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Поглед, лист ученика Гимназије ,,Вук Караџић” из Бабушнице 

           Драги наши читаоци, представљамо вам наше ново 
издање Погледа. Прочитајте и сазнајте све оно што нисте 
знали о нашој школи, нашим професорима и ученицима. 
Уверите се и сами зашто сви који посете нашу школу оду пуни 
позитивних утисака. Баците свој поглед на Поглед! 
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„Чудно је како је мало потребно да будемо срећни и још чудније како 
нам баш то мало недостаје“ 

(И. Андрић) 
 

 Деда Миша се изненада појавио у наше село. Висок, затегнутих мишића, бистрог погледа, са 
низом белих зуба које при осмеху није крио, као прави младић. Једино су седа коса и пар бора на челу 
откривале његове године. Говорио је лужнички боље од мештана, али манири су му били градски. Сви 
су се са њим поздрављали и разговарали, деци је био непознат, не само ликом, већ ми се чинило да о 
њему никад ништа нисам чула. Сретала сам га често, а кад је навратио код тате да се распита о начину 
извођења пољопривредних радова, пожелела сам да га упознам. Рекла сам само: „Деда Мишо, ја Вас не 
познајем“. Он као да је једва дочекао, кренуо је са причом. ,,Дете 
моје, ја сам рођен у Радошевцу као и ти. Ишао сам у школу, у 
Бабушницу, пешке. При повратку из школе помагао сам родитељима у 
сеоским пословима. Некако сам брзо одрастао, брзо ми је Радошевац 
постао тесан, а пут до Бабушнице кратак. Тешко се тада живело, 
носио сам опанке и штрикане џемпере. Често сам гледао у 
Шљивовички вис као у телевизор и маштао да се иза њега крије 
бољи живот и срећнији људи. Било ми је осамнаест година када сам 
пожелео да кренем тамо. Родитељи се нису обрадовали, али ми нису ни 
бранили. Отац је кроз зубе рекао: „Нека ти је срећан пут!“, а мајка се 
три пута осврнула да види да ли је неко слуша, па рекла: „Нека те 
Бог чува!“. У то време реч „Бог“ није смела гласно да се изговори. Београд и Београђани су ме срдачно 
дочекали. Посла је било на сваком кораку, градила се земља. Над Београдом је било више фабричких 
димњака, него звезда. Ја сам у њему нашао своју Звезду. Звезда је била девојка са Карабурме, а сваки 
дан је пролазила поред штампарије у којој сам радио. Одлучио сам да се оженим њоме и поведем је у 
село. Мојим родитељима се није допала, али су ипак рекли „Нек’ ти је са 
срећом, сине!“. Нису се ни они њој допали. Добили смо најпре сина 
Сашу, а затим ћерку Тању. И данас памтим израз мајчиног лица када је 
чула њихова имена. „Нека су живи и здрави!“ ˗ рече, „али имена си 
могао и боља да нађеш.“ Деца су одрастала, ми смо радили, ја и 
прековремено и сазидали смо кућу. Нико од Радошевчана је није видео. 
Времена су почела да се мењају, остали смо без посла, а деца су пошла 
на факултет. Кренуо сам у Русију да зарадим за живот. Док сам био тамо 
родитељи су умрли, најпре мајка, а убрзо и отац. Моји ме о томе нису 
обавестили. Родитељи су сахрањени без сина јединца. Из Русије сам 
донео пуно пара и купио деци по ауто, много су се обрадовали. Ја, како 
сам остао без родитеља, све чешће сам се враћао старим навикама, као 
да сам желео да поново будем дете. И тако, једне вечери уморан и блатњив стигао сам са градилишта 
где сам радио и ушао право у „белу собу“. То је била најскупља бела соба, за њу сам продао цело 
браниште. Најпре су деца почела да се љуте, а затим и Звезда која је додала да нисам много одмакао од 
штале. Целе ноћи сам размишљао, а ујутру одлучио да се вратим у село, тамо ником нећу да сметам. 
Звезда није пошла са мном, што ме није изненадило. У Радошевцу сам већ три године, моји се јаве по 
некад. Зимус, за Нову годину одлучио сам да их изненадим. Отишао сам 30. децембра, али кућа је била 
празна. Звезду сам нашао код њене мајке, бринула је о њој. Деца су отишла у Беч - веома повољно.  

Нову годину сам дочекао сам, у „белу собу“ нисам ушао да је не уфлекам.Сад, ево, хоћу да 
обновим воћњак и засадим башту. Јавили су да ће летос доћи. Кад дођу позваћу те да их упознаш, 
веома су образовани. Прошли су цео свет. Ти ми некако личиш на моју Тању. 

Још би деда Миша, причао, али на небу су се појавиле звезде. Било их је више него над 
Београдом. Кренуо је и на поласку ми је рекао: „Хвала, дете, хвала што си ме саслушала. Слушај тако и 
своје родитеље и нека ти је срећан пут у живот!“. 

Наталија Стојановић   
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Упознајмо треће доба 

У дружење грађана '''Агапе'' и Канцеларија за младе 
22. 02. и 14. 03. 2015. године одржали су две 

едукативне у саставу радионице пројекта ''Упознајмо 
треће доба''. Учесници радионица били су ученици 
Гимназије ''Вук Караџић''. На првој радионици Јелена 
Стојчић, психолог, упознала је учеснике са појмом 
старења и проблемима са којима се старије особе 
свакодневно сусрећу.  

 После предавања учесници су дискутовали о 
односу младих према старијима и о начинима на које 
могу учинити њихов живот лакшим. 
 Другој радионици су, поред ученика средње 
школе, присуствовали и представници трећег доба. 
Ученици су имали прилике да чују приче старијих 
учесника и да се натај начин упознају са обичајима из 
њихове младости, сазнају како се некада живело, како 
су изгледале куће, школе, али и игранке, први 
пољупци, тајни састанци... Радионица је дала шансу 
младима да питају све оно што их интересује, а 
старијима да своје проблеме поделе са неким и 
присете се своје младости. 
 Трећа, и последња, радионица овог пројекта 
биће одржана у току априла. 

Софија Стојановић  

 
 
 

Канцеларија за младе у сарадњи са ученицима 
Гимназије „Вук Караџић“, организовала је у понедељак 
16.02.2015. год. маскенбал журку, поводом 
обележавања 14.фебруара - Дана заљубљених. Другари 
из одељења и ја склопили смо договор да будемо 
доктори са Ургентног центра. Позајмили смо беле 
мантиле, шприцеве, маске, апарате за мерење притиска. 
На журци је по традицији реализован следећи програм: 
избор за мис вечери, прву и другу пратиљу, затим избор 

за мистера, изабран је најлепши пар вечери као и најбољи костими. О победницима је одлучивао 
трочлани жири. А ми, доктори, смо освојили треће место за најбољу маску и добили две 
награде. Маја Младеновић и Небојша Ранђеловић су добили награду за најлепши пар вечери. 
Средњошколце и остале забављао је „Azzuro band“ из Лесковца који је својим репертоаром 
направио одличну атмосферу. Забава је трајала до 2 сата после поноћи. Играли смо целе вечери 
и заиста уживали. 
Било је доста занимљивих костима:вештица,зомбија, монахиња, принцеза, навијача и доктора. 
Заиста ми је драго што смо били део тако лепог и занимљивог догађаја.  

Наталија Панчић 

Маскенбал 
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Поглед у будућностост 

Јутрос  сам се пробудила раније. Велики зидни 
часовник тек је откуцао четири. „Још четири сата до 
почетка наставе“, помислих; али мени се није 
спавало. Одлучих да изађем на терасу и посматрам 
излазак Сунца. 
Било је јако топло, заправо, у задње време 
температура је све више расла -није више било 
Озонског омотача, коначно смо га се отарасили. Први 
зраци сунца почели су да се пробијају кроз густи смог 
који се ширио сивим небом. Било је јако топло, 
заправо, у задње време температура је све више расла
-није више било Озонског омотача, коначно смо га се 
отарасили. Први зраци сунца почели су да се 
пробијају кроз густи смог који се ширио сивим 
небом. Светлост се одбијала о дивни зелени покривач 
од флаша и лименки које су биле посуте онде где је 
некада расла свежа трава. Вода у реци је жуборила, 
пробијајући се кроз лавиринт зарђалог метала, 
поломљене пластике и трулог дрвећа, “посађених,, у 
корито реке. На обалама су шуштале крошње дрвећа 
са чијих су поломљених грана висиле предивне 
шарене кесе. Крај њих је била гомила смећа, просуте 
из спаљених корпи, и поломљене клупе. Ваздухом се 
ширио опојни мирис запаљене гуме и звук мотора. 
Био је то величанствен призор - готово утопија... 

 Желите ли да овако изгледају писмени задаци 
наше деце, наших унука? Желите ли да овако 
изгледа пејазаж који ће гледати на путу до школе? 
Желите ли да нас памте као оне који су уништили 
савршенство, да би створили фабрике, 
корпорације и оруђа смрти која ће ову планету и 
нас саме довести до пропасти?  Не желите, знам 
то. Не желим ни ја. Ова планета није наша 
имовина. Она нам не припада. Ту је да је 

користимо, не да је 
искоришћавамо. НИСМО 
је МИ ств орили  - 
НЕМАМО права да је 
уништимо. Припадала је 
м н о г и м а  п р е  н а с , 
припашће многима после 
нас...зато - чувајмо је! 
 

превела са енглеског на 
српски:   

Софија Стојановић  

Колико времена је потребно да се разложи: 
 кора од наранџе-6 месеци; 
 иверица-1-3 године 
 вунена чарапа-1-5 година; 
 тетрапак-5 година; 
 опушак-10-12 година; 
 кожне ципеле-25-40 година; 
 пластичне посуде-50-80 година; 
 лимена конзерва-100 година; 
 Пелене-450 година; 
 пластичне флаше-500 година; 
 стаклене флаше 500 година; 
 стиропор- НИКАДА. 
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Инфо са фото радионице 
 
Крајем 2014. године отпочела је радионица креативне фотографије у 
организацији удружења „Поглед са југа“. Наравно, и међу гимназијалцима 
било је оних који су желели да науче више о овој уметности. 
Радионицу је водио Иво Пејчев, оснивач фото клуба „Цариброд“ из 
Димитровграда. Сваки од часова био је испуњен позитивном радном 
атмосфером и ажурношћу свих учесника. И, постепено, од основа фотографије, 
преко кадрирања до Photoshop-a и фотоманипулације, успешно је савладан 
сваки корак! Свима, вероватно, најинтересантнији био је практични део, где 
смо, за почетак, имали прилику да се опробамо у фотографисању портрета, али 
и позирању. Такође, организоване су и групне фото-шетње, а било је, наравно и 
индивидуалног рада код куће, на планинарењима или било којим ситуацијама у 
којима хитро фотографско око препозна добру фотографију.  
Рад и труд полазника крунисан је изложбом фотографија отвореном 19. марта 2015. године, где је свако 
од нас имао прилику да изложи четири своје најуспешније фотографије. Ипак, како ми не желимо да се 
овом изложбом наше дружење заврши, у процесу је и оснивање бабушничког фото клуба, тако да, 
неоткривени фотографи, придружите нам се!  

Анђела Бошковић  

Стоп насиљу! 

Д а ли сте били жртва насиља? Жртве насиља могу бити сви. Ваш 
тихи пријатељ,весели рођак,комшија кога ретко виђате, сви они 

могу бити жртве. Постоје различити облици насиља. Оно може бити физичко и 
психичко.Иза насиља се понекад крије и дискриминација, односно жеља да се 
неком науди на основу пола, расе и изгледа. Насиље може бити у школи,у 
породици, на улици... У школама је насиље строго забрањено и злостављање 
свих оних који учествују у раду школе. Ученици су најчешће жртве својих 
вршњака, али само мали број скупи храбрости да тај проблем пријави. Сведоци 
смо да поред злостављања ученика, све чешће се сусрећемо са тим да су жртве 
наставници и запослени у школи. Насиље у породици је, нажалост, 
свакодневица. Жртве су и мушкарци и жене. Сам податак да је од почетка 2015. 
године убијено 11 жена показује да наша земља има велики проблем са 
насиљем. Забрињавајуће је то колико је насиље у породици уобичајно. Постоји 
велики страх код особа која трпе насиље да пријаве насилника.  

Углавном жртва верује да се је то тада десило и више никада неће. 
Међутим, таквим размишљањем особа која је жртва прави себи још већи 
проблем, пошто ће.вероватно, насилник поново напасти. 

Уколико имате проблем са насиљем, пријавите га. Једино се тако може 
победити ово зло које узима све више маха. 

        Милош Ракић  
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У овом тренутку могли бисте да будете било где, 
да радите било шта. Уместо тога ви седите сами 
испред екрана. Па шта нас спречава да радимо оно 
што желимо? Да будемо тамо где желимо да будемо? 
Сваки дан се будимо у истој соби и следимо исту 
путању; живимо исти дан као јучерашњи. 

Ипак, некада је сваки дана био нова авантура. 
Успут се нешто променило. Пре су наши дани били 
без мерења времена-сад су испланирани. Да ли је то 
оно што значи бити одрастао? Бити слободан? Али, да 
ли смо заиста слободни? Храна, вода, земља-баш те 
елементе који нам требају да бисмо преживели 
поседују корпорације. Нема хране за нас на дрвећу, 
нема свеже воде у потоцима, нема земље како бисмо 
саградили кућу. Ако покушате, и узмете оно што 
Земља вама дарује-наћи чете се иза решетака. И тако 
поштујемо њихова правила. Откривамо свет уз 
приручник. Годинама седимо и гутамо оно што нам 
причају. Тестирају нас као заморчиће у лабораторији.  

Одгајани смо да не правимо промене, да не 
будемо другачији. Довољно паметни да радимо свој 
посао, али не и да поставимо питање због чега га 
радимо. Те зато радимо и радимо, и онда немамо 
времена да живимо живот због кога радимо; док не 
дође дан када будемо били превише стари да бисмо 
радили свој посао. Тада нас остављају да умремо. 
Наша деца заузимају наше место у игри.  

Тамо где је било дрвеће које је прочишћавало 
ваздух, сада су фабрике које га трују. Тамо где је била 
вода за пиће, сада је токсични отпад који шири смрад. 
Тамо где су животиње слободно трчале, сада су фарме 
налик фабрикама, где се животиње рађају и 
непрестано кољу зарад нашег задовољства. Преко 
милијарду људи гладује упркос томе што има 
довољно хране за све. Где све то иде? 70% житарица 
које узгајамо користимо да бисмо товили животиње 
које једемо за вечеру. Зашто бисмо помагали 
гладнима? Од њих нема профита.  

Ми смо попут куге која хара земљом и уништава 
своје природно окружење, које нам омогућава да 
живимо. Ми видимо све као нешто што може да се 
прода, као објекат који може да се поседује. Али, шта 
ће се десити када загадимо последњу реку? Када 
отрујемо и последњи дах ваздуха? Кда не будемо 
имали више горива за камионе који нам доносе храну? 
Када ћемо схватити да новац не може да се једе, да он 
нема вредност? Ми не уништавамо планету. Ми 
уништавамо сав живот на њој. Сваке године хиљаде 
врста изумре. Време истиче-ми ћемо бити следећи. 

Вероватноћа да ћете оболети од рака је 41%; 
срчана обољења ће убити 1 од 4 човека. Узимамо 
лекове на рецепт како бисмо се изборили са овим 
недаћама, али медицинска нега је трећи водећи узрок 
смрти после рака и срчаних обољења.  

Причају да се све може решити бацањем новца 
пред научнике, како би открили неку пилулу и 
учинили да наш проблем нестане; али се 
фармацеутске куће и друштво за борбу против 
канцера уздају у патњу како би зарадили.  

Мислимо да јуримо ка леку, а заправо бежимо од 
узрока.Наше тело је разултат онога што уносимо у 
свој организам, а храна коју једемо осмишљена је 
само због профита. Конзумирамо којекакве отровне 
хемикалије. Тела животиња заражена су болестима и 
лековима. Ми то, међутим, не видимо. Мала група 
корпорација која поседује медије не жели да ми то 
видимо. Обасипају нас бајкама, сервирајући их као 
реалност. 

Смешно је помислити да су људи једном 
мислили да је Земља центар универзума, а сада ми 
себе видимо као центар планете. Машемо 
технологијом, говорећи да смо најпаметнији. Али, да 
ли компјутери, аутомобили и фабрике заиста 
одражавају нашу интелигенцију или показују колико 
смо лењи постали? 

Понашамо се као свезнајућа бића, а постоји 
много тога што не можемо да видимо. Ходамо 
улицом игноришући све те мале ствари.  

Очи које зуре. Приче које су њима својствене. 
Видимо све у другом плану у односу на себе. Можда 
страхујемо да нисмо сами. Да смо део много већег 
проблема, али не успевамо да повежемо неке ствари. 
У реду нам је да убијамо свиње, краве, пилиће, 
незнанце из других земаља; али не и своје комшије, 
псе и мачке -оне које смо заволели и које разумемо. 
Друга створења називамо глупим, али упиремо 
прстом у њих како бисмо оправдали своје поступке. 
Али, да ли убијање, просто зато што то можемо и 
зато што смо то одувек радили, нешто мења на 
боље? Или показује колико смо мало тога научили? 
Настављамо да поступамо руководећи се опсесијом 
инстинкта пре него разумом и саосећањем.    Често 
пожелим да сам живео у времену пре компјутера, 
када нису постојали екрани да нам одвраћају пажњу, 
али сам схватио да постоји разлог зашто је ово 
једино право време да живим. Данас имамо 
могућности какве нисмо имали пре. Интернет нам 
омогућава да делимо поруку са милионима људи 
широм света. Док још можемо, треба да искористимо 
екране да нас приближе,а не да нас удаље једне од 
других.  

У добру и у злу, наша генерација ће одлучити 
будућност живота на овој планети. Можемо да 
изаберемо да пратимо систем који уништава све док 
потпуно не нестанемо или можемо да се пробудимо 
и схватимо да еволуција не иде напред, већ уназад. 
Екрани нам не дозвољавају да видимо да пропадамо. 
Овај садашњи тренутак је скуп свих корака, свих 
уздаха и свих смрти.  

Ми представљамо све оне који су били пре нас. 
Сада је наш ред. Можете изабрати нови пут или да 
пратите оне коју су већ многи прешли. Живот није 
филм. Сценарио још увек није написан. Ми смо 
писци. 

Ово је твоја прича.  
Њихова прича.  
Наша прича.  

Лаж коју живимо 
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Матурант сам гимназије и могу слободно да кажем да је 
трећи разред најтежи. Не могу да схватим како сам успела да 
се изборим са оноликим обавезама. Од силног учења задњих 
недеља, нисам ни приметила да је летњи распуст за два дана. 
Не само због учења, већ и због времена. Хладно, тмурно, 
стално киша, ветар,...  
Koначно ево сведочанства, распуста, живот може да почне. 
Кад кажем „живот може да почне“ мислим на то да у кућу 
уђем само да преспавам. Цео дан уживам на базену, реци, 
језеру... 
 На распусту сам, а седим код куће. Па, какав је ово распуст? 
Од силне досаде догађало ми се да увече гледам серију, а 
ујутру репризу исте те серије. Једног дана прочитала сам 
занимљиву информацију на интернету.  
Позвала сам председника удружења да ми појасни све у вези 
пројекта. Рекао ми је да постоји обука за писање пројеката и 
да ће се  одржати почетком јула.  Пошто Вера и ја од прве 
године средње школе сарађујемо са овим удружењем, питала 
сам Веру да пође са мном. Вера је пристала и већ на путу ка 
Пироту имале смо идеју о нашем пројекту.   
Обука је трајала три дана, уживале смо у Вили Дијани. Пре 
подне имале смо обавезе, поподне смо одмарале, а увече смо 
са друговима и другарицама из Димитровграда, Пирота и 
Беле Паланке на тераси играле карте.   
Обука се завршила, на нама је остало само да предамо 
пројекат и чекамо повратну информацију да ли је пројекат 
одобрен.Већ у августу обавестили су нас да је пројекат 
одобрен уз промену буџета, који је био смањен за пар хиљада 

МАТУРАНТИ У АКЦИЈИ 
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Када смо пошле у школу, обавестиле смо другове и другарице о пројекту и замолиле их да нам 
помогну. Јавило се доста њих, на крају је наш пројекат бројао четрнаест чланова. Тринаест 
ученика и наравно четрнаести члан био је наш разредни старешина, Мирослав Ђорђевић. У школи 
смо се договарали о томе шта бисмо могли да прикажемо нашим суграђанима. Једног дана смо 
одлучили да наша представа носи назив “Лазарице”.  

Лазарице су познате свима нама, овај обичај је и даље присутан у нашем крају, али полако 
изумире. Професор је био задужен да напише текст, а када га је написао, наше је било да 
поделимо улоге и кренемо са пробама.  Пробали смо кад смо и где смо стигли, за време наставе, у 
холу школе, у библиотеци... 
Нажалост, нисмо стигли да све 
лепо увежбамо за заказани датум, 
па смо представу одложили за 
крај октобра. Учинило нам се да 
представа траје кратко, па смо 
одлучили да додамо две хорске 
песме и  пар анегдота из 
лужничког краја. Када је све било 
спремно, заказали смо приредбу 
за 31. октобар.Цели дан смо 
вежбали, једва смо чекали да 
публика види шта смо 
припремили. Код нас се у годину 
дана изведе око десетак 
приредби, а и те приредбе ретко 
ко гледа. Наравно, када нас посете Звезде Гранда дођу и људи са села да би их видели. Највише 
ме занима где су деца из Основне школе? Кад сам била мања једва сам чекала неку приредбу, 
ишла сам два сата раније да бих заузела прво место. Пре него што је програм почео, поставили 
смо кутију за добровољни прилог у ходнику.  

Ушли смо сви унутра да се поново “прође” кроз текст. Професора је позвао неки човек, а ми смо 
сами наставили са пробом. Убрзо се вратио професор и реко да је новчаница из кутије нестала. 
Сви смо били шокирани, а професор је два ученика, задужена за снимање и фотографисање, 
замолио да стоје поред кутије док сви уђу.  
Приредба је почела, отпевале смо прву песму, а док је Лазар говорио анегдоте, ми смо се 
спремале за извођење представе и све смо коментарисале о публици.  Није да није било људи, али 
задња неколико реда била су празна. Било ми је драго што су ти људи, који су дошли да нас 
подрже били одушевљени.   
Ми смо ову представу извели и нашим људима у Београду, улепшали смо “Лужничко вече”. 
Такође, били смо позвани и 5. децембра у Дому омладине у Београду на Међународни дан 
волонтера, где смо извели нашу представу као најбољи културно-уметнички део свих пројеката. 

 

Наталија Стојановић 
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Повереник за заштиту равноправности 

П овереник за заштиту равноправности у сарадњи са Уницефом, одржао је семинар за децу и 
младе фебруара 2015. године. Семинар је обухватио едукативне програме који су се 

односили на дискриминацију и заштиту од дискриминације као и проблеме са којима се суочавају 
деца са сметњама у развоју и деца из 
маргинализованих група.На овом семинару 
смо бирали радове на тему „Сви смо једнаки и 
можемо заједно” које су нам слала деца 
сновних школа из целе Србије 
У понедељак 16. марта 2015. године у 
Дечјем културном центру Београд свечано 
је отворена изложба ликовних радова. 
Изложбу је отворила повереница за заштиту 
равноправности Невена Петрушић и 
директор канцеларије Уницеф-а 
Мишел Сен Ло и том приликом најбољим 
учесницима и учесницама ликовног конкирса додељене су вредне награде. 
Ми “Истеривачи дискриминације” имали смо веома тежак задатак, јер смо међу више од хиљаду 
пристиглих радова морали да изаберемо три најбоља цртежа. 

Наталија Панчић  

МЕСЕЊЕ И ГОТВЕЊЕ У ЛУЖНИЦУ 

В урда мож′ се праји од овчо, кравјо а мож′ и од козјо млеко, куј 
какву стоку чува. Ја чу ти оратим за прајење оди кравјо млеко 

а и од другато млеко је све исто. Саде је оди овчото малко по 
загулено дек′ је млекото најгусто. Оно, додуше и оди оваја млека се 
вурда тура у јесен, кад је оно најгусто да не отиде млого на сирутку . 
За прајење вурду, мора да имаш и цврсте руће, да прво помузеш 
краве. Да ти не оратим да судат, где музеш млекото прво попариш, 
мора да буде аметом чис′.  
У друђи суд узнеш топлу воду да сас њу омијеш виме на краву (и овце кад музеш, мора при 
руће да ти је суд сас увек чисту воду, да си оваг-онаг промијеш руће у њу). 
Помузено млеко процедиш кроз најусту цедалћу а за сваћи случај, да ти не пром′кне нећи 
руст′к, вр′з њу туриш и крпку цедило. Преди га туриш да се вари, на дно у суд сипнеш малко 
воду и туриш на огањ да заћипи па у њу сипеш и процеденото млеко. Водуту тураш затој да ти 
не загори млекото и привати се за шерпу. Неваљаје да загара: ем че ти вурдата нагорњује, ем  
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че поразиш судат. 
Кад млекото заћипи, немој га одма 
стураш од огањ нело га тргни на 
стран′ па нек ћипне нећи минут. Па 
како зашто...? Знам ли га, тека су ме 
учили постари: кад се млеко ћисели, 
требе малко да поћипи!  Ама, не 

требе гоџа... 
Т′г га туриш да ладне...Колко...Па од прилиће... Ја пробам сас 
малчич прс... Гурнем га у млекото и кад осетим да ми ко трни 
помалко, т′г је време да му сипујем потквасу. 
Потквасу си остајим од јучершњи д′н...Ложицу, две... турим у помалечко лонченце, па си тиће оди 
млекото, које квасим сипнем неколко, убаво га измешам насипем у млекото, па док га мешам  ја 
му пребајем да се убаво и цврсто ване: „Пуно млеко у паницу-трудна жена на столицу“ и кад 
ложицуту извадим, ја му цвркнем!  Поклопим судат и убаво га увијем у чаршав  и преврљим још 
некво потопло, да ми млекото не заладнеје. 
После некоје време, с прилиће сат, сат и пол га развијем, малко га протресем да видим како се 
уватило и ако се не тресе нело цврсто стоји - т′г је готово. Одвијем га и турим, сас све судат у 
студену воду да се побрж олади и повише стегне.У цедилку (цедило) га исипем аметом студено и 
турим да се цеди. Турим сукаљћу на две столице, крајевити на цедилкуту вржем и нат′кнем на њу. 
Цедилото завржем сас врчицу да се побрж и поубаво исцеди. Под њу турим суд да капе сирутка ... 
Дадем ју после на свиње али, куј воли мож си пине оди њу, веле да је здраво... Цедилата по 
тој  попарим сас жежку воду и исперем ји, турим да се суше и буду спремена за јутред′н. 
Кад се ћиселото млеко убаво исцеди и нема више да капе, т′г одврзујем цедилото и стурам га. Тој 
је пресна вурда и она не мож тека гоџа да стоји. Затој ју исипем у суд , посолим и измешам, па ју 
пресипем у друђи суд, где сам веч ватала тија д′нови вурду, па све пá измешам.Кад наватам колко 
ми требе, у спремен суд, (напред се тој турало у врчве), убаво омијен и сув, турим одоздол прво 
јед′н ред вурду. Преди тој спремим попошће, зреле, цврсте, неманосане. Омијем ји, исушим и 
исечем дршће, малко остане, крајч′чи оди њи. Попошћете, гдето им је дршка, затопим у сол а и 
целуту уваљам, па колко  се увати – и наредим ји вр′з вурдуту ал варкам да се не допипују, да мож 
вурдата да се нагњете измеџу њи. После пá ред вурду, ред попошће...док не напуним суд. Одозгор 
турим цедило, испарено, опрано и суво, па притиснем сас помалечак каменч′к и поклопим. 
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 Тека турена вурда требе да постоји недељу-две, да 
прећипи. Не ваљаје да је на млого топло, мож да 
узбучи и да се батише (че буде по ћисела и неч се 
мож благо изеде). Ако је на по студено, повиш д′на 
че пројду док не сташе. 
Вурду развшавамао кад ване први студ, кад почну 
да скуче свиње, да мирише на маз, чварци и 
сушено месо...Блага је да се мезне уз грејану 
рећијицу и жежак кравај... 
Не зам да ли још негде праје  овакву вурду...Знам 
да је оваква најблага!!! 
 

 Ово је белешка Анкице 
Николић. Oнa je родом из 

Доњег Крњина и  нашу 
гимназију је завршила  1976. 

године. 

Свети Сава 
„На свим својим путевима знајте да прави 
буду путеви ваши и ноге ваше неће се 
спотицати.“ 
 Свети Сава је своје мудре мисли 
преносио народу. Учио их је да бирају 
праве путеве како би били добри људи. 
Имао је велики значај за српску културу  
и због своје мудрости која је и данас медју 
нама, Све школе у Србији 22. јануара 
славе Светог Саву.Ученици и професори 
наше школе и ове године су прославили 
дан Светог Саве. Тим поводом професор 
српског језика Елвира Митић је са својим 
ученицима организовалапригодан културно забавни програм. Пре самог почетка програма 
свештеник Славиша Смиљић прочитао је молитву и са професорима Николом Ђурићем и 

Зораном Гроздановићем пресекао славски 
колач. Наког тога ученици II разреда су 
ишчитавали песме о Светом Сави. Касније је 
одржан и квиз. Питања су била из живота 
Светог Саве. Учествовали су ученици свих 
раздеда. Прву групу су чинили ученици IV 
разреда: Милица Младеновић,Ђурица 
Стојановић и Анђела Бошковић, трећу групу: 
Софија Стојановић, Бранислав Станковић и 
Марија Савић, другу групу: Вукашин 
Благојевић, Стефан Стојановић, 
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Теодора Цветановић, и прву групу: Немања Ђордјевиц, Алекса Ранђеловић и Сара Ћирић. 
После неизвесне борбе победу је однео III разред. Након овог квиза директор Гимназије Часлав 
Тасић уручио је награде ученицима који су освојили прва места. Прво место за наградни темат 
добила је иченица четвртог разреда Маја Младеновић. Прво место у шаховском турниру освојио 
је Бранко Цветковћ и најбољи у стоном тенису био је Младен    Костадиновић. 
 

Јована Лепојев  

Разговор са професорком психологије Иваном Костић 
 

Имамо велику част да разговарамо са професорком 
психологије Иваном Костић. Хвала Вам што сте се 
одазвали  нашем позиву.  
 
-Веома ми је драго што могу да поделим своје мишљење 
са вама и кажем све оно што вас интересује. 
1. Хвала Вама што сте нам изашли у сусрет. 
Професорка, за почетак, да ли бисте могли да нам 
наведете три особине које Вас описују? 
-Оне које ми прве падају на памет су искрености, 
непосредност и правичност. Јако сам правична и неправда 
ме углавном љути.  
2. Колико година предајете у нашој школи? 
-Предајем 8 година.  
3. Да ли Вам је ово прво радно место у струци? 
-Јесте, ово ми је прво радно место у струци. 
4. Да ли волите свој посао? 
-Да, волим свој посао и оно што ме испуњава је рад са 
младим људима, који су на прекретници. Њима јако значе  
наши савети, наша подршка, дружење са њима. Учити 
младе људе и преносити своје знање је нешто најлепше 
што човек може да ради. 
5.Да можете да бирате да ли бисте опет изабрали ово 
занима занимање? 

-Сада када бих могла да бирам изабрала бих исти посао 
6. Зашто баш психологија? 
-Психологија је мене заинтересовала у средњој школи. 
Интересовали су ме поремећаји у психичком животу.Тако 
да је превасходно мене интересовала клиничка 
психологија, али пут ме је довео у просвету. Радити  са 
младим људима је привилегија и задовољство. Срећна 
сам што сам овде. 

7.Како Вам се свиђа рад у нашој 
школи?  
-Изузетно сам задовољна начином 
рада школе, комуникацијом ученика и 
професора, као и комуникацијом 
професора са родитељима. Задовољна 
сам целокупним трудом који се улаже 
у сврху бољег и савременијег 
школовања. Највећи недостатак у овој 
школи јесте мањак ученика. Али с 
друге стране то је и наша предност. 
Сваком ученику понаособ можемо да 
се посветимо. На дохват руке нам је 
праћење напрадовања и стагнације 
ученика.  
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8.Као што сте рекли 8 година предајете у овој 
школи, какав однос имате свих тих година са 
колегама и ученицима? 
-Задовољна сам односом који имам са колегама, а 
односом са ученицима сам презадовољна. Оно што 
је најтеже наћи златну средину и идеалну мер се 
ученицима, не бити превише строг, да стекну 
аверзију према вама као особи и аверзију према 
вашем предмету, а исто тако не бити ни превише 
благ да они изгубе критеријум према вашем 
предмету и уопште према вама као личности. 
Сваки ученик за мене представља личност за себе, 
са именом и презименом, са већом или мањом 
склоношћу ка неким предметима, па и према мом 
предмету, и уопште према вама као 
личности.Сваки ученик за мене представља 
личност за себе, са именом и презименом, са већом 
или мањом склоношћу ка неким предметима, па и 
према мом предмету, што ја као професор умем да 
приметим  и да га мотивишем да напредује у 
савладавању градива мог предмета. 

9.За крај нашег разговора шта бисте поручили 
ученицима? 
-Оно што је најбитније је да следе своје циљеве, да 
верују да је све достижно, јер кад неко не жели 
нешто да оствари он нађе  милијарду изговора, а 
кад жели он нађе начина. Треба да буду добри 
људи, дружељубиви, солидарни, радни, 
пожртвовани, правични, хумани, да поштују праве 
вредности, да им видици буду широки ,да се 
радују животу и да буду што више духовити. Да 
увек верују у себе и иду напред подигнутом 
главом.Да сваки неуспех схвате као једну 
степеницу више ка успеху. Зашто? Зато што ће им 
се дирекција променити и можда ће проблем 
схватити на други начин који ће им отворити 
врата. 
Слободно можете да посетите мој час, јер су они 
ти који су најмеродовнији да говоре о мом раду. 

Анђела Костић 
Милош Ракић 

Професорка Ивана Костић са ученицима 
другог разреда наше школе на часу 

психологије 
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Интервју са професором филозофије Николом Ђурићем 
У овом ,,Погледу'' одлучили смо се за интервју и са једним младим професором, желели 
смо да чујемо како је то студентску клупу заменити професорском катедром. Изабрали 
смо професора филозофије, Николу Ђурића, који у нашој школи предаје две године и 
поставили смо му неколико питања на која је он радо одговорио. Захваљујемо се 
професору на издвојеном времену. 

1. Професоре, можете ли нам на 
почетку рећи нешто о себи? 
 Завршио сам нашу гимназију и 
био одличан ђак. После средње 
школе уписао сам Филозофски 
факултет у Нишу, одсек 
филозофија. И након дипломирања 
ето мене натраг. 
2.Филозофија,односно преведено 
са грчког љубав према мудрости 
јесте јако лепа и стара наука. 
Занима нас како сте се ви 
одлучили да баш њу изаберете за 
студирање? 
 Били су ми јако интересантни 
часови филозофије  као нешто ново 
и чудно, сумњиво. Прва 
филозофска књига коју сам купио 
и прочитао у гимназијским данима 
била је, ,Тако је говорио 
Заратустра'' што је позитивно 
утицало на моје окретање ка 
филозофији.  
3. Можете ли нам рећи нешто о 
Вашем студентском животу? 
 Студирање и живот у Нишу су 
били потпуно ново искуство за 
мене. Сретнеш гомилу људи за које 
ниси претпостављао да постоје.  

Разговор и размена мишљења са 
различитим људима вас духовно 
обогаћују на одређени начин. 
Концерти,журке,шетње 
градом,дружење са колегама и 
колегиницама. Може понекад и да 
се учи, кад будете-пробајте. 
4. Какви су Вам утисци о 
гимназији, у којој сте некада 
били ђак, а сада професор? 

Стварно је добар осећај 
вратити се у школу, где сам 
провео лепе године са 
добрим пријатељима. 
Верујем да ће и мојим 
ученицима, када заврше 
гимназију она остати у 
лепој успомени. На жалост, 
сада има мање ђака него у 
моје време. Једино што ми 
је било мало 'чудно' у 
почетку је то што су ми 
некадашњи професори 
данас колеге. Посебан 
поздрав за Ставру,мог 
разредног,ако ово прочита 
некад. Иначе је сарадња са 
колегама и ученицима 
одлична. 

5. Да ли сте приметили разлику између данашњих 
средњошколаца и времена када сте ви били ђак? 
 Наравно да има разлике између данашњих ученика и моје 
генерације. Бунт, схватање света, однос према школи и 
професорима. Свака генерација је посебна и непоновљива на 
свој начин, као и свако од нас појединачно. Међутим неке 
ствари се никад не мењају: бежање са часова, преписивање, 
разни изговори и оправдања...,,The game is the game''. 
6. У прошлости су филозофија и наука биле веома 
повезане, какав је данас њихов однос и због чега су нам 
оне данас неопходне? 
  У модерном добу долази до диференцирања филозофије и 
науке. На штету схватања бића као целине. Потребне су нам 
и једна и друга, наравно. Филозофија и наука су неопходне у 
борби против догме, затуцаности и сујеверја. Сазнање, 
прогрес и хуманизам се подразумевају. У ери високе 
технологије и интернета нема оправдања за: ,,не знам где 
пише, не могу да нађем, нисам обавештен/а“, знање је на 
дохват руке, као никада пре.  
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7. У нашем месту се сваке године све више 
смањује број младих, а један од узрока је и 
недостатак културних дешавања. Какво је 
Ваше мишљење о културним дешавањима у 
Бабушници? 
  Културна дешавања су ретка. Биоскоп, 
позоришне представе, изложбе и  концерти су од 
виталне важности за градску културну сцену, а 
ми смо ту слаби. Да не мрачимо много, хајде и 
нешто позитивно да кажемо. Била је добра 
монодрама ,,Јанко Катић'' одиграна у нашој 
школи пре неки дан. Оно што бих посебно 
издвојио је представа ,,Иза затворених врата'' . 
Тако квалитетну позоришну представу и 
културно дешавање уопште, нисмо имали дуги 
низ година. Талентовани млади глумци и 
филозофичан текст су добитна комбинација. 
Поздрав онима који ће се препознати.8. Сигурне 
смо да много читате па нас зато занима које су 
ваше омиљене књиге? 
 ,,bookchallenge за ову прилику:  
,,Губитник-Томас Бернхард'Атеолошка расправа' 
-Мишел Онфре 
'Параноја у Лас Вегасу'-Хантер С. Томпсон 

Мит o Сизифу'' Ками , 'Држава’-Платон 
,,Блудни син ''  Чарлс Буковски, 'Уликс'-Џејмс 
Џојс, 'Глад'-Кнут Хамсун 
  
9. Да ли имате неки хоби? 
  То питање нисам чуо одавно. Нека буде одговор
-вожња бајсом, свирање,гитаре,гледање серија, 
филмова... 
 
10. Коју музику волите да слушате и које 
групе, извођаче би сте препоручили 
ученицима? 
 Музика је изузетно важна за васпитање и 
образовање. Сећаш се Платона?Да дамо неку 
препоруку битнијих албума. musichallenge The 
Clash-London Calling, John Coltrane-Blue Train, 
Morphine-Cure For Pain, 
 Massive Attack-Mezzanine, Joy Division-Unknown 
Pleasures, 
 Goribor-Evo je banja Nick Cave&The Bad Seeds-
Murder Ballads 
Pulp Fiction Soundtrack, обавезно Vivaldi-Four 
Seasons. 

11. Да ли имате неки савет који бисте 
овом приликом послали ученицима? 
 
  Треба да уче и да се образују ради њих 
самих, не зато што их ми или њихови 
родитељи терамо и наређујемо им. Морају 
сами да схвате да је то важно за њих и 
њихову будућност, а кад се то деси, сви смо 
на добитку. 
  
12. Који је Ваш животно мото? 
 Може ли неки категорички императив 
овде? Завршимо интервју како смо и 
почели, у добром расположењу, цитатом 
Дел Боја- He Who Dares, Wins. 
 

                                                                                                      
Вера Стоиљков                                                                                                           
Марија Пејчић 
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Међународни дан волонтера у Србији  

У Дому омладине у Београду, 
присуствовали смо свечаности поводом  
обележавања Међународног дана волонтера 
у Србији и завршнице пете године 
реализације програма „Млади су закон“, коју 
је организовало Министарство омладине и 
спорта Републике Србије. Посећеност је била 
на највишем нивоу. Било је представника 
волонтерских група за подстицање активизма 
и хуманости међу младима, представника 
канцеларија за младе, волонтера, 
организација које се баве волонтеризмом, као 
и представника регионалних и локалних 

медија.  
Овој манифестацији допринело је и присуство нашег цењеног 
министра омладине и спорта Вање Удовичића, који се касније 
обратио присутнима и са којим смо имали прилике да се 
усликамо. Био је приказан и занимљив пратећи програм 
састављен од активности које су млади сами реализовали 
током програма ,,Млади су закон“, а које приказују неке од 
основних проблема које муче младе, али говоре и о 
преузимању одговорности и хуманости младих људи.  

Ми смо наступали са 
представом „Лазарице“ у оквиру 
програма „Млади и традиција“ 
који говори о обичајима и 
традицији нашег народа. Чак смо 
неколико минута пре почетка, 
јуриле у народним ношњама по Београду и тражиле радњу у којој можемо да купимо јаја, која 
су била неопходна за нашу тачку. Водитељ програма био је Игор Бећирић. Он је глумио згодног 
момка из последње клупе који је носио надимак Кечина, у познатој тинејџерској серији „Неки 
нови клинци“. Читатељке, њега се сигурно сећате, а ми смо имале ту част и да се упознамо са 
њим. После завршетка програма, уживали смо у богатој трпези испред Велике сале, заједно са 
осталим учесницима.  

Милица Младеновић  
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Само велики сањари остављају дела за памћење  

,,Ој , Србијо, међу песмама, међу шљивама,  
ој Србијо међу људима на њивама...“  

 
да је Оскар Давичо данас жив, бојим се да би његова песма почињала са: 
 

,,Ој, Србијо, међу лоповима, међу гладнима,  
ој Србијо међу политичарима у кафанама...“ .  

 
На први поглед, неукусан црни хумор, а са друге стране, 

велика истина са којом смо суочени. 
 Није ми жао Србије која пропада, жао ми је што стојимо 
мирно и немо посматрамо. Љута сам на омладину која вечито 
студира јер, како кажу ,,Чему све ,кад посла нема?“ ...глупи 
изговори за сопствену лењост! Љута сам на све здраве људе који 
седе код куће беспослени и јадикују над својом судбином 
очекујући социјалну помоћ и милостињу. Љута сам на огорчене 
људе који виде само оно лоше, а не схватају да треба да буду 
срећни због онога што имају, и да то исто искористе.  
 Постоје две врсте промена које имају тенденцију да 
поремете начин живота на који смо навикли. Прве су промене 
које се дешавају нама. Друге су оне које се дешавају без нас. 
Прве не можемо контролисати, али можемо, и треба да 
контролишемо ове друге. Треба поћи од себе, не слажем се са 
тим да треба ићи линијом  мањег отпора, и помирити се са 
судбином. Такође, постоје две врсте ризика. Опасност од 
покушавања и опасност од непокушавања. Увек треба одабрати први. Ризик није само део нашег 
живота, ризик је и сам живот. Између зоне удобности и зоне наших снова је место на којем се 
одиграва наш живот.  
 То је место где откривамо ко смо. Мали је број људи из Србије којим бих 
приписала ,,титулу“ свог идола. Права особа којој се искрено дивим  која ме тера на размишљања 
која ме чине бољом особом, не носи српско држављанство, али има нешто важније од папира – у 
њему тече српска крв. Ник Вујичић је особа која је рођена без сва четири екстремитета, а која 
одише позитивом и оптимизмом  каквим нико други не би могао да се похвали. Особа пред којом се 
постидим сваки пут када се 
изнервирам због глупости, и која 
ми даје снагу и инспирацију када 
мислим да је нешто немогуће. 
Вредан је сваког дивљења јер као 
подстицајни предавач буди 
инспирацију у младим људима и 
тера их да напредују и преброде 
све потешкоће. Да свако од нас 
поседује делић храбрости коју он 
има, свет би био боље место за 
живот. А ми? Ми се плашимо од 
свега. Плашимо се покушаја у страху од пада, плашимо се да искажемо своје мишљење у страху од 
исмејавања, плашимо се својих осећања у страху од одбијања....  
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А страх? Страх је већи инвалидитет него немати руке и ноге. Ник нас учи да изазови постоје 
да би ојачали своја уверења, а не да бисмо их прегазили. Уместо различитих вулгарности и 
непријатности на телевизији, потребан нам је један Ник да нас подсети колико је живот сам по себи 

драгоцен,  да су све остале ствари смешне у поређењу са тим. Он треба 
да подсети омладину да свет остаје на њима и да увек треба да се 
труде да исправе ствари на боље, без икаквих кочница и устручавања. 
Због њега треба да се запитамо у чему је поента бити потпун споља ,а 
празан изнутра? 
 Ник није посебан сам по себи, он је само велики сањар који је 
успео да уз помоћ својих снова оствари себе у овом друштву. Да 
проговори. Да изађе пред људе. Без имало срамоте,устручавања. Без 
имало страха...  
 Чудо живота можемо истински разумети једино ако допустимо 
да се догоди нешто неочекивано. Свакога дана Господ нам дарује, 

заједно са Сунцем, један тренутак када је могуће изменити све што нас чини несрећним. Свакога 
дана настојимо да обманемо сами себе како нисмо препознали тај тренутак , како он не постоји, 
како је данашњи дан истоветан јучерашњем, и како ће бити једнак сутрашњем. Али, онај ко обрати 
пажњу на дан који траје, открива чаробни тренутак. Он може бити сакривен у часу када ујутру 
пијемо кафу, у оној краткотрајној тишини која наступа након ручка, у хиљаду и једној ствари које 
нам делују исто. Тај тренутак постоји-тренутак када нас сва снага звезда на мах прожме, и омогући 
нам да чинимо чуда.  

Срећа је понекад благослов, али најчешће освајање. Чаробни тренутак који се јавља свакога 
дана и помаже нам да се мењамо, наводи нас да се упустимо у потрагу за својим сновима. Наводи 
нас да пребродимо страхове... и да се боримо! 

 
Маја Младеновић 

Да ли се овако стари или само одраста? 

Н е волим дане који долазе. Не волим предстојеће месеце, године. Некада ме  теши 
што смо одвојени тек две недеље, два месеца, годину дана. А сада мрзим време које 

наилази зато што разумем да период када смо били заједно више није просто просло време, 
постаје плусквамперфекат. Више не могу да се уздам у ону наду да није прошло довољно 
времена које би му дозволило да ме заборави. Да заволи другу. Да та друга потпуно замени 
мене. Да ме избрише. Заувек. Сваким даном нит која нас спаја постаје све тања, све дужа, 
готово више и не видим његов лик на другом крају. Мада, понекад, само понекад осетим 
њено струјање које означава откуцаје. Откуцаје мог срца, откуцаје његовог. Насе 
откуцаје. Јер сам сигурна да барем једном у ноћи пуног месеца мислимо једно на друго у 
исто време и неутешно пловимо на истим таласима чежње, чезње за још једним додиром, 
загрљајем, пољупцем. Не волим децембар. То је његов месец. Не волим га јер доноси сву ону 
хладноћу коју је он оставио за собом након свог одласка. И не љутим се. Дозволила сам му. 
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Да ли се овако стари, или само одраста? Зрелост понекада има овај задах огорчења који управо 
осећам и који ми се нимало не допада јер смрди на отужно стајање, на самоћу, на усамљени 
мирни тренутак, а мени недостаје нешто живље, полетније, оно што подиже човека и чини га 
радосним! Недостаје ми моја срећа! Са тим осећањем лежем да спавам када мој свеже окупани 
брат утрчава у собу, увлачи ми се под јорган, грли ме и кажe, ,,Волим те,,. Осећам се себично. 
Зар је могуће да и даље трагам за срећом и неспособна сам да приметим да ми управо на уво 
шапуће да ме воли? Не региструјем је зато што сам је одувек имала и верујем да је то оно што 
ми следује. А не следује ми. И може лако да нестане. Тада бих схватила. Не желим да ишта од 
овога што имам нестане. И да ли је могуће да једну ствар толико идализујем тако да се у 
недостатку исте сматрам несрећном? сам јер схватам да срећу, поред великих, чине и мале 
ствари у којима свакодневно уживам. Срећна сам због сестара и брата из којих црпим сву 
енергију. Срећна сам због сваког следећег сусрета са њима, када се смејемо Не! И одбијам да му 
приуштим то задовољство. Срећна док нас не заболе стомаци. Срећна сам због свог пса, моје 
Луси, због својих дивних пријатеља. Срећна сам када ходам кроз опало, суво лишће, па ми шушти 
под ногама. Срећна сам када слушам легендарног Радета Шербеџију и своју омиљну нумеру Не 
дај се, Инес., када глумим, када миришу асфалти после летњег пљуска,када миришу печене 
паприке, када гледам у пламен свеће без икаквог разлога,када глеам кроз прозор ноћу када 
путујем, када једем плазму, када прочитам добру књигу,кад' се смејем, кад' се други смеју... 
Људски дух је калеидоскоп састављен од милиона огледалаца која, у зависности где светлост 
пада. Ипак, унутар тих испреплетаних дворана са огледалима,неке површине никада не добијају 
прилику да засијају, бећ само леже у мраку, занемарене... Али понекад се у нашем животу догоди 
нешто што нам осветли оно што смо могли да постанемо да смо дозволили светлости да допре 
до тих мрачнх и тајних површина наше душе. Онда схватимо да имамо крила, и да смо их одувек 
имали! 

Majа Младеновић 
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ФРАНЦУСКА 
У ОЧИМА СТУДЕНТА СТАЖИСТЕ 

 
Већ први кадрови из аутобуса, који је превалио 
многе дуге дестинације, наговештавају ми да ће ово 
бити права авантура. Весела група средовечних, као 
и оних „управо венчаних“ гастарбајтера доприноси 
топлој, раздраганој атмосферина не сасвим 
неудобним седиштима. Следе подробна упутствао 
томе како треба чувати личне ствари и застрашујуће 
приче о имигрантима који вешто и неприметно 
скидају минђуше женама и сатове мушкарцима, а ја 
почињем да стрепим да се нисам добро припремила 
за ово путовање и већ се опраштам од торбе чији 
каишеви нису најбоље осигурани. 

 
На сву срећу, стижем у једном комаду у ту 
Француску у којој на сваком кораку вребају 
разнолике обојене опасности, и у којој ме у Поатјеу, 
средњовековном граду на западу земље, дочекују 
само празне улице којима недељом ујутру 
пензионери шетају своје малтезере. Поплочане 
улице града који удише соли океана, разнобојни 
шалони, готичке катедрале, статуа Госпе са Исусом 
која надвисује град и интимни тргови са којих се 
столови и фотеље не померају ни када кафеи 

Које су вам прве асоцијације када чујете реч 
Француска? Град светлости, Ајфелова кула, 

вино, романтика и MoulinRouge. А шта кажете 
на малу промену перспективе? Међу овим 
редовима нећете наћи сцене из осредњих 

љубавних филмова. Кренимо зато заједно на 
путовање. 

 

 
испрате своје последње госте и конобари 
одшетају у непознатом правцу, не изгледају 
ми као погодна сценографија за црну 
хронику. 
Лењост поподневног сунца нагони на 
радозналост, а на сваком углу ме изненађују 
необични куци у којима се модерност спаја 
са прохујалим: дворци заборављених војвода 
сведоче даје витештво нашло свој пут кроз 
векове, књижаре и старинарнице нуде мирис 
свеже пржене кафе и надолазећег пљуска. 
Половне књиге служе се уместо шећера, а 
спорост јулског уживања омамљује чула 
засићена дахом уметности која вам се 
открива на сваком кораку. Уморна од овог 
путовања кроз време, враћам се у своје 
привремено уточиште, један од најстаријих 
универзитета у Француској, који окупља 
студенте са свих страна света. Не само 
Французе, већ и Украјинце, Кинезе, а 
понајвише младе Арапе, којима (замислите!) 
прва помисао није да се разнесу у 
факултетској мензи међу сиревима, 
посластицама и осталим ђаконијама. Они, 
као и ми остали, траже прилику да изграде 
своју будућност у окружењу које не осећају 
својим, далеко од породице и без прилике да 
са неким проговоре на матерњем језику.  

Дворац из 12.века и статуа Јованке 
Орлеанке 
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.  
И док пратим касновечерњи залазак Сунца из 
дневне собе студентског дома у којој се жустро 
игра билијар и стони фудбал, а још жустрије навија, 
питам се да ли су различити језици заиста 
проклетство човечанства. А весела лица чији се 
узвици мешају у занесеном објашњавању уверавају 
ме да сесви ми можемо разумети, без обзира на то 
коју страну света представљамо, само уколико то 
желимо. 
Из престонице средњовековних краљева запутила 
сам се на југ, у истраживање хваљене Азурне обале.  
Литице и маслињаци сакривају   градиће у камену и 
цвећу, уточишта модерних уметника и  радозналих 
туриста жељних аутентичне Провансе  у потрази за  
занимљивим сувенирима.Локалним аутобусом, у 
коме се овога пута Французи распитују одакле 
долазим и где сам се упутила стижем у фамозни 
Сен Тропе, стециштевисоког друштва и још виших 
цена. А шта ме то чека на улицама Сен Тропеа, мог 
првог јутра у луксузном летовалишту? Празне 
улице којима тек повремено протрчи који ознојени 
младић што убрзано обавља набавку за своје 
послодавце или унезверени пар туриста са 
ранчевима на леђима и плановима града у рукама 
(ја припадам овој групи). 
Овде живот почиње по подне, и  ништа не открива 
да се иза високих капија приморског гадића крију 
велелепне виле од погледа заклоњене 
медитеранским растињем. Заправо, готово ништа,  
све док не прошетам луком у којој укотвљене 
дремају  огланцане јахте, а у уз обалу збијеним 
кафеима препланула господа у поло мајицама лењо 
наздрављају са својим госпама  које беспрекоран 
тен чувају под  летњим шеширима. 
 

 
Ипак, вода светлуца, једрењаци се 
љуљушкају на пучини и немогуће је не 
препустити се чарима Средоземља, не 
сањарити на  загрејаном песку, не уживати у 
одмереној свежини септембарског мора. 
Прави је ужитак изгубити се у лавиринту  
калдрмисаних уличица у којима вас изненаде 
уметнички атељеи на отвореном, мали 
породични музеји и  млади Немци и 
Британци који шетају своје нове мокасине.

 
У чари и зачкољице живота на овом 
благословеном парчету планете упутиће ме 
на први поглед неспојива дружина из 
породичног одмаралишта у коме стичем 
радно искуство. Пар младих Тунижана у 
потрази за бољим животом, експлозивна 
Португалка на школској пракси, расејана 
Пољакиња затрпана хрпом папира, насмејана 
четрдесетогодишња Алзашанка, мајка троје 
деце и намћорасти кувар који своје 
специјалитете увек чува за нас, најмлађе.   
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Ова необична групица подсетиће ме да ништа није 
немогуће уколико му приступимо отвореним срцем, 
разговор са ведрим мештанима који лењо хране 
голубове, откриће ми занимљивости које овај градић 
удаљавају од фаме ексклузивног летовалишта. 
Наиме, сазнаћу да се у Сен Тропеу не сме 
пропустити пијачни дан,да се на градском гробљу се 
сахрањују само они који су у њему рођени, да се у 
току летње сезоне број становника упетостручи и да 
мисле да је Брижит Бардо ових дана у својој  вили  
тик уз обалу. Изборани старчићи ће вам врло радо 
испричати своју породичну историју и позвати вас 
на партију боћања на градском тргу и на

 

тај начин вам дочарати онај јединствени дух 
Француске који не можете наћи међу страницама 
школских уџбеника или туристичких водича, 
можда чак ни у овом тексту.Abientôt! 

 

Невена Ристић 

 крокодили не могу да избаце свој језик 
напоље? 

 се просечна особа смеје 15 пута дневно? 

 је пецање најучесталији спорт на свету? 

 је фудбал најгледанији спорт на свету? 

 срце у просеку откуца 101.000 пута дневно? 

 је збир бројева са супротних страна коцкице 
за јамб увек 7  

 у просеку човек изговори скоро 5.000 речи 
дневно, ипак 80% од тога прича сам са 
собом? 
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Веома сиромашан човек живео је са 
својом женом. 
Једнога дана његова жена, која је имала 
веома дугу косу, замолила га је да јој 
купи чешаљ за косу. Човек се осећао 
тужно и рекао је да нема довољно новца 
чак ни да поправи каиш на сату који је 
пукао. Она није инсистирала. 
Сутра дан чевек је пролазио поред 
радње са сатовима, застао на тренутак и 
одлучио! Продао је свој оштећени сат по 
ниској цени, а онда отишао и купио 
чешаљ за своју жену. Увече се вратио с 
посла са чешљем у руци спреман да га 
да својој жени. Био је изненађен када ју 
је видио ошишану са веома кратком 
косом. Она је продала своју косу и 
држала у руци нови каиш за сат!  

                    НЕСПОРАЗУМ 

Лежао је човек под великим храстом, па 
угледа врезе од бундеве, где се успузала 
уз храст. На врезе беше велика бундева, а 
на храсту много жира. Боже мој, зашто си 
створио на оволиком храсту мали род на, 
а на овакој врезе оволику бундеву.Боље 
би било да на храсту рађају бундеве, а на 
врезе жир: мало на малом, а велика на 
великом! "Тек што то рече, духну ветар и 
један жир падне и пљесну човека посред 
носа. Њему полетеше свици на очи  а на 
нос удари крв. Кад му мало умину бол, он 
рече :Бог зна шта ради! Срећа што беше 
мали жир а да беше велика бундева, 
морао бих сад грдан ходати без носа по 
свету." 

ЗНА БОГ ШТА РАДИ 

 

 

Некакав Турчин сврне с пута у поток да се 
напије воде, па га ухвати хајдук, а он онда, 
дозвавши свога друга, који је био остао на 
путу, каже му:-„Ходи, ухватио сам хајдука.“ 

Друг му одговори:- „Кад си га ухватио, а ти га 
поведи амо“. Онда му он каже: „Ама неће да 
иде“. Кад му друг на то рече: „Ако неће да иде, 
а ти га пусти“, а он му одговори: „Пустио бих 
ја њега, али неће он мене“. 

ПУСТИО БИХ ЈА ЊЕГА, АЛИ НЕЋЕ ОН 
МЕНЕ 
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Свет филма 
-филмови који су нам привукли пажњу- 

Теорија свега  
 

Теорија свега је невероватна и 
позитивна прича о једном од највећих 
светских умова данашњице, чувеном 
астрофизичару Стивену Хокингу и о 
двоје људи који ће пребродити огромне 
проблеме уз помоћ љубави. Филм је 
заснован на мемоарима Џејна Хокинга 
Путовање до бесконачности-Мој живот 
са Стивеном . 

Педесет нијанси сиве 
 

Када студенткиња књижевности Anastasia 
Steele oде интервјуисати младога 
предузетника Christiana Greya, тада  
упознајелепог, врло интелигентног и 
застрашујућег мушкарца. Неискусна Ана са 
страхом схвата да жели тог мушкарца и да 
се  упркос његовој тајанственој 
суздржљивости, очајнички жели зближити с 
њим. Не могавши одолети Аниној 
ненаметљивој лепоти, памети и 
слободоумноме духу, Греј признаје да и он 
њу жели, али под сопственим условима. 
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Сарадници: 

Наталија Стојановић 
Софија Стојановић 
Анђела Бошковић 

Милош Ракић 
Наталија Панчић 
Јована Лепојев 
Анђела Костић 
Вера Стоиљков 
Марија Пејчић 

Милица Младеновић 
Маја Младеновић 

Невена Ристић 

Рецезент: 
 

Проф. Мирослав Ђорђевић 

 
Техничка обрада: 

 
Проф. Данијела 

Стојановић-Јовановић 
Анђела Костић 
Милош Ракић 

Гимназија са Домом 
ученика Вук Караџић у 

Бабушници 
Омладинских бригада бб. 

Бабушница, тел. 
010/385026 

Девојка је чекала авион у чекаоници једног великог 
аеродрома. Пошто је требала дуго чекати, одлучила је 
купити књигу да јој време брже прође. Купила је књигу и 
пакетић кекса. Села је у чекаоницу ВИП да је нико не би 
узнемиравао. Поред ње је била столица са кексом, а са 
друге један господин који је читао новине. Кад је она 
почела узимати кекс и господин је узео један. Она се 
шокирала, али ништа није рекла и наставила је да чита 
књигу. У себи је помислила: ма гле ти ово, да само имам 
мало више храбрости, ударила би га ... Сваки пут кад је 
она узимала један кекс, човек поред ње, не обазирући се ни 
на шта, је узимао исто тако један. Наставили су тако док 
није остао само један у пакету и дјевојка помисли: Баш ме 
занима шта ће сад направити !!! Човек узе последњи и 
подели га на двоје! Ово је заиста превише, она се зацрвени 
од љутње, узе своје ствари, књигу, торбу и оде према 
излазу из чекаонице. Када се осећала мало боље, након што 
ју је прошла љутња, села је на место где није било никога 
да не би опет било изненађења. Затвори књигу и отвори 
торбу да је убаци ... у том тренутку спази пакетић кекса 
још увек нетакнут. Посрами се и тек тада схвати да су 
кекси, исти као њени, били од господина који је седео поред 
ње, али који је без шокирања, нервозе или препотенције, 
поделио и свој последњи комад са њом, тотално супротно 
од ње, која је била љута и повређена. 

Туђи кекс 



 


