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УВОДНА РЕЧ... 
Драги гимназијалци, 

Прво издање овогодишњег листа је изашло, као што се завршио први квартал. 
За прваке, ово је било искуство-наравоученије од изузетног значаја, а за старије 
понављање већ познатог градива. Иако се већ и у ово време ишчекује празнично 
расположење зимских дана, ипак је меланхолија одумрлог лета јачи утисак по наша 
чула. Ово време је обележило неке историјске измене за нашу гимназију, као увођење 
новог – Информатичког смера и електронског дневника који је већ у овом кварталу 
потиснуо дневник тврдих корица. Нове технологије показују нашем нараштају да су 
традиционалне институције у присној вези са новим временима, и да мишљење 
омладине утиче на целокупну мисао наше образовне установе, што ће се видети у 
разним текстовима наших школских другова. 

Лепота уметничког и научног изражавања наших ђака се може огледати, осим у 
вербалној форми, у овом случају и у писменој форми, као и њихови лични критички 
ставови о различитим ставкама нашег друштва, укључујући и гимназијски живот. 
Осим тога, Gymnasium вам може помоћи да сазнате неке нове, занимљиве чињенице, и 
да сами изнесете своја схватања и своја знања, јер су сви наши писци добродошли. 

Немања Жарић, III2 

Kedves Gimnazisták! 

Szeretnénk bemutatni iskolánk új diákjait, az elsősöket. Reméljük, továbbviszik 
intézményünk hírnevét, sikereikről, eredményeikről sokszor beszámolhatunk újságunk 
hasábjain. 

Azt kívánjuk, érezzék itt jól magukat, gyarapodjanak az ismereteik, bővüljön a baráti 
körük.  

Legyenek büszkék arra, hogy Kosztolányi lábnyomában járhatnak! 

A szerkesztők  
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ЗЛАТНИ САВЕТИ ГИМНАЗИЈАЛАЦА ЗА НОВЕ 
ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Након одређеног времена проведеног  у гимназији, готово  сви ученици 
савладају  методе преживљавања, а неки гимназијалци су одлучили да их поделе са 
нама. 

Анонимни саветодавци из трећег разреда кажу: 

„Треба учити на време, немојте дозволити да вам се накупе лекције.“ 

„Не треба се бојати професора, сви имају свој начин рада само треба изаћи на 
крај са њима и то без стреса“. 

Своје златне савете са нама су поделили и овогодишњи матуранти.  

„Саслушајте савете других,  али увек сами добро размислите о свему, узимајући 
у обзир и та друга мишљења. Не стресирајте се око ствари које не утичу директно на 
вас и ваш просек и углед у школи; неправде има, али свако се са тим другачије носи. 
Немојте да ћутите ако вам се нешто не свиђа или ако сте против нечега, без приче нема 
напретка. Немојте се устручивати да на лекцију, па чак и на нешто друго, дате свој 
аргумент или своје мишљење, јер свачије мишљење је битно и ко зна како ће утицати 
на друге. Какав год просек и углед имали у школи, гледајте да ви сами знате када 
изађете да сте добри људи, да знате како да размишљате, да имате самопоуздања и 
жељу да искажете оно што мислите. Ако имате те три ствари, није вам битно ни шта 
неко мисли о вама ни какав просек имате, ништа. Али зато морате знати да вас после 
ове школе тек чека живот.“ 

Огњен Стевановић, IVд 

„Мој савет за прваке је да увек поштују своје професоре колико год им се они не 
свиђали. Препирке са професорима су стварно губљење времена и непријатно искуство 
за обе стране.“ 

Јелена Јарић, IVа 

Даница Ђорђевћ, 2а 

KAFKIN DOŽIVLJAJ SVIJETA 

Jeste li primijetili kako jedna sitnica može pogoršati dan? Kako se u tren od veselog i 
vedrog čovjeka stvori tmurna figura... Mislite li da jedan čovjek može promijeniti svijet? 
Vjerojatno ne, ali svojim idejama, razmišljanjem, svojim pogledom na svijet može ostaviti 
neizbrisiv trag u povijesti. 

Prije svega, smatram da Kafka nije sam toliko kriv za sve ono za što ga optužujem. 
On je imao jako loš odnos s ocem i mislim da nije kriv što nije imao dobar model na koga se 
ugledati. 
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U njegovim djelima se dosta toga može saznati o njemu. Pisao je o problemima u 
društvu, a mislim da se nije obazirao na svoje probleme. Možda mu je pisanje pomoglo da 
zaboravi na njih. Vjerujem kako je u njegovo doba bilo svakakvih ljudi, dobrih, loših, i onih 
između i vjerujem da je dobro uradio što ih je kritizirao, samo mislim da je mnogo više 
mogao postići. 

Smatram da su glavni likovi u njegovim djelima temeljeni na njemu samom. On svoju 
frustraciju i nezadovoljstvo proživljava kroz njih, jedina mu je greška što se, u naizgled 
bezizlaznoj situaciji prepusti i preda se čime u stvari pečati svoju sudbinu. Uzet ću za primjer 
Gregora Samsu iz njegove Preobrazbe. On je klasičan kafkijanski junak jer se miri sa 
situacijom, trpi i šuti, a kada bi trebao reagirati, ostaje nemoćan i neutralan. On mašta kako 

će, kada skupi dosta novca i plati dug, za koji ne zna da ne postoji, dati otkaz na poslu, gdje 
ga svi tlače, i biti sretan s obitelji. Usvem tom maštanju ne vidi da je slična situacija i u 
obitelji. Nakon preobrazbe, umjesto da pokuša pobjeći i naći ikakvo bolje rješenje, on se 
prepušta i to ga ubija. Smatram da je jedan dio Kafkine ličnosti isti kao i kod njegovog lika 
Gregora Samse – obojica olako prihvaćaju nepravdu i ne trude se promijeniti je. 

Kafka gleda svijet kao da je stvoren da njime vladaju jači, kao da je to normalno i da 
treba biti tako, njegov život ga je naučio da je to tako. Je li? Je li rješenje prepustiti se i dati 
nekome drugom da upravlja našim životima? Kafka očito misli da je, vjerojatno zato što kroz 
život ide uvijek onim lakšim, a ne ispravnim putem. 

O njemu govore da je bio izvan svog vremena, da je skretao pažnju na neke činjenice 
koje su ljudi tada, kao i njegovi likovi, olako prihvaćali. Kafka je svojim životom i djelima 
ukazao na jednu problematiku koja je i danas aktualna – ljudi više ne razmišljaju svojom 
glavom, dozvoljavaju drugima da im uzmu slobodu i okreću se više ugodnim lažima nego 
manje ugodnoj istini. Pretpostavljam da je ipak učinio veoma veliko djelo, da je bio genij i da 
nas je naveo na razmišljanje... 

Petar Huska, IV.f 
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БЕЧ 

Ученици трећег разреда, професори, водичи и остале не мање важне особе 
чиниле су експедицију која се у недељу, 7. октобра 2018. године, упутила ка Бечу. 
Окупљање је било око 04.30 часова, тако да неки нису ни спавали, а неки јесу, али 
занемарљиво; сви смо мислили да ћемо то надокнадити у аутобусу. Наравно, сви смо 
стигли на време, кофери су послагани у гепек и сваког тренутка смо очекивали да нас 
пусте у аутобус и коначно да седнемо како не бисмо на ногама заспали. Ипак, то се 
мало одужило због полиције, па су два аутобуса на спрат кренула око 06.00 часова, сат 
времена касније него што је планирано. У нашем аутобусу је било веома мирно, без 
музике; већина је спавала. Имали смо среће и брзо прешли границу, а путовање је 
прошло без икаквих проблема. Када је већ увелико свануло и дан био у пуном јеку, око 
нас су почеле да се појављују ветрењаче. Након што смо ушли у Аустрију, било их је 
све више и више. То је, како је наша водичица (име које смо јој дали из милоште) 
рекла, значило да имамо још неколико десетина километара. 

Када смо стигли у Беч, наша прва дестинација био је Зимски дворац, кроз чије 
смо „двориште“ прошетали. Након тога, дошли смо у Оперу. Имали смо, што би се 
рекло, туру по овој велелепној згради. Сазнали смо неке врло занимљиве податке 
(рецимо, да је сцена четири пута већа од аудиторијума, да има преко две хиљаде места, 
као и да постоје карте за „стајаћи део“ са веома приступачном ценом од два до четири 
евра, а за прва места мора да се издвоји и више од двеста педесет евра), али смо ипак 
били преуморни за потпуну концентрацију. Следила је посета Музеју историје 
уметности у Музејској четврти. Морам да напоменем да су обиласци музеја били 
организовани тако да смо у самом музеју имали неку врсту „слободног времена“, што 
значи да је свако могао да разгледа оно што је желео (чак ако то није било ништа-
постојале су и фотеље где се могло сести како ваља) и колико год је желео. Овако нико 
није морао да троши своје време обилазећи делове који га не интересују; могли смо да 
нађемо оно шта нам се допада и да се ту и задржимо колико нам срце жели (искрено се 
надам да ником није било потпуно досадно). Касније смо имали прилично обилну 
вечеру у граду, па смо кренули ка хотелу. Смештање у собе је потрајало, али се и оно 
завршило, па смо се лепо сместили. Подразумева се да је свако био у својој соби и да 
нисмо правили галаму; мислим да то не морам ни да наглашавам. 

Пошто смо се фино наспавали, сишли смо на доручак, па смо кренули у четврт 
Hundertwasser (не учим немачки, па имајте разумевања). Следеће на листи био је 
фантастичан Природњачки музеј, за чији ми је комплетан обилазак било потребно 
четири сата, али је вредело. Овај музеј је многима био и најбољи део ове екскуризије 
јер обухвата разне теме: од минерала, метеорита, стена и планета преко диносауруса, 
фосила и антропологије до препарираних животиња. Осим модела, биле су ту и бројне 
анимације, тако да сте могли да „баците“ метеор одређене величине одређеном 
брзином на Беч и видите какве ће то последице оставити на Европу и свет. На крају, 
свакога је привукло бар нешто, а некога (мене, а сигурна сам да нисам једина) све. 
Имали смо и слободно време у једној од највећих улица у Бечу, Mariahilferstraße, и то 
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је дефинитивно место где ћете пронаћи дословно све што вам треба. Пошто смо имали 
још обилнију вечеру (пола пилета), похитали смо ка хотелу како бисмо стигли да се 
спремимо за излазак. Вративши се из дискотеке око поноћи, окупили смо се у соби код 
друга да бисмо прославили његов рођендан и почастили се; Бобићу, још једном срећан 
рођендан! За парче торте касније пожурили смо ка својим собицама и креветићима да 
се наспавамо, као и сва добра деца. 

У среду смо посетили Технички музеј, где смо могли да читамо вести на 
немачком, а они гневни (а и негневни) могли су да се ослободе негативне енергије 
вичући у кабини за мерење јачине звука. Сликали смо се у симпатичним вагончићима и 
испробали све што се могло испробати. Потом је на ред дошао дворац Белведере, па 
опет мало слободног времена за куповину, вечера и Пратер. Утисци после вожња били 
су различити: некима је то било најбоље до сада, неки су били на већини вожња „без 
руку“ и нису томе придавали велику важност (читај(те): мртав 'ладан), неки су у глави 
имали своју смртовницу, неки су рекли да неће никада више; неки се нису ни возили 
јер им је било довољно страшно да само посматрају.  

III2 испред Природњачког музеја 
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За последњи дан остављен је дворац Шенбрун, летњиковац Хабзбурга. Прво 
смо обишли огромно и прелепо двориште, фотографисали се, али, нажалост, није било 
довољно времена да видимо и зоолошки врт. Најсмелији су се упутили ка лавиринту-
водичица каже да су ту слали децу да се играју када су желели на миру да шетају. Тек 
касније су открили да жива ограда и није толико висока, што је убило драж лутања. 

Находали смо се и наше ноге су вероватно проклињале тренутак када смо одлучили да 
одемо назад, ка делу на узбрдици. Ипак, одатле смо имали веома леп поглед, а, опет, 
било би стврано без везе да не искористимо прилику и не попнемо се. Уследио је 
обилазак самог дворца који је трајао отприлике пола сата. Прегледали смо око двадесет 
пет просторија: спаваће собе, канцеларије, трпезарију, балску дворану итд. које су биле 
украшене бројним сликама, а могли смо да видимо и раскошни намештај и, 
захваљујући нашем „звучном водичу“, стекнемо представу о томе како се тамо заиста 
живело и како су изгледали дани у овој грађевини (чисто због представе о величини, 
другрица и ја смо само на првом спрату са задње стране извана избројале четрдесетак 
прозора). После тога, отишли смо у аутлет село Пандорф у околини Беча, где смо 
провели око два сата, и поподне кренули за Суботицу.  

Јелена Броћило, III2 

Дворац Белведере, III2 



Gymnasium 

 

8 
 

AZ I.3 OSZTÁLY 
Kreatívak, népesek, hangosak, ilyenek a természetisek. És hogy miért vannak itt, mik 

az elvárásaik? Íme: 

Buza Ella: Azért jöttem ebbe a gimibe, mivel biztos alapot ad. Az elmúlt két hónap 
alatt nagyon megtetszett. 

Raić Vladimir: Azért jöttem ebbe az iskolába, mert szerintem itt megkapom az 
egyetemhez szükséges alaptudást, és új barátokat is szerezhetek, hisz új város, új környezet. 

Vida Dorina: Azért választottam a gimnáziumot, mert nem volt olyan 
szakközépiskola, ahova szívesen mentem volna. 

Fehér Szabolcs: Még nem tudtam eldönteni, hogy hova, merre menjek tovább. Azért 
vagyok itt, hogy ez is megvilágosodjon előttem. 

Spasić Nikola: Ez a gimnázium erős alapot ad az egyetemi továbbtanuláshoz, de most 
rájöttem, hogy sokkal többet kell tanulni, mint az általános iskolában. 

Kormányos Amadea: Azért jöttem ebbe a gimnáziumba, mert tetszett a szak, sok jót 
hallottam róla. 

Megadja Márta: Szerintem jó alapot ad ez a gimnázium, amire lehet építeni. 

Remete Karolina: Azért jöttem ebbe a gimnáziumba, mert nem tudtam eldönteni, 
milyen szakmát válasszak, és úgy hallottam, erős alapot ad az egyetemre. 

Szarvas Jázmin: Sok ismerősöm ajánlotta ezt a gimnáziumot. Bíztattak, hogy itt 
majd megtalálom magam, és rájövök, hogy valójában miben is vagyok a legjobb. 

Szabó Némedi Róbert: Kissé tanácstalan voltam, nem tudtam, melyik suliba menjek. 
Ez tűnt a legjobbnak. 

Kőszegi Tamara: Azért jöttem ebbe a gimibe, mert tudom, hogy egyetemre szeretnék 
menni, és ez az iskola jó alapot ad hozzá. Most már tapasztalom, hogy ezért az alapért 
nagyon meg kell dolgozni, de ha visszamehetnék az időben, ugyanígy ezt az iskolát 
választanám. 

Varga Adrienn: A gimnázium mindig is elitebb volt a szakközépiskolánál, ami azt 
jelenti, hogy erősebb, és jobban felkészít az egyetemre. 

Surányi Bence: Nem tudtam eldönteni, hogy mivel szeretnék foglalkozni a jövőben, 
így pedig még maradt rá 4 évem. 

Radenovic Anita: Azért jöttem gimibe, mert szerintem jó alapot ad az egyetemre. 

Balassa Ákos: Azért választottam ezt az iskolát, mert tovább szeretnék menni 
egyetemre, és a gimnázium a legmegfelelőbb ehhez.  

Péter Györk: Azért jöttem ebbe az iskolába, mert még nem kristályosodott ki 
egészen, hogy milyen munkát/hivatást szeretnék vállalni; azt viszont tudom, hogy egyetemre 
fogok menni. 
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Kőrösi 
Mária: Sokakkal 
ellentétben nekem 
sohasem voltak 
elképzeléseim az 
életemmel 
kapcsolatban. A 
kritérium egy erős 
gimnázium volt, 
kellően távol az 
otthontól. Kezdetben 
hidegzuhanyként ért a 
változás, de már-már 
kezdek beleszeretni. 
A jövő sok mindent 
tartogat még, de 

ebből áll az élet. 
Akadályokból. 

Makra Zsófia: Azért választottam ezt az iskolát, mert ez a legjobb az orvosira. 

Korhecz Viola: Azért jöttem ebbe az iskolába, mert felkészít az egyetemre. 

Dabić Viktória: Azért jöttem ebbe a suliba, mivel biztos vagyok benne, hogy jó 
alapot ad a továbbtanuláshoz. 

Rind Roland: Úgy gondolom, ahhoz a szakmához, ami engem érdekel, itt tudják 
megadni a legjobb tudást. Az elvárásaim? Az iskolától a rengeteg tanulás, kínlódás, az 
osztálytársaktól a jó móka. Minden be is következett. 

Fekecs Petra: Azért választottam a gimnáziumot, mivel így nem kellett még 
eldöntenem, hogy milyen szakot választok. Meg hát később érettebben látom majd a világot, 
mint most, tizennégy évesen. A gimnázium egyrészt komoly alapot ad, viszont így tudhatom, 
hogy könnyebben bejuthatok a kiválasztott egyetemre. Külföldön is elismerik. 

Kovács Annamária: Azért választottam ezt az iskolát, mivel jó alapot ad az 
egyetemre. Egy jó osztályban is reménykedtem, ezt meg is kaptam. 

A 2018/2019-ES TANÉV ELSŐSEI AZ 
I.E OSZTÁLY 

Ez a szimpatikus kis csapat ilyen elvárásokkal érkezett a gimibe: 

Lara: „Könnyebb legyen egyetemre menni, hogy kellőképpen felkészítsen." 

Kitti: „Erős alaptudást adjon, amivel akárhová továbbmehetek." 

Az I.3 osztály lelkes tanulói 
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Blanka: „Tapasztalatszerzés miatt. Azt szeretném, hogy egy remek közösség 
alakuljon ki. Új barátokra tegyek szert." 

Auróra: „Normális embereket akartam magam körül, és hogy felkészítsen az 
egyetemre." 

Rebeka: „Azért, hogy értelmes társaság vegyen körül, hogy én magam is fejlődjek, 
tudásban is, emberileg is. Azt várom el, hogy erős alapot biztosítson az egyetemhez." 

Emese: „Hogy egy jó közösség legyen körülöttem, és hogy tanuljak." 

Kristóf: „Azért jöttem ide, hogy kitisztuljon bennem, mivel is szeretnék foglalkozni, 
ha egyszer nagy leszek. A továbbtanuláshoz mindenképp fontos az erős alap. (Na meg a 
társaság!)" 

Noel: „Azért jöttem ide, mert remélem, hogy ez az iskola komoly alaptudást ad, és 
azért, hogy eldöntsem, mivel fogok foglalkozni az életben. A másik ok pedig, hogy itt 
kiteljesedjen a 
személyiségem, és 
hogy barátokat 
szerezzek." 

Bojana: „Azért 
iratkoztam a 
gimnáziumba, hogy 
bejussak arra az 
egyetemre, ahová majd 
szeretnék, oda, amerre 
majd épp a szívem húz, 
nem pedig az agyam. 
Eddig az előbbit 
részesítettem előnyben. 
Amit a gimitől vártam, 
teljes mértékben 
megkaptam.  

E különös, ódon épület falai sok-sok érdekességet, titkot rejtenek. Persze 
megtapasztaltam a hideg délutánokon a forró teák melletti tanulást is. De mindez megéri. A 
barátok miatt, a társaság miatt, és legfőképp magamért." 

Léna: „Azért jöttem ide, mert sokkal könnyebb lesz később a Színművészeti. Az 
elvárásaim a gimnáziummal kapcsolatban? Hogy megtaláljam önmagam, és hogy felkészítsen 
a továbbiakra." 

József: „Azért jöttem ebbe az iskolába, mert ez jó alapot nyújt az egyetemhez, a 
továbbtanuláshoz." 

Noémi: „Hogy miért iratkoztam ebbe a gimibe? Nem csak azért, hogy jó alapot adjon, 
vagy hogy sikerüljön bejutni arra az egyetemre, ahova szeretnék, hanem azért, hogy 

A mindig vidám és mosolygós I.e osztály 



Gymnasium 

 

11 
 

megismerjem önmagam, hogy ráébredjek, miben vagyok a legjobb, és mivel szeretnék 
foglalkozni idővel. Legvégül pedig azért, hogy barátokat szerezzek, egy életre." 

СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ 

Октобар месец је месец здраве хране. Поводом тога су у школи одржана 
предавања на тему „Правилна исхрана“. Предавањa су држале докторице из Завода за 

јавно здравље и на 
овај начин су 
указале на проблеме 
везане за исхрану 
међу 
средњошколцима. 
Највећи проблем 
савремене исхране 
међу нашим 
ученицима јесте 
квалитет намирница 
и пића које 
конзумирају, као и 
време оброка. 
Ученици су могли да 
сазнају и како да 

побољшају своју исхрану и промене нездраве навике. Учествовали су у радионицама 
правећи плакате, јеловнике и интервјуе на тему здраве исхране.  

У уторак, 16. октобра, одржан је традиционални Базар здраве хране у Свечаној 
сали школе. Овогодишња тема Базара је „Хлеб и пецива“. Хлеб је намирница која је на 

нашим 
трпезама 

свакога 
дана па 

су 
ученици 

показали 
да хлеб 
може да 

се 
направи 

од 
различит

их врста 
брашна и 
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на различите начине. На Базару су се нашли хлебови и пецива од интегралног и црног 
брашна, бесквасни, дијетални, слатки. Сви ученици су презентовали своја јела на веома 
декоративан, маштовит и укусан начин. Уз хлеб и пецива понуђени су различити 
намази, међу којима је било и домаћег ајвара, пекмеза, меда.  

 

И ове године, ученици су нас одушевили својом креативношћу и кулинарским 
умећима! 

Милена Павловић, 
професор биологије 

MODERNA ZANIMANJA 
Internet kao svetska globalna mreža je direktan krivac za ravoj novih modernih 

zanimanja. Pre par 
decenija nisu postojala 
zanimanja kao što su: 
šereri, influenseri, 
jutjuberi, blogeri…  
Međutim, u 21. veku su 
to neka od najprestižnijih 
zanimanja na svetu, uz 
najbolji profit. Sada vas 
pitamo: ,,Da li internet 
diktira moderna 
zanimanja?''    

Internet je najpogodnije mesto za razvoj novih zanimanja. Glavno pitanje ljudi još od 
davnina je bilo: ,,Kako zaraditi novac da prehranim porodicu?''. Pojavom interneta i 
društvenih mreža dolazi do naglog porasta broja zanimanja, koja nisu do tada bila poznata i 
koja su bila veoma zanimljiva tako da se mnogo ljudi uključilo u tu zajednicu. Svet u kom 
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većinom vlada demokratija, nije bilo mesto gde su svi ljudi mogli da kažu i urade ono što 
misle, očigledno zbog nekakvog straha. Upravo to im je omogućio internet, da sa lakoćom 
iskazuju i dele svoje mišljenja, ideje, razmišljanja, savete… Pripremite se na vreme, ovo su 
neka od zanimanja bez kojih će budućnost biti nezamisliva. 

Nezavisni stvaralac sadržaja – jutjuberi ili blogeri 
To su pojedinci koji kreiraju svoje lične sadžaje u okviru različitih niša. Dovoljan je 

primer Youtube-a da pokaže činjenicu da je davno prošlo vreme televizije jer  su je mladi 
danas zamenili Youtube-om. Svakog meseca se pogleda preko tri milijarde sati video 
snimaka. Iako više liči na hobi nego na zanimanje, cifre govore drugačije: najplaćeniji 
jutjuber DanTDM je prošle godine zaradio neverovatnih 16.5 miliona dolara. U našoj zemlji 
su ove cene mnogo niže, ali svakako nisu zanemarljive, oko 50 hiljada dolara godišnje. Ovo 
zanimanje je najviše došlo do izražaja jer glavnu ulogu zauzima kreativnost.  

Kopivrajter  
Najlakši način da se objasni posao kopivrajteraje da kažeš: ,,Znaš onu reklamu za 

nameštaj što ti je stalno šalju na imejl? E, pa to pišu kopivrajteri. Osim toga, oni pišu i druge 
marketinške materijale kao što je sadržaj za web-sajtove, imejlove, brošure, slogane.’’ 
Kopivrajting je umetnička forma i treba da bude poštovana u rangu sa svakom kreativnom 
disciplinom. Kopivrajteri moraju da budu brzi učenici i svestrani i da sklone sopstveni ego sa 
strane. Njihov rad obično ide pod klijentovim imenom. Dobar kopivrajter mora da nauči da 
prihvata kritike i da razvija koncepte i kreativne ideje. Svrha postojanja ovog zanimanja jeste 
da kreira privlačne i kratke poruke koje će delovati na potencijalne klijente i potrošače. Dobar 
sadržaj ostavlja jak utisak i pokreće na akciju, tj. utiče na potrošača da reaguje, odnosno da 
kupi ponuđeni proizvod ili uslugu, prihvati neku ideju i slično.  

Lajf kouč 
Među najtraženijim zanimanjima u Srbiji, kao i u svetu, pored do sada nabrojanih 

spada i lajf kouč. Međutim, većina lajf koučeva u Srbiji su prevaranti koji vam „prodaju 
maglu“. U Srbiji postoji svega oko 20  licenciranih lajf koučova koji su učeni za taj posao. 
Lajf kouč jeste legitimno i priznato zanimanje u svetu, ali, da li je i potrebno? Ko je lajf kouč 
u stvari? To je osoba koja teži da ohrabri druge u donošenju važnih odluka, pruža  podršku na 
putu u ostvarenju cilja. Lajf kouč Vas nikad neće osuđivati za vaše postupke i odabire, on je 
pre svega čovek od poverenja, na koga možete u potpunosti da se oslonite. Pravi lajf koučevi 
su najčešće iskusni psiholozi koji su zašli u malo dublje vode, ali su i dalje stručnjaci koji se 
ne predstvaljaju lažno.  

Zanimljivost 
Naime, jedan tinejdžer iz Urugvaja je u toku igranja i izučavanja na kompjuterima 

pronašao nedostatak na Google-ovim back-to-end serverima koji bi hakerima omogućili 
pristup ličnim podacima korisnika. Kako je objasnio na svom blogu, on je ovaj propust 
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pronašao iz ,,dosade“. Čim je pronašao propust, odmah ga je prijavio gigantu i za nekoliko 
sati je dobio odgovor. Međutim, nekoliko nedelja kasnije, Google ga je ponovo kontaktirao i 
obavestio ga da mu je na račun uplaćeno neverovatnih 10 hiljada dolara zbog njegove 
pomoći. On je u svom blogu napisao da je uz pomoć sličnih iskustava na internetu do sada 
zaradio 16 hiljada dolara.  

I na kraju ovog članka imamo pitanje: ,,Da li smo Vam promenili mišljenje sa početka 
čitanja?’’. Internet je danas na vrhuncu svog postojanja i mislimo da se  uskoro i neće 
zaustaviti, kao ni nova zanimanja sa njim. On će živeti još dugo, sve do 4. Industrijske 
revolucije kada će sve sisteme i fabrike na zemlji preuzeti roboti što će onda dovesti do 
opadanja broja zanimanja, kao i nove ekonomske krize za koju ne znamo da li će postojati 
lek.  

Vojislav Maćoš i Sanja Popović, III2 

KAДА ВИ ЈЕДЕТЕ? 

Питање које странци често постављају нашим ученицима јесте  - када  једемо? 
То нас је навело да 
размислимо, због 
чега наш одмор за 
ужину траје 15 
минута, и да ли је 
то уопште довољно 
за оброк? Да ли 
чињеница која је за 
нас сасвим 
нормална, да 
имамо петнаест 
минута да једемо, 
забрињава ученике  
из других држава? 
Из тог разлога смо 

питали  децу која ову школску годину проводе са нама у гимназији, и оне који су неку 
од прошлих година провели школујући се у иностранству, да ли су одмори за ужину 
нешто о чему су размишљали? 

НАЈС ПИМСХАНОК ЧИАРАТАНАКУЛ, ученица са Тајланда: 

„Ја сам са Тајланда, и у нашој школи имамо три одмора дневно. После првог 
часа одмор од петнаест минута, после тога педесет минута за ручак и десетоминутни 
одмор после шестог часа. Мислим да су то предугачки одмори, а има их веома мало. 
Више ми се свиђају одмори у Србији јер после сваког часа имамо мали одмор, и раније 
се враћам кући. Уопште ми није било тешко да се навикнем на то да одмор за ужину 



Gymnasium 

 

15 
 

траје петнаест минута, као што сам рекла, краћи одмори значе да се раније враћамо 
кући, што је боље јер имам времена за друге ствари.” 

ФАТИХ МЕРТ ДЕНИЗ, ученик из Турске: 

„У Турској имамо осам часова дневно. Они трају по четрдесет минута, а између 
свака два часа имамо одмор који траје десет минута, изузев након четвртог, када имамо 
одмор од четрдесет минута. Мислим да одмори у Турској не трају ни предуго а ни 
прекратко, током одмора од десет минута имамо времена довољно да се спремимо за 
наредни час и да се дружимо са пријатељима, а током одмора за ручак од четрдесет 
минута много смо опуштенији него овде, не морамо да журимо док једемо и такође 
после јела имамо још слободног времена. То слободно време можемо провести 
дружећи се са пријатељима. Када сам дошао овде био сам зачуђен, одмори су ми били 
прекратки, а поготово ови од пет минута. Ако желиш да одеш у тоалет или до кантине, 
мораш да се тркаш са временом, али после пар дана сам се привикао. Више ми се 
свиђају одмори у Турској, јер мислим да школа не треба да буде место где дођеш само 
на часове, већ и место за социјализовање. Склапаш нова пријатељства и лепо се 
проводиш са тим пријатељима. Мислим да већина ученика баш због овога на неки 
начин и воли да долази у школу. Увек чујемо ученике како се жале на предуго трајање 
часова, али нико се не жали на предуге одморе, стога је моје мишљење да никоме не би 
сметало да су одмори дужи. Петнаест минута није премало да једем, али морам да 
пожурим и често да гледам на сат да видим да ли стижем да поједем своју ужину до 
звона. Такође и нема довољно времена да се социјализујемо како би то требало да 
буде.” 

КРИСТИНА ТРАЈКОВСКИ, ученица наше школе  која је другу годину провела 
у Америци: 

„Школски одмори у Америци су се много разликовали од оних на које сам 
навикла у Србији. Први одмор, који је био одмор за доручак је трајао двадесет минута 
и били смо у обавези да га проведемо у школској кафетерији, најчешће послужујући се 
доручком ког нам је школа обезбедила. Након петог часа имали смо одмор за ручак 
који је трајао двадесет пет минута и такође смо га проводили у кафетерији. Ово је, у 
ствари, било најбоље време за дружење током времена проведеног у школи. Након 
ручка, имали смо још двадесет минута одмора које смо могли искористити да се 
обратимо професорима за помоћ или једноставно наставимо са дружењем, урадимо 
домаће задатке, шетамо се око школе, играмо спортове у дворишту и тако даље. За 
мене је то било нити пуно нити мало, сасвим довољно да обавим све што ми треба, а да 
нисам у журби. Распоред одмора је сличан као и овде, међутим,  много ми се  више 
свидела дужина одмора у Америци. У почетку ми је било заиста чудно. На пример, 
журила бих са ручком јер сам имала осећај да касним, а уствари бих имала јос петнаест 
минута на располагању. Међутим, брзо сам се навикла јер је то време било заиста 
потребно и олакшавајуће. Дошли смо до тренутка када у Србији остајемо у школи осам 
часова неколико пута у недељи. У тим случајевима, дани су невероватно напорни и 
много би ми више значило да имам времена да предахнем и саберем своје мисли. 
Верујем да само додатних десет до двадесет минута одмора у школи не би направили 
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велику разлику у планирању активности након школе, а да би за време наставе много 
значили.” 

МИРОН ПЕТРИК ПОПОВИЋ, ученик наше школи који је трећу годину провео 
у Мексику: 

„Сваки дан смо у Мексику  имали осам часова од по четрдесет пет минута, а 
током дана је било само два одмора. Један после четвртог часа који је трајао тридесет 
минута, и други после шестог који је трајао петнаест минута. То је за мене премало 
времена… Да би мозак могао да функционише како треба, потребан му је одмор, 
колико год кратак он био. Ако се ученицима да одмор од 5 минута после сваког часа, 
биће одморнији и лакше ће пратити наставу. Одмори су бољи у Србији, убедљиво. 
Враћам се на мој прошли одговор: потребни су кратки, али учестали одмори да би се 
поспешило не само расположење ученика и професора, већ и продуктивност. Нисам 
могао одмах да се адаптирам на такав распоред одмора, али како наш народ каже, 
,,Жив се човек на све навикне”. На крају сам се привикао, иако је било тешко у 
почетку. Ја лично сматрам да је боље да одмори буду краћи него дужи. Да будемо 
искрени, ни један одмор не траје пет минута. Сваки професор закасни по који минут, 
па се то углавном продужи на седам, осам а у неким случајевима и на десет минута. Да 
се не лажемо, то је сасвим довољно времена да се ученици освеже за следећи час.” 

МИЛА МИЛИНКОВИЋ, ученица наше школе: 

„Мислим да одмори у Србији не трају ни предуго ни прекратко. Не бих волела 
да трају више јер бисмо били дуже у школи, али мислим да би било боље да за ужину 
имамо пола сата, а да сви остали одмори трају по пет минута. За тих 15 минута колико 
траје велики одмор, једва стигнемо да изађемо из школе, купимо ужину и поједемо. То 
би било доста ако бисмо храну носили од куће. Што се тиче малих одмора, пет минута 
је по мом мишљењу идеално.” 

Примећујемо  да свако има другачији став о томе како одмори треба да 
изгледају, и да не постоји неки тачан одговор на ово питање. Оно што је неминовно је 
да је свака промена тешка, али могућа. Сви су успели да се навикну на различита 
трајања одмора у својој држави и оној у коју оду на размену, неки лакше, неки теже, 
али ни за кога није било немогуће.  

Размислите, када ви једете? 

Анђелка Матковић и Александар Миловић, III2 

ÜRES VÍZIÓK 
 
holdfény, napvirág, boros poháR 

lehamuzott idegszálaK. 

ott állsz a téren, akáR 
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meg is ölelhetnél, vártalaK 

már réG. 

összefonódó karokbaN 

születik a lila éG, 

mely holdja egy bajbaN 

fürösztött ölelkező páR. 

te és éN. 

egy kinyithatatlan záR 

valami humán szimbióziS 

ahol együtt lélegzünK, 

mert szívünk már nincS 

összehangolva, egyik felünK 

a másikét ápoljA, 

s tömegvonzásunk nem léteziK. 

megszűntünk, hiábA 

szerettelek szelíd szívveL. 

szemetemet rád zúdítottaM 

mit sem számolva azzaL, 

hogy nem leszel mindig itt nekeM. 

sajnáloM, 

hogy ilyennek teremtettek a virágoK… 

Pletikoszity Dávid IV.e 

CSALÁNZÖLD 
Szerelmes lettem egy kéztörlőbe, 

fura zöld színe volt, 

mint a nyugodtságomnak azon az estén. 

Csalánzöld pulóvered szikrákat vetett 

a retró ingemen. 

Érintkeztünk. 

Lelkünk lassan folyt egy kehelybe, 
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melyből mindketten ittunk, 

fejünk felett gyöngykoszorú, 

szívünkben füst, 

egymás füstje. 

Élvezzük a semmit, 

egymást, 

mégis távol állunk egymástól 

mint hús-vér a csillagoktól. 

Óh, hogy szeretlek 

szerelem. 

Pletikoszity Dávid IV.e 

PROBLEM STVARANJA UMETNIČKOG DELA 

Od kada je sveta i veka, ljudi se pitaju šta je to umetnost, gde je ona nastala, ko je 
stvara i gradi, i ko se sve naziva 
umetnikom u današnje vreme? Ova 
pitanja se prožimaju kroz sve sfere 
naših života i ova pitanja su ona 
„večno živa pitanja“, uvek prisutna 
i aktuelna, neumoriva. Odgovori 
na njih, naravno, nisu prosti i laki, 
već zaista ozbiljni i dubokoumni.  

U sredu, 26. 9. 2018. 
godine, u Gimnaziji ,,Svetozar 
Marković” u Subotici, u klubu 23, 
kao i godinama unazad,  održana je 

tribina na temu: Problem stvaranja umetničkog dela. O stvaranju umetičkog dela govorili su: 
prof. dr Sreten Petrović, doc. dr Aleksandar Stevanović i Dragan Krstić, profesor filozofije. 

Pre rasprave o stvaranju umetničkog dela učenice: Minja Vuković, Anita Bubnjević i 
Jana Krstić govorile su stihove Aleksandra Stevanovića, a maturant Ilija Kalinić prikazao je 
nekoliko scena iz poslednjeg filma članova filozofsko-filmske sekcije Hajde da sanjamo 
otvorenih očiju i gledamo umom, koje se odnose na stvaranje umetničkog dela, i emitovao 
snimak sa koncerta ansambla MKM, održanog 16. 5. 2018. godine, u Svečanoj sali subotičke 
Gimnazije, koji je izveo kompoziciju (u neobaroknom stilu) Kozme Prema, Klavirski trio br. 
1 u D-molu. 
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Posle kratkog poetsko-muzičkog programa organizator tribine, profesor filozofije 
Dragan Krstić, najavio je goste i otvorio čitav snop pitanja koja se odnose na problem 
stvaranja umetničkog dela. 

U svom uvodnom izlaganju 
gosti tribine su odgovorili na gotovo 
sva pitanja profesora Krstića: Da li je 
mistični zanos, tj. ono nesvesno 
dovoljno da se stvori umetničko delo? 
Da li je genijalni umetnik Bogom 
nadahnut čovek? Ako je umetnik 
bogom nadahnut čovek, da li se to isto 
može reći i za recipijente, tj. ljude koji 
uživaju u umetnosti (jer i oni su u 
mnogo čemu slični umetnicima: 
poseduju estetski senzibilitet, razvijenu 
maštu i uobrazilju itd.) ?  

Posle uvodnog izlaganja gostiju, radoznali gimnazijalci su postavljali svoja pitanja. 

Milica Đuran,  IVc  

Umetnost 

„Svi smo mi u slivniku samo što neki od nas gledaju u zvezde.”  

Možda je najbolji sinonim za umetnost zvezda, sazvežđe uopšte kao skup svih njenih 
izama. Kada prošetamo parkom, pročitamo knjigu, oslušnemo melodiju, posmatramo sliku, 
pogledamo predstavu, otputujemo ili ne odemo nigde, a opet ne stanemo u svojim mislima- 
dotaknuli smo zvezde ili su te zvezde zablistale u našoj duši, ali jedno je sigurno-doživeli 
smo umetnost. 

 Živeti van umetnosti znači živeti van smisla. Um, Mašta, Estetika, Trajnost, (Ne)mir, 
Osobenost, Strast, Tajna, sve ove reči slivaju se u jednu sveobuhvatnu, u Umetnost. Tako je 
život bez umetnosti život bez sjaja, slobode, mašte i lepote. To je telo bez duše, a ako su oči 
ogledalo duhovnog u nama, čiji je polet umetnost, onda je i naš pogled prazan. 

  Um je carstvo slobode, a umetnost carstvo duha, vibracija kosmosa, treptaj duše. Od 
zvezda do nas pa opet nazad. Pravilnog i pogrešnog nema, unutrašnji ili umetnički svet 
srećom potpada pod ostrašćene i pristrasne zakone srca. Tu prestaje objektivna verovatnost, 
nemoguće postaje moguće.  

 Muzika, knjige, slike , pozorište, film, priroda, putovanja, važno je da imaš svoje 
skrovište.Mesto gde odeš, udahneš slobodu, izdahneš nemir, pa se vratiš. Biramo svoju 
umetnost ono što nas određuje i ispunjava, kroz šta se izražavamo i šta izražavamo. Umetnost 
je naš glas.  
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 Za mene su to knjige. Ostajem do fanatizma ubeđena da knjige i čovek deluju 
uzajamno, čitane oplemenjuju dušu i vode do zvezda, upijajući deo duše svakog vernog 
čitaoca. 

Anastasija Macura, IVc  

ПРВАЦИ, ДОБРО ДОШЛИ! 

Почела је нова школска година! Ученици старијих разреда се поново враћају у 
своје клупе док ће прваци морати  наћи себи нове јер улазе у потпуно непознату 
школу. Надали смо се да ће им се школа допасти јер је било доста промена ове године. 
Од нових професора па све до нових смерова и активности. 

Питали смо ученике какви су им утисци о гимназији, да ли је испунила њихова 
очекивања, шта мисле о професорима и да ли им је, можда, жао што су уписали 
гимназију. 

Ево шта је рекао Милош Петрекановић из 1.б одељења: 

„Утисци су за сада јако добри. Наравно, у почетку сам мислио да ће бити јако 
тешко и да се нећу уклопити али на крају је све испало и боље него што сам се надао. 
За сада мислим да су сви професори одлични, да добро објашњавају тему предвиђену 
за час и да су жељни да нас науче ономе што знају. А за касније ћемо видети. Није ми 
жао што сам уписао гимназију, у почетку сам мислио да то ипак није школа за мене и 
да је боље да се пребацим у другу школу али онда сам временом схватио да је ипак 
гимназија то што желим.“ 

Питали смо га и шта мисли о новим предетима које је добио као првак ове 
генерације: 

„Искрено мислим да су бескорисни. Али...Мислим да нису потребни али су 
свакако забавни због различитих активности које радимо на часовима. И да на њима 
можемо и да научимо нешто ново или да се присетимо нечега старог што смо радили 
још у основној школи.“ 

Алекса Бенеш, из 1.б,  каже  следеће: 

„Утисци су доста добри, гимназија као гимназија није тако страшна као што су 
причали. Друштво у разреду је супер као и разредна. Разредна ми је доста помогла што 
се тиче упознавања саме гимназије. Да, дефинитивно сам задовољан и полако се све 
склапа на неки начин, друштво сам болље упознао, а професоре и даље упознајем. 
Мени се професори чине као да су увек ту за нас и да имају стрљења да нас саслушају, 
чинило ми се у почетку да су јако строги али заправо и нису. Није ми жао што сам 
уписао гимназију, упознао сам нове особе и стекао нова пријатељства. Нови предмети 
ми се свиђају, радимо много тога. Проучавамо грађевине које се налазе у Суботици и 
разбијамо тему од јавног наступа и на неки начин ослобађамо се страхова.“ 
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Два ученика  су хтела да остану анонимна: 

„Утисци су одлични.. Јесте, испунила су се очекивања. Професори су савршени 
и није ми жао што сам уписао гимназију. Мислим да су нови предмети тотално 
непотребни јер одузимају време за учење неких важних предмета.“ 

„Утисци су више него добри. Сви су причали да је претешко и све, али се свако 
достигнуће може постићи кад се то заиста и жели. Што се очекивања тиче видећемо, 
прошло је тек месец дана. Мислим да има још много тога да се деси. Професори су 
океј. Понашају се како доликује професорима који су запослени у Гимназији. Кад год 
треба помоћ они ће бити ту за тебе. Само је проблем ако не пазиш на часу или правиш 
неред, тад те „узму за зуб“. Није ми жао. Друштво је океј, чак и боље него што сам 
очекивао. Није тешко, бар за сада и запослени у овој установи су фер и коректни. Са 
чињеницом да смо ми прва генерација која је „почаствована“ да добије те предмете не 
знам шта да мислим. Остаје нам да видимо шта ћемо ми научити из тих предмета и шта 
ће нас они научити, наравно ако нас науче.“ 

Овогодишњи прваци гимназије могли су да изаберу два од следећих изборних 
програма: 

1. Језик, медији и култура 

2. Појединац, група и друштво 

3. Уметност и дизајн 

4. Примењене науке  

На часовима Језика, медија и културе ученици побољшавају комуникацијске 
вештине, раде на развоју медијске културе и усвајању културних образаца.Теме овог 
програма су јавни наступ, креатори и примаоци медијских порука и вредности. 

На часовима Појединац, група и друштво ученици сагледавају место појединца 
и група у друштву као и њихову улогу, права, одговорности ради развијања знања и 
вештина.Теме овог програма су усамљеност, одбаченост, отуђеност и од узора и идола 
до вођа и следбеника. 

На часовима Уметности и дизајна ученици наше школе истражују уметност и 
стваралачки рад кроз који развијају осетљивост за естетику, креативност, радозналост 
и мотивацију за стварање.Теме овог програма су инспирација и обједињење уметности. 

На часовима Примењених наука ученици доприносе развоју научне и 
технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, истема 
вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и 
професионални развој. Теме овог програма су Увод у истраживања и Мој пројекат. 

Andrea Sakač, 2a 
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SNAGA SJEĆANJA 

Budim se na trosjedu u dnevnoj sobi svog skromnog stana. Dan je već bio na izmaku. 
U ovo doba godine noći postaju hladnije. Čini mi se da me je to i probudilo. 

Tišina je. Koračam bosim nogama ka kuhinji s namjerom da uzmem šalicu kave. 
Zatim odlazim do balkona umotana u crvenu deku koju sam dobila od majke za Božić prije 
mnogo godina. Hladan vjetar mrsi mi dugu kosu. Nebo je poprimilo nekoliko nijansi žute i 
crvene boje. Jesen je definitivno moje omiljeno godišnje doba. Običnim kalendarima 
mjerimo vrijeme, ali oni ne mogu izmjeriti čežnju i nedostajanje. Jesen mi je nudila prostor 
za skladištenje tananih osjećaja. Ovako miljama daleko i oceanom razdvojena od svoje 
obitelji nedostajanje je bilo neizmjerljivo. Tišinu mi prekide dječji glas. Naginjem se preko 
ograde i vidim dječaka predškolskog uzrasta kako neutješno plače. Pored njega kleči žena. 
Čini mi se da mu je majka. To me potakne da potražim kutiju s uspomenama iz djetinjstva. 
Bila je pomalo prašnjava i smještena u neprimjetni kut stana. Upravo to ljudi obično rade i s 
uspomenama u svojoj glavi. 

U trenutku kada sam je 
otvorila, više nisam bila u 
svojoj dnevnoj sobi, već u 
svom rodnom selu. I nije bila 
tišina. Svugdje okolo čuje se 
dječji smijeh. Tamo negdje, 
baka, tako zdrava i nasmijana, 
kuha božićni grah i mijesi 
lakumiće za petoro svojih 
unučića. Cijela nam kuća miriše 
na hranu i radost. 

Mama i tata prepiru se 
oko boje ukrasa za božićnu bor. 
A nama – djeci je tako 
svejedno. Krišom ih 
promatramo i kikoćemo se. 

Onda nam je palo na 
pamet da pišemo pismo Djedu 
Božićnjaku. Samo je starija 
sestra znala pisati, a mi, ostali, 
smo žvrljali po hartijama i bili 
sigurni da pišemo pravo, pravcato pismo. 

Jedna malena suza spustila se niz moj lijevi obraz i vratila me u stvarnost. 

Bijaše ta moć sjećanja poticaj da kupim avionsku kartu... u jednom pravcu. 

Dragana Štetaković, 4.f 



Gymnasium 

 

23 
 

ЖЕНСКО ПИСМО 

„Ја сам жена. Ја сам мајка, ћерка, тетка, пријатељица, ја сам запослена 
домаћица. Волим своју породицу и живим за њу“, рећи ће. А онда, у тренутку када се 
свет око ње у једној капљици бесконачности избрише и остане огољена пред собом и 
загледана у своју душу, о, како би само било лепо кад би још додала  - „ Ја сам ја и 
живим своју срећу. “ 

Отуђеност је лош животни сапутник, а најгори онда када посети нас саме, кад 
нам се увуче под кожу и онда све дубље и дубље у сваку пору. Успех остварује онда 
када заборавимо себе, своје жеље, хтења и снове. Када помислимо да смо већ све што 
можемо бити.  

Надахнуће, инспирацију, из прва запрепашћеност, затим радозналост, а онда 
најчистије дивљење у мени је пробудила ванвременска жена, уметница Марина 
Абрамовић.  

Још као мала сусрела се и осећала сва гнусна правила ондашњег политичког 
режима и друштва у којем је све и најмање другачије од већ виђеног било неморално, 

изопачено и 
потпуно 

несхватљиво. Да 
је њена највећа 
несрећа била 
политика или 
друштво, кавез у 
којем је живела 
не би био тако 
тесан, скучен и 

мрачан. 
Одрастала је, 
спознавала себе и 
формирала се у 
породици у којој 
је бити жена било 
мало, безначајно, 
ништавно,  чак  
срамотно. Њена 
мајка, и сама 
одрастајући на 
такав начин, у 

кругу своје породице била је невероватно увежбана, научена неприкосновеној 
дисциплини, несаломивом реду и раду. У њој је било толико дубоко усађено, 
утемељено патријахално традиционално васпитање, али на најгори могући начин. 
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Марина је своје детињство и девојаштво провела у сталној борби да пронађе 
себе и савлада, одупре се свим покушајима своје мајке да је изобличи, угура и обликује 
у калуп, направљен по нечијим туђим мерилима, да је отуђи од свега што је рођењем 
добила,  чак и од чињенице да је жена. 

Тада је за њу апсолутно било немогуће да буде жена, а камоли жена која се бави 
и верује свим својим бићем у уметност какву је она веровала. Упркос свему, Марина је 
постала Марина ратница, а храброст и слобода духа постале су њене главне особине. 
Она је жена која ужива своју срећу, живи своју уметност, пише женским писмом и 
оставља траг. У њено име могу да стану све речи храбрости, снаге, воље, жеље, 
душевности, интелекта и љубави. 

Анастасија Мацура, IVц 

ZAŠTO ČITATI ORVELA? 

Učenici se često kroz osnovnu, pa i srednju školu pitaju zašto uopšte čitamo knjige? 
Nakon svake pročitane lektire dobijamo odgovor da 
su u pitanju univerzalne istine I neprocenjiva znanja 
koja te knjige čine nepobitnim umetničkim delima, 
koja se i dan-danas čitaju i razumeju. Međutim, 
nama se takve teme ne čine uvek dovoljno bliskim i 
zanimljivim da bismo u slobodno vreme sebe 
zamislili kako dobrovoljno uzimamo neko slično 
štivo u ruke. 

Džordž Orvel ipak zasigurno je drugačiji od 
mnogih drugih pisaca s kojima se inače srećemo, a 
ubedljivo je 
najcenjeniji od 

svih 
autoradistopijskih 
dela zbog svog 
romana „1984“, 
koji mu je doneo 

svetsku slavu. Godine 1949. objavljuje ovo delo, u kom 
predviđa totalitarni režim regulisan naprednom 
tehnologijom kroz potpunu kontrolu informacija. U svetu 
glavnog junaka Vinstona Smita privatnost ne postoji. 
Svaka ulica i svaki ćošak, svaka prostorija i ustanova 
strateški su posmatrani i prisluškivani uređajima koje Orvel 
naziva „telekranima“. Čak i najmanji prestup u vidu 
neuobičajenog tika na licu, koji bi nagovestio misao 
pobune protiv „Partije“, mogao bi se završiti smrću. 
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Hapšenja i presude vrši tzv. „Policija misli“, tajna politička policija i deo ironično nazvanog 
„Ministarstva ljubavi“. 

Vinston Smit predstavlja jednu beznačajnu individuu, zamenjivi točak velike političke 
mašinerije zvanom „Partija“. Kao deo „Šire partije“, on je pod konstantnom prismotrom. 
Radi u odseku za falsifikovanje istine, u „Ministarstvu istine“, ali više ni sam nije siguran 
koja je vest zaista tačna zbog svakodnevne izmene istorije koju on mora da vrši, nakon svake 
promene koja predstavlja kontradikciju ideologiji „Partije“. Takođe je zadužen za prevod 
tekstova na „Novogovor“ –službeni jezik Okeanije, države u kojoj živi. Uloga ovog 
izmišljenog  jezika zapravo nije izražavanje mišljenja, već upravo suprotno – kontrola misli. 
Sve reči kojima bi se mogao izraziti otpor „Partiji“, tj. kojima se može počiniti „zlomisao“, 
sistematski se izbacuju iz upotrebe. Tu se postavlja pitanje koliko jezik koji govorimo utiče 
na naše misli, društvo i nas kao osobe. 

Svet opisan u knjizi i zaplet koji se pokreće prvom Vinstonovom zlomisli od početka 
do kraja privlače pažnju čitaoca, zbog preokreta koji je moguć u svakom trenutku.Upravo 
ovakva napetost i neizvesnost čine Orvelov naučnofantastični roman zanimljivim za čitanje. 
Tenzija se povećava svakim njegovim prekršajem i prividnom sigurnošću, te se samo 
iščekuje ishod njegovih dela – hoće li uspeti da slomi sistem ili će sistem slomiti njega? 

Pojmovi i citati iz ovog romana postali su deo popularne kulture i naširoko su poznati. 
To je npr. Veliki Brat (vrhovni vođa 
„Partije“) na čiju sliku su stvoreni i rijaliti 
programi pod sloganom „Veliki Brat te 
posmatra“. U delu se spominje i iskaz 
„2+2=5“  - laž koju „Partija“ propagira 
kao istinu, uprkos očiglednoj nelogičnosti. 
Termini iz njegovih dela često su 
korišteni za opisivanje situacije u 
Severnoj Koreji ili bilo koje vlade koja po 
svojim karakteristikama podseća na 
„Partiju“. Zbog toga je poruka, koju nam 
Orvel predstavlja kroz ironiju i distopiju, 
da uvek i iznad svega biramo slobodu – 
slobodu misli, izbora i političku slobodu. 

Drugi vrlo značajan roman 
britanskog pisca nosi naziv „Životinjska 
farma“. Objavivši ga 1945, po prvi put je 
stekao svetsku popularnost u svojoj 
karijeri. U njemu je kroz alegoriju na 
satiričan način predstavio Rusku 
revoluciju i Staljinovu vlast. Radnja 
počinje odlukom životinja da zbace ljude 
(gospodina i gospođu Džouns) sa vlasti na 
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farmi. Na početku, njihov život čini se mnogo lepšim: svi zajedno rade, raspoređuju dužnosti 
i hranu. Smišljaju sedam zapovesti od kojih je poslednja ključna – „Sve životinje su jednake“. 
Međutim, kako vreme prolazi, dolazi do korenitih promena koje su ilustrovane promenom 
sedme zapovesti od strane svinja, koje su postepeno preuzele glavnu reč – „Sve životinje su 
jednake, ali neke su jednakije od drugih“. Kako se radnja razvija, primećuje se da životinje 
više ne mogu da uoče razliku između ljudi i svinja. 

Orvelova dela povezuje antiutopijska realnost i kritika političkih režima, ali na takav 
način da čitaoca ne zamaraju, već kroz satiru i zanimljivu radnju zainteresuju, te ostave 
značajan utisak. Njegov čist i jednostavan način izražavanja čini romane lakim za čitanje, a 
njihova pouka ih čini vrednim čitanja. Sem toga, primetićemo mnoge sličnosti današnjeg 
sveta sa naizgled nemogućim svetom koji je opisan – nateraće nas da se bar na kratko 
zaustavimo i zapitamo koliko je zaista naše društvo daleko od ploda Orvelove mašte i koliki 
je značaj nas kao pojedinaca u odnosu na sistem čiji smo deo. Pojasniće nam i kontekst u 
kom su nastali naširoko korišćeni citati kojih možda nismo bili svesni, a daće nam nov pogled 
na ljudsko društvo. 

Maja Imrić, III2 

„ХРИЗАНТЕМА“ ФЕСТИВАЛ 
Шести пут по реду фестивал филма фантазије и хорора „Хризантема“ одржао се 

у Арт Биоскопу „Александар Лифка” у Суботици. Фестивал је трајао од четвртка, 25. 
октобра, до недеље, 28. октобра. Овај фестивал је први пут организован октобра 2013. 
године. Фестивал налази своје место међу малим, независним фестивалима 
експлицитних жанрова. Фантазија и хорор су опстали упркос небројеним променама од 
самих почетака филмског стваралаштва. Уметници, филмски ствараоци, 
професионалци и ентузијасти су временом одредили и учврстили позицију жанру 
хорора и фантазије међу другим филмским жанровима. 

Следе радови ученика наше школе који су добили посебне похвале жирија. 
Главни члан жирија био је књижевник Горан Скробоња. 

 

Први међу конкистадорима 
Мртва бледа тела већ бледих ратника су плутала каналима. Мркла ноћ их је 

скривала од погледа, али градско осветљење није могло. Утопљеници, што беху 
поносити и што стајаху прави, сада су у сопственој крви умрљаном водом излазили из 
пакла, од којег су и били бежали. Киша је прала улице, али њиховим непријатељима је 
било жао. Нису хтели да им жртва оде брзо као што су и они жртве постали. Другови 
палих бораца су сузама и јецањем гледали на помор, на ту „Тужну ноћ“, док су се 
враћали у сигурност. Сигурно их је срећа спасила, јер их Бог засигурно не би овако 
казнио, макар су тако мислили, а непријатељски храмови су врвели од победоносне 
поворке, захваљујући се божанствима, и пуштајући крв својих живих затвореника, 
колико их je мало и било. 
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Још од 1519. године су белопути дошљаци тражили сврху постојања у далекој 
земљи: неки авантуру, неки Божје провиђење, а већина – злато, јер где се идеали 
прекидају када се уђе у реалност, ту само материја опстаје. Крочили су ти дошљаци, 
црне или плаве косе, густих, лепршавих брада, у пуном оклопу, са галопирањем 
моћних коња, величанствених, и лајањем гладних паса, крвожедних, али можда не 
толико колико њихови господари. Борили су се за цара, али пре за свог шпанског 
краља. Предводио их је један колонијални авантуриста, човек по имену Ернан Кортез, 
по физичком изгледу – просечан: средње висине, снаге, ни леп, а ни ружан, али првак у 
способностима и обдареног духа. Његова мисија: ни он није знао у потпуности, али је 
мислио, где се спајају Божја вечност и материјална пролазност, ту не може да згреши. 

Враћајући се из Мешика, по тој киши која је крстила његове пале борце, 
присећао се утиска, да није дошао у свет племена, него у земљу богатих и развијених 
„дивљака“. Упркос војничком позиву, није крио сузе. Сећао се како је дошао у страну 
земљу крви и раскоши. 

Чим је крочио на земљу тих „дивљака“, увидео је колика је опасност да у њој 
остане, а камоли да је покори, још се сећајући двојице Шпанаца који нису успели 
његову мисију раније да испуне. По западном Јукатану, па дуж источне обале Мексика, 
гледао је Маје и Астеке (тачније њихове вазале). На почетку је мислио да су сви ти 
„дивљаци“ исти, а тек је касније сазнао, као и Шпанска круна, које су то разноликости, 
као Француска и Енглеска. Његову поворку, наоружану челиком и чудноватим цевима 
које су забијале олово у тела, нису сви посматрали као претњу, јер, као и Французи и 
Енглези, и ти народи су се међусобно мрзели. Пролазећи од сувљих кречњачких 
предела на Јукатану до тропских влага Семпоале, наишао је на одличну допуну 
арсенала – језик. Упознао је жену „слабог морала“ по имену Малинтсин (Маринче), 
која је познавала и језик Маја, а и науат (језик старих Мексиканаца). Шпанци су је 
узели, научили својем европском језику, и наставили даље. 

Из Семпоале, упућен ка самом центру огромног Астечког царства, 
Теночтитлану, Кортез је имао великих незгода у виду малих окршаја, али су се својом 
дисциплином и оружјем Шпанци чували. Уз оружје, Кортез је поседовао и моћ 
дипломатије, те је наговорио пар хиљада домородаца из суседне Тлашкале да му се 
придруже... 

Ту су покислог Кортеза сећања толико стегла да се изгубио у очају... 

Улазећи у центар Мексика, Мешико-Теночтитлан, састављен из суседних 
градова Тлателолка (административни центар) и Теночтитлана (трговински центар), 
видео је, својим очима, самог цара. Тај доста повучени тлатоани (гласноговорник 
династије), Монктензума, лепо је дочекао дошљаке, мислећи, ни мање, ни више, да су 
богови, а самог Кортеза поистоветио са богом Кетсалкоатом (перната змија). Кортез је 
тек у Теночтитлану открио цивилизацију. Цар му је показивао центар велелепног града 
од 100 000 становника, каквом би се Мадрид, Толедо, Барселона и Севиља дивили. Цар 
је био окружен стражом, са једне стране – орлов ратник, носећи дивна пера, са 
бодежом од опсидијана око паса, а са друге – јагуаров ратник, обучен у јагуарово 
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крзно, истачкан и мужеван. Храмови овог града су били већи од већине катедрала, 
одмах иза кућа свештеника и богатих трговаца. Те куће, украшене златним 
орнаментима на стабилној структури, окићене украсима који су убадали у очи, као и 
код кућа европских трговаца који желе да покажу богатство, показивале су одлике 
барока. Срећа је, ипак, што ентеријер нису видели, јер би их похлепа сигурно повела на 
непромишљеност. Чак је и у том мегалополису постојала спортска арена која је, 
стравичном случајношћу, на репертоару имала, као што је и Колосеум имао, крваве 
игре које се често завршавају смрћу. Сам град је био окружен језером, до њега се могло 
доћи преко три моста, који су били непроходни те кобне ноћи. На трговима су Шпанци 
видели и фантастичне културе – кукуруз и какао, као и љуте паприке од којих су 
тамошњи народи правили зачин који су називали чили. Све је било нестварно за 
изморене, прљаве, и пре свега похлепне придошлице. 

Кортез је могао размишљати у том влажном мраку и о својим напорима да уведе 
хришћанство, о цару кога су Шпанци заробили, а касније можда и убили (не зна се 
сигурно), о покољима које су његови људи извршили над владајућом елитом, о 
спаљивањима на ломачи, за Астеке грозота, и о вађењу срца, за Шпанце грозота, о 
вапајима и запомагању својих војника који су остали, на сопствену жалост, живи након 
пораза, и чије вриске су им другови могли чути, знајући да им се врело срце које и 
даље куца показује изнад распорених груди маљавих лешева, док се реке крви крећу по 
непресушном току степеништа; чак је могао размишљати и о борби са шпанским 
колонистима са Хиспањоле, јер је Кортез, заправо, испловио без дозволе, и самим тим 
постао и за шпанског краља бандит, али га је и ту злато спасило... Злато, то их је и 
уништило. Ти осиромашени борци, у Шпанији коцкари, блудници, пијанице, убице – 
овде хероји, хтели су да и сами узму мало драгоценог метала, те су се, натрпавши се 
масом, утолико лакше утопили у језеру. Похлепа их је окончала, пре свега. 

Три четвртине Кортезове експедиције је настрадало, само најважнији су се 
спасили. Следеће године је Кортез опет повео војску на Мексико, не одустајући од 
намере да се прослави и обогати, али овог пута је био бескрупулозан. Тек што је стигао 
поново у Теночтитлан, где је његова рана у срцу крварила, упознао је свог највећег 
савезника, без кога није могао освојити далеке земље. Најјаче оружје Шпанци нису 
носили око појаса, ни на леђима, ни у товару, него у себи. Вековима је овај народ 
одолевао великим богињама, али Астеци нису имали заштиту. Тек што је поново ушао 
у град, као и кобне 1520, када је оставио своје отровне савезнике, видео је лешеве 
тамнопутих бораца, и трговаца, свештеника, жене и деце... Осакаћени израслинама, у 
свом гноју, што су се сада ваћ позеленели распадали, наслагани на улицама, заударали 
грозном смрћу – сви. Кортез је претходне године изгубио око 800 војника, а сада је 
гледао више од 50 000 мртвих људи. Страдање је било страшније од бубонске куге која 
је пре два века погодила Шпанце. Отпор, знатно ослабљен, као и људи који су га 
пружали, није превагнуо као прошли пут. Тако је Кортез покорио Мексико. 

Немања Жарић, III2 
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Ne teraj me da uđem u tvoju sobu 
„Ne teraj me da uđem u tvoju sobu, Marija!“ Marija je bila zaključana u svojoj sobi, 

zadržavala je svoj dah i oči su joj bile skroz otvorene. Što su se jače čuli majčini koraci, 
Marijino srce je kucalo sve brže i brže. Kajala se što se krila na istom mestu kao i prethodni 
put. ,,Zašto ne ispod kreveta ili čak u ormanu?”, razmišljala je dok je majka stajala ispred 
sobe. Kako je majka ušla u sobu, Marija je pokušala da pobegne, ali nije imala gde. „Bićeš 
kažnjena do 30. godine ako nastaviš da mi daješ naredbe“, rekla je majka smirenim glasom. 
Marija nije mogla da shvati zašto bi je njena majka stavila u poziciju da nastrada. „Mogla bi 
da se prijaviš na dramsku sekciju, jer, Marija, ti si verovatno najdramatičnije dete na celom 
svetu. Samo treba da se istuširaš, ništa više.“ Marija je prebledela u momentu kada su bili 
ispred kupatila i počela je da se trese. Nije htela da ulazi u tu prostoriju. Majka joj reče da 
ima deset minuta da uđe u kupatilo, jer se njena ćerka nije kupala dva dana. Kada je ušla u 
kupatilo i zatvorila vrata za sobom, sve je izgledalo normalno, tiho i mirno, ali tako je bilo i 
prošli put. Kako je ušla u kadu, želela je da dohvati šampon koji je bio blizu slavine. Kako joj 
se ruka približavala slavini, osećala je sve veću i veći jezu. Blizu šampona je bio i sunđer, 
koji joj je takođe bio potreban. Kada ga je dohvatila, čuo se zvuk koji ju je celu sledio. Jaki 
neuobičajni zvuci cevi su se prostirali desno od nje, zbog čega je Marija skočila i pokvasila 
ceo pod. Isti zvuk je postajao sve jači i prostirao se prvo do plafona, zatim levo od nje i sve 
do lavaboa, gde je odjednom nestao. Marija se sakrila u ugao, širom otvorenih očiju koje su 
gledale u crne rupice lavaboa gde je zvuk nestao.  

„Marija.“ Njene oči se nisu pomerile. Čula je kako je neko prošaptao njeno ime i kako 
je mehurić izašao iz crnih rupica klizeći sve do poda. Pao je na pod i istog momenta kada je 
pukao, Marija je osetila hladan mlaz vode kako joj udara leđa i tera je sa jedne strane 
prostorije do druge. „Mama, bilo ko, pomozite!“, vikala je dok se držala za česmu. Marija se 
sve više približavala zidovima jer ju je mlaz tako terao da se pomera, udarala je o pod i 
vrištala zbog količine bola koji joj je nanosio mlaz vode. Videvši prošli put šta se nalazilo na 
kraju cevi iz koje je izašao mehurić, Marija je pokušalada se udalji od zastrašujuće sudbine 
koja ju je tamo čekala. Voda bi ju je uvukla u tu cev i ona nije ništa mogla da uradi povodom 
toga, mlaz je bio prejak. U poslednjem pokušaju da se spasi, uzela je peškir koji je bio 
zakačen za orman, ali joj je peškir iskliznuo iz ruke. To je bilo to. Njena poslednja nada je 
bila uništena. 

Majka je mislila da je Marija završila sakupanjem i čim je otvorila vrata od kupatila, 
ugledavši prizor, počela je da vrišti i pokušala je da spasi Mariju. Uhvatila je Mariju, izvadila 
je iz kupatila i čula šta joj se desilo unutra. Sada je shvatila zašto njena ćerka nije htela da se 
kupa,iako se njoj ovakve stvari nikada nisu desile. Mislila je da su se cevi negde ukrstile,pa je 
zato dolazilo do problema pri puštanju vode. 

Marija je otišla u svoju sobu, iscrpljena i bacila se u krevet. Bila je srećna što je dobila 
objašnjenje za njen najveći strah. Što je više razmišljala o majčinim rečima, to ju je sve više 
smirivalo. Oči su joj postajale sve teže i tamankada je trebalo da zaspi, razbudi je to što nije 
mogla da shvati jednu stvar. Ko joj je šapnuo ime u kupatilu? 

Teodor Sakal Francišković, IV1 
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Početak apokalipse 
Ponovo su mi za petama, moram da ubrzam. Markus I Violeta su verovatno iskrvarili 

do sad. Ona je vrištala I molila za pomoć, ali nisam smeo da se vratim , to bi značilo moju 
smrt. Gde da se sakrijem? Ima ih mnogo. Ova kuća možda nije loša ideja. Vrata su 
zaključana. Ne smem da vičem, ponovo ću privući pažnju, a jedva sam se odvojio od njih. 
Možda unutra ima vode i hrane. Pokušaću na zadnji ulaz. U redu, ušao sam.Moram biti tih, 
ništa ne vidim, možda su ta stvorenja već prošla kroz ovu mračnu kuću. Treba mi odmor I 
neophodna mi je voda, poslednja flaša ostala je u krvavim rukama mog, sad već sigurno 
pokojnog, kolege. Rekao sam im da ne ulaze u šumu.Trebalo je da me slušaju, ipak sam ja 
bio osnivač ekipe. Da li je sve ovo moja greška? Eksperimentisanje na leševima je bilo tako 
blizu uspeha. Trebalo je da pobedim smrt, a sada bežim od horde mrtvaca koji žele da me 
raskomadaju. Ne! Nisam ja kriv, Markus je sigurno pogrešio u proračunima. Nije trebalo da 
mu verujem. Kuća je prazna, ali ova vrata moram nekako da zablokiram. Konačno sam sam, 
nadam se da ću uspeti da odremam. 

Svanulo je, moram da nastavim da se krećem. U prethodnih petnaest dana se nisam 
ovoliko odmorio. Ulice su puste. Ljudi su sigurno shvatili šta se dešava I pobegli. Do Valora 
mi treba još pola dana.Siguran sam da je tamo sklonište. Čujem vrištanje u blizini. Zanima 
me šta se dešava. Taj momak deluje povređeno, ali nikako ne mogu da stignem na vreme. 
Monstrum mu je iznad tela. Čupa mu utrobu zubima. Momak je ostao bez svesti od bola. 
Poješće ga celog. Kako morbidna stvorenja, prokleti Markus... Tela su svuda, kakav pokolj, a 
samo sam želeo da pomognem čovečanstvu. Bio bih slavan, čovek koji je pobedio pravila 
prirode. Nije ni bitno, svakako ne zaslužuju ovakvog genija.  

Pada mrak, blizu sam cilja. Nešto se kreće u žbunju. Dobro bi mi došao jedan zec na 
varti. Joj! To su oni, ta mračna stvorenja bez osećanja, a nekad su bili samo ljudi kao ja. Noga 
mi se zaglavila, ne mogu da ustanem. Ne! Ne! Ovo ne može biti mojkraj. Ja sam ih stvorio. Ja 
sam njihov kreator. Sve je trebalo da bude drugačije. Paralisan sam, ne mogu ni da jecam od 
straha. Oko mene su, osećam njihove polovično raspadnute ruke na mojim kolenima. Nešto je 
kvrcnulo iznad moje glave i sada osećam kako mi vrela tečnost curi niz obraze. Da li sam već 
mrtav? Više ni ne osećam b... 

Tomislav Andrić, IV1 
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