
19. број децембар 2021. 

GYMNASIUM 
лист Гимназије „Светозар Марковић“ из Суботице 

list Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Subotice 

a szabadkai Svetozar Markovic Gimnazium lapja 



Драги гимназијалци, 
 

Још један зимски распуст смеши се из прикрајка и радосно ишчекује да све марљиве 

ученике који су вредно радили током првог полугодишта ове школске године накратко узме 

под своје окриље. Не треба да одбијамо дарове у виду одмора и разоноде које нам овај наш 

предстојећи распуст тако великодушно нуди. Наградимо себе за своју преданост обавезама, 

упорност и спретност у савладавању школских и животних изазова. Будимо поносни на 

свако добро које смо учинили себи или другима. Не престајмо радити на себи чак и у 

паузама од школских активности. Можемо допустити себи да будемо помало себични и 

слободно наставимо красти свако зрно живота за којим нам срце заигра, а душа завапи. 

Надамо се да су се најмлађи чланове наше школе привикли на окружење, професоре 

и начин рада у гимназији, те да су успели прећи преко свих препрека које су се константно 

појављивале пред њима. Желимо да поручимо првацима - да и уколико се нису баш најбоље 

снашли током првог полугодишта, не очајавају. Желимо да их охрабримо и да нам поверују 

да ће свако од њих пронаћи своје место, свој позив и своју срећу, а да ће им гимназија у 

томе сасвим сигурно помоћи на одређени начин. 

Навијамо и за наше матуранте да на паметан начин искористе распуст и учине га 

корисним. Наставитеда будете упорни и стрпљиви као што сте били и до сада, јер ћете тако 

у плодовима свог рада уживати врло брзо. 

Сигурни смо да ће свако од вас у разноврсном избору текстова које овај број садржи 

пронаћи нешто што ће га занимати, а можда и оплеменити и подучити. Такође, подстичемо 

сваку особу чија је надахнута рука спремна да приложи сопствени писани траг да нам се 

придружи. 

Свим гимназијалцима и њиховим професорима желимо срећне празнике! Проведите 

их у топлини дома, у ситним и крупним породичним радостима и у присуству оних људи 

чији су загљаји најјачи и најлепши. 

Уредници 

Kedves Olvasóink! 
 

Ha vannak olyan tevékenységeink, amikben szenvedélyesen részt veszünk, amiket 

szeretünk, az segíthet abban, hogy teljesnek érezzük az életünket − állítják a kutatók. Aki teljes 

életet él, az rendszerint boldog és elégedett. Tehát a boldogság eléréséhez nem árt találnunk olyan 

elfoglaltságokat, amikben jól érezzük magunkat, amikben ki tudunk teljesedni, amiket képesek 

vagyunk szenvedéllyel csinálni. Ha ez megvan, akkor ragaszkodjunk hozzájuk, szakítsunk rájuk 

időt, mert tartalmasabb lesz ezektől az élet. 

Lapunk decemberi számában olyan diákokról olvashattok, akik már megtalálták ezt a 

tevékenységet. 

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

Технички уредници:  Ива Таслак III1 

Ленка Николић III1 

Уредници: Лазарела Стефановић III1 

Мина Станковић IIIa 

Катарина Чучковић IIIб 

Тијана Стефановић IIIб 

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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SA DRUGE STRANE KATEDRE 

razgovor sa profesorkama Majom Bačić i Barbarom Božić 

 

Maja Bačić, profesorka matematike 

Kakav je osećaj naći se sa „druge strane katedre"? 

Još uvek nisam u potpunosti svesna toga da se nalazim sa te „druge 

strane". Kao da sam juče šetala istim ovim hodnicima u onoj „prvoj“ ulozi. 

Od kako sam upisala fakultet, želja mi je bila da radim u Gimnaziji i vrlo 

sam srećna što mi se ostvarila već nakon godinu dana. Poseban je osećaj 

vratiti se u svoju školu i posmatrati sve iz nekog drugog ugla. U početku mi 

je bilo veoma čudno što sedim u zbornici i razgovaram sa svojim 

(donedavno) profesorima, ali polako se navikavam. Kolektiv je sjajan, a 

ljudi u stručnom aktivu vrlo kooperativni, što mi je umnogome olakšalo 

početak. Volela bih da ostanem ovde. 

Prvi susret sa učenicima. Kako ste se snašli? Mane i vrline učenika? 

Što se tiče učenika, mislim (nadam se) da sam se dobro snašla. Prošle godine sam bila 

nastavnik u osnovnoj školi, a tokom poslednjih nekoliko godina radim i kao odbojkaški trener, pa 

donekle imam iskustva u radu sa školskom populacijom. Mnogo mi je bilo lakše da se prilagodim 

uslovima rada u Gimnaziji, nego što je to bio slučaj u osnovnoj školi. Učenici su zreliji i 

disciplinovaniji, pa se sa njima može lepo razgovarati i raditi. Razumem da matematika nije baš 

popularan i voljen predmet, pogotovo na društveno-jezičkom smeru, ali bih volela podstaknem 

učenike da je zavole. 

S obzirom da ste ne tako davno završili Gimnaziju, u čemu se ogledaju razlike između 

Vaše generacije i današnjih i da li ih uopšte ima? 

Nisam imala dovoljno vremena da uočim mnogo stvari. Jedna bitna razlika u nastavi jeste 

postojanje Gugl učionice, odnosno mogućnosti da se učenicima šalju obaveštenja i materijali "od 

kuće", ali i da oni postave pitanja i komuniciraju sa nastavnicima mimo časova. Samim tim, 

mobilni telefoni se koriste mnogo više (pored privatnog života) i u nastavi i samom procesu učenja, 

ponekad čak i na času, što u moje vreme nije bio slučaj. Što se tiče programa i znanja, ja sam bila 

na prirodno-matematičkom smeru, a matematiku trenutno predajem samo na društveno-jezičkom, 

pa ne mogu da napravim poređenje. Verujem da je svaka generacija posebna na svoj način, ali da 

ću neke veće promene po istima moći da primetim tek nakon nekoliko godina iskustva. 

Profesori koji su na Vas tokom školovanja ostavili najlepši utisak? 

Zaista ne mogu da izdvojim nijednog profesora. Celokupno školovanje u gimnaziji mi 

je ostalo u vrlo lepoj uspomeni. Naravno, neke predmete sam volela više, neke manje, ali to 

uglavnom nije imalo veze sa profesorima, već sa gradivom. Ljubav ka matematici gajim još 
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od sedmog razreda osnovne škole, kada je na mesto nastavnika u mom razredu došla Jasna 

Jaramazović, danas koleginica. To je bio putokaz ka Gimnaziji, a kasnije i Prirodno- 

matematičkom fakultetu. 

Kako pamtite gimnazijske dane? 

U mom razredu bilo je nekoliko muzičara, koji su često donosili svoje instrumente, pa 

smo svirali i pevali, naročito na kraju školskih godina. To mi je glavna i najlepša uspomena iz 

Gimnazije. Bilo je tu i mnogo učenja, pročitanih knjiga, ispisanih svesaka, ali uvek kada 

pomislim na taj period, sećam se samo lepih stvari i onoga što mi je školovanje u Gimnaziji 

omogućilo kasnije. 

I za kraj, zašto mislite da učenici treba da upišu Gimnaziju, šta je njeno najveće 

ogledalo, kao škole? 

U Gimnaziji se stiče opšta kultura i proširuju vidici na svim poljima, što učenicima 

olakšava odabir zanimanja. Smatram da je većina gimnazijalaca odlično pripremljena za bilo 

koji fakultet i vrlo motivisana da isti završe. Zadnjih nekoliko godina je u najavi i polaganje 

gimnazijske mature za kraj srednjeg obrazovanja, što bi trebalo da bude dodatni podstrek za 

buduće srednjoškolce da je upišu. Ako kažemo da su ogledalo svake škole njeni učenici, 

smatram da Gimnazija ne treba da brine za svoju budućnost. 

 

Barbara Božić, profesorka biologije 

Barbara Božić, nekadašnja učenica Gimnazije „Svetozar 

Marković”, danas profesor biologije u istoj, završila je osnovne 

studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom 

Sadu. U našoj školi počela je da radi od septembra ove školske 

godine. Istovremeno, ona završava i master studije biologije. O tome 

kako usklađuje profesorski poziv i studije, ali i o nostalgiji svojih 

gimnazijskih dana, govori nam profesorka Božić u intervjuu koji 

sledi. 

U Gimnaziji radite od septembra ove školske godine, recite 

nam za početak svoje prve utiske.Da, sa radom sam počela od 1. 

septembra ove školske godine i ukupno imam jedanaest odeljenja , 

što je otprilike 220 učenika. Ipak, na mene je najjači utisak ostavio ulazak u zbornicu, gde sada 

sedim sa kolegama, koji su ne tako davno bili moji profesori. I sada, nakon četiri meseca rada u 

Gimnaziji i dalje ne mogu da se otrgnem tom osećaju, velikom poštovanju koje je uvek prisutno. 

Što se tiče učenika kojima predajem, neverovatan je osećaj kako svako odeljenje donese novu 

atmosferu. U pitanju je veliki broj lica, a mali broj časova nedeljno, što je veliki izazov kako bih 

doprla do svakog učenika, što naravno želim i čemu težim. 
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Da li mislite da je u tome težina prosvetarskog poziva? 

Mislim da je jedna od. Zapravo, najveća težina je to što ne želim nikoga da oštetim, ni u 

kakvom smislu. Mislim da nije cilj u školi nenormalno zahtevanje od učenika, već da im se približi 

predmet i da ga neko zavoli. Ukoliko se barem i jedan učenik zainteresuje za predmet, smatram da 

sam uspela. 

Pozivajući se na to, da li mislite da pristup profesora u velikoj meri određuje to koliko će se 

učenicima predmet dopasti? 

Jednom na času, kada sam ja bila učenica, profesor nam je govorio da on zna da je uspeo 

onda kada uđe u učionicu i vidi par očiju koje se cakle, sjaje. Takođe, obrazovanje i ulaganje 

energije u obrazovanje je proces, nemoguće je da se sve ostvari odmah. I ako sada ne mogu nekada 

da primetim napredak kod učenika, verujem da će sve što sada uče, nevezano samo za predmet 

biologije, pronaći svoj cilj. 

Ko su profesori koji su na Vas ostavili baš takav utisak? 

Profesor Salatić, koga smo svi gledali sa zaista visokim poštovanjem. On je predavao 

matematiku, uzoran profesor koji nikada nije povisio ton, a svi bismo ga pomno slušali. Bilo je to 

poštovanje, koje je bilo tiho. 

Jedne godine mi je predavao profesor Slavov, srpski jezik i književnost, i njegove časove 

pamtim samo po lepom. 

S obzirom ste pored rada u Gimnaziji trenutno i na master studijama biologije, kako 

usklađujete obaveze i nalazite balans između te dve sfere? 

Ključ je u dobroj organizaciji. Prilika poput rada u Gimnaziji se ne odbija, velika mi je čast 

da predajem u školi kao što je ova ustanova. 

Šta savetujete Vašim učenicima u smislu ogranizacije oko škole ili vanškolskih 

aktivnosti? 

Mislim da sve vanškolske aktivnosti znače i da učenici time dižu nivo samopoštovanja, da 

se bolje osećaju u svojoj koži. Takmičenja, sport, muzika ili bilo koja plus aktivnost jeste tu da se 

odmore, da skrenu misli na nešto drugo. Organizacija vremena je naravno važna, ali i uspesi i 

neuspesi koji se događaju prilikom izlaska iz „zone komfora.“ Smatram da ako sada nauče da se 

bore sa teškoćama i savladaju sebe, kasnije u životu će im sigurno biti lakše. 

 

Mina Stanković, 3.a 
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GIMNAZIJALCI – SPORTISTI 

Od ovoga broja počinjemo da vam predstavljamo uspešne sportiste i sportske timove u 

našoj školi. 

Naša škola ima uspešne sportiste u svakoj generaciji u različitim sportovima. Neki su se 

opredelili za individualne sportove, neki za ekipne. 

U ovom broju vam predstavljamo nekoliko sportista gimnazijalaca, koji treniraju 

individualne sportive i imaju zapažene rezultate, a u idućem broju sledi nastavak u predstavljanju 

ekipa sportista naše škole. 

Naši sagovornici odgovarali su nam na sledeća pitanja: 

1. Koliko dugo se baviš i kako si se odlučio za ovaj sport? 

2. Da li misliš da je bavljenje sportom bitno i zašto? 

3. Najlepša iskustva i uspomene. 

4. Koji su tvoji planovi za budućnost vezano za ovaj sport? 

5. Savet za učenike koji bi voleli da se bave tvojim sportom. 

 

VANJA ROMIĆ, 1.1 

 

1. Krenula sam da se bavim plivanjem kada 

sam imala blizu četiri godine, što će u januaru biti 12 

godina. Moja starija sestra je trenirala plivanje i ja sam 

imala ogromnu želju da budem kao ona, ubrzo su me 

roditelji upisali na časove plivanja i meni se odmah 

svideo ovaj sport. Nastavila sam da treniram, da idem 

na svoja prva takmičenja i postižem dobre rezultate. 

2. Smatram da je bavljenje sportom od izuzetne 

važnosti. Potrebno je biti fizički aktivan na bilo koji 

način, makar to bilo duge šetnje po naselju. Nije bitno koji vid rekreacije odaberete jer je svaki 

dobar za fizičko zdravlje ali isto tako i za mentalno. Bitno je da uživate u tome i da zapamtite 

koliko je važno to što radite. 

3. Moram da kažem da mi je najlepša uspomena zasigurno moje prvo takmičenje. Bio je to 

27.4.2012, dan kada se rodila moja mlađa sestra. Probudili su me tom novošću i ceo dan sam 

razmišljala o tome. Kako je mama bila u bolnici, tata i baka su došli da me gledaju. Po završetku, 

verovatno najdužih 50 metara u mom životu, svi iz mog kluba su se poređali u liniju i čestitali mi. 

Rukovala sam se sa svima, ne skidajući osmeh sa lica. Posle takmičenja smo otišli da posetimo 

moju mamu i tada sam prvi put videla svoju mlađu sestru, Iskru. 
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4. Neki dugoročan plan jeste zasigurno da odem u Ameriku posle srednje škole, na fakultet. 

Naravno, da bih to uradila moram da postignem bolje rezultate od sadašnjih. Trenutno trener i ja 

radimo da otplivam normu za Balkanijadu, takmičenje na koje dolaze zemlje sa Balkana. Nakon 

toga mi je cilj da odem na Evropsko juniorsko takmičenje. 

5. Plivanje zahteva veliku koncentraciju i puno odricanja. Najbolji savet koji su meni dali 

i koji ja dajem svima jeste da treba biti uporan, tvrdoglav i istrajan, jer na kraju krajeva, sve se 

svodi na to ko koliko jako želiš nešto. Za sve što radimo, pa i sport, odlučnost je najbolji početak. 

 

MATEJA BOROJEVIĆ, 1.2 

 

1. Džudoom se bavim već deset godina, a odlučio 

sam se za njega tako što mi je tata pokazao razne slike i 

snimke i odveo me na jedan trening, kako bih ga odgledao. 

Naravno, odmah mi se veoma svidelo. 

2. Smatram da je baviti se sportom jedna od bitnih 

stvari u životu, jer još dok smo mali, sport nas uči pravim 

vrednostima kojima treba da se okrenemo. 

3. Moje najveće dostignuće u džudou je osvajanje Prvenstva Vojvodine i Prvenstva Srbije 

2020. godine i iste te godine, zauzimanje 2. mesta u izboru Sportiste godine grada Subotice. 

4. Iako je džudo neprofitan sport, planiram da se bavim džudom do kraja života, jer je 

džudo, po meni, jedan od najlepših sportova na svetu. 

5. Osobe koje imaju bilo kakvu želju za borilačkim sportom ili borbom, treba da počnu sa 

džudom, jer će prvo naučiti kako da padnu, a tek kasnije i sve ostalo. 

 

FILIP KULIĆ, 1.IT 

 

1. Gimnastikom se bavim 11 godina. Kao mali, uvek sam imao 

višak energije pa je moja mama odlučila da sa četiri godine počnem da 

treniram gimnastiku. 

2. Gimnastika je, na neki način, kao majka sportova. Osnove 

gimnastike se mogu naći u bilo kom sportu i bukvalno se ne može izbeći 

u sportskom smislu. Ovaj sport razvija i jača svaki deo tela jednako, a 

osim toga unapređuje spretnost, snagu i izdržljivost. 

3. Omiljena uspomena mi je verovatno sa međunarodnog 

memorijala „Laza Krstić i Marica Dželatović“ iz 2020. godine. Tada sam uspeo da se plasiram na 

prvo mesto u pojedinačnoj konkurenciji, čega se i danas dobro sećam. 

4. Što se tiče mog daljeg rada, želja mi je da odem na neko veće međunarodno takmičenje 

gde bih kao deo reprezentacije predstavljao svoju zemlju. 
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5. Moj savet za bilo koga ko je razmišljao o bavljenju ovim sportom je da svoj rad započne 

što pre, jer će kasnije zažaliti što nije počeo ranije. 

 

REKA ARNOLD, 1.E 

 

1. Od malih nogu se bavim nekim sportom. 

Veslanjem se bavim četiri godine. Tražila sam sport kojim 

mogu da se bavim na Paliću, gde živim, da vreme 

provodim u prirodi i na vodi. 

2. Mislim da je bavljenje sportom od velikog 

značaja, da čovek treba što više vremena da provodi u 

prirodi a ne u zatvorenom prostoru, što je ujedno korisno 

za telo i dušu. 

3. Imamo mnogo takmičenja u sezoni. Najviše takmičenja se održava u Srbiji, ali smo 

učestvovali i na regatama u Mađarskoj i Hrvatskoj. Najupečatljiviji rezultat je osvojeno 1.mesto 

na državnom prvenstvu održanom u Beogradu ove godine, u takmičenju četverca u kategoriji 

pionira. 

4. Motivaciju mi daje primer našeg sugrađanina Mačković Martina, učesnika ovogodišnjih 

letnjih olimpijskih igara, gde je takmičenje završio na 5. mestu. Posebno mi znači to što je Martin 

svoju karijeru upravo započeo u klubu u kom treniram. Planiram još dugo vremena da ostanem u 

ovom sportu i postignem što bolje rezultate. 

5. Na našim treninzima pored veslanja, puno trčimo i vežbamo u teretani. Svakom 

preporučujem ovaj sport i poručujem da oni koji započinju budu istrajni, jer puno uloženog rada 

kasnije će dati rezultate. 

 

MATIA RACE, 3.IT 

 

1. Mačevanjem se bavim malo više od šest godina, to jest od 

petog razreda. Još od malena sam voleo da se mačujem sa braćom. Moj 

tata je saznao da kod nas u Subotici postoji mačevalački klub. Odmah 

smo otišli na trening i na prvi pogled mi se dopao sport. 

2. Mislim da je bavljenjem sportom vrlo važno. Najpre zbog toga 

što je bitno biti aktivan kako bismo očuvali zdravlje i što bavljenje 

sportom ili bilo kojom drugom fizičkom aktivnošću omogućava da se 

družimo sa ljudima i uživamo u životu. 

3. Mačevanje je pojedinačni sport, ali postoji i grupna kategorija. 

Prošle sezone na državnom takmičenju smo nastupili predstavljajući ne samo sebe, već i klub. 

Došli smo čak do finala i tamo smo navijali i bodrili jedni druge, a i publika je bila odlična. Na 

kraju smo pobedili i vratili našem klubu titulu najboljeg kluba u državi. 
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4. Iako ću posle srednje škole da se preselim, neću prestati da se bavim mačevanjem. Ono 

je postalo deo mene i uvek ću izdvojiti vreme za njega. Budućnost je puna mogućnosti i ako se 

posvetim mačevanju mogu daleko da doguram tj. da odem na veće turnire, svetska prvenstva i 

možda na olimpijske igre. 

5. Savet koji bih dao svima koji počinju da se bave mačevanjem je da ne žure i ne očekuju 

rezultate odmah. Pošto je ovo sport u kom je bitna fina tehnika, brza reakcija i dobra procena 

situacije, potrebno je navići se. Bitno je biti strpljiv i ispravljati greške, ali kad pokreti pređu u 

naviku, mačevanje postaje najzabavniji sport na svetu! 

 

MIHAJLO BOLIĆ, 4.B 

 

1. Biciklizmom se bavim od prvog razreda srednje škole. 

Pre toga sam trenirao veslanje, a na treninge veslanja sam išao 

biciklom i tada sam shvatio da veoma uživam u vožnji i da je to 

sport koji mi više odgovara. 

2. Naravno da jeste. Nikada ne bih izdržao sva odricanja u 

vezi sa sportom da ne mislim koliko je važan u životu svakog 

mladog čoveka. Pre svega zbog zdravlja, ali i svega drugog, npr. 

druženja i putovanja. 

3. Najlepše uspomene vezane su za nastupe u dresu reprezentacije Srbije. Nastupao sam u 

dva svetska kupa, u Češkoj i Mađarskoj. Pripremao sam se dugo i naporno. Završiti takvu trku, 

pored najboljih vozača sveta od kojih neki imaju i potpisane dugoročne profesionalne ugovore, 

rezultat je koji ću pamtiti. 

4. Ove godine sam prešao u mađarski tim Lotus iz Pečuja. Očekuju nas naporne pripreme 

početkom sledeće godine kako bismo se pripremili za predstojeću sezonu, a koja može da odluči 

dalji tok moje karijere. 

5. Svakome ko želi da se bavi ovim sportom savetujem da prvo dobro razmisli da li želi da 

se njime bavi rekreativno ili profesionalno, jer je biciklizam najlepši rekreativni a najsuroviji 

profesionalni sport. Veoma je skup, opasan i i iziskuje mnogo truda i odricanja, ali ako ga iskreno 

zavolite, izdržaćete sve napore. Drago mi je što u BK SPARTAK trenira 

dosta dece mlađeg uzrasta i što već postižu dobre rezultate. 

 

ROLAND RIND, 4.3 

 

1. Bavim se ovim sportom već pet godina. Počeo sam da se bavim 

veslanjem, jer su mi roditelji preporučili, nakon što sam prestao da 

treniram tenis. 

2. Zaista mislim da je bitno, čak i ako se ne bavimo na 

profesionalnom nivou, zato što daje ritam životu: rad, red i disciplinu. 
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3. Imam puno lepih uspomena, ali jedna od najlepših je kad sam ove godine pobedio na 

kućnom terenu, na Paliću. 

4. Sledeće godine želim da odem na Svetsko prvenstvo za juniore, a voleo bih i da postanem 

državni prvak. 

5. Moj savet je da u svakom sportu budemo, kao što i u životu treba biti, istrajni i da nikad 

ne smemo da se predamo. 

Tijana Stefanović i Katarina Čučković, 3.b 

 

SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE 

Molim te da se čitateljima ukratko predstaviš. 

Ja sam Matija Ivković Ivandekić i učenik sam 1.f odjela. 

U koju si osnovnu školu išao? Koliko si zadovoljan 

predznanjem koje si u njoj stekao za nastavak školovanja u 

Gimnaziji? 

Išao sam u Osnovnu školu „Ivan Milutinović“. Mogu reći 

da sam poprilično zadovoljan svojim predznanjem iz većine 

predmeta i to mi dosta koristi za stjecanje znanja u Gimnaziji. 

Koja je prva promjena koju si u Gimnaziji opazio u odnosu na osnovnu školu? 

Neke se stvari razlikuju od onoga kako sam ih ja zamišljao. I pandemija otežava stvari, 

ali ja sam zamišljao da se odmori provode više po hodnicima ispred učionice, a to nije tako. 

S koliko prolaziš i koliko si zadovoljan svojim uspjehom u Gimnaziji? 

Prolazim s uspjehom 5,0 i vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatima. Čak je i lakše 

nego što sam mislio da će biti. 

Baviš li se još nečim pored škole? 

Pored škole sviram tamburu e-prim u orkestu HGU „Festival bunjevački pisama“, a u 

slobodno vrijeme radim i na njivi s traktorom. 

Što ti te aktivnosti predstavljaju u životu? 

Završio sam osnovnu muzičku školu, a sada samo nastavljam dalje u orkestru. Za mene 

je to zabava, uživanje i opuštanje. Njivu i traktore volim još od kad znam za sebe. 

Tko ti je glazbeni uzor? 

Glazbeni uzor mi je Milan Pridraški. 

Je li teško uskladiti učenje i ostale obveze? Imaš li neki „recept“ za to, koji bi 

preporučio drugima? 
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Pa sve se može kad se hoće ◆v:◆, stvarno nije tako naporno uskladiti sve. Najvažnije je 

rasporediti vrijeme i učiti redovito, za svaki sat, i onda ništa nije problem. 

Što tebi znači kvalitetno provedeno slobodno vrijeme? 

To je vrijeme koje nam, kada prođe, ostavlja neki osjećaj zadovoljstva. Učenje nečega 

novog ili usavršavanje već naučenog – npr. učenje sviranja neke nove pjesme, jezika ili 

zanimljivosti i informacija o tematici koju volimo. 

Na kojem se fakultetu vidiš i zašto? 

Volio bih ići na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER). Razlog mog 

odabira jest moja ljubav prema tehnici i jednostavno mislim da je IT-sektor sadašnjost i 

budućnost. Ako budem imao dovoljno slobodnoga vremena, pokušat ću usporedno završiti još 

jedan fakultet. Možda mi nekada bude trebalo znanje iz tog područja. 
 

SVE ŠTO MOŽEŠ DANAS, OSTAVI ZA SUTRA 

Molim te da se čitateljima ukratko predstaviš. 

Zovem se Mia Kovačec, idem u 3. f odjel Gimnazije u 

Subotici. Vrlo sam ekstrovertna i lako se upoznajem s novim 

ljudima. 

U koju si osnovnu školu išla? Koliko si zadovoljna 

predznanjem koje si u njoj stekla za nastavak školovanja 

u Gimnaziji? 

Prvo sam išla u OŠ „Miloš Crnjanski", ali kada se 

zatvorila, morala sam prijeći u drugu školu. To je bila OŠ „Kizur István", u 8. razredu. U 

Crnjanskom su nastavnici bili dosta blagi prema nama i „poklanjali“ nam ocjene, dok je u 

Kizuru za dobre ocjene trebalo mnogo više truda i rada. Iako su u Crnjanskom imali nešto niže 

kriterije, sasvim sam zadovoljna predznanjem iz te škole, no u Kizuru sam svakako više naučila 

i zapamtila. 

Je li Gimnazija onakva kakvom si je zamišljala? 

Nikako nije. Zamišljala sam je kao mjesto gdje su svi strogi i ozbiljni, gdje nema šale 

i komunikacije s profesorima. Međutim, uopće nije tako! Svi profesori su strogi na svoj način, 

ali će uvijek razgovarati s nama o stvarima koje nas zanimaju, uvijek će se našaliti s nama. To 

nam mnogo pomaže da se upoznamo. 

S koliko prolaziš i koliko si zadovoljna svojim uspjehom u Gimnaziji? 

Odličan sam učenik, tako da sam veoma zadovoljna svojim uspjehom. On je 

kombinacija slušanja predavanja, ponavljanja i, naravno, snalaženja. 
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Baviš li se još nečim pored škole? 

Da. Do prije nekoliko godina bavila sam se plesom, međutim morala sam prestati nakon 

što sam povrijedila nogu. Tada sam se okrenula čitanju, pisanju, gledanju serija i filmova. 

Pronašla sam se u znanstvenoj fantastici, kriminalistici i hororima. U posljednje vreme jako 

volim gledam anime i čitati mange. Od malena volim crtati, tako je i danas. 

Zašto se baviš time, što ti to predstavlja u životu? 

Čitanje i plesanje za mene predstavljaju bijeg od stvarnosti i ulaženje u zabačene kutove 

mašte. Kada gledam filmove i serije, tražim inspiraciju za pisanje i, naravno, opuštam se. 

Pratiš li neke trendove? 

Rekla bih da pratim. Volim modu, pa se odijevam po aktualnim trendovima. Najbolje 

sam se pronašla u E-girl estetici. Bojim kosu u razne „neprirodne“ boje. Kao i većina ljudi, 

tijekom karantene vratila sam se igranju Minecrafta. Iako nisam dobra u tome, uživam u 

gledanju streamova ljudi koji dobro igraju. Zanitrigirala me i spiritualnost, te sam je proučavala 

i čitala o tome. 

Imaš dosta hobija i interesa. Je li ti ih teško uklopiti u primarne, školske obveze? 

Imaš li neki „recept“ za to, koji bi preporučila drugima? 

Kada se dobro uskladi vrijeme, ništa nije teško. Preporučila bih svima da se, kada dođu 

kući iz škole, prvo opuste i odmore i tek onda da ponove lekcije od dana ranije. Ako se treba 

učiti za neki kontrolni i odgovaranje, rezerviram nekoliko sati tijekom vikenda za svaki 

predmet i dan pred test odvojim malo više vremena za ponavljanje. 

Na kojem se fakultetu/fakultetima vidiš i zašto? 

Voljela bih studirati engleski i latinski te kasnije biti profesorica. Vidim sebe u tom 

poslu zato što volim drugima prenositi svoje znanje. 

Spomenula si spiritualnost. Smatraš li da se u Srbiji dovoljno propagiraju 

duševno i psihičko zdravlje i bi li nešto promijenila? 

Kod nas se ne priča dovoljno o tome, sve dok se ne dogodi neki incident. I tada se o 

tome priča malo te nakon nekoliko tjedana opet prestane. Voljela bih da razgovor o psihičkom 

zdravlju postane uobičajeno i kod nas, jer dosta djece snosi posljedice duge karantene, kao i 

trauma iz prošlosti. 

Koja je tvoja životna filozofija, možda nekakav moto kojim se rukovodiš? 

Moj životni moto je „Sve što možeš danas, ostavi za sutra.“ Smatram da je najbolje 

ostaviti sve da se malo „slegne“, pogotovo ako nam izaziva stres. Naravno, to nije najbolji 

životni moto zato što često sve obveze ostavim za posljednji trenutak i sve zbrzam. Treba tu 

biti oprezan. 

Priredio prof. Ivan Baričević 
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VELIKE MOGUĆNOSTI – SVET STIPENDIJA 

Svake školske godine Ministarstvo prosvete, nauke i 

tehnološkog razvoja raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima 

srednjih škola s ciljem da nagrade učenike za postignute rezultate, a ono 

trenutno stipendira čak 11500 djaka. Prijave za stipendiju sa potrebnom 

dokumentacijom podnose se od 1. do 30. septembra tekuće godine u 

našoj školi (u srednjoj školi u kojoj ste upisani). Za prijavu je potrebno 

uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u 

prethodnom školovanju, svedočanstvo o uspehu u školi, diplome za 

posebne uspehe na takmičenjima znanja i umetničkim takmičenjima i drugo. Za ovu stipendiju 

mogu da se prijave učenici prvog razreda srednje škole koji su u višim razredima osnovne škole 

postizali odličan uspeh na kraju godine i učenici od drugog do četvrtog razreda srednje škole koji 

su u svim prethodno završenim razredima imali odličan uspeh, a pritom su imali odličnu ocenu iz 

vladanja. Dok pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike imaju odlični đaci srednjih škola, 

od drugog razreda, koji osvoje jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju. 

Pored ovih stipendija, maturanti naše gimnazije imaju priliku da pogoduju od još jedne 

stipendije Humanitarnog udruženja „Svetlana S. Simić”, koje je osnovano 1. novembra 2019. 

godine u sećanju na profesoricu nemačkog jezika Svetlanu Simić, koja je i sama bila veliki 

humanista. Ovo društvo ima cilj da olakša đacima dalje školovanje sa stipendijom čija vrednost 

iznosi 60000 dinara, a koja se isplaćuje jednoročno. Uslovi učešća su sledeći: potrebno je da učenik 

podnese prijavu u školi kao dokaz da ima vrlo dobar ili odličan prosek u četvrtom razredu i 

skeniranu diplomu trećeg razreda, motivaciono pismo do 500 reči u Word-u (učenik bi trebalo da 

objasni svoje dalje planove za studije i zašto bi stipendija služila baš njemu) i na kraju, potrebno 

je priložiti preporuke dva svoja profesora sa njihovim imejl kontaktom. Prijava se zatim šalje na 

imejl adresu hum.udr.sss@gmail.com do kraja školske godine. 

Još jedna fondacija koja dodeljuje stipendije srednjoškolcima jeste „Evro za znanje” za 

petoro učenika u iznosu od po 100000 dinara. Učenik naše škole, 3. it razreda, Milan Baćić, jedan 

od ovogošnjih dobitnika stipendije ove fondacije, u nastavku nam je bolje objasnio svoje iskustvo. 

„Saznao sam za stipendiju preko jednog druga iz razreda koji mi je ukazao na njihovu 

fondaciju. Nakon toga sam ušao na sajt i saznao više o fondaciji. Za konkurisanje stipendije 

potreban je dobar prosek u školi i neke diplome sa takmičenja. Nisam išao na takmičenja iz 

informatike, već na takmičenja iz matematike, a planiram i iz fizike ove godine. Omogućila mi je 

da se više posvetim oblastima koje me zanimaju. Takođe je mnogo veća motivacija kad znaš da 

neko podržava tvoj rad. Počeo sam da se zanimam za informatiku prvi put kad sam je dobio u 5. 

razredu. Najviše me zanima oblast programiranja. Imam u planu da se bavim time zato sam i upisao 

ovaj smer. Posle smera planiram da upišem fakultet vezan za programiranje.” 

 

Tijana Stefanović I Katarina Čučković, 3.b 

 

 

mailto:hum.udr.sss@gmail.com


Gymnasium 

15 

 

 

Pijani brod 

Dok je napuštao blaženstvo snova, postepeno ga je oblio neopisiv spokoj. Imao je osećaj 

da mekani oblaci nežno ljuljaju njegovo maleno telo i da mu anđeli pevaju najlepšu pesmu za 

dobro jutro. Negirajući prisutnost stvarnosti, svesno je odlučio da još uvek ne želi da otvori svoje 

oči. Znatiželja je međutim bila jača, te je nesigurnim pokretima ručice protrljao polako sanjive 

kapke i pustio svoj naivni dečački pogled da slobodno prostranstvom diše. Izgled skučene sobe u 

kojoj se nalazio nije mu bio poznat, ali je hrabro zakoračio ka stepenicama čiji završetak će mu 

pojasniti zbog čega mu mršave nožice podrhtavaju, a telo smotano pada sa jednog na drugi kraj 

prostorije. Otvorivši ugaona vrata sobe, jaki sunčeve zraci uskratili su mu pogled na svet na 

nekoliko sekundi. Jedino što je u međuvremenu mogao da oseti jeste oštar miris soli koji će još 

dugo da gospodari nozdrvama malenog dečaka. 

U trenutku kada su mu se oči privikle na dnevnu svetlost, shvatio je gde se nalazi. Slušajući 

kako se razorni talasi lome o masivni beli brod, u neverici je zastao, uplašeno prekrio oči rukama 

i udahnuo duboko. No, i kada je posle par sekundi provirio kroz svoje mršave ruke, golema pučina 

okupirala je njegov pogled. Približavajući se polako metalnoj ogradi sa namerom da utvrdi granice 

plavetnila koje je okruživalo brod, ali njegov kraj nije se mogao nazreti. Skupivši potrebnu snagu, 

započeo je obilazak ogromnog broda na kome se nalazio, u nadi da će na njemu pronaći neku dušu 

koja bi mu objasnila kako je dospeo tamo i kuda taj veliki brod tako žurno plovi. Dok je silazio na 

donji sprat broad, na njegovom belom licu zavladale su crte nemira i zaprepašćenja. Jezivu tišinu 

koja se uvukla u pukotine gornjeg sprata zamenila je neverovatna graja koju su stvarali ostali 

putnici. Smirenost je ušla u dečakovo telo kada je shvatio da nije sam na brodu. Naprotiv, broj 

ljudi na njemu bio je nemerljiv. Postojalo je, međutim, nešto neobično u tim ljudima. Probijajući 

se među napeta ljudska tela, posmatrao je izraze njihovih lica. Na njima nije bilo bni trunke one 

istinske ljudske lepote sa kojom se svaki čovek rađa. Bes, pohlepa i zlo bili su uklesani u njihovim 

očima, rečima i pokretima. Poročni otrov koji je tekao njihovim venama mogao se namirisati na 

kilometar. Prateći poglede pune mržnje i sujete koji su ljudi upućivali jedni drugima, mali plavi 

dečak ponovo je počeo da oseća strah. Uplašeno je tumarao palubom, tražeći osobu koja bi želela 

da ga sasluša, ali nije imao uspeha. Svi su bili previše zauzeti vezivanjem sopstvene duše u večne 

okove. Muškarci su se krvoločno međusobno borili. Takmičenjem u snazi i izdržljivosti poput 

besnih mužjaka lavova želeli su da obezbede prevlast na misterioznom brodu za koji niko nije znao 

kuda plovi. Dečak je pokušao da potraži utočište i, nadao se, malo drugačije saputnike u kotlarnici 

broda. No, ni tamo se nije dugo zadržao. Plač sirote i gladne dece koju su pomahnitale žene iz sve 

snage tukle parao mu je uši i lomio srce na komadiće. Brzinski se zaputio na drugo mesto plašeći 

se da bi i sam mogao zapasti u kandže tih nesrećnih žena. Zastajao je, vikao, plakao i očajnički 

molio ljudi na koje je nailazio da mu kažu gde se nalazi. Ali uzalud. Do većine njegovi krici nisu 

dopreli, a oni koji su ga čuli odgovor mu nisu dali. Usputno je dobio samo jezive osmehe staraca, 

bolne šamare neuravnoteženih mladića i poneki kiseli poljubac žena koje su ih svakome olako 
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darovale. Lutao je dugo, a jedino što mu je bilo poznato jeste stari sat na njegovoj levoj ruci koji 

mu je poklonio njegov voljeni deda. Jako je voleo dedu i prvo što je uradio kada je ponovo izašao 

na površinu broda, pogledao je nebo i zatražio njegovu pomoć. Znao je da ga je deda čuo. 

Kazaljke sata pomerale su se sve brže, a on je i dalje bio na početku. Ugledavši najzad 

kapetana, koji se pentrao po jarbolima ukletog broda i ispuštao strašne urlike kao kakva 

pomahnitala životinja, shvatio je da je postolje za kormilom sve vreme bilo prazno. Sada je 

razumeo zbog čega je bio toliko ubeđen da ovaj brod nikada nigde neće stići. Pijani ljudi učinili 

su njegovu putanju ka trezvenosti nevidljivom. 

Sunce je lagano počinjalo da pozdravlja posadu pijanog broda. Smešilo se zasluženom 

počinku i gordo kralo svoje poslednje zrake koji su želeli da se još nekoliko minuta zadrže na skoro 

praznoj palubi. U senci velikog belog jarbola na samom kraju broda sedeo je plavokosi dečak. Nije 

sklupčano sedeo na tom mestu iz razloga što je strepeo da će ga neko uhvatiti kako plače. Vrlo 

dobro je shvatio da nema pred kime da sakriva svoju tugu, razočaranje i bes. Uprkos bezbrojnim 

očima sa kojima je zajedno plovio u nepoznato, niko ga zapravo nije primetio. Posmatrajući kako 

slabi zraci ponosnog sunca krote divlje talase uzburkanog mora, osetio je potrebu da tog dana 

progovori jednu reč sa nekim. Bilo kim. Dugo je posmatrao svoj crni sat koji je povremeno 

pokvasila koja suza. Oživljavajući uspomene na dedu, shvatio je da će sa njim uvek moći da 

razgovara, stoga je sve do mraka to i činio. Ubrzo je postalo previše hladno da bi nastavio razgovor 

uz prisustvo otvorenog mora pa se uputio ka svojoj sobi. Brišući svoje uplakano lice i 

pozdravljajući noć koja je mahom zavladala plavim prostranstvom, u sebi je pronašao tračak nade. 

Snagom veoma velikom za tako malog dečaka, stiskajući stari sat na svojoj ruci, obećao je nebu 

da neće olako ostaviti svoje saputnike da tonu u beznađe. Sutra je novi dan i on će dati sve od sebe 

da protera zlo iz svake pukotine belog broda. Verno se predao ubeđenju da zlo nije nepobedivo i 

da ljudi zaslužuju pomoć i ljubav. Uprkos tome što su prepuni nečistota i ovozemaljskih ljaga, 

mali dečak je smatrao da je nemoguće da ih je dobro u potpunosti napustilo. Razumeo je to na 

primeru pokvarenog sata koji i pored svog vidljivog nedostatka, dva puta dnevno pokaže tačno 

vreme. 

Lazarela Stefanović, 3.1 

 

Нова врата, а са њима и погледи 

Живот је саткан из разних момената који ће променити наша виђења, а понекад и 

перспективу нашег погледа. Многи проживљени тренуци мењају нас из корена. Из многих 

ситуација изађемо зрелији и мудрији са поруком која ће нас пратити током нашег живота. 

Некада су баш ти моменти кључни за наше животе, како би нас отрезнили од нереалних 

схватања.Управо они нас стављају у реалну ситуацију и неретко нас враћају на прави пут. 

Понекад то бива теже него што мислимо, али то је једини пут до успеха. Морамо бити свесни 

да не можемо да очекујемо да све крене на боље уколико нисмо спремни да уложимо пуно 

труда и не поставимо границе које нам нико не одређује.Током живота морамо се потрудити 
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да стварамо услове за нова поглавља и дамо места новим идејама и начинима размишљања. 

Зато не треба да губимо наду ако нешто не иде оним путем којим смо ми замислили, већ да 

знамо да понекад успех изискује много труда, зноја, непроспаваних ноћи, брига, размишљања 

унапред, као и многих других препрека које стварамо у нашим главама. Не треба се обазирати 

на њих, већ треба одлучно гледати напред, неосврћући се на грешке које ће нас само успорити 

у остварењу наших циљева. Увек је потребно веровати у добробит свога рада, па макар то 

изискивало неуспех. Јер на крају крајева потребно је много малих неуспеха зарад постизања 

једног али вредног успеха. 

Кроз живот треба да идемо храбро, без страха и бојази за било чим. Страх неће помоћи 

да се осећамо боље, сигурније, вредније, нити ћемо тако постићи жељени циљ. Само је 

потребно једно, а то је вера у себе, своја постигнућа и резултате, као и у то да ћемо остварити 

циљ ка којем тежимо и ка којем стремимо. Није потребно да размишљамо унапред јер се све 

догађа у прави час и нема потребе да верујемо и развијемао предрасуде без икакве основе само 

наспрам нечијег искуства. Свако је другачији и самим тим се и са сваком ситуацијом носи на 

свој начин.То је потпуно природно и у реду, али треба да знамо да туђа мишљења и предрасуде 

не би требало да утичу на наше велике одлуке у животу зато што је сваки дан другачији што 

значи да апсолутно ниједан није исти,чак не грешим и ако кажем да нису слични. 

То нас доводи до главне теме која би требала да опише сналазак првака. Као и свих 

претходних година и ове школске године пар десетина јунака одлучило је да се опроба у улози 

гимназијалца. Упркос великом притиску, неодобравања и одвлачења због количине обавеза 

које доноси гимназија,били смо изузетно храбри, одлучни и истрајни у својој јаркој жељи за 

уписом баш ове школе. Одлучили смо да за ове четири године схватимо наше право 

интересовање које ће нас водити кроз живот. Многи кажу да је то храбра одлука јер несвесни 

и незрели улазимо у битку звану гимназија. У ту битку се упушта само одређена група смеле 

деце. 
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Међутим, већ после првих пар радних недеља уз помоћ професора покушали смо да 

што пре ухватимо ритам и да што брже уђемо на стартну стазу која не креће оног момента када 

ми мислимо, тачније када одзвони звоно првог школског дана, већ је почетак тек онда када 

схавтимо шта нас очекује, какве бриге, страгове, недаће и баријере је потребно да пређемо 

зарад нашег образовања. Није нам било потребно много времена да се привкнемо на новине 

око себе. Рекла бих таман толико да схватимо како да пронађемо времена за све што пожелимо. 

Како да се организујемо да бисмо искористили квалитетно слободно време за дружење, али и 

неизбежно учење. Сигурна сам да је све могуће постићи и да границе не постоје уколико 

постоји довољно јака жеља за постигнућем. Ту наступамо ми прваци са нашим скромним 

животним искуством које нас је довело на једну нову, за нас вишу и још увек непознату 

лествицу живота која ће нас довести до врха са којег ћемо дознати и схватити праве наше жеље 

у даљем школовању, а потом и у животу. Ове четири године су нам изврсни стопер времена 

да схватимо шта нам душа жели и за чим жудимо, чиме желимо да се бавимо и шта у нама 

буди срећу. Битно је да разумемо и разазнамо наше жеље и интересовања која ће нас одвести 

до пута за срећу. 

Мислим да моји вршњаци и ја делимо исто мишљење. Гимназија нам није 

представљена у погрешном или другачијем светлу.Она је представљена баш онаква каква 

јесте, образоана установа која ће у нама подстаћи другачије вредновање и донети нам многа 

искуства која ће нам помоћи у даљем животу. Верујем да уз велику жељу и добар дух једног 

ученика можемо рећи да не постоје границе, а да нам је гимназија само степеник који ће нам 

помоћи да се лакше попнемо до жељеног циља. 

 
Dobro došli u Gimnaziju! 

Нина Кљајић, 1.2 

 

Već tri i pol mjeseca idem u Gimnaziju, pa su mi se određeni dojmovi o njoj oblikovali. Kraj 

je prvog polugodišta, česti su kontrolni, ispiti, moram priznati – teško je. 

Prije početka školske godine radovala sam se novom početku, novoj školi, prijateljima... 

Radovala sam se svemu, ali me plašila jedna stvar, a to je mnogo učenja. Razgovarala sam s 

gimnazijalcima i sa starijima koji su je odavno završili. Mogu iskreno reći, svi su u vezi sa 

zahtjevnošću gimnazije bili u pravu. Moja se svakodnevica promijenila baš zbog toga. Prije sam 

imala slobodnog vremena za dovoljno odmora, a sada je drugačije: ako želimo dobre ocjene i 

uspjeh, nema odmora. Čini mi se da će mi kroz sve četiri godine u Gimnaziji biti teško, ali će mi 

prvi razred sigurno ostati u sjećanju kao najteži. Tek smo krenuli stvarati nove radne navike, još 

uvijek „učimo učiti“. Mnogi govore kako je gimnazija nadgradnja osnovne škole. Gotovo sve 

predmete koje sada učim imala sam i u osnovnoj, no ovdje se traži više. Pojedini profesori rade 

potpuno drugačije od učitelja u osnovnoj školi. Polako uviđam da se u Gimnaziji svaki predmet 

mora podjednako učiti, svi su u tom smislu gotovo ravnopravni. 
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Nije, dakako, baš sve tako strašno. Uz mnogo rada tu su i dobre ocjene, ali smo zato svi smanjili 

izvannastavne aktivnosti. U razredu nas je malo, što mi se čak sviđa; svi se dobro slažemo i tu 

nemam nikakve zamjerke. Čak i kad imamo dan s više kontrolnih, nešto me i dalje vuče da dođem 

sretna u školu. Osim društva još me nešto u Gimnaziji čini sretnom. Profesori nas osim o svom 

predmetu poučavaju i o mnogim drugim stvarima iz života. 

Sada već shvaćam što to znači biti gimnazijalka i, kako neki kažu, „nemati život zbog 

gimnazije“. Sve mi je teško i naporno, ali mi je u isto vrijeme i drago što je pohađam jer sam 

sigurna da ću iz ove škole izići zadovoljna i s odličnim znanjem. Gimnaziju „Svetozar Marković“ 

preporučila bih svim osmašima koji još ne znaju čime bi se htjeli baviti jer će se ovdje pronaći. 

Barbara Piuković, 1. f 
 

Zvezda u oku 

Rođena sam srećna, polegnuta u kolevku koju su moji roditelji ukrasili toplinom, nežnošću 

i lampionima kao iskrama koje će osvetliti moj životni put, toga januara 2005. godine. Godine su 

prohujale i ja sam odrasla, ali čini mi se da nikada neću biti dovoljno velika da ne pribegnem u tu 

kolevku, mirnu luku i sigurno utočište u trenucima kada me plima života preplavi svu. 

Uspavljivana sam milovana majčinom rukom, puti meke poput lana i umilnim glasom čija 

me je pesma nosila put snova. Jutrom bi se kućom širio miris vrućeg hleba i ja bih sedela kod oca 

u krilu, prateći pogledom mamine hitre kretnje po kuhinji. Rub njene uštirkane kecelje bi bio sav 

od brašna! Dok tata ispija domaću kafu, kuhinjom se protežu naši, uvek mi se činilo, beskrajno 

dugi razgovori. Mama, sestra i ja bismo bile najsrećnije kada bi nam tata napisao pesmu, mama bi 

tada ostavljala rad i sve tri bismo pomno slušale stihove porodičnog poete. Znam da sam tada 

pronalazila vasionu u očima svojih roditelja. 

I kada se sve oko nas menja, kada sve poprima obrise nekog novog vremena, ta vasiona 

stoji netaknuta. Ja i dalje sedim u očevom krilu i mati je naspram nas dok razgovaramo o životu, 

knigama, pesmama. Sedim kao u oblaku od snova i pevam, jer sam od njih naučila da volim 

muziku, ali i da kroz nju živim. 

Mislim da sam u detinjstvu darovana po kojom zvezdom koja je iz njihove vasione pala u 

moje oko. Trudim se i još uvek učim da zvezde u svojim očima rasporedim pravilno, u sazvežđe 

koje će biti moj glavni putokaz u ovom životu. U sazvežđe koje će me odvesti putem mojih 

roditelja, putem vrline. Herman Hese je rekao: Ovakve misli dolaze postepeno, kao da im se 

približavamo spiralnim stepenicama i odjednom nam se učini da smo sve shvatili u jednom trenu. 

Ali misli još uvek ne znače život, one su put koji ka njemu vodi, a mnogi večno ostanu na tom putu. 

Želim da živim, volim i osećam sa svojom zvezdom u oku, koja će zauvek biti moja vodilja 

u mislima, ali i na javi. 

Mina Stanković, 3.a 
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A Gimnáziumunk diákjai az iskolán kívül is rendkívül 

aktívak. Szabadidejüket hobbijuknak szentelik, amely 

már-már a hivatásuknak is tekinthető. 

Beszélgetőtársam Móra Ágota, a 3. e osztály tanulója, aki a balett szerelmese. 
 

Mióta érdekel a balett? Mikor kezdtél ezzel foglalkozni? 

9 éves koromban voltam anyummal egy balettfellépésen, és nekem akkor nagyon megtetszett. A 

kérésemre anyum beíratott, és azóta folyamatosan ezzel foglalkozom. Aztán ehhez még 

hozzákapcsoltam a gimnasztikát, és így már egy komplex tudással rendelkezem e téren. 

 
Melyik a legnehezebb mozdulat vagy póz, amit eddig megtanultál? 

Számomra egy mozdulat vagy póz akkor nehéz, mikor először csinálom, tanulom. Minden 

mozdulatot „nehéznek" lehetne nevezni, ha az ember nem gyakorolja eleget, vagy ha most kezdett 

táncolni. De a gyakorlás során természetessé, egyszerűvé válik. Szinte már könnyűvé. 

 
Mennyire izgulsz egy fellépés/verseny előtt? 

Régebben izgultam verseny vagy fellépés előtt, és csak biztatni tudtam magam, hogy minden 

rendben lesz, és tudni fogom. Viszont, ahogy múltak az évek, ez a lámpaláz elmúlt. Mára már egy 

fellépés teljesen normális, nem izgulok, mert magabiztos vagyok. 
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Mit neveznél különös sikerélménynek? 

Minden elért eredményem sikernek számít, kivált, ha főszerepeket bíznak rám egy balettelőadás 

során. Illetve kiemelném azt a pillanatot, amikor segítségnek kértek fel a balett-tanodában, hogy 

kisebb gyerekekkel foglalkozzam, tanítsam őket. Számomra ez nagy megtiszteltetés volt, mert azt 

jelenti, hogy nem csak a tehetséget látták meg bennem, hanem képesnek tartottak arra, hogy azt 

tovább is adjam. 

 
Mik a jelenlegi, illetve a következő évi terveid? 

Szívesen foglalkoznék a jövőben is balettel. Az a vágyam, hogy a gyerekeknek új mozdulatokat, 

gyakorlatokat mutathassak, és jól/tökéletesen meg is tanítsam őket ezekre. Szeretnék minél többet 

kihozni belőlük. Élvezem látni, ahogy fejlődnek a kezem alatt. És természetesen akár a balettben, 

úgy a gimnasztikában elért sikerek is erre ösztönöznek, hogy haladjak ezen az utamon. 

 
Hogyan tudod beosztani az idődet úgy, hogy mindenre jusson elég? 

A napjaim eléggé be vannak táblázva, szeretek mindent előre megtervezni és egy rendszert 

kialakítani, amely alapján végzem a dolgom. Az elejében, mikor kezdtem naponta balettel 

foglalkozni, kissé nehéz volt a gimnasztika, az iskola és tanulás, valamint az utóbbi hónapokban 

az autósiskola mellett, de idővel hozzászoktam a produktív napokhoz olyannyira, hogy már fura, 

ha van egy olyan nap, amikor is épp nincs dolgom. 

 
Ki a példaképed? 

A példaképem a balett-tanárnőm. Mindig lenyűgöz, amikor 2-3 hónap alatt képes vagy 30 

koreográfiát kitalálni, megjegyezni, és még megfelelő zenéket is talál hozzájuk, ami hosszú 

keresést igényel. És annyi gyereket képes koordinálni a bemutatókon, a versenyeken. 

 

 

Hogyan szeretnéd hosszú távon, mondjuk 10 év múlva kamatoztatni az elsajátított tudást? 

10 év múlva, esetleg én is szeretnék egy balettstúdiót alapítani, és továbbadni a tudást a 

fiataloknak. Vagy esetleg egy sportklubot, ahol gyerekekkel foglalkozom a hozzám közel álló 

sportágak területén. 
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Móra Ágota életvitele igen mozgalmas, érdekes, osztálytársaként kijelenthetem, hogy sok 

mindennel foglalkozik, és mindezt szereti, nem mondana le egyikről sem. Mindez ő. Van, 

hogy néha a szétesés határán van, de aztán megugorja az akadályt, és már röppen is tovább. 

Én/mi csak szurkolhatunk neki, hogy a továbbiakban is megvalósíthassa mindazt, amit 

szeretne. 

 
 

Horváth Emília 3. e  

Egyik osztálytársnőmmel, Péity Boglárkával folytattam 

interjút az iskolán kívüli tevékenységeiről, hisz ő nem 

csak az iskolából hoz haza jó eredményeket, hanem a 

gombosi tevékenységeivel is sikereket ér el. 

• Mikor és miért kezdtél el néptáncolni? 
 

 

Néptáncolni egész kiskoromban kezdtem, 5-6 évesen 

kerültem be a Gombosi Arany János Magyar Művelődési 

Egyesület néptánccsoportjába. A néptáncnak falunkban 

nagyon nagy tradiciója van, a színes viseletet örököljük szüleinktől, nagyszüleinktől, ezért 

nálam nem is volt kérdés a néptánc. 

 
• Miért épp a néptáncot választottad? Szerettél volna esetleg másra járni, sportolni? 

Különböző rendezvényeken láttam az idősebb barátaimat, rokonaimat, köztük a testvéremet 

is fellépni, ez motivált, és mindenképpen ki szerettem volna próbálni. Kondi terén nem 

éreztem szükségét mást is sportolni emellett, de más iránt nem is érdeklődtem. 
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• Igaz-e, hogy ti, néptáncosok egy saját kis közösséget alkottok, amelyet igazából 

családnak is lehet hívni? 

Igen, ez így van. Nagyon összetartók vagyunk, hiszen nem vagyunk túl sokan, ezért bármikor 

számíthatunk egymásra. 

 
• Milyen a népviseletetek, és milyen táncokat gyakoroltok leginkább? 

A népviseletünk nagyon díszes, és sok kiegészítőből áll. Hét vagy akár több kikeményített és 

beráncolt, valamint slingelt (Gomboson így hívjuk a hímzést, amellyel díszítjük a viseletet) 

alsószoknyából, dibet (kásmir) felsőszoknyából, kikeményített, slingelt és hímzett ingből, 

kötényből és selyempruszlikból áll. Az apróbb kiegészítők közé tartoznak a szalagok, a lóggó 

és a főkötő, amelyet a hajunkban hordunk. Így néz ki egy fiatal lány népviselete. A legények 

ráncos csizmát, zsinóros nadrágot, sipos ujjú inget és sikált virágos pruszlikot hordanak, a 

fejükön pedig árvalányhajas kalap díszeleg. 

Mivel hagyományőrző néptánccsoport vagyunk, ezért csak a saját falunk táncait mutatjuk be. 

 
 

• Vannak a táncórákon kívül programotok, és szoktatok-e járni kirándulásokra? 

Igen, minden évben hivatalosak vagyunk testvértelepülésünkre, Ballószögre, a szüreti 

napokra. Nem gyakran járunk kirándulásokra, de már tervben vannak nagyobb utak is. 

 
• Milyen gyakran vannak versenyek vagy fellépések, illetve milyen helyezéseket értél 

el eddig? 

Versenynek nem igazán mondható, de rendszeresen lépünk fel a Gyöngyösbokrétán, saját és 

szomszédtelepüléseink búcsúnapjain és egyéb rendezvényeken, ahol szívesen látnak minket. 

 
• 

• 

• A koronaidőszak alatt hogy néztek ki az edzések? 

A járvány alatt kicsit kevesebbet találkoztunk, de néha mégis összejött a társaság. Ilyenkor 

táncoltunk, viccelődtünk, beszélgettünk és jól szórakoztunk. 
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• Foglalkozol-e még mással a táncon kívul? 

Tagja vagyok a Gombosi Amatőr Színjátszó Csoportnak, valamint a pionír Önkéntes Tűzoltó 

csapatnak, ahol nemrég vizsgáztunk. 

 
• Mi kell ahhoz, hogy valaki tűzoltó legyen? 

Rendszeres részvétel az órákon, kitartás, és az évi vizsgákon jól kell teljesíteni, hogy minél 

komolyabb feladatokat tudjunk elvégezni. 

 
• Milyenek a gyakorlatok, illetve voltatok-e már éles helyzetekben? 

Kezdetben pumpával gyakorlatoztunk, és vízhordó gyakorlatokat csináltunk, később már 

tömlőt szereltünk, és célzógyakorlatokat végeztünk. Fontos feladatunk a nyári időszakban a 

tűzoltótoronyban őrködni és figyelni a határt, hogy baleset esetén meghúzzuk a szirénát, és 

riasszuk az idősebb tűzoltókat tűz esetén, ugyanis nyáron gyakori a tűz a szántóföldeken. 

 
• Léptetek már fel rendezvényeken színdarabbal? Milyen érzés volt szerepelni? Volt-e 

lámpalázad? 

Igen, két éve volt szerencsém megkapni a főszerepet egy színdarabban, a „Bözsi mindent 

elintéz” cimű darabban, amelyet a Négyesfogat című rendezvényen adtunk elő. Ezt a 

rendezvényt minden januárban megrendezzük szomszédtelepüléseinkkel, hogy egy kis 

vidámságot hozzunk az emberek életébe az unalmas és hideg téli napokban. Nagyon szeretek 

szerepelni, nagyon jó érzés az embereket megnevettetni. Az első fellépésem előtt hihetetlenül 

lámpalázas voltam, de mikor felléptem a színpadra, felszabadultam. 

 
• Iskola mellett nem esik nehezedre ezekre időt szakítani? Gondolkodtál rajta, hogy 

valamelyikkel felhagysz? 

Nem gondolkodtam, hogy felhagyok velük, hiszen ezek a hobbik nekem a kikapcsolódást 

jelentik a tanulás mellett. Jól esik egy nehéz matekellenőrző után elmenni táncra, és eltölteni 

egy kis időt a barátaimmal. 

Petrás Boglárka, I. 3 
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A kishegyesi Erdei Anna Dorka a lovassport szerelmese. Amikor a nyáron megnyerte a 

Vajdasági Vágtát, akkor hallottam róla először. Még nem is sejtettem, hogy majd 

osztálytársak leszünk a középiskolában. A budapesti vágtán az egész osztály, sőt a tanári 

kar is izgatottan szurkolt neki, és nagyon büszkék voltunk, amikor a Kishuszár Vágtán 3. 

helyezést ért el. 

 

Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sporttal? 

A kedvcsináló már az oviban megtörtént. Ilyen korban sok kislány szereti a lovakat. Én is az 

egyikük voltam. A mesékben a hercegnők is lovon járnak. A hercegnő korszakom már régen 

elmúlt, de a lovak imádata megmaradt, szerintem most már örökre. Kisgyerekként úgy képzeltem 

el, hogy felnőtt koromban mindenhova lovon járok majd. Most már tudom, hogy elég furcsa lenne, 

ha például a bevásárlóközpont elé kikötném a lovam, amíg vásárolok, de az biztos, hogy mindig 

lesz legalább egy ló az életemben, akivel bebarangoljuk majd az egész határt. 

 
Hol lovagolsz, és mennyit? 

Kipróbáltam már a lovaglás különböző ágait, pl. a díjugratást Zobnaticán, de a kishegyesi Cékus- 

istálló az a hely, ahol a legtöbbet tanultam meg a lovakról és a lovaglásról. A tereplovaglástól 

kezdve a galoppig, a lovak tartásán át a karüsszelig. Ráadásul családias légkörben. Legalább heti 

öt alkalommal kint vagyok a lovardában, nyáron, amikor táborok vannak, akkor pedig egész héten. 

Kiskoromban táborlakóként vettem részt minden lovastáborban, most pedig már segítő vagyok. 

Nagyon jó érzés, hogy segíthetem a kisgyerekek lovas szárnypróbálgatásait, és próbálom kitalálni, 

melyikük az, aki hozzám hasonlóan elköteleződik majd a lovak mellett. 
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Honnan az ötlet, hogy részt vegyél a vágtán? 

– A Cékus család vetette fel az ötletet, hogy elindulhatnék Bohóccal az idei vágtán. Majd 

kiugrottam a bőrömből örömömben, alig vártam, hogy elkezdjük a foglalkozást. Régi álmom 

teljesült, mert már nagyon régóta szerettem volna versenyezni a Vajdasági Vágtán. 

 
Hogyan nézett ki a felkészülés? 

– Cékus Árpád volt az edzőm, aki pontos edzéstervet készített a felkészüléshez. Heti öt 

alkalommal dolgoztunk keményen, közben ő is készült a versenyre, felnőtt korosztályban 

versenyzett, és szintén bejutott a budapesti Nemzeti Vágtára. 

 
Hogy hívják a lovad? 

A lovam neve Bohóc. A Cékus-istálló 12 éves félvér arab pónija. Régóta ismerem őt, sőt a 

kedvencem a makacs természete miatt. Már akkor is lovagoltam, amikor a versenyzés szóba sem 

jöhetett. Sok idő kellett, mire összeszoktunk. Nem ment zökkenőmentesen, és nem csináltam 

ügyet egy-két bokaficamból vagy ínszalagsérülésből. Bohóc többször nyert a vajdasági vágtán, s 

így már Budapesten is szerepelt, tavaly 4. lett, az idén elhoztuk a 3. díjat. 

 
Milyen volt számodra a Vajdasági Vágta? 

– Nagy élmény volt. Rengeteg új tapasztalatra és ismerősre tettem szert. Az első futam előtt még 

nagyon izgultam, de a döntő futamban már alábbhagyott a lámpalázam. Most már nagy örömmel 

gondolok vissza rá. 

 
Nehéz volt-e megszerezni az első helyet? 

– Sorsolással osztották be a csoportokat, és két előfutam volt. Az én előfutamomban egy nagyon 

felkészült ló és lovasa volt az ellenfél. Ráadásul a külső sávban futottunk, ami további nehezítő 

tényező volt. Végül sikerült megnyerni az elődöntőt, és bejutni a döntőbe. A döntőben egy 

többszörös Kishuszár Vágta győztes ló is versenyzett köztünk, de bíztam a lovamban, és 

reméltem, hogy sikerül lehagyni őket. Így is történt. 
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Hogyan élted meg a budapesti vágtát? 

Tudni kell, hogy ott már a legjobbak legjobbjai versenyeztek, Óriási megtiszteltetés volt, hogy 

kikerültem oda. Igyekeztem a maximumot kihozni magunkból. Csodálatos élményekkel 

gazdagodtam. 

Jövőbeli terveid? 

Szeretnék indulni a következő évi vágtán, és ha már elég idős leszek, akkor a felnőtt kategóriában 

is versenyezni. A középiskola után lovakkal vagy lovaglással kapcsolatos továbbtanulási 

lehetőséget fogok keresni. Azt szeretném, hogy a lovak mindörökké részei maradjanak az 

életemnek! 

 
Sok sikert kívánunk! S már nagyon várjuk a következő évi vágtát, hogy ismét 

szurkolhassunk. 

 
 

 
A Magyar Szó Tarka Világ c. mellékletében megjelent riportot kiegészítette: Januskó Ármin 

1.e 

 

LA CASA DE PAPEL 

La casa de papel (Money Heist) или Кућа од папира најпознатија је 

шпанска серија, коју је за време пандемије погледало више од 64 милиона 

гледалаца. 

Прва сезона је пуштена на шпанској телевизији, а касније Netflix 

откупљује светска права и финансира њено даље снимање. 

Серија има три сезоне које су подељене на пет делова. 
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Професор због болести као дечак проводи пуно времена у 

болници где осмишљава, до детаља, пљачку Шпанске националне 

ковнице новца. У своју банду ставља људе са маргине друштва који 

немају шта да изгубе. Они имају само један важан задатак - да се 

никада блиско не упознају, јер ће једино тада све ићи по плану,тако 

да су главни актери ове серије названи по великим градовима у свету. У првој сезони 

пљачка ковнице пролази добро и пљачкаши успевају да је опљачкају. 

Ипак, у наредним сезонама њихов раскошан и миран живот 

није дуго трајао, јер Рија (једног од пљачкаша) хапсе и муче. Тада се 

Професор одлучује на последњу славну пљачку како би спасио Рија. 

Иако до детаља смишљена, ова ванвременска пљачка пропада као 

кућа од карата на ветру у моменту слабости и уз свој пад на дно вуче 

како све из банде тако и Професора и његове помоћнике и 

инспекторку Алицију. 

Једни од главних и занимљивих ликова су: Токио, Денвер, 

Рио, Москва, Берлин, Наироби, Хелсинки и наравно Професор. 

Једна занимљива чињеница о овој серији је та да српски 

глумац Дарко Перић тумачи улогу великог Хелсинкија. У серији 

често изговара реплике на српском и то је један од разлога зашто је 

ова серија толико популарна у Србији. Није само Хелсинки 

поменути Србин, већ се појављује цео српски клан који помаже 

Професору током целе пљачке. 

Ова серија је у данашње време постала покрет отпора против 

корупције и капитализма, па данас на већини протеста у државама Европе и света људи на 

протестима носе маске Салвадора Далија које су коришћене у серији и увек се чује 

партизанска песма ,,Bella ciao’’попут химне за боље сутра. 

Приредиле: Петра Јаначковић, 3.б и Дејана Ковачевић, 2.ц 
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Félelem (haiku) 

A félelem az 

mikor magával ragad, 

és játszik az ész. 

 

Félelem (ballada) 

Hosszú sötétségbe burkolózott berek 

Békák dala zendül, köd kúszik a láp felett. 

Lassú nehéz szél fú, a sás fájón recseg, 

A nádasban sikló tekereg. 

Sok kis árnykép úszik, 

De mélységben valami már kúszik. 

Kis csónak ringatózik a vízen, 

Utasai rettegve ámulnak a lidércfényen. 

„Apám, miért pont itt kell fognunk halat?” 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 
„Fiam, hiszen már mondtam.” 

Hangja elcsuklik, néhol megremeg. 

Közeleg már a szörnyeteg. 

„De a szóbeszéd: ki itt halászik, 

Az életével játszik.” 

„Ne hallgasd, ha nem bírod!” 

Evező csapások törik meg a csendet, 

A láp vize hullámoktól reszket. 

Ködbe vész a csónak, s a part. 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 
„Ne jöjjünk mégis inkább vissza reggel?” 

„Nem térhetünk vissza üres kézzel!” 

Úszó hintázik a vízen, ólom húzza keményen. 
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Nehéz a fém, merülne már, feszül a zsineg. 

Az árnyak csak úsznak, rá egy sem harap, 

Elveszett lelkek azok, nem halak. 

„Meg fogja érteni, bizonyosan.” 

„Hallal térünk vissza, vagy sehogyan. 

Éheztünk már eleget” - mondta komoran. 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 
Kit magába csalt, vissza már nem tér. 

„Kapás van! Akadt a horog! ” 

„Ne szalasszuk el, fáraszd csak! ” 

Már merül a háló a mélybe, 

De egy hal sincsen belsejébe, 

Csak egy nagyobb béka. 

Alig meglett, már szökken is tova, 

nem akadály a gyékénykosár fala. 

A köd ereszkedik, a víz jól viszi a hangot. 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 
Patkány suhan el a sásban. 

Lomha árnyék úszik a csónak irányába, 

Az átokhínár ide-oda hullámzik. 

„A zsineg is elszakadt, rák vágta azt el. ” 

„Az baj, a szerencse ma nem nálunk forog, 

Húzd ki a damilt a vízből. Kerüljön rá új horog.” 

Húzd, húzd csak. A vége a végzeted. 

A víz hűs, könnyed, mélysége befogad. 

Beakadt… les már rád a fenevad. 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 

Varjú károgása rázza meg a csendet. 

„Megyek, kibogozom, csak a csónakba akadhatott. ” 
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Választ sem várva nyúlt a mélybe. 

Rövid pillanat volt csupán, 

Erős állkapocs tartotta, fogak fúródtak kezébe. 

„Apám segíts!”- már fordult is, fejjel előre a vízbe. 

„Fiam! Hová tűntél?!” 

Valamitől zavaros a felszín 

Lehet hogy csak iszap, 

De az is lehetséges, hogy vér. 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 
Halott a táj, hangszál meg nem rezdül, 

Vadászik már, meghal, ki nem menekül. 

Hosszú „farönk” közeleg egyenletesen. 

Evezz csak, hol van már a part?! 

Evezz, húzd kegyetlenül, erre tart. 

Örvénylik körötted a mélység, 

Tajtékzik már a zsombék, a csónak imbolyog. 

Vörös szempár lobban, 

A vízben valami nagyot csobban 

Óvakodj, kerüld a mocsarat. 

 
Félelem (szabadvers) 

Solitarius Lupus, magányos farkas, 

járom az éjszakát, mint nesztelen sötétség. 

Fekete holló, halál, más utánam nem marad. 

Köztetek megbújva, ember és fenevad. 

Száz tarka tánc álmom, vagyok jéghideg kacaj, 

örök éhség, kit hív a telihold. 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

 

Ki közelebb lép, elmarom. 

Elveszett lélek, felemás vér. 
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Csepeg a félelem karmomról. 

Sebek, rémület és fertő, 

emésztő harag, felvillanó szemfogak. 

A változás harapás, fekete-fehér színkép. 

Cinkos társam a homály, s a hold 

 
Csillapíthatatlan vérszomj, ezüst mint kereszt. 

Ember az ösztön börtönében, megbéklyóz a gonosz. 

Hangom érce szaggatja szét, tépi. Teli torokkal 

üvöltök, lüktet bennem az őrület. 

Messze szólít a ragadozó természet, 

iszonyú, átölel a téboly, hatalmába kerít az éj. 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

Vadászom, köröttem pusztulás tűz és vér. 

Csipp-csepp… valami folyik, illata bódító. 

Elkezdődött az élvezet ideje,játék csupán. 

Rohan a zsákmány,pulzusa lüktet. 

Feszülő izmok, csattanó állkapocs, átharapott torok. 

Tovább, ennyi nem elég, folytatódjon,én az üldöző. 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

 
Mutasd a listád Sors. Ki az, kinek nevét kaszád írta fel? 

Jó barát vagy tudom, enyém a holnap. 

Hajnalodik, már csak körvonal, alig látszik a Luna. 

Visszavárlak égitest, tudom hogy eljössz újra. 

Légy jelzőfényem, vörös gömb, nemsoká' itt az idő. 

Megigéz a pirkadat, egy lettem veletek… de közeleg a nap! 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

Szabó Némedi Róbert (IV.3 osztály) az Egy téma ‒ több forma című versíró pályázaton 

harmadik helyezést (3. fokú dicséretet) elért versei. 
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GALERIJA 

Ana Skenderović, 3.f 


