne zarađuju ništa.  

Njihov posao nije lak uopšte, zato im je uvek potrebna podrška i jako je važno da je 

imaju. Smatram da iza svake uspešne žene mora da stoji muškarac, kao i još jedna uspešna 

žena. To može da bude majka, sestra, baka ili bilo koja druga osoba koje je tu ženu izvela na 

pravi put i naučila je da se bori kao lavica među svim ostalim lavovima.  
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Ali vremena se menjaju. Činjenica da se sve više govori o ovome je dobar korak napred 

za položaj žena. Nažalost to je jedan jako spor proces koji će trajati još dugo godina, u kome 

još puno treba da se promeni i kod nas, a i svugde u svetu.  

Važno je samo da se podigne svest u društvu o ovoj temi i da svi zajedno radimo na 

tome da do promena dođe. Svaki put kad čujem da je žena uspela, bude mi neizmerno drago i 

trebalo bi više pažnje posvetiti tome. Važno je da se mi kao žene međusobno podržavamo, da 

budemo hrabre i da nastavimo da se borimo. U poslovnom svetu nema mesta za sujeverje među 

ženama jer tako samo sputavamo i onaj mali broj žena koje uspeju da se probiju i dođu do 

željenog cilja. Ujedno i drugima dajemo povod i razlog da nas sputavaju u ovom svetu gde je 

suprotan pol dominantan. Vreme je da budemo glasnije i da počnemo da gradimo temelje. 

Anđela Petrović, IV2 

VIZUELNA POEZIJA 

Naša škola je 24. septembra ugostila Dušana Pop Đurđeva, pesnika iz Novog Sada za 

koga ne možemo baš reći da piše „prave“ pesme. Gimnazijalci su prisustvovali njegovoj 

prezentaciji svog opusa i imali priliku 

da se susretnu sa nečim potpuno 

nesvakidašnjim, kao što je vizuelna 

poezija ovog umetnika. On je 

pronašao svoj originalni način 

pisanja, odnosno slikanja, kojim se 

predstavlja svetu. Kako kaže, nikad 

nije napisao svoju prvu pravu knjigu, 

već je odštampao korice u kojima su 

bili isečci iz novina. Tu „knjigu“ 

nazvao je upravo Isečci. Prikazujući 

ovo delo,  rekao je da je ovo „konačno 

dobra nenapisana knjiga u gomili loše napisanih“. Tako je on, kako kaže, naopako ušao u 

literaturu i tim putem i nastavio. Napisao je dvadesetak knjiga i one se uglavnom baziraju na 

igrama reči i i rimama u njima. Takođe je pravio pesme u vidu stripa (Stripstih), u formi rebusa 

ili stihova, koristeći samo logotipe različitih kompanija. 

Redakcija Gymnasium-a imala je nekoliko pitanja za gospodina Đurđeva, a evo šta nam 

je on odgovorio: 

Kako biste objasnili svoj način pisanja i u koju knjigu ste uložili najviše truda? 

„Uvek pokušavam da nađem neku novu temu  kojom ću se igrati jer polazim od 

sledećeg: ako se ja zabavljam dok to pišem, odnosno pravim, onaj koji to bude gledao će se, 

nadam se, barem upola zabaviti. Svima je dosadno pisati nešto čisto da biste imali svoju 

bibliografsku jedinicu. Nisam tip osobe koji će ceo svoj život uložiti u pisanje jedne jedine 

knjige, pa se zato trudim da stalno smišljam i pronalazim neke nove ideje.  
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Najteže mi je bilo da napravim 

pesmu od logotipa, EPP Internešnal: 

seckao sam logotipe iz novima, slagao 

ih, sav sam se ulepio...“ 

Šta Vas je navelo da se bavite 

ovim pravcem i šta bi bila njegova 

definicija? 

„Pisao sam, a i dalje pišem na 

klasičan način, ali smatram da će 

ovakva poezija biti budućnost. Mi 

postajemo sve više vezani za sliku i mislim da će ovakvo delo imati veće šanse da opstane. Sve 

više verujemo slici i bežimo u virtuelnu stvarnost, pa možda ova vizuelna poezija ima veće 

mogućnosti da preživi od klasične verbalne. Ovaj pravac je vrlo teško definisati. Moje delo bi 

se svrstalo u signalizam, ali bi se moglo nazvati i neodadaizmom. Želeo sam da dam svoj pečat 

književnosti i ljudima predstavim drugačiji pristup poeziji.“ 

Na kakve kritike nailazite? 

„Kažu ljudi da je sve to lepo, 

ali nezgodno za antologiju iako se 

može skenirati i vrlo lako ubaciti, 

kao svaki drugi tekst. Vrlo srećna 

okolnost za mene je to što sam 

proveo 21 godinu na čelu 

„Međunarodnog centra književnosti 

za dete“. Svake godine smo okupljali 

profesore dečje književnosti sa 

fakulteta iz zemlje i regiona, pa su 

me mnogi od njih upoznali i pisali o 

meni. Ja sam sada „probio led“; za 

mene se zna i moje delo je prihvaćeno i cenjeno prvenstveno zbog originalnosti.“ 

Šta je po vama glavna orijentacija - estetika ili svrha? 

Po svojoj prirodi više pažnje pridajem estetici tj. da moje delo privuče i izgledom. 

Trudim se da zadovoljim obe strane iako je suština bitnija. Ipak, mnogo polažem na realizaciju 

i konačan izgled, kao i da sve u mojim delima ima neku vezu i razlog zašto se tamo nalazi.“ 

Zahvaljujem se Nemanji Žariću, nepresušnom izvoru pitanja. 

Jelena Broćilo, IV2 
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OЗЛОГЛАШЕНА УСТАНОВА ИЛИ КАРТА ЗА УСПЕХ? 

Знате онај осећај када вам ваше брижне маме спреме ручак који садржи вама 

потпуно непознату храну? Већина деце би у секунди одлучила да нипошто не жели да 

проба то јело. Затим би нам маме рекле добро познату реченицу, која би гласила да не 

можемо знати каквог је укуса јело док га не пробамо. Нажалост, овакве ситуације нису 

везане само за храну. Често смо у животу навикнути да одмах одбацујемо нешто или 

некога само на основу прича или физичког изгледа. Овај пример је свакако добар увод у 

тему о којој сви прваци треба добро да размисле.  

Како су године пролазиле и како сам кретала у више разреде основне школе, мој 

немир и страх због уписа у средњу школу постајали су све већи. Знала сам шта волим, у 

чему сам добра и које области ме занимају, али у томе и јесте био проблем. Нисам могла 

да одлучим чиме бих се бавила и шта то мене испуњава у толикој мери да бих  томе 

посветила већи део свога живота. Наравно, Гимназија  ,,Светозар Марковић " ми је одмах 

пала на памет, као најбоље решење за моју недоумицу. Од вршњака сам очекивала да ме 

убеђују како ћу направити погрешан избор и у потпуности сам била у праву. Говорили 

су како је гимназија исто што и основна школа, само тежа верзија, како после ње немам 

занимање и како ћу „изгубити“ додатне четири године школовања. Без обзира на утицај 

средине и друштва, послушавши своје најближе и првенствено себе, уписала сам 

Гимназију. Мислила сам да ће све бити лакше када прође пријемни испит и да ће нестати 

та неподношљива и монотона брига око уписа у средњу школу. Међутим, летњи распуст 

је изгубио своје чари. Дани су се низали и пролазили, а моја очекивања су постајала све 

већа. Из дана у дан постављала сам себи исто питање, које верујем да су већина 

гимназијалаца неколико дана пред прву годину постављали себи :  „Да ли ја могу уопште 

да издржим тај темпо? “ Прогањала ме је мисао да ли могу да зарадим своје место у том 

непредвидивом океану жеља. Ускоро је дошао  и тај фамозни први септембар.  Био је то 

за мене неочекивано добар дан. Морам да признам да се ниједно моје очекивање није 

подударило са реалношћу. Пре свега, била сам убеђена да се нећу слагати са децом из 

одељења. Испоставило се да су сви толико другачији од мог друштва из основне школе, 

што ми се изузетно допало. Свако је занимљив на свој начин, посебан, драгоцен. Постоје 

много различитих карактера личности, по којима су одређене особе постале врло 

упечатљиве. Допада ми се што је први разред пун елоквентне и паметне деце, са којима 

могу да се воде дискусије по питању разних тема, размењују мишљења и ставови. Ту су 

и ученици виших разреда, који су неочекивано добри и љубазни према нама млађима. 

Са друге стране, имала сам посебна очекивања везана за професоре. У основној школи 

одређени часови су ми били изузетно досадни и једнолични. Све се сводило на 

диктирање и писање. Неки додатни пројекти, реферати и разне занимљиве секције биле 

су веома ретка појава у мојој основној школи.  Сваки час је личио на претходни, али и 

на онај наредни. Нису сви наставници били вољни за смишљање додатних активности, 

као ни за њихову реализацију. Сушта супротност томе су часови у средњој школи и 

професори који те часове учине веома квалитетним и занимљивим. Иако нам понекад 

исцрпе сву енергију и концентрацију, то чине на најефикаснији и на најбољи могући 

начин. Допада ми се та интеракција између професора и ученика током наставе у 
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Гимназији, а која се у основним школама слабо примењује. Свиђа ми се то што су 

професори карактерно веома различити, не постоји професор који је сличан другом. 

Јесте изнимно тешко навићи се на режим рада сваког професора посебно, али управо то 

даје неку дозу шаренила и разноликости часовима. Позитивно ме је изненадило што 

професори нису уопште толико строги, као што сам чула из многих празних прича. 

Професори нису никакве аждаје које једу децу, нити особе у којима треба да видимо 

непријатеља. Нисам очекивала да школа има тако добро организоване лабораторије, као 

и сав потребан прибор, корисну библиотеку, зубарску ординацију, лепу фискултурну 

салу и велико школско двориште. Вероватно би ово многима било смешно, али веома 

ми је драго што школа поседује кантину, јер у току напорног дана, свакој особи, било да 

је дете или одрастао човек, прија свежа и укусна храна, коју наша кантина свакако има.  

Искрено, реакција људи када сам уписивала Гимназију и реакција данас када им 

кажем да идем у исту, уопште се није променила. Људима је, нажалост, постало у крви 

да имају предрасуде о свему и свачему, то посебно мислим на млађе генерације. Многи 

имају очекивања заснована на туђим искуствима и причама. Признајем, у једном 

периоду сам и ја била таква, али уписом у Гимназију схватила сам нешто јако битно. 

Како је смисао за реалност код људи врло ограничена, а машта, напротив, 

безгранична, није погрешно саслушати друге људе и њихову причу, али своју треба 

градити искључиво на основу личног искуства. 

Да би овај текст био занимљивији и потпунији, анкетирала сам неколико ученика 

првог разреда и замолила их да ми одговоре на једно врло просто питање, а питање је 

гласило да ли су се њихова очекивања од Гимназије  ,,Светозар Марковић “ поклопила 

са реалношћу.  

Ученици су давали разне занимљиве одговоре. 

На постављено питање одговорило је 72 ученика првог разреда. 

 ,, Да, у потпуности.  
Ништа не бих 
променио/ла.“ 

,, Не, уопште нису.” ,, Oнако, неке ствари 
су се поклопиле, а 
неке су ме стварно 
разочарале.” 

БРОЈ УЧЕНИКА                   15                          36                     21                 

Лазарела Стефановић, I1 


