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Априла месеца навршава се 
једанаест година активног рада 
Регионалног центра за таленте 

„Михајло Пупин“ из Панчева. Данас је 
то институција са јасно дефинисаним 
циљевима. Ове школске године, у Центру 
се ради са телентованом децом у чак 
тринаест области: математика, биологија, 
физика, хемија, програмирање, екологија, 
географија, историја, енглески језик, 
граматика и стилистика српског језика, 
књижевност и креативно писање, позо-
ришна и филмска уметност и ликовна 
уметност. Око 300 ученика похађа сталну 
школу Центра у 27 одељења. То је цела 
једна нова школа, у којој  наша деца 
предано изучавају наведене предмете 
као нови савремени вид ваншколских 
активности. У 2010. години, у организацији 
РЦТ организовано је седам истраживачко-
радионичарских колонија и две екскурзије, припремљене 
су и изведене три позоришне представе, организоване су 
изложбе, семинари, пројекције филмова ... Центар је постао 
истински сервис свих ученика који имају потребу да своје 
знање унапреде са вршњацима чија су стремљења слична, 
а превазилазе оквире редовне школске наставе. 

У раду Центра протекле календарске године било 
је више значајних помака. Истакао бих развијање 
сарадње са Теоретским лицејом „Доситеј Обрадовић” из 
Темишвара (познатији као Српска гимназија у Темишвару). 
Представници Центра посетили су темишварску гимназију, 
приказане су обе представе групе за филмску и позоришну 
уметност („Боинг-боинг” и „Кокошка”), приказан је филм 
снимљен на 10. филмској колонији у Делиблатској пешчари 
“Приче из Гадуре”. Ученици и професори из Темишвара били 
су гости на нашим колонијама српског језика (новембра 
2010) и математике (фебруара 2011). Ученици темишварске 
гимназије учествовали су на конкурсима из ликовне 
уметности и књижевности. Група за историју посетила 
је Темишвар приликом једнодневне посете, марта ове 
године. Сарадња је крунисана потписивањем Протокола о 
сарадњи између РЦТ „Михајло Пупин” и Лицеума „Доситеј 
Обрадовић”.

Истакао бих и нашу сарадњу са МЗ Идвор и покушај 
да се у родном месту Михајла Пупина, остваре услови за 
реализацију Кампа у организацији Центра. Поседујемо 
велико искуство које се огледа у успешној организацији 
наших колонија. До сада је организовано преко тридесет 
оваквих боравака наших ученика ван Панчева. Колоније су 
трајале од три до четрнаест дана и ученици су се бавили 
продубљивањем својих знања у чак девет различитих 
области. Намера нам је да се то искуство пренесе и на 
ученике који нису са територије града Панчева.

Награде најуспешнијим ученицима Центра додељена 
је 9. октобра прошле године у Идвору. Ранијих година 
смо ми орагнизовали „Дан Михајла Пупина” и награде 
смо додељивали у нашој скупштинској сали. Овај пут је 
направљен изузетак, прикључили смо се свечаности коју 
је организовала МЗ Идвор и Друштво проналазача Србије. 
У публици су били председник САНУ, академик Никола 
Хајдин, академик Никола Тасић, академик Александар 
Маринчић и многи други. Морам нагласити да су награђени 
ученици Центра приликом доделе диплома били веома 
срдачно поздрављени.

У ову школску календарску годину ушло се са мање 
средстава, јаснијом визијом и већом решеношћу да 
радимо колико боље можемо у оквирима дозвољених нам 

могућности. Купљене су лабораторије за хемију, физику 
и биологију. (Једини прави начин да се ствара научни 
подмладак јесу практичне вежбе. Епрувете, микроскопи и 
разни инструменти не смеју за ученике бити апстракције 
виђене на аплетима скинутим са интернета.) Остварена 
је сарадња са Астрономским друштвом „Милутин 
Миланковић” из Панчева, одржан је семинар за педагоге 
и психологе панчевачких школа на тему даровитости 
ученика...

Много је урађено, али је много и онога што треба да 
урадимо. Рад са ученицима који желе да раде и који се не 
стиде када кажу да желе да уче – њихове предаваче из 
Регионалног центра може само да мотивише да пробају 
да им пруже још више. Овај Центар није дело само оних 
који се са ученицима друже у учионици, иза њега стоји 

град. Ученици који похађају Центар нису Центрова деца, 
него деца овог града – она најбоља – и зато треба да нам је 
свима јасна одговорност пред чињеницом да су у Центру 
ти ученици окупљени на једном месту и да им  треба 
помоћи највише што се може.

Једног дана, а то ће бити врло брзо, они ће водити 
Панчево.

 мр Драгољуб Цуцић
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
Преглед дешавања у Центру

*Захваљујући панчевачком Регионалном центру за 
таленте „Михајло Пупин“, чланови Актива педагога и 
психолога основних и средњих школа били су  у прилици 
да половином марта прошле године, у просторијамa 
Клуба просветних радника у Панчеву прате још једaн 
интересантан семинар из области рада са надареним 
ученицима.

Семинар је водила др Славица Максић, научни 
саветник Института за педагошка истраживања из 
Београда, институције која се једина у Србији бави 
научним  истраживањем  ове области.

Семинару је присуствовало дванаесторо психолога 

и педагога са територије града Панчева. Сви они су се 
активно укључили у предавање, констатујући да је тема 
веома значајна и занимљива, као и да је неопходно 
наставити даљи рад и истраживања на ову и на сродне 
теме.

*На 8. Регионалној уметничкој смотри ученика Баната, 
одржаној 8. априла у Градској библиотеци Панчева,  
под покровитељством Регионалног центра за таленте  
„Михајло Пупин”,  званично су објављени резултати са 
ликовног и књижевног конкурса за текућу школску годину 
уз пригодан програм, пред око 200 посетилаца. 

*На 28. Републичком семинару о настави физике за 
основну и средње школе 2010, одржаном у Врњачкој Бањи 
од 9. до 11. априла, предавачи физике у Центру Љиљана 
Јанковић, др Ненад Лазаров и мр Драгољуб Цуцић 
усмено су и на постер презентацији представили рад  
„Зимска школа физике Дивчибаре 2010“, који су заједно 
са наставником Миливојем Видићем, такође предавачем 
у Центру, написали.

*28. априла, група полазника филмске и драмске групе 
овога Центра, као и руководилац групе и сарадник у Центру 
Иван Ракиџић, посетили су Гимназију  „Бољаи“ у Сенти. 
Повод за ову посету је редовно годишње представљање 
филмова ученика ове Гимназије.

*9. по реду Регионална смотра истраживачких радова 
ученика Баната одржана је 8. маја у Гимназији „Урош 
Предић” у Панчеву.

*15. маја, у читаоници Градске библиотеке Панчево, 
ментoри Александра Ђурђевић и Мирјана Петровић, 
заједно са ученицима 2. разреда Гимназије „Урош Предић” 
Милицом Јанков, Барбаром Лобода и Савом Веселиновом 
одржали су успешну презентацију и предавање тематски 
названу „Врсте”, које се тицало еволуционе теорије и 
диверзитета. Како је ово уједно и година диверзитета, 
комплетан садржај манифестације овогодишњег дешавања 
„Ноћ музеја”, на којем је учествовао и Центар, био је тематски 
одређен диверзитетом као феноменом.

 Детаљ са предавања др Славице Максић

*26. маја, драмска група „Charlie“, Регионалног центра 

за таленте „Михајло Пупин“, на позив Савеза Срба из 

Темишвара, одиграла је у Темишвару своју најновију 

позоришну представу „Боинг-боинг“.

*53. Републичка 

смотра 
истраживачких 

радова надарених 

ученика Србије 

је одржана 5. и 

6. јуна у школи 

„Ослободиоци 

Београда“ у 
Београду.

*25. августа је одржан састанак Програмског савета 
Регионалног центра.

*У понедељак, 29. августа, чланови Програмског савета 
Центра посетили су Идвор, родно место Михајла Пупина. 
Посета је била организована у циљу јаснијег дефинисања 
ресурса које Идвор поседује како би се почело са 
остваривањем идеје „Летњег кампа за надарене Михајло 
Пупин у Идвору”. 

*У петак, 24. септембра, у свечаној сали Српске 
гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару, 
одржана је премијера телевизијског филма  „Приче 
из Гадура“, који су реализовали у оквиру Филмске 
колоније „Делиблатски песак 2010“, полазници групе за филмску уметност Регионалног центра за таленте 
„Михајло Пупин”, као и глумци драмске групе „Charlie“.

*Група за историју РЦТ била је на екскурзији у 
Гамзиграду, у суботу, 2. октобра.

*Поводом  „Дана Михајла Пупина”, који се организује на рођендан Михајла Пупина,  додељене су награде најуспешнијим полазницима Центра. Свечаност је била присаједињена Октобарским сусретима проналазача за 2010. годину, која се организује такође 9. октобра у Идвору. У оквиру свечаног програма су и додељене награде најуспешнијим полазницима Центра за школску 2009/10. годину.

*29. октобра је одржан састанак УО Регионалног 
центра.

*НИС Петрол, Рафинерија нафте Панчево је и 
ове године донирала групе за биологију и хемију 
хемикалијама и хемијским прибором, који ће им 
послужити већ од петка на колонији на Дивчибарама, а 
затим у лабораторији Центра.

*У четвртак, 25. новембра, у „Студентском“ 
организован је Први панчевачки фестивал физике 
коме су присуствовале све групе за физику у Центру.

*У четвртак, 2. децембра, у Народном дому у Идвору 
потписан је Протокол о сарадњи између Регионалног 
центра за таленте „Михајло Пупин”, Општине Ковачица 
и Месне заједнице Идвор. Протокол се тиче сарадње на 
покретању Кампа за даровите ученике у Идвору.

*У петак, 3. децембра, у „Студентском” je одржана 
представа „Кратак комад о дугом путовању у Европу”, 
групе за кретативно писање при Центру. 
Ова представа је била завршни чин започетог рада на 
Колонији одржаној од 5. до 12. новембра, на којој су 
се њени полазници бавили изучавањем: језика филма 
и позоришта; појмовником; стилским средствима; 
хронолошким и ретроспективним приповедањем; 
хумореском; жанровима у књижевности и у филму; 
ауторским филмом; документарним у књижевности и 
филму; идејним слојем и значењем.

*У недељу, 5. децембра, 
70 предавача и ученика 
(физике, биологије и 
екологије) посетило 
је 4. Фестивал науке,  
манифестацију коју Центар 
прати од оснивања. Након 
двоипочасовног боравка на 
Фестивалу науке, кренуло 
се у обилазак Музеја науке 
и технике, где је група из 
Центра провела још један 
сат.

*У суботу, 20. новембра, групе за физику 8. и 7. 
разреда су обишле изложбу  „Подстицајна физика”, 
која је изложена у холу Општине Нови Београд. 
Дочекала их је аутор изложбе проф. др Мирјана 
Поповић Божић, која је том приликом одржала и 
пригодно предавање ученицима.

 Представа

Фотографија са маскотом 
Фестивала науке

*Потписивање 
протокола о 
сарадњи између 
Српске гимназије 
„Доситеј Обрадовић“ 
из Темишвара и 
Регионалног центра за 
таленте „Михајло Пупин“ 
из Панчева, 19. јануара 
2011. године

*На 10. јубиларној, филмској колонији  

„Делиблатски песак”, одржаној на Девојачком 

бунару од 5. до 16. јула ове године, полазници 

Регионалног центра за таленте  „Михајло Пупин” 

снимили су један четрдесетоминутни телевизијски 

филм. Овогодишња филмска колонија, као 

завршни испит за претходну школску годину, 

протекла је у изузетно радној атмосфери.

*У петак, 17. децембра, у централном холу 

владе АП Војводина, Бранко Грбић и Стефан 

Шушњар, ученици 1. разреда Математичке 

гимназије и полазници у Центру, добили су 

награде од Покрајинског секретаријата за 

успешност у 2010. години.
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 8. РЕГИОНАЛНА СМОТРА 
УМЕТНИЧКИХ РАДОВА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА 

ЈУЖНОБАНАТСКОГ, СРЕДЊЕБАНАТСКОГ 
И СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА 2009/10. ГОДИНЕ

На Осмој регионалној уметничкој смотри ученика Баната, одржаној 8. априла у Градској библиотеци Панчева, под 
покровитељством Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”, званично су  објављени резултати са ликовног и књижевног 
конкурса за текућу школску годину, уз пригодан програм, пред око 200 посетилаца. Као и сваке године, отворена је ликовна 
изложба најуспешнијих радова пристиглих на конкурс Центра, одржано књижевно вече награђених на књижевном конкурсу 
и представљен нови број часописа „Пупин“, гласила Центра.

Програм су водиле чланице Центра за таленте Марија Теодора Меневски и Олгица Антић.  Након уводних речи, директор 
Центра Драгољуб Цуцић је отворио Смотру у читаоници библиотеке. Ученицима награђеним за књижевне радове награде су 
поделили Јелена Журић (ментор групе за уметничко писање при Центру) и Бојан Васић, песник и некадашњи члан Центра а 
данас у улози председника жирија. Након тога су додељене награде ученицима награђеним на ликовном конкурсу. Награде је 
поделио Светозар Алексић, ментор групе за ликовне уметности. 

Смотра је настављена разгледањем ликовне изложбе у галерији библиотеке, где су били изложени награђени радови, 
најбољи радови из ужег избора, као и радови групе студената са 2. године Академије примењених уметности у Београду (који 
раде при Центру за таленте).  

9. РЕГИОНАЛНА СМОТРА ИСТРАЖИВАЧКИХ 
РАДОВА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

 ЈУЖНОБАНАТСКОГ, СРЕДЊЕБАНАТСКОГ 
И СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА 2009/10. ГОДИНЕ

Девета  по реду Регионална смотра истраживачких радова ученика Баната одржана је 8. маја у Гимназији „Урош Предић” у 
Панчеву. 

За 9. Регионалну смотру истраживачких радова је било пријављено 30 ученика у 10 истраживачких области са 25 радова из 
6 средњих школа у Банату. На Републичку смотру се пласирало 17 ученика који су представљали своје радове у 8 области.

 
р.б. Име Презиме Предмет Назив рада Име школе 

1 Тамара Ћурчић Књижевност Збирка прича "Буђење" Гимназија  
"Душан Васиљев" 

2 Тијана  Тизић Књижевност Хумор и сатира Јарослава Хашека Гимназија  
"Душан Васиљев" 

3 Марија 
Теодеора Меновски Књижевност Имам осећај да ћу променити свет 

до краје песме 
Гимназија  

"Урош Предић" 

4 Јована Урошевић Српски језик Речнички корпус на не- Гимназија  
"Урош Предић" 

5 Јелена Маринковић Српски језик Језик телевизијских реклама Гимназија  
"Урош Предић" 

6 Милица Маринковић Српски језик Језик телевизијских реклама Гимназија  
"Урош Предић" 

7 Теа Цвијановић Енглески језик Oskar Wilde Гимназија  
"Урош Предић" 

8 Златко  Величковић Енглески језик Latin American Dances Економска школа "Паја Маргановић“ 

9 Миљана    Видосављевић Енглески језик The United Arab Emirates Гимназија  
"Урош Предић" 

10 Андреа Сернчеш Историја Србија и српско друштво у XIII 
веку 

Гимназија  
"Урош Предић" 

11 Дуња Перковић Историја Војска и војна тактика у 
средњовековној Европи 

Гимназија  
"Урош Предић" 

12 Есмер Фејзић Хемија 

Испитивање садржаја и 
концентрације К и аскорбинске 
киселине у екстрактима грожђа 

отела, белог грожђа, виноградарске 
брескве и шљиве 

Гимназија 
"Борислав Петров Браца" 

13 Тамара Томић Хемија Сребро од руде до накита. 
Пречишћавање сребра 

Гимназија  
"Урош Предић" 

14 Марија Ћирић Хемија 

Компаративна анализа етарских 
уља Thumus serpyllum добијених 
помоћу месићке воде и воде из 

водовода 

Гимназија 
"Борислав Петров Браца" 

15 Дејан Томић Информатика 
"Мој број" 

програм за налажење најбољег 
решења из истоимене игре 

Математичка гимназија 

16 Милица Гаврилов Географија 
Фактори који утичу на режим 
фреатске издани на подручију 

општине Кикинда 

Гимназија  
"Душан Васиљев" 

17 Рената  Мехеш Екологија Карактеризација стамбеног отпада 
у општини Панчево 

Техничка школа  
"23 мај" 
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  53. РЕПУБЛИЧКА СМОТРА 

РАДОВА НАУЧНОГ И УМЕТНИЧКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 

ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ
У Београду је 29. и 30. маја  одржана 53. Републичка смотра истраживачких радова ученика Србије. На смотри је 

учествовало 412 ученика из 12 области. Ученици су били првог дана тестирани, а оба дана су комисије испитивале 
ученике и оцењивале радове којима су се они пласирали на Републичку смотру. Постер презентација и отварање смотре 
одржани су у Музеју војске на Калемегдану, у суботу, 29. маја, у вечерњим часовима.

Од 17 ученика из Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”, који су се пласирали на Републичку смотру, 
награђено је 3 ученика трећим местом (Рената Мехеш, ТШ „23. мај” – Панчево, Милица Маринковић, Гимназија „Урош 
Предић” – Панчево и Дејан Томић, Математичка гимназија – Београд) и 5 ученика специјалном наградом за изузетан 
и оригиналан рад на смотри (Тамара Томић, Гимназија „Урош Предић” – Панчево, Милица Гаврилов, Гимназија „Душан 
Васиљев” – Кикинда, Рената Мехеш, ТШ “23. мај” – Панчево, Милица Маринковић, Гимназија „Урош Предић” – Панчево и 
Јелена Маринковић, Гимназија „Урош Предић” – Панчево).

Учесници Регионалне смотре
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НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ 
У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ

1. Бранко Грбић, 8. разред, Математичка гимназија – Београд, прво место на 
Републичком такмичењу из математике

2. Дарко Мијатов, 8. разред, ОШ „Жарко Зрењанин“ – Качарево, друго место на 
Републичком такмичењу из математике

3. Стефан Шушњар, 8. разред, Математичка гимназија – Београд, треће место на 
Републичком такмичењу из математике и прво место на Републичком такмичењу из 
физике

4. Стефан Стојку, 2. разред, Гимназија „Урош Предић“ – Панчево, треће место на 
Републичком такмичењу из физике

5. Чедомир Жебељан, 1. разред, СШ ПТТ – Београд, прво место на Републичком 
такмичењу из основа електротехнике 1.

6. Јелена Маринковић, 2. разред, Гимназија „Урош Предић“ –  Панчево, друго место 
на Републичком такмичењу из српског језика и специјална награда на Републичкој 
смотри истраживачких радова

7. Милица Маринковић, 2. разред, Гимназија  „Урош Предић“ –  Панчево, друго место 
на Републичком такмичењу из српског језика, треће место на Републичкој смотри 
истраживачких радова и специјална награда на Републичкој смотри истраживачких 
радова

8. Рената Мехеш, 3. разред, ТШ  „23. мај“ – Панчево, треће место на Републичкој 
смотри истраживачких радова и специјална награда на Републичкој смотри 
истраживачких радова

9. Дејан Томић, 3. разред, Математичка гимназија – Београд, треће место на 
Републичкој смотри истраживачких радова 

10. Тамара Томић, 2. разред, Гимназија „Урош Предић“ – Панчево, специјална 
награда на Републичкој смотри истраживачких радова

 

Посебно желимо да захвалимо за финансијску и било какву другу 

подршку приликом обављања наших активности –  следећим установама, 

организацијама и предузећима:

1. Извршна власт града Панчева;

2. Секретаријат за јавне службе и социјална питања;

3. Министраство просвете Републике Србије;

4. Министарство културе Републике Србије;

5. Покрајински секретаријат за културу;

6. Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење Панчева;

7. Гимназија  „Урош Предић“ - Панчево;

8. НИС Петрол Рафинерија нафте Панчево;

9. Градска библиотека Панчево;

10. Електромреже Србије и мр Јовану Јовићу, руководиоцу службе за 

релејну заштиту;

11. Народни музеј града Панчева;

12. Културни центар Панчево;

13. СЗМР Плави Дунав;

14. Војводинапут Панчево;

15. Окружни затвор;

16. Дом за ЛОМР „Срце у Јабуци“ Јабука;

17. Модна кућа ПАСАЖ

руководилац Центра
мр Драгољуб Цуцић

Захвалница
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Додела награда најуспешнијим ученицима Центра на свечаности у Идвору

Десет најуспешнијих ученика Центра у календарској 2010. години, према резултатима са такмичења и смотри, 
присуствовало је 9. октобра свечаности „Октобарски сусрети проналазача 2010“, у Народном дому у Идвору, у 
организацији  „Фондације Младен Седлак“ и САНУ.

Оно по чему се разликовала овогодишња 
додела диплома и награда јесте да су свечаности 
присуствовали председник САНУ академик 
Никола Хајден, академик Александар Маринчић, 
академик Никола Тасић, низ званица из културе, 
политичког врха државе и представника 
привреде. Када су ученици Центра представ-
љани, поздрављени су великим аплаузом.

Оно што је посебно увеличало свечаност 
поводом присуства ученика Центра јесте награда 
„Златна медаља са ликом Младена Седлака“ коју 
је добио Бранко Грбић за изузетне доприносе 
током протекле календарске године.

Свечана додела награда најуспешнијим ученицима 
основних и средњих школа у Војводини 

У петак, 17. децембра, у свечаном холу Владе 
АП Војводине организована је додела награда и 
признања најуспешнијим ученицима основних 
и средњих школа са територије Војводине 
и њиховим менторима. Награђени су били 
подељени по следећим областима: наука, техника, 
уметност и спорт.

Награде је добио 31 ученик и 30 ментора. 
Награђени су следећи ученици из Панчева:
Милан Иван, ученик 3. разреда Средње 

балетске школе „Димитрије Парлаћ“ из Панчева, 
за прву награду и звање лауреата на Републичком 
такмичењу у соло игри.

Марко Спасов, ученик 4. разреда Гимназије 
„Урош Предић“ из Панчева, за прво место на 
Балканском шампионату у пливању у дисциплини 
50 метара леђно.

Бранко Грбић, ученик 8 разреда (прошле школске године) Математичке гимназије из Београда и члан Регионалног 
центра за таленте „Михајло Пупин“ из Панчева, за освојено прво место на државном кадетском такмичењу у шаху.

Специјалне похвале добили су Панчевци:
Стефан Шушњар, ученик 8 разреда Математичке гимназије из Београда и члан Регионалног центра за таленте 

„Михајло Пупин“ из Панчева, за освојено прво место на Републичком такмичењу из физике и трећег места на Републичком 
такмичењу из математике. 

Часлав Брујић, ученик 4. разреда основне Музичке школе „Јован Бандур“ из Панчева и ученик 8. разреда ОШ „Бранко 
Радичевић“ из Панчева, за мноштво награда протекле школске године и посебно прву награду за соло фагот на Фестивалу 
музичких и балетских школа Србије. 

Похваљени су и:  Бранко Грбић, за успешност у математици; Теодора Бончић, за успешност у немачком језику; 
Алекса Маринковић, за успешност у музици, Милена Огризовић, за успешност у балету, Марија Милица Сушец, 
за успешност у ликовној уметности; Михаи Чобан, за успешност у ликовној уметности; Ученици креативне музејске 
радионице – Панчево, за успешност у ликовној уметности.

 Ученици Центра након доделе награде, у средини седи академик Маринчић

екскурзије

Екскурзија групе за 
физику у ТЕ Морава

Двадест и три полазника групе за физику (8. разред 
и средњошколци) у суботу су, 13. новембра, посетили ТЕ 
Морава код Свилајнца. Поред стручног дела екскурзије, 
остатак дана су провели у обиласку манастира Манасија и 
Ресавске пећине.  Са ученицима и ученицама су на екскур-
зији били њихови професори Љиљана Јанковић, др Ненад 
Лазаров и мр Драгољуб Цуцић. Вођа пута и организатор 
екскурзије је био мр Јован Јовић, руководилац службе за 

релејну заштиту у 
Електромрежама 
Србије.

За реализацију 
екскурзије 
захваљујемо мр 
Јовану Јовићу, 
ТЕ Морава и 
НИС-Петролу 
Рафинерија нафте 
Панчево.

Екскурзијe групе за 
историју Гамзиград

Наша „историјска дружина“ овога пута упутила се 
траговима римских царева у источној Србији. У нашој 
непосредној близини налази се археолошко налазиште 
Felix Romuliana, данашњи Гамзиград. На том простору 
ископана је једним делом некадашња римска палата коју 
је саградио Гај Валерије Максимилијан у 3. веку, у част 
своје мајке Ромулијане. Име овог локалитета није заправо 
дуго било познато; таблица са натписом Felix Romuliana 
(срећна Ромулијана) пронађена је тек 1984. године. 
Максимилијан је био Диоклецијанов зет, а после његове 
смрти постао је римски цар. Сматра се да су  његова 
мајка и он сахрањени управо на овом локалитету јер су 
пронађене и две  гробнице. Занимљиво је да је Гај Валерије 

носио надимак Арметариус, што значи говедар. Сви су се 
у нашој групи  зачудили кад нам је водич рекао како је 
заправо потребно још много година како би се ископала 
читава палата; ископани су само обриси палате јер је 
новац највећи проблем у организацији даљег ископавања. 
Овде смо имали прилике да видимо дивне подне мозаике, 
који представљају велико благо у европској уметности 

(припадају Константиновом добу). Битно је напоменути да 
је Felix Romuliana од 2007. године заштићена УНЕСКО-ом.

У нашој близини налази се још једно археолошко 
налазиште – Виминацијум (12км од Пожаревца). За разлику 
од Felix Romulianе, оно није представљало палату, већ је 
било римски војни логор који је постајао у периоду од 1. до 
7. века. Имало је сличну судбину као и претходни локалитет. 
Обновљен је од стране Јустинијана Првог, а порушено је 

доласком Словена и Хуна, да би се потпуно угасило у 7. 
веку. Felix Romuliana од 11. века није имала никакву улогу.

Виминацијум је једно време био главни град Горње 

 Постројење ТЕ Морава
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Мезије, која је у оквиру Римског царства обухватала велики део данашње 
Србије, део Бугарске и Македоније. Под Хадријаном је овај град постао 
муниципија, град са великом аутономијом.

У оквиру овог локалитета може се видети маузолеј Хостијана, сина цара 
Трајана, остатак римских терми, које су добро очуване. Управо се врше 

ископавања амфитеатра. Многи антиквитети који су 
овде ископани чувају се у Народном музеју у Београду.

Жана Јанковски
Гимназија „Урош Предић“, Панчево

У ПОСЕТИ СРПСКИМ ПРИЈАТЕЉИМА ИЗ ТЕМИШВАРА
Средином марта, чланови групе за Историју РЦТ „Михајло Пупин“ посетили су Темишвар, културно и 

образовно средиште српске националне мањине у Румунији.
Према попису становништва 2002, у Румунији је живело око 25 000 Срба, од чега их је у самом Темишвару 

било 6 000. Управо због тога, у том прелепом граду постоји и Српска гимназија „Доситеј Обрадовић“, чији је 
директор, господин Стева Перинац свечано дочекао наше младе историчаре.

У срдачном разговору, господин Перинац је истакао мултикултуралност Темишвара, који је центар 
области Ердељ. Сем Румуна и Срба, ту живи и ради и доста Мађара и Немаца, те тако у граду, сем српске, 
постоје и мађарска и немачка гимназија. Господин директор је својим младим колегама историчарима 
из Панчева саветовао да морају - ако желе да се баве проучавањем целе области Баната -  макар мало 
познавати немачки, румунски и мађарски језик, јер су многи документи похрањени у историјским архивима 
писани управо на тим језицима.

Потом је уследио обилазак неких од знаменитости Темишвара. Младе историчаре је кроз улице и историју 
Темишвара водио њихов колега Саша, професор Историје у Српској гимназији „Доситеј Обрадовић“.

И тако кратак поглед на архитектуру сведочи о снажном и дугом присуству Аустроугарске на овим 
просторима.

О томе најбољи сведочи изглед рестаурираних тргова Слободе и Републике.
Ипак, панчевачким младим историчарима су се највише свиделе оне најстарије зграде и улице, у којима 

су могли осетити снажно присуство старих времена.
Такође, атмосфера овога прелепог града их је подсетила на ону код куће.
Поред много занимљивих података везаних за богату прошлост града, професор Саша је својим младим 

колегама из Панчева испричао и нешто из новије историје. 
Антикомунистичка револуција у Румунији почела је управо овде.
Потом је уследила посета седишту Савеза Срба у Румунији. 
Ту су млади панчевачки историчари здушно и весело дочекани. Задатак ове организације јесте да одржи 

на окупу све Србе на овом простору. Савез објављује и часопис „Наша реч“, који излази на српском језику. 
На крају је уследила посета епархијском двору, где је младе историчаре дочекао лично епископ 

темишварски, владика Лукијан, који се са својим драгим гостима задржао у срдачном и веселом 
разговору.

Из свега наведеног је и више него јасно да су млади историчари провели један прелеп и узбудљив дан 
у коме су научили много тога. Још важније од тога јесте сазнање да су у лепом Темишвару стекли и много 
пријатеља, са којима ће се дружење наставити и у Панчеву, и током боравка на Дивчибарама.

Жана Јанковски, 4. разред
Гимназија „Урош Предић“, Панчево

ФИЛМСКА И ДРАМСКА 
ГРУПА

Посета Гимназији за 
таленте “Бољаи” у 

Сенти

 Група полазника филмске и драмске групе овога 
Центра, као и руководилац групе и сарадник у Центру Иван 
Ракиџић посетили су 28. априла Гимназију „Бољаи“ у Сенти. 
Повод за ову посету је редовна годишња презентација 
филмова ученика ове Гимназије. 

Један од филмова на презентацији био је и филм 
„Speed“, аутора Егона Каченовића, који је реализован 
за време гостовања полазника Гимназије „Бољаи“, на 
прошлогодишњој филмској колонији „Делиблатски песак“, 
а у организцији Регионалног центра за таленте „Михајло 
Пупин“. Том приликом су се глумци из истоименог филма, 
полазници драмске групе из Панчева, представили 
сенћанској публици.

У име Центра за таленте „Михајло Пупин“, директору 
Гимназије „Бољаи“, предато је на поклон више примерака 
различитих издања Центра.

Том приликом разговарано је о будућуј сарадњи и 

размењена су искуства, тако да је остали део дружења 
протекао у изузетно пријатној и конструктивној атмосфери 
са жељом да се ова сарадња настави и у наредном 
периоду.

ГОСТОВАЊЕ  ДРАМСКЕ ГРУПЕ 
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ТАЛЕНТЕ 

„Михајло Пупин“ из 
Панчева у Темишвару

Драмска група „Charlie“, Регионалног центра за 
таленте „Михајло Пупин“, Панчево на позив Савеза Срба 
из Темишвара одиграла 26. маја је у Темишвару своју 
најновију позоришну представу „Боинг-боинг“.

Представа је била намењена првенствено ученицима 
Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, а одиграна је у 
позоришној сали исте гимназије.

Драмска група ни овога пута није изневерила гледаоце 
па је представа изузетно добро примљена од младих 
гледалаца.

Ово гостовање отворило је простор за сарадњу 
Регионалног центра за таленте и темишварске гимназије и 
на другим пољима. Наиме, договорена је размена ученика 
како у драмској, тако и у свим осталим областима које 
покрива Регионални центар за таленте, а који се односе 
на предмете које ученици Српске гимназије у Темишвару 
имају у свом програму. Ово је наишло на добар пријем 
код професора темишварске гимназије као прилика да 

Детаљ са пројекције филмова
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и њихови ученици употпуњују своје знање, а по установљеном 
систему Центра за таленте „Михајло Пупин“.

Договорено је да се са сарадњом почне у што скоријем времену, 
тако да се планира долазак представника гимназије „Доситеј 
Обрадовић“ у Панчево већ током следећег месеца. Гостовање је 
омогућио град Панчево и на тај начин је успостављен још један вид 
сарадње са Србима у Румунији. 

                                                                                    Иван Ракиџић         

ПРЕМИЈЕРА ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ФИЛМА 
„ПРИЧЕ ИЗ ГАДУРА“

ПОЛАЗНИЦИ ГРУПЕ ЗА ФИЛМ И ПОЗОРИШТЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 
ТАЛЕНТЕ  У ТЕМИШВАРУ 

У СРПСКОЈ ГИМНАЗИЈИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

У петак 24. септембра у свечаној сали Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“ у Темишвару одржана је премијера 
телевизијског филма „Приче из Гадура“, који су реализовали у оквиру Филмске колоније „Делиблатски песак 2010“, 
полазници групе за филм , као и глумци драмске групе „Charlie“.

Ова посета је остварена у оквиру, сада већ можемо рећи, традициолналне сарадње РЦТ „Михајло Пупин“, Панчева 
и Српске гимназије „Доситеј Обрадовић“, 
Темишвар.

Филм „Приче из Гадура“ је наишао на 
изванредан пријем код ученика темишварске 
гимназије, а посебно их је обрадовала чињеница 
да су им били представљени глумци филма, тако 
да се у међусобним разговорима и дружењу 
створила једна изузетно добра атмосфера.

Регионални центар за таленте је увео 
праксу да сва догађања и иновације у центру 
буду представљена ученицима темишварске 
гимназије, тако да се сарадња ове две 
образовне установе на обострано задовољство 
проширује.

Овај вид сарадње доприноси бољем 
познавању, успостављању регионалних 
контаката тако да се ускоро планира и долазак 
и учешће ученика из Темишвара на једну од 
колонија Регионалног центра за таленте.

Ментори Александра Ђурђевић и Мирјана Петровић, заједно са ученицима Милицом Јанков, Барбаром Лобода и 
Савом Веселинов одржали су успешну презентацију и предавање које се тицало еволуцуоне теорије и диверзитета. Како 
је ово уједно и година диверзитета, комплетан садржај манифестације „Ноћ музеја” је био тематски одређен диверзитетом 
ка феноменом. 

Посебну чар поставци су дали 
и живи експонати зеба и четири 
јединке различитих варијатета 
јапанског шарана(акваријумске 
врсте) који су заједно са 
различитим врстама сукулентних 
биљака показали управо суштину 
презентације - лепота (опстанак) 
је у различитости и зато је 
треба сачувати. Живе експонате 
обезбедили су Верица Стошић и 
Перица Стошић, којима дугујемо 
захвалност за оживљавање 
презентације.

Једино разочарање било је 
релативно мали број посетилаца 
предавања. Ту чињеницу 
оправдаћемо лошим временским 
условима и заиста богатим 
програмом овогодишње „Ноћи 
музеја“ у Панчеву.

 

 
 Александра Ђурђевић

дипл. биолог                                              

Филмска група у Темишвару

Предавање Саве Веселинова

Два ментора са групе за билогију, заједно са ученицима 2. разреда 
гимназије „Урош Предић” имали су презентацију и предавање 15. маја у 
читаоници Градске библиотеке Панчево тематски названу “Врсте”. Тема 
овогодишње манифестације биле су Врсте и биодиверзитет, поводом 
проглашења текуће године годином биодиверзитета од стране IPCC-а.

Учешће Центра у „Ноћи музеја”
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Потписивање 
протокола о 

сарадњи у Идвору
Камп за даровите ученике 
„Михајло Пупин“ у Идвору

 У четвртак, 2. децембра 2010. године у 12 сати, 
у Народном дому (саграђеном према идеји и 
средствима Михајла Пупина) потписан је Протокол 
о сарадњи између Општине Ковачица, Месне 
заједнице Идвор и Регионалног центра за таленте 
„Михајло Пупин“ из Панчева. Протокол је у име 
Општине Ковачица потписао председник општине 
Мирослав Кришан, у име Месне заједнице Идвор 
председник Душко Белић и у име Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ 
председник УО Марин Перић.

Протокол се односи на координирање заједничких напора да се реализује идеја стара 80 година, а потиче од Михајла 
Пупина, да Идвор постане средиште интелектуалног рада са надареним ученицима. Михајло Пупин је на Банат гледао 
као на Калифорнију ових простора и он је своју идеју пробао да развије тако да се у Идвору на савремен начин обучавају 
млади воћари и повртари. Протоколом је предвиђено да данас  то треба да буду ученици из разних школских области 
које се у Центру за таленте већ више од једне деценије изучавају: математика, физика, биологија, хемија, историја, 
програмирање, екологија, граматика и стилистика српског језика, креативно писање, ликовна уметност, филмска и 
позоришна уметност, ... 

Протокол о сарадњи дефинише споразум о 
заједничким активностима потписника и начин како ће 
оне бити реализоване: заједнички наступ у потраживању 
средстава да се поједини објекти у Идвору ревитализују 
(у овај део активности је укључен и Завод за заштиту 
споменика у Панчеву), заједнички наступ у потраживању 
средстава да се цена боравка у кампу умањи или да 
буде потпуно субвенционисана, програмски садржаји 
су обавеза Центра за таленте (кампови који се успешно 
одржавају већ 10 година са панчевачким ученицима на 
Дивчибарама, Девојачком бунару, Чардаку), дефинисано 
је ко води бригу о инфраструктури и логистици која се 
обезбеђује за одржавање кампова ...

Први камп треба да почне од лета 2011. године и 
одржаваће се у ОШ „Михајло Пупин“ и Народном дому у 
Идвору.

Чин потписавања Протокола у Народном дому у Идвору

- Пронашли смо начин да талентовану децу из Панчева, Баната и целе Србије доведемо овде да проведу 10 дана у 
добром садржају, уз присуство еминентних стручњака из науке, технике, факултета из Новог Сада, Београда, да проведу 
неко време и да чују праве информације из ових области, а да истовремено осете и дух регије кроз дружење у Идвору и 
Банату. Верујемо да ће то и да помогне да се тај квалитет и талентована деца задрже овде рекао је Марин Перић. 

- Вероватно овај пројекат нећемо моћи сами да остваримо. Мислимо да је идеја довољно добра да иза ње стану 
Секретаријат за образовање Војводине, и Министарства просвете, науке и цела Влада Србије и да се направи војвођанска 
Петница у Банату и да све оно што вреди у држави, од физичара, математичара, да се доведу овде, да се доведу еминентни 
стручњаци који ће им пренети знања, и да они одавде оду паметнији него што су дошли -изјавио је Мирослав Кришан. 

Камп ће се организоватии у Идвору, месту које се налази између Новог Сада, Београда, Панчева и Зрењанина, и у 
коме већ постоје објекти потребни за реализацију пројекта. Идвор је и родно место Михајла Пупина, научника који је 
сличну идеју имао још давне 1930. године, а сада га реализује Регинални центар за таленте. 

Посета Идвору
„...Знање, то су златне лествице преко којих се иде у небеса; 

знање је светлост која осветљава наш пут кроз живот и води нас у живот 
будућности пун вечне славе“.

Олимпијада Пупин

Ученички камп одржавао би се у току летњег распуста и трајао би 10 дана. 
Право на учешће имају основци, средњошколци и студенти. У складу са својим 
интересовањима, свако ће моћи да изабере одговарајућу радионицу у којој ће 
узети учешћа, као што су нпр. радионица за лингвистику, креативно писање, 
математику, биологију, екологију, историју, ликовно и др.

Ученици ће бити смештени у идворској основној школи, која се налази 
надомак Музеја Михајла Пупина и његове родне куће, која је задржала изглед и 
дух времена у ком је Пупин одрастао.

Више информација о овоме, као и о многобројним активностима Регионалног 
центра за таленте „Михајло Пупин“ потражите на сајту www.rctpupin.net.

Бојана Стефановски, III 
Гимназија „Урош Предић“, Панчево
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10. ФИЛМСКА КОЛОНИЈА
 ГРУПЕ ЗА ФИЛМСКУ И 

ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, 
ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА 2010.

Припреме за одржавање ове колоније протекле су у изузетно тешким условима, јер је изван свих очекивања 
овогодишња, иако јубиларна, колонија добила умањена средства. Но, и поред тога, захваљујући искуству и ажурности 
организатора  тешкоће су ипак превазиђене. 

У трајању од једанаест дана, полазници колоније, којих је било двадесет и петоро, успешно су реализовали планирани 
задатак. Овогодишњи задатак је био снимање филмске вежбе – тв филма у трајању од четрдесет минута. Филмска 
прича „Прича из Гадура“, састављена је од четири поетски интониране љубавно- социјалне приче из сеоског миљеа, а 
заснована на текстовима Пеција С. Петровића, А. П.Чехова и Александра Обреновића. Задатак је на опште задовољство 
успешно обављен. Филм је био премијерно приказан на четрдесетом „ Жиселу“, у Омољици, на специјалној пројекцији. 
Tакође je био емитован на Телевизији Панчево у оквиру редовног програма.

И ове године у вечерњим часовима приказиване су филмске пројекције и анализирани су приказани филмови. 
Због специфичности времена у коме се радња филма одиграва (између два светска рата) полазници колоније су 

имали прилику да учествују у изради сценографије и костима, како би дочарали аутентичност епохе.
Монтажа филма је обављена у импровизованој просторији за монтажу, тако да је комплетан филм био завршен 

у самој Делиблатској пешчари, а под надзором Весне Ђоловић, дипломираног филмског и тв монтажера, гостујућег 
предавача у Колонији.

На састанку одржаном поводом десетогодишњице филмске колоније задовољни доприносом култури и образовањем 
младих договорено је да наредна Филмска колонија Делиблатски песак буде проширена и летњом школом филма која 
би се одржавала у продуженом термину филмске колоније. Очекујемо да ће ова идеја бити материјално  подржана и од 
стране оних организација које су помогле досадашње одржавање колоније. Као закључак, десета јубиларна филмска 
колонија испунила је очекивања, а обележавању овог јубилеја допринео је и Покрајински секретаријат за културу АП 
Војводине, који је омогућио средства потребна за издавање пригодне брошуре, Десет година филмске колоније,  коју 
су креирали и реализовали полазници колоније.

Детаљ са снимања филма „Приче из Гадуре“ (четрдесетоминутни 
телевизијски филм, омнибус драма склопљена од четири љубавне приче 
које се  дешавају у Лици. Сваку причу је режирао други полазник групе за 
филм Центра за таленте. 

Овогодишњу колонију финансирали су Град Панчево, Министарство 
културе Републике Србије и Покрајински секретаријат за културу.  
Одржавање колоније помогли су: Народни музеј Панчево, Дом за ЛОМР  
„Срце” у Јабуци, Окружни затвор Панчево, Модна кућа PASSAGE, СЗМР  

колоније

„Плави Дунав” из Панчева и  „Ентер центар”.
Са полазницима филмске колоније, поред ментора, 

редитеља Ивана Ракиџића радили су и  глумац Ненад 
Ристић, првакиња Народног позоришта из Београда 
Зорица Мирковић монтажер на РТС-у Весна Ђоловић 
и професорка српског језика и књижевности Ивана 
Бикар.

Реализацијом овог телевизијског филма практично је заокружен рад са једном генерацијом талената, која је успешно 
радила у протеклих 5 година.

Поводом јубилеја филмске колоније  „Делиблатски песак”, објављена је брошура с кратким освртом на претходне 
колоније, успехе снимљених филмова, подсећање на њихове ауторе и учеснике приликом њиховог снимања. Прилоге 
у брошури писали су актери Колоније у протеклих десет година, а брошуру је дизајнирао и припремио за штампу 
дугогодишњи полазник групе за филм а данас студент Архитектонског факултета БУ, Давид Билобрк. 

Посебно задовољство свим талентованим филмаџијама у Пешчари причинала је њихова колегиница и учесница 
више филмских колонија Бојана Бабић, која је са максималним бројем поена примљена на ФДУ у Београду, на одсеку за 
драматургију. 

Вредно је споменути да је и Глигорије Лошић, такође вишегодишњи учесник у подухватима филмске дружине, на 
истом факултету прошао у други круг на одсеку за продукцију. 

Иван Ракиџић

1. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, 
ДИВЧИБАРЕ 2010.

Групу из екологије од 21 ученика и ученица (који похађају ТШ „23. мај“ у оквиру образовних профила: техничар за 
рециклажу и техничар за заштиту животне средине) водиле су професорке Нада Наод и Јованка Вићентић из Техничке 
школе „23. мај“. Гостујући предавачи су били Јованка Дакић и мр Никола Угрчић.

Дневни ред: 

ПЕТАК, ПРВИ ДАН:
14-16 часова: шетња – Мала и Велика плећа, Црни врх
17-18 часова: Упознавање полазника са радом колоније – Јованка Дакић

СУБОТА, ДРУГИ ДАН:
9-11 часова: Предавање „Заштита животне средине и одрживи развој“ – Јованка Дакић
11-13 часова: Радионица „Петица за пет“  – Јованка Дакић
14-16 часова: Шетња – Вражји вир
17-18.30 часова: Припрема за тест
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НЕДЕЉА, ТРЕЋИ ДАН:
9.30-11 часова: Предавање „Чистија 

производња“ – Јованка Вићентић
11.30-13 часова: Предавање „Загађивање тла, 

воде и ваздуха“ – Нада Наод
14-16 часова: Шетња – Ђавољи крст
17-19 часова: Радионица „Отвори очи па уста“ 

– Нада Наод

ПОНЕДЕЉАК, ЧЕТВРТИ ДАН:
10-11.30 часова: Предавање „Превазилажење 

филозофије о некорисности отпада“ – Јованка 
Вићентић

11.30-12.30 часова: Припрема за радионицу
14-16 часова: Шетња, падала је киша
17-19 часова: Радионица „Зар ћеш то да 

бациш?“

УТОРАК, ПЕТИ ДАН:
10-11.30 часова: Предавање „Глобално 

загревање“ – Нада Наод
11.30-13 часова: Дебата на тему глобалног 

загревања

14-15 часова: Шетња – Видиковац
17-19 часова: Радионица „Идејни пројекат за 

презентацију на тему глобалног загревања“

СРЕДА, ШЕСТИ ДАН:
10-11.30 часова: Предавање „Основе 

изучавања и заштите животне средине“ – мр 
Никола Угрчић

11.30-12.30 часова: Предавање „Ученички 
пројекти и правила за писање рада“ – мр Никола 
Угрчић

14-16 часова: Шетња по слободном избору
17-19 часова: Радионица „Групна израда 

постера на тему глобалног загревања“

ЧЕТВРТАК, СЕДМИ ДАН:
10-12 часова: Тестирање из области екологије и 

заштите животне средине
12-13 часова: Радионица „Машине за пушење“
14-16 часова: Шетња по слободном избору
17-18.30 часова: Резиме реализованих тема на еко 

кампу, сугестије, предлози, план рада еко секције у 
школи

Час на Дивчибарама

4. КОЛОНИЈА ГРУПЕ 
ЗА БИОЛОГИЈУ,  
ДИВЧИБАРЕ 2010.

Групу из биологије од 20 ученика и ученица водиле 
су професорке Александра Ђурђевић, Верица Стошић и 
Мира Петровић. 

И ове школске године, организована је теренска 
настава на Дивчибарама, у трајању од седам дана, у 
периоду од 5.11. до 12.11.2010.

План рада конципирали и реализовали су 
Мира Фишкаловић, Александра Ђурђевић, Верица 
Стошић и Зоран Савић. Основна тема овогодишњег 
теренског рада били су физиолошки процеси у 
људском организму и значај здраве исхране. Сва 
предавања била су пропраћена адекватним хемијским 
експериментима.

План рада укључивао је и ове године вишедневни 
експеримент помоћу ког су полазници могли 
да закључе о дејству различитих супстанци на 
њихов организам. Наиме, првог дана постављен је 
експеримент за 

праћење дехидратационих својстава напитака у 
широкој употреби као што су нес кафа и пепси кола. 
Сваког дана полазници су записивали запажања о 
променама које су се дешавале, да би седмог дана били 
у могућности да самостално изведу закључак о дејству 
наведених напитака на њихов организам.

У оквиру плана предавања полазници су били у 
прилици да чују и докажу деловање основних физичких 
процеса у нашем организму, као што су дифузија и 
осмоза. Такође су потврдили колико су нам битни и 
витамини и минерали, хормони ендокриних жлезда, 
јетра, систем органа за варење, а одгонетнули су и  
састав  коштаног ткива, конзумног шећера, кромпира, 
банане, беланца из кокошијег јајета ...

Проверили су и које су боје здравије – природни 
пигменти из зелених листова и сокова поврћа или 
фабрички синтетисане посластичарске боје.

Новостечено, или потврђено, знање имали су 
прилике да демонстрирају у дебати на тему ДИЈЕТЕ: 
за и против  пошто су успешно обавили задатак 
састављања недељног менија за људе са различитим 
здравственим и енергетским потребама.

–  Било је супер. Свидело ми се друштво, предавања,  ма све. 
Било би лепо да смо имали мало више времена за дружење, 
пошто нам је време било попуњено.

– Боравак на Дивчибарама је био занимљив. 
Пуно тога смо сазнали, стекли нове другаре. 
Желела бих да се ово настави.

Шта су овог пута рекли полазници?

*колоније

– Само две речи су 

довољне: НЕЋУ КУЋИ!

P.S. Хвала за мајицу.

– Не знам шта овде 
има да се пише, ово је 
ЕXТРА!!!

–  Ма, ми старији 

вас пуно волимо и 

ценимо ваш труд 

остајања до 2 ујутру 

са нама, баш смо се 

провели лудо!!!

– Шетње су биле кул, храна ђене-ђене, 
друштво додатно(екстра). Супер је било 
што има толико нове деце жељне знања!
Надам се да ће се ово дружење поновити 
догодине!
Поздрав

– Боравак на Дивчибарама је био 
савршен. Највише ми се допала 
организација, што би значило 
предавања, експерименти...
Једна замерка је што се нисмо 
бавили градивом из екологије. 
Иначе све похвале. Узгред, хвала 
на разумевању и свим лепим 
предавањима.

– Било је веома добро. Прво да пођем 
од професорки, све, Мира, Александра и 
Верица, заиста сте добре, разумне и добро 
преносите знање. Предавања су била много 
добра, занимљива (вероватно зато што имам 
предзнања, могу да замислим како је било 
основцима), али сам зато много и научила. 
Жао ми је само што сам изостала недељу 
дана из школе. Ха- ха,  шалим се мало.
Било ми је задовољство да ово време и ваше 
знање поделим са вама! Ово је дивна екипа. 
(Милица Јанков)

– Мени се све свиђало, 
осим тога што за дуел 
имамо мало времена. 
Предавања су била 
јако занимљива као и 
експерименти. Наставнице 
су одлично одрадиле свој 
посао! Задовољна сам што 
сам била овде и волела бих 
поново...

Вежбе
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5. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА ГРАМАТИКУ И 
СТИЛИСТИКУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 

ДИВЧИБАРЕ 2010.

Групе из граматике и стилистике српског језика од 23 ученика и ученица (10 основаца и 13 средњошколаца) 
водиле су професорке Ивана Бикар и мр Валентина Паровић. Гост колоније је била ванредни професор 
Филолошког факултета БУ проф. др Душка Кликовац. 

Гости Колонија за српски језик су били две ученице и професор српског језика Далиборка Станков из 
Гимназије “Доситеј Обрадовић” у Темишвару. 

Дневни ред:
5. новембар  
16.30 – 18.45 (3)
Уводно предавање: Шта је синтакса?
Синтаксичке јединице
Реч, синтагма, предикатска реченица, комуникативна реченица
Табеларни приказ
Шетали смо до Великих плећа

6. новембар  
10.00 – 13.00 (4)
Главни реченични констинуенти
Дијаграмски приказ 
17.00 – 19.15 (3)
Зависни реченични чланови
Дијаграм
Шетали смо до Вражјег вира

7. новембар 
10.00 – 12.15 (3)
Вежба: дијаграм
Синтагма
Дијаграм 
17.00 – 19.30  (3)
Напоредне конструкције
Дијаграм
Шетали смо до Љутог крша

8. новембар  
10.00 – 12.15 (3)
Вежба: дијаграм
Систем зависних реченица
Дијаграм
17 – 18.30 (2)
Предавање Милоша Илића  „Филм и стрип“
(са групом за креативно писање)
Мала шетња после и кише и заједничко пиће у хотелу Дивчибаре

Гост предавач проф. др Душка Кликовац

9. новембар  
10.00 – 12.15 (3)
Зависне реченице са прилошким значењем
Дијаграм 
17.00 – 19.15 (3)
Вежбе: зависне реченице
Дијаграм, групни рад
Шетња до одмаралишта С. Филиповић. 
Љуљашке!

10. новембар  
10.00 – 13.00 (4)
Дијаграм: честитка Друштву поводом стогодишњице
Независне реченице и њихова комуникативна функција
Вежба: употреба именичких, придевских и прилошких 

реченица
14.00 – 15.30 (2)
Гост-предавач проф. др Душка Кликовац, Интерпункција  
17.00 – 18.30 (2)
Евалуација

Стилизовано о стилистици

Данас је пети новембар 2010. године и скоро је подне. Дивчибарска колонијо, стигли смо ми Талентовани (да не 
кажем посебни): Александра Гагић, Анастасија Перкурар, Маја 
Кршанин и, гле чуда, чак четири особе мушког пола – Владимир 
Томашевић, Стефан Капунац, Стефан Павловић и Вукан Јокић, 
сви предвођени професорком Иваном Бикар.

Ево, улазимо у одмаралиште и претпостављам да ће сада 
уследити размештање по собама. Да, Она Која Нас Предводи 
управо каже да ћемо се окупити после ручка да бисмо се и 
званично упознали и сазнали чиме ћемо се све бавити и како 
ће нам бити распоређено време.

Освануо је шести новембар. Доручковали смо и почињемо. 
Она Која Нас Предводи нас обавештава да је за данас предвиђено 
да пловимо стилистиком, граматиком и лексиком – тим 
бескрајним морем изражајних могућности језика. Свако од нас 
је добио неколико текстова у којима смо трагали за изражајном 
вредношћу речи и језичких средстава. Уф, запљуснуше нас 
таласи реченица и допловисмо до својих соба уморни, али са 

новим сазнањима.
Ручали смо и прошетали, па смо заузели своја места и упустили 

се у проучавање односа изражених у реду речи у реченици и у 
распоред реченичних чланова – да ли ово звучи као авантура? 

Седмог новембра смо мало „компоновали“ и „певали”: претпостављате 
да смо се бавили акцентима, интонацијом исказа и реченице и говорном 
мелодијом. Ах, та страшна „Акценатска читанка“! То нас је заокупило током 
целог дана.

Осмог новембра нас је дочекала „конкретна” граматика. Почели смо 
са синтагмом, ухватили се у коштац са посебним типовима предикатских 
реченица, презнојили су нас напоредни односи међу реченичним 

Група за граматику и стилистику српскога језика, 
средња школа

Група за граматику и стилистику српског језика, основна школа
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члановима а докусурили исти такви односи између независних 
реченица. Мисаони апарати нас издају...

Девети новембар – „Добро јутро, Талентовани, настављамо са 
граматиком, на реду су неисцрпни глаголски облици.” Има ли ту 
нечег новог? Да, има, има! Поред тога што се један глагоски облик 
може заменити другим, постоје и различита значења глаголских 
облика. Пазите сад гомилу тих нових значења: гномско, модално, 
квалификативно – хоћете ли још? Хвала, нама је довољно!

Десетог новембра смо, копајући по новинама, речницима 
и разним одломцима из књижевних дела,  заборавили на 
храну и одмор. Збогом, граматико, добро дошле лексико и 
стилистико! Свашта нам је овде понуђено: мало аугментатива, 
деминутива, хипокористика и пејоратива, па онда синонима, 
хомонима, антонима и паронима. Ту су затим и неологизми, 
архаизми, дијалектизми, жаргон и табу речи, као и неизоставни 
фразеологизми. Она Која Нас Предводи је често понављала 

да, ради сналажења у свету непознатих речи, треба користити  „средства неопходна за свакодневни рад” – речнике. 
Поподне смо докрајчени стилским фигурама. Поред познатих, окупирале су нас и потпуно нове: метонимија, асонанца и 
алитерација. До краја дана смо рашчивијавали како да препознамо разлику између метафоре и метонимије. Ајаој!

Таман смо се понадали да је све исцрпљено, кад нас једанаестог новембра заскочише падежни систем и падежна 
синонимија! Ипак, Оној Која Нас Предводи ни то није било довољно, него је на нас, већ савладане теретом новог знања, 
кидисала још једном застрашујућом речи – конгруенција! Покушала је да нам олакша, објаснивши да је то слагање 
реченичних чланова, нагласивши да је најтеже са бројевима. Збогом, памети!

А садa  да направимо опроштајну журку... 

Вукан Јокић   
8. разред, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Панчево

3. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ,
ДИВЧИБАРЕ 2010.

 Групе из књижевности и креативног писања од 20 ученика и ученица (7 основаца и 13 средњошколаца) водиле 
су професорке мр Јелена Ангеловски и Јелена Журић. Гости колоније су били драматург и песникиња Владислава 
Војновић и студент драматургије на ФДУ-а БУ и писац Милош Илић.

ПРОГРАМ МЛАЂЕ ГРУПЕ ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ
ПРВИ ДАН
Уводно предавање
Разговор
Редитељ (опус, поетика); Прича – у књижевности и у филму – Шта тражимо, очекујемо...; Екранизације
Предавање
Језик филма и језик књижевности; Појмовник (композиција, фабула/сиже, карактеризација ликова, атмосфера/

амбијент, екстеријер/ентеријер, пејзаж, портрет; нарација, дескрипција, дијалог, монолог, унутрашњи монолог/
ток свести+сан); Стилска средства – контраст, градација, симбол, алегорија, метафора; Интерпункција у филму и 
књижевности; Хронолошко и ретроспективно приповедање, ретардација; Хумореска, гротеска, хорор, историјски; 
Жанрови у књижевности и у филму; Ауторски филм; Документарно у књижевности и филму; Идејни слој и значења – 
ангажованост/тендециозност.

Радионица
Писање:  драмска ситуација на тему: „Путовање”

ДРУГИ ДАН
Пројекција филма: „Чарли и фабрика чоколаде”
Читање одломка из романа „Чарли и фабрика чоколаде”
Разговор о теми „Екранизације књижевних дела: однос 

књижевног и филмског језика”
Предавање: „Атмосфера/амбијент у књижевности и филму – 

елементи грађења”
Радионица: Писање приче на основу 5 задатих речи. 
Дискусија.

ТРЕЋИ ДАН
Радионица: Писање приче са доминантном стилском фигуром 

по избору (контраст, градација, симбол, хипербола). 
Дискусија.
Предавање, пројекција и дискусија: са гошћом, Владиславом 

Војновић.

ЧЕТВРТИ ДАН
Радионица: са Владиславом Војновић.
Предавање, пројекција и дискусија: пројекција филма и 

разговор.

ПЕТИ ДАН
Радионица: са гостом Милошем Илићем, студентом 

драматургије, некадашњим чланом Центра за таленте.
Драмске пробе: писање драмских ситуација, импровизације, 

вежбе карактеризација и односа ликова, осмишљавање кратких 
дијалога и монолога.

ШЕСТИ ДАН
Пројекција инсерата: „Монти Пајтон”, „Ноћ на земљи”, „Булевар 

звезда”.
Разговор о теми „Смешно и страшно у филму и у књижевности”.
Предавање: „Уметничка средства и њихови ефекти”.
Радионица: писање прича у различитим регистрима на основу 

предлошка -  „Стилских вежби”.
Дискусија.

СЕДМИ ДАН
Радионица: писање прича са „извлачењем” задатака 

(хронолошко/ретроспективно приповедање, ретардација, 
унутрашњи монолог, сан, портрет).

Дискусија.
Кориговање текстова.
Књижевно вече, позориште.

ОСМИ ДАН
Евалуација.
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ГРУПА ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ  
(СРЕДЊОШКОЛЦИ)

ПЛАН РАДА КЊИЖЕВНЕ КОЛОНИЈЕ ДИВЧИБАРЕ 2010.
5-12. новембар

ТЕМА: КЊИЖЕВНОСТ И ФИЛМ
Ментор: Јелена Журић

Петак, 5. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
– Долазак на Дивчибаре, смештај, ручак.
–  Подела материјала и распореда активности по данима. 
– Формирање кутка који ће служити као библиотека и радни простор за писање.
Истицање списка књига, часописа и филмова и листа задужења.
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
– Шетња после ручка и слободне активности.
Читање приповетке Мртви из збирке Даблинци Џемса Џојса
17 – 19 Уводно предавање: Књижевна и филмска уметност – сличности и разлике. 
Језик књижевности и филмски језик, радионица.
вечера
20.30 – 22 пројекција филма Мртви Џона Хјустона
22 – 23 разговор о приказаном филму

Субота, 6. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
Доручак, шетња, слободне активности
10 – 11.30 радионица, писање  (књижевноуметнички текст и филм; приказ филма, 

филмска критика, есеј)
11.30 – 11.45 ПАУЗА
11.45 – 13 дискусија, анализа текстова
Ручак, шетња, слободне активности
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
17 – 19 наставак радионице: Тери Гилијам (Бразил, Браћа Грим), Монти Пајтон
вечера
20.30 – 22 пројекција филма Браћа Грим Терија Гилијама
22 – 23 разговор о приказаном филму

Недеља, 7. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
Доручак, шетња, слободне активности
10 – 11.30 радионица, писање (књижевноуметнички текст, биографија, драмски текст, есеј, скеч)
11.30 – 11.45 ПАУЗА
11.45 – 13 дискусија, анализа текстова
Ручак, шетња, слободне активности
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
17 – 19 предавање ГОСТ: Владислава Војновић, драматург и списатељица
вечера
20.30 – 22 пројекција филма по избору госта Принц од папира

Џемс Џојс           

Џон Хјустон

22 – 23 разговор о приказаном филму
Понедељак, 8. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
Доручак, шетња, слободне активности
10 – 11.30 радионица, писање; радионицу води Владислава 

Војновић
11.30 – 11.45 ПАУЗА
11.45 – 13 дискусија, анализа текстова
Ручак, шетња, слободне активности
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
17 – 19 предавање; ГОСТ – Милош Илић: СТРИП И ФИЛМ 
20.30 – 22 пројекција филма 
22 – 23 разговор о приказаном филму

Уторак, 9. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
Доручак, шетња, слободне активности
10 – 11.30 радионица – радионицу води Милош Илић
11.30 – 11.45 ПАУЗА
11.45 – 13 анализа радова
Ручак, шетња, слободне активности
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
17 – 19  наставак радионице
20.30 – 22 Џим Џармуш, Под ударом закона/Ноћ на 

Земљи
22 – 23 разговор о приказаном филму

Среда, 10. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
Доручак, шетња, слободне активности
10 – 11.30 радионица, писање (минималним средствима 

представити ликове у одређеним/необичним ситуацијама)
11.30 – 11.45 ПАУЗА
11.45 – 13 дискусија, анализа текстова
Ручак, шетња, слободне активности
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
17 – 19 предавање: Вим Вендерс, Небо над Берлином
вечера
20.30 – 23.30 пројекција филма Небо над Берлином
Разговор о приказаном филму

Четвртак, 11. новембар
ПРЕПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
Доручак, шетња, слободне активности
10 – 11.30 радионица, писање (Поглед анђела)
11.30 – 11.45 ПАУЗА
11.45 – 13 дискусија, анализа текстова
Ручак, шетња, слободне активности
ПОПОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ
17 – 19 кориговање текстова / генерална проба 
вечера
20.30 – 22 књижевно вече ученика
22 – 23 Дифчибарско позориштанце 

Петак, 12. новембар
Доручак
Евалуација
Повратак у Панчево

Џим Џармуш

Владислава Војновић

Вим Вендерс
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БИБЛИОТЕКА ДИВЧИБАРЕ
1. Џејмс Џојс, Даблинци
2. Џојс за почетнике
3. Џејмс Џојс од А до Ш
4. Жак Омон, Теорије синеаста
5. Поља (часопис за књижевност и теорију)
6. ФИЛМСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 1, 2
7. КЊИГА О ФИЛМУ
8. ИСТОРИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ СТРИПА
9. ВЕК СТРИПА У СРБИЈИ
10. КАРАВАЂО
11. ФЕДЕРИКО ФЕЛИНИ
12. ЏИМ ЏАРМУШ
13. ЖАНРОВИ АМЕРИЧКОГ ФИЛМА
14. Р. Мунитић: ЧУДОВИШТА КОЈА СМО ВОЛЕЛИ
15. ТАРКОВСКИ У ОГЛЕДАЛУ
16. СИНЕАСТ 63 - 81
17. ФИЛМСКА КУЛТУРА 160, 178, 157/158/159, 164/165, 162/163, 153, 169/170, 171/172, 151
18. 5. НОВЕМБАР (часопис)
19. РЕЧНИК СИНОНИМА
20. РЕЧНИК ЈЕЗИЧКИХ НЕДОУМИЦА
21. SERBIAN LITERARY QUARTERLY 1-2 , 1992.
22. Данил Хармс, Чудесна представа, Случајеви
23. КАКО ЧИТАТИ
24. КАКО ПИСЦИ ПИШУ
25. Ранко Бугарски, Жаргон
26. Александар Зограф, Освета црвене вештице
27. Владислава Војновић, ПееМеСме
28. Владимир Пиштало, Манифести
29. Стеван Раичковић, Песме

Чланови старије групе за креативно писање написали су, осим кратких прича и песама, неколико веома успелих 
синопсиса, а окушали су се и у писању сценарија. Последњих дана колоније снимили су  четири кратка филма – мобилним 
телефоном, као задатак из радионице са Владиславом Војновић. У оквиру завршне вечери извели су представу под 
радним насловом Вијена експрес, коју су као стилску вежбу написали Софија Јовановић и Душан Јовчић, а затим је 
употпунили глумачким импровизацијама осталих ученика. Представа је настала за два дана и у њој су учествовали сви 
полазници колоније за креативно писање. 

Милош Илић, 
гост колоније за креативно писање

КРАТАК КОМАД 
О ДУГОМ 
ПУТОВАЊУ 
У ЕВРОПУ

Чист планински ваздух на Дивчибарама не прија само плућима 
панчевачких ученика. 

Чим изађу из аутобуса и сместе се у одмаралишту, млади таленти 
одмах крећу у акцију.

Ако су талентовани за математику – рачунају, ако их највише 
интересује биологија - крећу у потрагу за ретким биљем а ако просто 
не могу без књига, читања и писања, онда је избор активности много, 
много већи. 

Након што се одабере најповољније место за приручну библиотеку, 
падају прве идеје за филмске сценарије, бирају се објекти на којима ће 
се снимати антологијски кадрови, организује се аудиција за главне и 
епизодне улоге, смишљају сценарији и пада чувена команда “Акција!”

Читање, писање, гледање култних филмова светски познатих 
редитеља и снимање сопствених потроше цео дивчибарски дан 
талената за читање и писање.

Време после вечере по традицији је резервисано за позориште.
Али, док се у градовима у позориште једноставно одлази, на 

Дивчибарама увек постоји тај један, врло сладак проблем.
Да би гледали представу, таленти морају и да је направе.
Чини се да су из године у годину у томе све успешнији, јер док су 

на претходним годинама драмске вечери биле испуњене кратким 
скечевима и маестралним имитацијама, овогодишњи боравак у 
Колонији је искоришћен за стварање праве озбиљне представе у којој је 
учествовало двадесетак књижевних талената свих школских узраста.

Они не само да су глумили, режирали, правили сценографију, бавили 
се костимографијом, већ су колективно саставили и текст драме, која је 
пред саму премијеру добила и свој коначни наслов.

КРАТАК КОМАД О ДУГОМ ПУТОВАЊУ У ЕВРОПУ јесте прича о једном 
необичном путовању возом на релацији Београд-Беч. 

У купеима дивчибарског Wienna Expresa возили су се сви типични 
припадници типичног транзиционог друштва, које су млади ствараоци 
приказали сасвим веродостојно.

Публика је на њихове списатељске и глумачке креације реаговала на 
правим местима, а то што су се у сликању свих наших мана користили 
ведрим бојама које измамљују смех, говори више о њиховој храбрости 
него о младости.

Након дивчибарске премијере, представа је убрзо по повратку у 
Панчево приказана пред препуним аудиторијумом Студентског.

Млади позоришни ствараоци су и овде поздрављени овацијама.
Ентузијазам са којим су панчевацки млади таленти приступили 

раду на овој представи, као и позитивне реакције публике, још једном 
показују неопходност обезбеђивања макар најминималнијих услова за 
стварање праве мале позоришне сцене младих.

Фотографија:
Богдан Петров
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9РЕЗУЛТАТИ ДЕВЕТОГ 
КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ  ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА 
УЧЕНИКА БАНАТА 

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ је  новембра месеца 2010. године девети пут расписао 
конкурс за ученике основних и средњих школа из области књижевности и ликовног стваралаштва.

    На конкурсу је учествовао велики број ученика -  са 588 радова  из 25 школа.
    Процену радова су обавиле трочлане комисије. 

          

Комисија  за ликовно стваралаштво у саставу:  мр Михајло Герун,  мр Зоран Деранић и професор ликовне 
културе Милисав Урошевић наградила је следеће ученике:

ОСНОВНА ШКОЛА
Прва награда за ликовни рад  припала је ученику шестог разреда ОШ „Вук Караџић“ из Старчева, 

Николи Календарцу.

 Две друге награде: 
Александри Пујин, ОШ „Васа Живковић“(Панчево) и 
Ненаду Дакићу из ОШ „Бранко Радичевић“ (Чента).

Трећу награду је добило троје ученика: 
Ирина Хучка, ОШ „Исидора Секулић“ (Панчево), 

Јелена Ђаковић ОШ „Јован Јовановић Змај“ (Зрењанин) и 
Милица Пешић ОШ „ Аксентије Максимовић“(Долово).

СРЕДЊА ШКОЛА
За учеснике на конкурсу за средње школе  комисија је доделила једну другу награду, ученици другог 

разреда  Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде – Соњи Позојевић.

9РЕЗУЛТАТИ ДЕВЕТОГ 
КОНКУРСА 

ИЗ ОБЛАСТИ  КЊИЖЕВНОГ 
СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА БАНАТА 

 
Комисија за књижевни конкурс у саставу: мр Јелена Ангеловски, Јелена Журић професор српског језика 

и Бојан Васић, песник, закључила је да се  већина приспелих радова по квалитету, избору тема, и богатству 
мотива, као и по стилској изражајности и разноликости  издваја у односу на раније године. Брижљиво је 

размотрила радове у ужем избору, па је на следећи начин доделила  награде:

ОСНОВНА ШКОЛА
Прво место: Никола Влајков, ученик седмог разреда ОШ „ 1. Октобар“, Башаид

Друго место: Невена Ђилас, ученица осмог разреда ОШ „Младост“, Вршац
Треће место: Нина Халупа, ученица осмог разреда ОШ „Млада поколења“, Ковачица

Специјалну награду за есеј (међужанровски текст) добила је ученица осмог разреда ОШ „Фејеш Клара“ из 
Кикинде, Милана Грбић.

СРЕДЊА ШКОЛА
Прво место: Милица Колоски, ученица првог разреда Гимназије „Урош Предић“, Панчево

Друго место: Мирта Црквењаков,  Зрењанинска гимназија
Треће место: Милан Беч, ученик трећег разреда Гимназије „Урош Предић“, Панчево

Специјална награда за међужанровски текст  додељена је Андреи Фехер, ученици друге године  
„Зрењанинске гимназије“.

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ крајем априла  у панчевачкој Градској библиотеци 
организује Уметничку смотру ликовног и књижевног стваралаштва ученика. Тада ће награђеним ученицима 

бити додељене пригодне награде, а заинтересовани ће имати прилику да виде и чују награђене и похваљене 
радове ученика који су учествовали на конкурсу.
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НАГРАЂЕНИ 
КЊИЖЕВНИ РАДОВИ
ОСНОВНА ШКОЛА 

Прва награда

ШИНТЕРСКА 
СЛУЖБА 
ЗА ХАЈДУКЕ
Према истраживањима Нане Монтане, Зоке невидљивооке, Петра брзог ветра и мене, после консултовања са 

групом три, закључили смо да не треба бежати из школе, због тога што: неће бити образовани, неће ничему служити, 
биће склони болестима. А осим тога, ко је још видео хајдуке у двадесет првом веку? 

Пошто имамо јаку и добру екипу, можемо кренути у лов на хајдуке. Зока је невидљива и она иде да извиди 
ситуацију. Пера иде да постави замке, јер је брз, и ево већ је завршио. Нана их проналази путем интернета, и сада 
имамо евиденцију колико их је. Има четири групе хајдука. У првој групи је харамбаша Борис репер. То ми никад 
неће бити јасно  –  како репери могу да буду хајдуци? Други је Бојан Француз. Његов чукундеда је био витез. Откуд је 
овде дошао, то стварно не знам. Трећи харамбаша је набилдована Исидора –  она је толико огромна да једва стане и 
у солитер. И четврти је Даница –  она је справа за мучење. Не до бог да дођете у њене руке, још ако сте ситнији, може 
да вас сломи. А сада да се вратимо послу. Ево већ имамо првог заробљеника. То је Бојан Француз и његова дружина. 
Јој, нешто се страшно догодило! Бојан је узео мач свог чукундеде и просекао замку. Заборавили смо да ставимо 
челичну. Дакле, опет смо на нули, али ће Пера да је поправи. Опа, чује се хајдучки урлик. Нешто више о њему на: 
www.hajduci.com. Приближавамо се замци, кад у њој Даница са својом дружином. Ја јој сигурно нећу прилазити, 
поготово зато што сам ситан. Прићи це јој Зока, она је невидљива па је неће опазити. Њих смо ставили у кавез за 
хајдуке, (њега можете купити у боље опремљеним хајдучким продавницама) и водимо их чика Роберту Страшном 
да им песуди, а помоћи ће му директорица и разредни. Чује се и друга замка. Гле, па то је Борис, ал’ ће да репује 
кад га чика Паја дохвати! Пошто не чујемо више ниједну замку, можемо да се одморимо. После краће паузе Нанин 
навигатор је почео да пишти. Овог пута се уловила Исидора, али када оде кући, не знам да ли ће њу родитељи 
тући или она њих? (Прочитаћемо у баба-Зориним дневним новинама.) Нанин робот ће морати да стави Исидору у 
хајдучки кавез, јер нико не може да јој се супротстави. Још нам само Бојан недостаје, и наша колекција хајдука је 
потпуна. Уочили смо га, и крећемо у лов. Нана је добила савршену идеју. Па шта чекамо? Зока га је ухватила и узела 
му мач, а Пера је толико брзо трчао око њега да се Бојану завртело у глави и онесвестио се. Имамо их све. 

ШИНТЕРСКА СЛУЖБА ЗА ХАЈДУКЕ СЕ ОДЈАВЉУЈЕ!!!

Никола Влајков VII2
ОШ „1. Октобар“, Башаид
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Друга награда

СОБА
Тишина. Пригушено светло плафоњера. Зидови са 

високим полицама пуним књига. Столице – све исте, 
уредно поређане у редове. Тамноцрвени стари тепих и 
велики сто који личи на катедру на крају собе. Како ли сам се нашла овде?

Кораци... Погледала сам око себе. Нигде врата. Кораци су се приближавали. Сада сам се већ уплашила. Морам нешто 
да урадим! Ово место ме плаши –  као да сам у уклетом замку!

Кораци су без најаве престали – и учинило ми се да је та особа потпуно нестала из собе.
Постаје све језивије. Плашим се! Морам да одем одавде! Брзо! Брзо! Почећу да вичем!
Таман када сам хтела да повичем у помоћ – пала је једна књига са полице са датумом 29. новембар, време 16:05 ч. 

Збунила сам се. Зар није данас тај датум? Или је био јуче? Или сутра? Шта је уопште данас? Сваки дан почиње буђењем 
ујутру, а завршава се одласком у кревет. Кад сам се данас пробудила? Хмм...

Погледом сам прелетела по соби. Више ми није тако страшна као пре. Почела сам да се навикавам на њу и сада ми 
делује некако топло и мирно. Као да је само моја, као да је мој кутак. Осетила сам се као да сам овде одувек, и да не 
постоји ништа друго изван ове собе.

Схватила сам да се не сећам  ничега што ми се десило пре него што сам се нашла овде. А и шта је могло да се деси? 
Ништа осим ове просторије не постоји. Шта ја то овде причам? Морало би да постоји. Одакле сам онда ја? Немогуће да 
сам настала ни из чега!

Поглед ми је пао на књигу. Привлачила ме је попут магнета. Свако слово је имало невероватну снагу као усисивач. 
Та необична књига будила је у мени немир који је био у потпуној супротности са миром у соби. Чинило ми се да ћу се 
одвојити од тла, да ћу бити усисана у књигу и пропасти кроз та црна слова...

На силу сам скренула поглед. Налазила сам се и даље у соби са благим топлим светлом. Хмм... Све што се овде дешава 
веома је чудно. Шта уопште представља ова соба? Погледала сам стелаже и одмах приметила да свака има 12 полица и 
да се на врху налазе бројеви. На стелажи крај мене био је број 2010, мало даље 2009, све до 1997. Чекај мало! Зар нисам 
баш тад рођена? Зар није сада 2010. година?

На полицама је било по 30 или 31 књига, колико и дана у месецу. Није могуће! Је л’ то цео мој живот описан у овој соби?!
Опет се зачуше они тајанствени кораци. Овај пут се нисам уплашила. Погледала сам око себе – нигде никог. Збунила сам се.
Кораци су престали. Осетила сам да неко стоји иза мене. И заиста, један дечак је био ту и смешио ми се. Иако је био 

млађи од мене, осетила сам се попут малог детета наспрам њега. Као да је стар хиљаду година.
„Здраво“, рекао је. Мени се завезао језик. Он се загонетно насмеја. Гледао ме је некако с висине, као да сам неки 

занимљиви научни експеримент. Због тога сам се осетила непријатно.
„Зар не би хтела нешто да ме питаш?“, упитао ме је. Наравно да сам имала шта да питам, али ме је он толико збунио 

својом појавом да сам све заборавила.
Полако сам почела да се присећам.
„Где сам ја то? Шта ова соба представља? Шта представљају ове столице? А катедра? И шта ја тражим овде?“
Погледала сам сад ја дечака са висине. Или сам бар мислила да га тако гледам. Више је личило на дурење.
„Мислим да и сама знаш одговоре. Треба само да размислиш“, одговорио ми је.  Пажљивије сам загледала столице. На 

свакој је стајало име. Прошла сам кроз све редове и схватила да све те људе знам. Они су били моја породица, пријатељи 
и познаници.
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Трећа награда

ДАН КАО И СВАКИ ДРУГИ
Дани су мера пролазности времена и сваки дан у мојим очима има своју боју. Тако је понедељак оденут у бело. Зашто 

бело? Зато јер је на почетку, а на почетку сваког посла облачимо чисто одело да бисмо га касније упрљали.
У уторку ја видим зелену боју јер то је као да си погледао у календар и угледао, рецимо, март или април, а знамо  да 

се тада природа буди, бујају реке и зелени се трава.
Среда. Среда је у браон боји и среду је тешко другачије докучити. Браон боја јој даје стабилност. Нити напред, нити 

назад, управо тако усред среде у центру збивања.
Четвртак ми је некако црвен. Звали су га и мала недеља, али је убрзо изгубио тај епитет пошто га је трка за послом 

прегазила. Но и даље му пристаје црвена боја јер тог дана ватрогасци пале ватру да би вежбали своје вештине.
Ма онда долази црни петак. Па црн је. Још ако је тринаести или кишни или барем тмуран. Неки су покушали петак да 

развеселе слободним даном у фирми, али им је он некако промакао у мувању по погребима па чак и саобраћајкама из 
којих опет извире мрак, па је црнина неизбежна.

А онда дође субота. Та лепа, лежерна, наранџаста субота у којој имаш утисак да би могао да скупиш и свадбе и брање 
грожђа, велико спремање и крштење бар два пара близанаца. То и урадиш. Једино што изостане да пропратиш репризу 
старе серије коју толико волиш, а већ си утонуо у суботњи дан а тек је деветнаест и тридесет.

Најзад, фамозна недеља са својим плаветнилом. То је дан у коме само једеш и спаваш и мрзиш га, наравно, због 
понедељка. Недеља је дан за лежање, повишене температуре, благе шетње, спуштене ролетне, за ненамештене кревете, 
за разбацане салвете и за лепе излете ако на њих, разуме се, на  време кренете.

Бар седам дана од следеће недеље.

Нина Халупа, VIII 
ОШ „Млада поколења“, Ковачица

Специјална награда (Основна школа)

РАСКРСНИЦЕ
Пут без светла, обичан црни пут без кућа, без и једног живог бића које пролази, представља опасност. Представља 

мистерију. Изазива стрепњу и нелагоду. Док се возим путем на којем једину светлост представљају фарови нашег 
аутомобила, размишљам шта се то крије у злокобним шумама које га окружују. Посматрају ли нас неке очи невидљиве 
људима, има ли тамо неких бића која није сгворила ова наша природа? Да ли је гипка црна мачка на путу заиста само мачка, 
или ће се, када кола замакну, претворити у жену одевену у црно, чије очи сијају у мраку? Ми данас имамо аутомобиле, 
али каква су била путовања пре много година, када су митови и легенде били млади? Свако путовање тада је било језиво 
и трауматично, те су баш та времена, у ствари, колевке за бакине приче од којих се коса диже иа глави.

У планинским крчмама, УЗ  пуцкетање камина, настале су страшне приповетке, којима су путници плашили једни 
друте. Те језиве приче и данас живе. Сваки нови приповедач додао је мало свог сопственог духа, удахњујући причи све 
више живота. Зато оне трају годинама, вековима, па и кроз миленијуме.

Некада су путници ишли само запрежним колима или чак пешке, носећи фењер у руци. Зато им је било лакше да опазе, 
па и сретну створења која оживљавају, постајући део овог света, мешајући мит, страх и стварност. Не треба замерити овим 
путницима. Замислите да ноћу пролазите крај усамљеног гробља, једини звук је хук сове, ноћног гласника смрти, или 
крештање неке вране која се крије у крошњама мрачног дрвећа. Постоји ли могућност да се пред вама појави странац 
обучен у црно, вечито жељан убиства и крви? Наука каже да није, али легенда говори супротно. Зар би људи столећима 
причали о њему, ако заиста не постоји? На путевима су се увек дешавале чудне и необјашњиве ствари.

Али, раскрснице! Раскрснице, вечити симболи неодлучности и мистерије. На коју страну кренути? Никада нису 
постојала опаснија места од њих. На њима су се од памтивека дешавале ужасне свари које људи нису и не могу да 
објасне. Убиства, пљачке, нестанци и необјашњиве смрти. Све то утиче на приче о раскрсницама. На њима можете срести 
гнома, мрачног погрбљеног човечуљка одевеног у црн монашки огртач. Он је заштитник земље. У њој настаје и у њој 
умире. Али, нису гноми једине опасности које чекају немарне пролазнике на раскрсницама. Раскрснице су од памтивека 
окупљалишта вила, вампира, демона и ђавола. У давна времена на раскрсницама су сахрањивани разбојници и вештице 
да би се њиховим душама онемогућио повратак на овај свет. Како онда да ико мирне душе прође раскрсницу? Како да се 

А где је моје име? Дошла сам до катедре. На столици иза катедре је писало Невена Ђилас. Осетила сам се важнијом од 
свих јер сам добила главно место. Села сам попут краљице на свој трон и ...

Узбуђење је одједном спласнуло. Била сам сама у соби као краљица која нема киме да влада.
Оптужујући сам погледала дечака:
„Овде нема никога!“
„Јеси ли сигурна? Погледај поново“, одговори ми он мирно. 
И гле, све столице су биле пуне људи који причају, шале се, расправљају, а двоје се чак и свађало.
Сад сам пожелела да нису ни дошли. Шта да радим? Како да заведем ред? То је стварно чудно. Кад их нема, желим да 

дођу, а кад су ту – хоћу да нестану из мог живота.
Чекај мало! Зар нисам већ схватила да ова соба представља мој живот? То објашњава зашто сам на најважнијем месту. 

Ово је мој живот и моје одлуке одређују куда ћу поћи, али на њега делују и одлуке мојих пријатеља, па су зато и они ту. 
Дечак се насмешио, као да сам положила некакав тест.

„Сви сте овде да бисте се договорили о следећем дану и ставили још једну књигу на полицу“ , рекао је дајући ми 
празну књигу.

Позвала сам пријатеље и окупили смо се око катедре. Отворила сам књигу, узела оловку у руку и рекла: „Да чујем 
предлоге!“

Бацили смо се на посао. Договарали смо се око сваког детаља. Записивала сам тачно ко ће шта да каже или помисли 
и када ће то урадити. Коначно смо завршили. Устала сам од стола задовољна новом књигом. Опет сам осетила ту силу 
која ме увлачи у књигу. Неколико најближих пријатеља је већ пропало кроз странице. Сви редом су ушли. Остала сам 
само ја.

Поглед ми се сусрео са дечаковим. Он је мирно стајао и посматрао све ово.
„До виђења“, рече.
„Чекај“, викнула сам, „ниси ми још рекао ко си!“ 
Соба се изгубила у вртлогу боја пре него што сам сазнала одговор.

Невена Ђилас VIII
 ОШ „Младост”, Вршац
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бар накратко не запита којим путем да крене?
У планинским крчмама Црне Горе испредена је страшна прича од које сам се најежила. Говори о усамљеној жени са 

козјим ногама, која вреба на пугевима. У рукама носи платно довољпо велико да у њега завије путника и заувек га однесе. 
А некад, некад би путници видели трепераво жућкасто светло. Промрзли и гладни, они би га пратили. Једини проблем 
је што се светло стално удаљавало. Ово сабласно светло личи на фењер који лебди у ноћи. Или га можда носи нека 
невидљива рука. Путници који би га пратили кад-тад би били остављени сами, у тами, док би утварно светло једноставно 
ишчезло. Слично светло било је виђено на гробљима, али би се у тим случајевима звало мртвачко светло.

И ко би могао остати равнодушан чувши ове приче? Ко би се усудио да путује као што се путовало пре стотину 
година?

Док се путници возе запрежним колима, може их напасти било која шумска звер, можда и вукодлак! Путовали су 
без светла, а једини звук беше топот коњских копита. Одједном, коњ би се пропео, зањиштао и забацио гиздаву гриву 
изазван мрачним силама које ми не осећамо. А пред запрежним колима, као за инат, беше раскрсница. Коњ неће више 
ни да се помери, укопао се паралисан страхом од нечега мрачног, нечега невидљивог. Тада би човек имао сигуран сусрет 
са утваром, вампиром, па и самим нечастивим.

Ако би путник био момак, био би уплетен у вилинско коло из којег се нико никада није спасао. Опијен лепотом опаких 
вила, заиграо би са њима и наставио да игра до краја вечности.

Мрачне ствари су се дешавале на раскрсницама, кажем ја. Толико мрачне да се о некима и не говори.
Над раскрсницама лелујају мрачне приче и утваре. Душе које не могу да се смире. То су душе које трагају за нечим што 

никад неће наћи. Жедне освете, походе места своје смрти у потрази за сопственим убицом. А понекад једноставно не 
могу да поверују да су заиста мртви, те зато на овом свету трагају за још мало живота. Они нису зли. Само су несхваћени 
и прогоњени. Хеката, грчка богиња Месеца и заштитница раскрсница, и сама је краљица духова.

Људи и дан-данас проучавају алхемију и магију, пишу о вештицама и врачарама. Предмет хорор прича и филмова 
свакако су вампири, бледе, бесмртне крвопије. О најпознатијем вампиру, грофу Дракули, писале су се књиге и снимили 
многобројни филмови. Влад Набијач је заиста постојао, али није био вампир, мада се његова жеђ за крвљу могла поредити 
са оном вампирском.

Готово сви народи света такође су говорили о ликантропима, људима што се за време пуног месеца преображавају у 
крвожедне вукове, који су познати и као вукодлаци.

Маштовити приноведачи митова и легенди испрели су многе приче на својим речитим преслицама. Причали су приче 
које су некада служиле за плашење деце. Све приче и легенде мрачне су и тајанствене.

Али, вечито тајанствене и одбојне остаће приче о раскрсницама. Оне неће постати светски тренд. Оне ће заувек 
биги препричаване у народу, али 
ће остати недоречене. Док стојимо 
пред раскрсницом и гледамо у два 
пута, налазимо се у вечној дилеми: 
„Којим путем да кренем?”

                                                                                                

Милана Грбић, VIII
ОШ „Фејеш Клара”, Кикинда

конкурси

СРЕДЊА ШКОЛА

Прва награда           

СAM JE ЧОВЕК 
КОЈИ ЈАСНО ВИДИ 
А погледај ме, свете. Милим ти по површини. 

Милим ти по кори. Ниси ли, свете, бар мало 
голицљив? Нећеш се окренути и рећи: „Ено једног 
мог поданика. Једног из те гомиле млевеног меса са 
блиставим очима које не крију баш ништа, са прстима 
који се протежу као птици. Гле, ено га! Врло важно.” А 
погледај ме, свете!

И онда се пробудиш. И не знаш који је дан и које 
место. Људи су ужурбани. Улице сиве. И над покислим 
парком наднело се отужно зелено лишће.

И онда се пробудиш. Мало-мало па не верујеш да 
за време сна цртао си лица. Бића зује и монотоно се окреће равнотежа стварности. Гледаш свој цртеж и, мада сва бића 
подсећају на твоја лица, знаш да и даље то није то. Разгоропађујеш се, дорађујеш цртеж, расипаш боје по крилу. Да мало 
више личи. Али, никако се не уклапају у твој лик, као да су ванземаљска, само им мало фали.

Ове улице. Да ли си створен да би по њима ходао? Знаш да јеси. И да си створен да би ходао сам, посматрајући велике 
групе срећних лица како се држе за руке. Блесава створења, не знају ни куда ходају, али све имају. Колико пута помислиш 
да би мењао бистро небо и сигуран, утабан пут, за топлу руку. Да је стегнеш.

Време се мало збунило. Убацило те у себе. А све то звучи као натегнута фраза. Јер време не постоји. Само трај, чујеш 
ли, тако ћеш спасти себе.

Имаш идеју о томе како свет треба да изгледа. Правиш га од картона неке кутије за ципеле. Па долепљујеш и дорађујеш, 
тражиш коме да верујеш. И хваташ којештарије. Тричарије качиш по ивицама. Лепо је. Тако то изгледа, тврдиш, поносно 
као творац. А нико неће у њему да живи. Имају неку своју, накарадну верзију. И тричарије отпадају, картон се савија, свет 
се ломи.

Веруј ми, у овом њиховом, тешко је бити свој. Можда са тобом нешто није у реду. Можда? Сигурно! Хоћеш у своју 
кутију. Ова бића су неразумна. Они не умеју.

Ако се живи, живи се. Ако се игра, игра се. И ти све то разумеш, видиш, поштујеш правила. Дивно је то место, желиш да 
их научиш дисању и откривању дубљих лепота. Када се једном рука стегне, више се никада не пушта. Они то не умеју.

Изгледа као да из тебе избија хладноћа. Стари дах опрезности особе која чуда проучава. Можда да дигнеш руке и 
оставиш их саме да се боре са њиховом претераном јачином? Остајеш, ипак, зато што би тако требало. Ако се игра, игра се.

И, на крају си победник. Сва чуда и овај свет тако драго и несавршено склепан испитани су до танчина. Све битке 
и сви пороци одбачени су у углове. Ти играш изванредно. Ти најчудесније умеш. Требало би бити срећан, срећан до 
господарења, срећан до висина. Јер ти једини имаш све истине на длану.

Кад прође дан и све победе... ти ипак ниси срећан. Шта вреди срећа која се баца на тебе када немаш коме да се 
окренеш и питаш да ли је види? Да ли је осећа?

И то знаш. Не вреди ништа.
Људи су ужурбани. Улице сиве. И над покислим парком наднело се отужно зелено лишће. Свет се коначно окреће 

и препознаје те. „Боље да си остао у месту постојања. Сад ниси један од њих. Сада смо само ми сами.” Поново почиње 
киша.

Милица Колоски, I 
Гимназија „Урош Предић“, Панчево
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Друга награда             

Последњи хрчак
Пре пар дана имала сам у својој соби, у једном стакленом тераријуму са подом 

прекривеним пиљевином, комадићима вуне и остацима сунцокрета и јабуке, породицу 
хрчака. То су били, наравно, љубимци моје сестре јер, како моја мајка каже, ја не умем да се 
бринем ни о себи, а не о животињама. Углавном, била је ту мама хрчак, тата хрчак је био у 
одвојеном кавезу, из истог, непознатог разлога због ког и многи родитељи не живе заједно. 
Кажу да се не подносе. Мама хрчак и тата хрчак. А подносили су се када су правили слатке 
мале бебе хрчке који су се потом родили? Углавном, поднослили се родитељи или не, бебе 
хрчци су дошли на свет. Голуждрави, величине пола нокта, зависни од мајчине бриге.

Страховали смо за живот малих беба хрчака, јер смо из искуства знали (гајење хрчака у 
мојој породици има дугу традицију) да ће бар половина њих помрети, а на свет их је дошло 
четворо. Међутим, као да су знали шта их очекује, мали хрчци су цинично запели да преживе, 
и неким чудом, за пар недеља су достигли пола величине своје маме. Било их је два-два, 

један пар је био исти 
мама, други исти тата. 
Природа је остварила 
своју симетрију делећи 
их на равне части како 
се ни мама ни тата не 
би љутили. И тако, деца 
хрчци су преживели, 
и уживали у животу. 
Имали су свој точак за 
вртење и ноћима се 
шкрипутаво вртели 
у њему, што је било 
изузетно иритирајуће. 
Али шта ћеш, деца ко 
деца. Понекад би се и 
све четворо набили у 
тај точак, а некад би се 
и потукли. Е сад, будући 
да нигде у свету не 
постоји савршен живот, 
тако ни у свету хрчака. 
Ни они нису поштеђени 
божје патње, црне руке 

судбине, страшног суда, апокалипсе. Четири јахача нису дошли галопирајући и рушећи све 
пред собом, већ нечујно, прикрадајући се, миц по миц.

Прво је мама хрчак умрла изненада и недефинисаном смрћу. Имала је жуте зубе, и неке 
ране по ногама. Бебе хрчци су недуго пре тога имали пар “клиничких смрти” из незнаних 
разлога, али их је моја сестра оживела грејући их флашама са топлом водом. Али потом, 
смртоносна пошаст их није заобишла. То је био неумољиви талас смрти који до тада нисам 
још видела. Метрономски тачно, они су умирали, сваки дан по један. За мамом и првим 
мртвим чедом смо још и жалили, али убрзо смо престали када смо видели неминовност 
њиховог одласка у стаклени тераријум на небу.

Обично неке животне сцене оставе такав утисак на човека да заплаче, или напише 
нешто. Те сцене не морају бити катастрофичне, једноставно садрже ту неку ноту апсурда и 
трагедије.

Било како било, једна од таквих сцена у мом животу десила се управо у епилогу смрти 
хрчака. Кренула сам у школу и успут застала поред неког лавора у којем је био смештен 
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последњи хрчак, не рачунајући тату хрчка који је и даље трутовски, дебео и финог крзна, седео у свом одвојеном 
апартману. Последњи хрчак је трчао у свом точку као да тиме може зауставити време. Села сам покрај њега и дуго 
посматра ту његову борбу, то његово непрекидно покретање ногица уз шкрипу неподмазаног точка за вртење. Не знам 
да ли је знао да ће умрети као остали у његовој фамилији, или му је то била још једна обична свакодневна активност. То 
је било као да гледам осуђеника на смрт и тачно знам да је у овом тренутку жив, али док се ја вратим из школе, и њега ће 
стићи убрзани галоп смрти. Мислила сам да ево управо ја гледам његове последње, наизглед лудачке, покрете. Отишла 
сам. Али, десило се чудо. Можда је то чудо вратило моју веру у правду у свету. Последњи хрчак није угинуо, био је жив и 
по мом повратку, и сутрадан, и данас. Можда зато што је премештен из оног стакленог тераријума који је потенцијално 
имао неку болест у свом ентеријеру, или се само црни косач смиловао над невиним животом овог малог створења. Не 
знам, али осећам да ми више неће сметати ноћна шкрипа точка за вртење последњег хрчка.

Мирта Црквењаков, 
Зрењанинска гимназија

Трећа награда                  

Ка свитању
„Ко сам ја? Ко си ти? Ко смо ми?“ Питања су се 

смењивала невероватно брзо. Једно за другим. Као на филмској траци. Ничега се не сећам. Потпуно 
избељене слике. Одговора још увек нема. Ниједног.

Два минута откако је прошла поноћ. Луксузна кућа. Соба са погледом на море. Хоризонт. Црни сатен. 
Огроман кревет. Лежим потпуно одузет. Није ме страх. Она стоји тик поред стакленог зида. Пали џоинт. Дим 
увлачи дубоко у плућа. Држи га у себи неколико секунди. Избацује га. Дим из њених уста сада се игра са 
месечином.. Чудан плес. Лагана игра. Окреће главу према мени. Срце убрзава. Корача до кревета. Пружа 
се у црни сатен који је гута. Пружа руку. Жели да узмем џоинт. Питања ме и даље решетају. „Конзумирам 
канабис? Шта је ово?“ Погађате, одговора није било. Узимам и лежећи увлачим дим. Осетим како ми се шири 
по плућима. Заузима свако слободно место. Избацујем га.

Ћутао сам. Плашио сам се да било шта изговорим. Можда би моје питање било погрешно, погрешна 
свака изговорена реч. „Хвала ти“, рекла је. Затим се сместила у моје наручје. Пољубила ме је. Насмејала се. 
Када сам узимао ваздух да одговорим, стављала ми је прст преко усана. „Пст“, рекла је, „знам, хоћу да ме 
љубиш као што никад до сада ниси!“

Схватам поједине ствари, али та слагалица једноставно није могла да се састави. Нисам умео. Љубио 
сам је. Нисам знао да ли ћу умети. Радио сам то најбоље што сам могао. Онда смо почели да водимо љубав. 
Покрети, врелина, додири наших тела. Да ли сам ја у овој игри држао кључ?

Не знам. Нити желим да сазнам. Било је превише питања, а одговора није било уопште.
Спавала је у мом загрљају. То чудно створење. Сунце је полако почело да излази на хоризонту. Љубило 

се са таласима. Њиховим  врховима. Било је као у рају. Погледао сам је, затим пољубио нежно у крај њене 
десне обрве и рекао: „ Пољуби ме, свануло је.“

Милан Беч, Ш
Гимназија „Урош Предић“, Панчево
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Лаза Костић и Вилијем Шекспир 
Форум писаца у Чистилишту  (одломак)

администратор
Група: Администратори 
Учлањен: 23-03-1993 
Локација: Војводина 
Вирџиннја_Вулф 
Група: Активни чланови 
Учлањен: 28-03-1941 
Локација: Чистилиште 
администратор 
Група: Администратори 
Учлањен: 23-03-1993 
Локација: Војводина 
Вирџвннја_Вулф 
Група: Активни чланови 
Учлањен: 28-03-1941 
Локација: Чистилиште
администратор
Група: Администратори 
Учлањен 23-03-1993 
Локација: Војводина 
Шекспир 
Група: Активни чланови 
Учлањен: 23-04-1616 
Локација: Чистилиште 
модератор 
Група: Модератори 
Учлањен: 13-10-1925 ЛОКЗЦИЈЗ 
Енглеска Шекспир
Група Активни чланови 
Учлањен: 23-04-1616 
Локација: Чистилиште 
Л.Костић 
Група: Активни чланови 
Учлањен: 26-11-1910 
Локација: Чистилиште 
Шекспир
Група: Активни чланови
Учлањен 23-04-1616
Локација: Чистилиште
Л. Костић
Група: Активни чланови
Учлањен: 26-11-1910
Локација: Чистилиште
Шекспир
Група: Активни чланови
Учлањен: 23-04-1616
Локација: Чистилиште
Л. Костић
Група Активни чланови
Учлањен: 26-11-1910
Локација: Чистилиште
Вирџинија_Вулф
Група: Активни чланови
Учлањен: 28-03-1941
Локација Чистилиште
Л. Костић
Група: Активни чпанови 
Учлањен: 26-11-1910 
Локација: Чистилиште 
Шекспир
Група: Активни чланови 
Учлањен: 23-04-1616

Добро дошли на форум ппсаца у чистилишту!!! На овом форуму ће разговарати 
покојни писци који се налазе у чистилишту ... Данас отварамо нову тему коју ће 
водити Лаза Костић и Вил Шекспир.

Зар ће два мушкарца разговарати о свом делу сами?! Не, не; нсће то нћн бсз 
женског осврта.

Извините, Вирџинија_Вулф, али на Шекспира и Костића је данас ред.

Искрено верујем да је потребно да се укључи и једна жена.

Па добро,  Вирџинија_Вулф, ако је то ваша велика жеља ...

Кад је већ реч о женама, ова беспризорна вештица ме излуђује.

Особу са именом Шекспир молимо да обрати пажњу на свој речннк, јер у 
супротном његови односно њени коментари неће бити изложени на форуму.

Као прво, модератору, ми обојица знамо да су опаске његове. Као друго, 
проблем је моја супруга, не Џини.

И шта је то Ен учинила?

Хоће новац, као и обично. Досађује ми. Чак и сада када смо обоје мртви, не 
жели да ме остави на миру.

А, па да, мислим да знам шта хоћеш да кажеш ... И шта си јој ти ОДГоворио?

Рекао сам јој да тражи од мог оца, за промену.

LOL!1 Мораћу ово да упамтим.

Et tu, Лазо?!2 Заправо не знам зашто ме то толико изнeнађује; зато што то 
мушкарци чинe: ожeнe сe па зажале због тога.

Као и Лeонард?

Надам се да ће администратор то схватити овако: Не жени се! Не стај на луди 
камен! Никад! Имај у виду брачне проблеме којих нико од нас није поштеђеи. 
Па ни Вирџинија.

Андреа Фехер, II , „Зрењанинска гимназија“
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О НАГРАЂЕНИМ 

ЛИТЕРАРНИМ РАДОВИМА

Основна школа

Невена Ђилас

Прича Соба нас води у свет борхесовске прозе. Могли бисмо 

библиотеку у чијим су књигама забележени сви тренуци 

нашег живота замислити и дигитализовано, савременије, 

као сакупљање података на хард-диску. Али та замена не би 

променила много, не би боље захватила оно најважније, то 

зашто је тако лако замислити једну такву енциклопедију, ту 

просторију у којој се она налази, као ни одговор на питање 

ко би могао бити тај дечак који нас у овој причи уводи у 

сновидни, паралелан а исти, можда једини до краја и заиста 

наш, свет.

Милана Грбић

Ризик је упутити се у неизвесност, у места на којима није 

могуће све до краја измерити. А читав животни пут само је 

једно дуго путовање од једног до другог таквог места. Оно 

што та места спаја су управо раскрснице поменуте у овом 

надахнутом есејистичком тексту. Све оно страно, непознато, 

неразумљиво што нам остаје страшно на тим местима 

отворености и одлуке постаје можда мање ужасно уколико 

успемо да му дамо некакав облик, ма колико застрашујући он 

био. И злокобна бајка је мање страшна од стрепње и ћутања.

Никола Влајков

О причи и причању. Шта више рећи? Непрекидна свежина 

света, кратке реченице. И то док сви ликови не буду похватани. 

Причом. Која је справа за смејање. Понекад. Чист хумор, без 

ироније, молим вас, нема вређања. Измаштати сварне ствари. 

Расти, једва стати у солитер, бити невидљив. Док ти не постане 

досадно. НА кратко одустати, па поновити потрагу. За чим 

трагати сада, у двадесетпрвом веку? За хајдуцима. У реду. 

Једна одлична прича. Ко мисли да уме занимљивије, нека 

слободно покуша. Озбиљност се одјављује!
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Средња школа
Милица Колоски
Шта значи језички убедљиво ухватити свет? Јер баш о томе се ради у овом 

тексту, о изненађујуће зрелом и сасвим спремном хватању једне особе у 

коштац са својим светом, нашим светом, помоћу јединог за то доступног 

средства, помоћу језика. Јер, чим нека она или неки он искораче из 
строја свакодневице, откривају да све време већ стојимо у том брисаном 

простору који нам изнова даје само бесконачне низове питања, нејасне 

слике и промене ритмова уместо одговора. У простору који и после свега 

остаје, тек тако, необјашњиво празан и туп.

Мирта ЦрквењаковМи знамо шта је савршен, добар и праведан свет. Међутим, довољни су 

један тераријум и један точак за вртење како бисмо увидели и сав апсурд 

тог света и сав апсурд наших неминовних утопистичких пројекција које 

тај свет чине још и трагичним. Велика је ствар непосредно колико и 

непретенциозно у једном кратком тексту дати прецизне координате оног 

што је у исто време и једноставно и непрозирно страшно: звук тог точка 

за вртење у нама којег уз шкрипу окреће слепи нагон затворен у хладан, 

прозирни суд коначности.

Милан Беч
Уопште није важно то има ли или нема вечитих тема којима се уметност, 

наизглед, увек изнова враћа. Ту су увек неко ја, и неко ти, у сваком 
тренутку када се проговора. Ту је то Ја и ту је онај Други, она увек присутна 

свест и нешто на њу несводиво, изненађујуће, једно тело које није немо, 

а које ипак не разумемо, јер до краја не разумемо ни то увек присутно 

себе. Тај интезитет који нас прожме у додиру са другим можемо назвати 

љубављу, али и не морамо. Важно је само шта ћемо са њим урадити, какво 

ћемо му значење и значај, и у животу и у писању, придодати.Андреа Фехер
Ниједно доба не може се свести на неко друго, али ни те разне временске 

епохе не остају међусобно до краја стране и некомуникативне. Јер, шта 

се добија када се једном разговору вођеном у апстрактном, безвременом 

простору чистилишта успешно да форма изузетно савременог чета на 

форуму, форма данас, свакако, већини приступачнија било од пентаметра, 

јампског десетерца или романа тока свести? Добија се један радознали, 

свежи, непатворени искорак ка тим епохама. А можда нешто више и нисмо 

у стању да остваримо.

Бојан Васић

огледало *

Поглед који отиче
И тако је поезија отишла низ
неки чудан одвод
ко зна где
и да постоји објашњење у религији
сигурно бих му се противила 
Постајем равнодушна на све те 
Инспирације и плодне мисли
Једино ме Букоwски буди
И враћа у сан
и сав тај бунтовни џез цури некуд
и шта да гутам
шта да удахнем
кад све проклето добро некуд цури
остаје само паклени гламур на површини
аутомати за сушење руку
делта сити
коста кофи
одстрањивачи флека
последњу сам искрену псовку чула на неком од мото скупова
све остало беше пластика
само пар оних ноћи над књигама
у вртлогу варијација
не видим се
не питам се

Твој живот се само једном живи. Историја 
само поново прави будале од људи
Седели смо на стени и
нисмо дуванили
јели смо колач чијим се именом поиграла историја
пили смо млеко из флаше и флашу бисмо онда паковали у ранац
кожа је била усијана од маслиновог уља
мами вероватно не би смрдело
ловио си крабе
Бандини
Артуро Бандини
Тако сам те звала
У води која се из познатих разлога пресијава 
И непрестано лови твоје локне 
Посматрала сам поступке твога тела
Баш онаквог о којем сам писала
Као да сам слутила 
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Ово касно лето
И мирис боровине
Приче које постоје
И које се понављају
Сваког дана који проживљаваш само 
Једном
једном гледаш мућке у хотелској соби
једном за то време гладан мислиш на поховане банане
и вођење љубави кад острво ошамути ноћ
само једном проналазиш малу сирену на стени
и крабама бацаш
мрвице куглофа

Јутро ће промијенити све
Овога јутра посматрала сам те у тишини
док је врелина нагризала сваки могући поступак 
мога тела
Чак и да те пољубим
нисам хтела
Овога јутра док ти спаваш
и спарина изобличава ствари у овој соби 
или им можда даје облик неких будућих
дана
остајем поред тебе
Знам
Подићи ћеш ошамућено главу
пружити ми руку 
вратити се сну
посматраћу те дуго
и мислити шта је живот донео 
у пакету с тобом
епоху полета
добре музике
Овога јутра мислићу како ћеш 
већ сутра отићи
и док спаваш бригу ћу гасити лубеницом
Мислићу како по повратку нећеш
више пожелети
да у моје косе боје пива
уплетеш
очи и прсте
можда не знајући да нас
ту надомак
касног лета
чека неки живот.
  
Марија Теодора Меновски  
IV разред Гимназије „Урош Предић“, Панчево

огледалоогледало

2. 02. 2011. 
Понедељак

 Овај је најупорнији до сада. Шта је то што имам, а да 
привлачим мушкарце? Мислиш да је то што се шетам 
гола по стану? Боже мој, јака ствар. А симпатичан је баш. 
Чак ми је и цвеће и бомбоњеру оставио. Баш симпатичан 
комшија.

*
Недавно се у зграду поред моје доселила нова 

комшиница. Приметио сам камионе и неколико мушкараца 
који су цео дан преносили гомилу ствари. Од намештаја па 
све до најмањих кутија. 

Нека жена је била ту поред. Носила је широку сиву мајицу 
која јој је откривала лево раме. Коса јој је била свезана у 
неуредну пунђу. Фармерке избледеле од прања. Или је то 
била нова мода да се носе избледеле фармерке? Нисам 
упућен у такве ствари. Између прстију је држала цигарету. 
Стајала је наслоњена на зид и посматрала раднике. Застао 
сам испред улазних врата правећи се да не могу кључ да 
пронађем, али непрестано сам се окретао у њеном правцу. 
Не знам да ли је то приметила, па сам за сваки случај брзо 
ушао у зграду и пешке отишао до шестог спрата. Ушавши 
у стан, окачио сам дуксер на чивилук и узео сендвич од 
синоћ. Не ваља бацати храну.

Било је сувише мрачно тако да сам подигао венецијанере. 
Учинило ми се да је преко пута, поред прозора стајала 
она жена. И нисам грешио. Окренувши се у мом правцу, 
схватио сам да је то она. Погледала ме је. Била је то нова 
комшиница. 

Једног дана сам је срео у продавници. То је била права 
срећа видети је негде јер је ретко кад излазила из стана. 
Приметио сам је чим је ушла у маркет и пратио је у стопу. 
Куповала је неке основне намирнице као што су хлеб, 
млеко, паризер, али и доста слаткиша и оних глупости које 
купујем сестрићима када дођу у посету, или када се код 
мене окупи друштво па изнесем кикирики или тако нешто 
да се послуже. Пожурио сам према каси и стао одмах иза 
ње. Могао сам да осетим њен благи смрад испод пазуха. 
У тренутку када сам помислио да јој се обратим, она се 
нагло окренула и пожурила негде као да је заборавила 
нешто. При том ме је закачила раменом и није ми се чак 
ни извинила. А онда се вратила истим путем и почела да 
пакује ствари из корпе. 

Погледала ме је једном, двапут, али то су нам се погледи, 
вероватно, случајно срели. А како и не би кад сам све 
време зурио у њу. Хтедох да је поздравим са „Добар дан, 
комшинице“ , али те речи нису могле да изађу из мојих 
уста. Нисам чак ни могао да јој климнем главом. Само сам 
гледао у њу задобивши туп израз на лицу све док ми се 
касирка није обратила. 

Та жена  има нешто у себи што ме  привлачи. Не знам 
шта, али свакако знам да то није њен спољашњи изглед. Она 

није мој тип девојке. Ја волим плавуше, а она је црнокоса. 
Волим високе, а она је ниска. И увек је у отрцаним стварима 
и има кесе испод очију. Не волим жене које не воде рачуна 
о себи. 

Једне вечери, док сам се спремао за спавање, приметих 
како су венецијанери на њеном прозору скроз подигнути. 
И призор - она шета гола по стану. Ставих руке преко очију 
и окренух леђа прозору. Продрмах главом. Заваравао сам 
се како ништа нисам видео. Легао сам у кревет. 

Један део мене ме је непрестано вукао према прозору 
не дајући ми мира да заспим. А други део, онај разумнији, 
чврсто ме је држао прикованог за кревет. ,,Највише мрзим 
људе који се мешају у туђ живот и интиму, а о свом не воде 
рачуна“, говорила би ова друга, разумнија половина мене. 
Међутим, мушки погон за голим женским телом је победио 
и успео да устане из кревета. Ставио сам столицу поред 
прозора, која је убрзо била замењена фотељом јер је била 
неудобна, и гледао.

Преко пута се није дешавало ништа толико необично. 
Жена је непомично седела на двоседу мењајући канале на 
ТВ-у. Једино необично јесте што је била гола. 

Ујутру сам закаснио на посао. Нисам стигао да обавим 
нужду код куће. То је била моја навика. Свако јутро, 
прво што урадим јесте да одем у купатило и посветим се 
десетоминутном седењу на WЦ- шољи уз неки стрип или 
новине. У фирми у којиој радим није било стрипова ни 
новина, тако да није било ни традиционалног јутарњег 
обреда. 

Очи су ми се саме затварале због непроспаване ноћи. 
Глава коју сам придржавао руком наслоњеном на сто, често 
би склизнула. Овог пута, кафа није успела да ме разбуди.

Загледао бих се у једну тачку. А онда, на блиц ми се 
појављивала слика синоћњег призора. 

,,Шта ако ме је видела како је посматрам?“, помислих. 
,,То је заиста било непристојно с моје стране, Никако то 
није смело да се деси, никако.“ ,,Па добро, шта је ту је. Није 
лоша женска. Гледати голу жену, то није грех“, јављао би се 
повремено гласић. ,,Шта сад да радим? Је л’ треба можда 
да јој се извиним? Покуцам на врата и кажем ’Извините’ и 
одем? Не, не. Бићу мало дискретнији.“

И тако сам на крају дошао до закључка да је најбоље 
да јој оставим букет цвећа и бомбоњеру са цедуљицом на 
којој сам написао ‘Поздрав од комшије’. Прилично глупо, 
зар не? Ех, који сам идиот. Могао сам да јој напишем и ‘ 
Извините што сам Вас гледао голу, али било је јаче од мене.’ 
Баш сам испао из форме. Е, то ти је кад си сам три године и 
тотално изгубиш осећај за те ствари. 

Одговора није било, није чак ни упутила поглед према 
мом прозору. Проклете жене. Довешће ме до лудила. 

Можда је боље да заборавим на све и вратим се 
свакидашњем животу. Али њена незаинтересованост ме је 
сада још више терала да сваког дана седим поред прозора 
и гледам шта ради. То нису биле неке много занимљиве 
радње. Углавном су се понављале. Гледање ТВ-а, једење 
кокица, одлазак у купатило, кување кафе, опет гледање ТВ-
а. Научио сам напамет распоред њеног дана. Отприлике 



52

*

* 53

*

*

огледало

устаје око 10 - 11х, онда иде једна јутарња кафица, одлазак 
у купатило, тамо се задржи поприлично дуго, потом пали 
цигарету и онда креће мењање програма, разни филмови, 
серије, емисије и којекакве глупости. 

Често нисам одлазио на посао, остајао бих код куће 
само да бих видео шта ће тог дана радити и да ли ће се 
можда десити нешто ново. И тако сам полако сазнао да 
викендом иде у куповину за целу недељу, уторком увече је 
ишла на пилатес пазећи на своју линију, а код фризера би 
одлазила једном месечно. 

Кад смо већ код фризера, уплашио сам се свог одраза у 
огледалу. Зарастао сам толико да је моја коса постала једна 
шума у којој би се могле наћи свакојаке дивље звери. Одећу 
више нисам сам прао већ је слао на прање. Великог Брата, 
Фарму и шпанску теленовелу ‘Тереза’ нисам пропуштао. 
На послу сам узео боловање и уживао код куће гледајући 
комшиницу како живи свој досадни живот. Али упркос 
томе што је досадан, посматрао сам је сваког дана и почео 
да примењујем њене навике и то ми чак није ни сметало. 
Напротив, свиђало ми се. 

Питао сам се од чега та жена живи кад ништа не ради. 
Можда има неког мужа старца који јој из иностранства 
шаље новац или је наследила велико богатство. 

Како год било, мој буџет је почео да се смањује, на 

рачуну сам ушао у минус и тонуо све дубље и дубље у 
пропаст. Знам да смо сви ми у говнима и да само дубина 
варира, али овог пута сам отишао предубоко. 

Који сам ја паћеник. Да, да, паћеник. И то тежак. 
Заслепила ме је жена о којој сам знао доста, али практично 
је то било ништа. Никада нисам причао са њом, а што је 
најгоре, она ни не зна да ја постојим. Не! Ово је крај! Враћам 
се свом усамљеничком животу Враћам се послу, друштву, 
ручном прању ствари, нормалним емисијама. Доста сам 
се ја замајавао том женом и схватио да нисам ја за такве 
ствари. 

Јавио бих се на послу да долазим сутра, и то је то. О 
свему овоме сам размишљао лежећи на кревету и ово је 
била моја коначна одлука. 

Звук телефона ме је пробудио Отворио сам очи и нагло 
устао. Нисам подигао слушалицу. И нисам отишао на посао. 
Сео сам поред прозора и гледао како комшиница кува 
себи кафу. Данас је раније устала него обично. Запалио сам 
цигарету и наставио да гледам. 

Невена Лукинић  
II разред Гимназије “Урош Предић”, Панчево

огледало

Лабудова вечера
Седела је на клупи испред улазних врата теткине куће. Посматрала је залеђено језеро, празно без лабудова. Понека 

снежна пахуља  пала би на њено пегаво лице, а затим би склизнула попут сузе. Није желела да уђе у кућу, међу гомилу 
старица. 

Оне већ седамнаест година глуме њене родитеље, рођаке и пријатељице. Одлагала је неизбежно. Помислила је како 
ће та вечера бити и проћи, као и њен живот. Неизбежна попут смрти. У једном тренутку ће изгубити свест, и заувек 
нестати. Талас меланхолије скренуо јој је мисли са божићне вечере.

Госпођица Адамс, која је каснила на тај традиционални догађај своје драге дружбенице, одмах је спазила Ану. Прошла 
је прстима кроз њену златнориђу косу, а затим је ухватила под руку и увела у топлу кућу. 

Дневна соба била је пуна баба уседелица, пошавши од госпођице Адамс па све до Анине тетке.Једини изузетак је 
њена мама, која је са поносом носила дијамантски прстен, поклон сад већ покојног мужа. Ана је била живи доказ да је она 
била удата и вољена, а то што се венчала у четрдесет другој није било битно, љубав не зна за гоидне – понављала би.

Вечера је била уредно постављена на столу. На средини је лежао лабуд, као и сваке године, а испод те маске налазило се 
пилеће месо. Ана је села на празно место поред своје маме, која се хвалила својим животом мајке. Гледала је у љубоморна 
лица баба које су је одувек само гњавиле и критиковале како мало једе. Али она није мало јела, јела је све. Само што је 
увек завршавала у купатилу покушавајући да се не угоји и избегне критике своје маме како је дебела. Посматрајући све 
те високе подигнуте пунђе осетила се усамљено. Једини подмладак породице која јењава. Утопивши се у спори ритам 
ове одмакле ноћи праћен Моцартом у позадини, гледала је безизразно кроз прозор.

Снег је и даље падао, а њене очи су се затварале успаване лабудовом песмом.

Милан Вучковић  
III разред Гимназије „Урош Предић“, Панчево

 

Мртви
 
Често гледам у њихов портрет изнад камина.Стар и мутан, са позлаћеним рамом, дика ове породице и извор мојих 

кошмара. Лепа и срећна четворочлана породица - говори вам на први поглед. Можда је и била, пре него што сам ја 
дошла.Тако је бар она тврдила.

У време када је настао портрет, породицу Мејер чинили су господин Џорџ и госпођа Елизабет, њихова ћерка Џејн и 
млађи син Роберт.Џејн је имала 12, а Роберт 7 година. Стајала је са мајчине десне стране, озбиљна погледа.Била је леп 
девојчурак,слика и прилика своје мајке, као што је сад то моја Лили. Дуго сам патила због тога. Са Елизабетине леве 
стране стајао је чика Џорџ, са руком нежно положеном на њеном десном рамену.Висок човек,атлетски грађен, крупних 
браон очију које је Роберт наследио. Мора да ју је много волео.Бар је она тако тврдила.

Била је довољна једна ноћ да схватим како је он тај с којим желим да проведем остатак живота - причала сам Џону 
и Лили.Десило се то једног лета (као и све љубави) после купања у реци која је пролазила кроз село моје баке. Једна 
река, много младих, један дан, много смеха, једно вече, пар погледа, једна ноћ, бујица осећања, звездано небо, хиљаду 
пољубаца, прво заједничко јутро, потом једна беба.

Мислила је да долазим у њихову кућу само зато што се догодила грешка. Презирала ме је због тога. Наш Џон је за њу 
био само флека коју сам ја нанела својом глупошћу њеној беспрекорној породици. Мрзела сам је због њеног мишљења.

           Роберт ми је једном причао о свом оцу, господину Мејеру, кочијашу који је често боравио ван куће.Волео је коње 
и научио Роберта да их воли. Роберт их је волео до 13. године, све док му га нису одузели. Чика Џорџ је сигурно био диван 
отац, добар човек; зовем га чика јер верујем да би ме лепо прихватио. Бар је тако тврдио мој супруг.
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Још при првом сусрету постало ми је јасно 
да за две газдарице нема места у овој кући. 
Дуго сам се припремала за наш први сусрет 
желећи да оставим добар утисак. Уз помоћ 
моје мајке изабрала сам најприкладнију и 
најлепшу хаљину коју сам имала, направила 
пунђу и ставила бисерну огрлицу, поклон од 
мајке за овако велики дан. Била сам срећна 
и поносна, све док се наши погледи нису 
сусрели при отварању улазних врата. Носила 
је сведену црну хаљину и на њој малени 
брош.Дуга, проседа коса, тако завезана у 
реп,истицала је њено лепо лице,које године 
још увек нису успеле да наруше. “Најзад сте 
стигли”, рекла је, “удјите”.

     Како је расла, моја Лили је све више 
личила на њу. Имала је њене црте лица, 
њен став, чак је понекад и причала као она. 
Елизабет ју је волела и често одвајала од мене 
под изговором да би требало да обратим 
пажњу на Џоново одрастање. Била је у праву, 
јер је Џон тада улазио у пубертет и бивао 
несносан. Једва сам успевала да држим 
корак с њим и наговорим га да не запостави 
школу, све док се није заљубио у једну малу 
распуштеницу са којом је већ дуго и због које 
сам данима измишљала разлоге како не би 

дошла у моју кућу. Сигурна сам да није довољно добра за мог сина.
Била сам свесна да нисам лепа, али не и спремна да то чујем.У том тренутку је једном реченицом успела да уништи 

моје дуго грађено самопоуздање.
Пре три дана ми је Џон, љут, ставио до знања да је крајње време  да прихватим чињеницу да ће се он оженити Јасмином 

и да то морам поштовати, те ја сада спремам ручак за упознавање .Изгледа да га нећу спречити да се ожени њоме, колико 
год се трудила.

“Роберте, душо, ја схватам да си ти заљубљен, али могао си да ме бар упозориш, јер чак и бисери могу изгледати 
безвредно на девојци таквог изгледа”.

“Џоне, душо, знаш ли можда ког је порекла име Јасмин, пошто ја не знам, а сумњам и да твоја вереница зна.Могао си 
да ме бар упозориш, ипак она треба да уђе у моју кућу”.

 
Бојана Стефановски        

III разред Гимназије „Урош Предић“, Панчево

огледало

Људождери
Још једна свежа недељна зора одлази. Одлазе и птице. 

А и лишће ваљда одлази. Оно, уствари, покушава да оде. 
Не иде му баш најбоље. Као они атлетичари, они као скачу 
и по неколико метара у даљ. Кажу да „лете”. Џаба, увек 
заврше у песку.

По његовом мишљењу, нису само птице летеле. Летело 
је и сунце, и облаци су летели. Летели су и плодови 
оног дебелог дрвета испред цркве. Знате оне листове 
што кад их пустите по ветру, крену да се врте у круг као 
пропелери. Не знате!? Како, бре, не знате, па испада да 
овај четворогодишњак зна више од вас о ботаници... Ма, 
немојте се сад извлачити.

Елем, стигосмо и до тог дрвета испред цркве. Било 
је (како се то казе) њен симбол. На свакој слици коју су 
насликали овдашњи назовиуметници стајала је та осушена 
олупина. Оно уствари није било сасусено, а и далеко од 
тога да је била олупина, али тако га је његов отац стално 
називао. „Да није оног поп-Давида”, говорио је он ,”село би 
ту сасушену олупину одавно у корену сасекло”.

Е, сад већ стигосмо и до поп-Давида. Дечаци су о њему 
причали углавном лепе ствари. Старији... већ нису. Они су 
причали свашта, као тетке на каквој чајанци у наше време. 
Причали су како је тајио порез, јурио жене по селу, крао 
накит када би ишао да поје по кућама... Говорили су чак и да 
је педофил и да искоришћава децу. Хвала Богу, наш јунак још 
увек није знао ста значи „педофил”, а под „искоришћавањем 
деце” подразумевао је отимање бомбона.

Далеко ми догурасмо. Стигосмо већ и до деце. Ондашња 
деца мрзела су недељу ујутро. Мрзела су недељу ујутро 
зато што се тада ишло у цркву. Устајало се пре петлова, још 
у шест. Она су се затим прала и отмено одевала. На јутрење 
се морало стићи у седам. Жене су се шминкале и облачиле 
тесне сакое, мушкарци стављали црне полуцилиндре и 
обували изгланцане браон ципеле. Знате, тада се још увек 
поштовао Бог.

Цркву је поп-Давид отварао тачно у пет до седам. У 
седам и два-три минута сва седишта била су пуна. Било је 
и оних који су суботом навече остајали мало дуже будни... 
Ма не, не! Тада није било дискотека и ноћних клубова. 
Касниле су углавном старине из певачког друштва које су 
волеле да поседе у друштву суботом навече.

Ех, баш тог јутра, певашко друштво певало је „Алилуја, 
алилуја...”. Мислим, они су стално певали само пратеће 
„Алилуја!”, јер је то било једино што су знали, али овог јутра, 
то „Алилуја!” није звучало духовно, већ више световно 
„Алилуја!” илити „Напокон!”. Уствари, сада можда и није 
деловало тако, али када се мештани буду присећали овог 
момента, неко ће сигурно рећи: „Алилуја, и нас једаред Бог 
да погледа!”.

Углавном, у сред тог завршног „Алилуја!”, неко је бануо 
на врата цркве. Као оне нестрпљиве бабе на солистичком 
концерту које не могу да сачекају да пијаниста пусти педал 
и оконча последњу ноту свог наступа, вец истрчавају 

напоље усред тог „најдрамскијег” момента да би истресле 
нос или обавиле физиолошке потребе.

Међутим, ова господа (ако их тако уопсте моземо 
назвати) која су банула у цркву, нимало нису личила на 
бабе којима се обављају физиолошке потребе. Њима су се, 
напротив, обављале потребе неке друге врсте.

Да скратим, упали су и рекли: „Поп-Давиде, хапсимо вас 
у име закона!”. 

Мислим, нису то буквално рекли, али то сте навикли да 
чујете у филмовима и серијама па реко’, ‘ајде да вам то тако 
представим. Тачније, сумњам да су и они који су седели у 
првим редовима чули ста је „господа” рекла, а поред тога.
могу се кладити да нико присутан није одгледао ни један 
амерички филм. Јер, ипак је то било исувише давно и 
далеко.

И тако, извукоше они попа напоље без икакве више 
речи. Није било комешања, нити окретања глава. Сви су 
изгледали као да су свршавали молитву. Једина особа која 
је окренула главу била је он – мајушни четворогодишњак. 
Пошто наслони клупа у цркви бејаху прилицно високи, за 
тај подухват морали бисте се пропети на колена... Наравно, 
уколико имате мање од метра висине.

„Теодоре!”, шапну гласно његова мајка када отвори 
очи. Дечачић се само окрете и склопи руке и очи као да 
и он стаде свршавати молитву коју су у част (или можда 
сажаљење) поп-Давидово начели мештани.

Марко Војиновић, VIII
ОШ ”Јован Јовановић Змај”, Панчево
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СПАВАЈ
Спавај, мали човече
пусти ме да пишем
и да се смејем
загрли јастук чврсто
јер не разумеш
камен је претежак
да би се ти њиме играо
 
Спавај, човече
јер кад си будан
ти се бојиш
и да украдеш лубеницу
а камоли да живиш
пусти мене
 
Пусти ме да
губим време
и да не мислим 
ни о чему
Пусти да пишем
глупости
 
Спавај, мали човече
смири своје очи
не гледај у мене
гледај у зид
јер у себе 
не можеш
 
Сутра ћеш уједати
сад спавај
и сањај празно небо
док ја прљам
папир
и не радим ништа
 
Заспаћу  
убрзо за тобом
таман толико касније 
да те чујем како хрчеш
 
Устаћемо у исто време
ја уморнији од тебе
а ти и даље
мали

Душан Јовчић IV
Гимназија „Урош Предић“, Панчево

огледало

Сценарио
 
1.ext.  улица - ноћ
ЧОВЕК (53) Журно иде улицом. Погледа на сат и успорава. Пролази поред МОМКА (23) и ДЕВОЈКЕ (19) и 

добацује девојци.
ЧОВЕК: Бла,бла

Момак изнервиран устаје са клупе и започиње свађу.
МОМАК: Ало, матори, шта си рекао?
Немој да ти ја...

Али разрогачених очију и полуотворених уста заћути када му човек упери пиштољ у стомак.
ЧОВЕК: Да ми шта?

Девојка врисне, узима га за руку и преклиње га да беже.
ДЕВОЈКА: (кроз плач) Пусти га! Пусти га! Идемо, молим те!

Човек се насмеје, окреће се и одлази.
2.ext .говорница - ноћ
Девојка трчи до говорнице и зове полицију. Плаче и описује човека, говори у ком правцу је отишао, шта 

се десило.
ДЕВОЈКА: Хало, полиција? Он је хтео да ми убије дечка!
Имао је пиштољ! Лаза је само хтео да ме одбрани.
Старији, око 50. година, тамнозелена јакна и испране 
фармерке, кратка, седа коса. Да, добро, хвала.

Спушта слушалицу и излази из говорнице. Дечко је грли.
ДЕЧКО: Биће све у реду.

3.ext. иза угла - ноћ
Човек чека своју жртву. Нервозно (подрхтава му рука) пали цигарету и увлачи дим. Посматра улаз 

клуба “Ла Муњека”. Прилази му пас који га њушка. Шутира пса.
ПРИСЕЋАЊЕ 1:Очух га злоставља.Тада има 12 година.
ПРИСЕЋАЊЕ 2:Убија очуха на спавању. Тада има 17 година.
ПРИСЕЋАЊЕ 3: Стоји поред мртвог тела дечка који је био геј.
Баца поглед на улаз “Ла Муњеке” и види своју жртву. Смирије се речима:

ЧОВЕК: Полако, знаш већ како то иде.
4.ext .испред клуба - ноћ
На зид клуба наслоњен је један геј пар. Испред клуба стоји МЛАДИЋ(20) и разговара телефоном. Смеје се 

и намешта црвени шал. Прилази му ДЕВОЈКА(24). Они се поздрављају и гласно се смеју.
 
5.ext .иза угла - ноћ
Човек зури у жртву и усна му подрхтава. Очајан удара руком у зид и испушта получујан крик. Покушава 

да промени план и креће назад. Стане и прогунђа.
ЧОВЕК: Нећеш ми побећи.

Окреће се, узима пиштољ у руку и полако креће према жртвама у намери да их убије обоје.
 
6.ext. иза угла - ноћ
Човек прилази лагано и тихо жртвама, с леђа, не примећујући ништа око себе. Долази до жртве, полако 

подиже пиштољ и упери га у потиљак жртве. Насмеје се. Осети да му нешто притиска леђа.
ПОЛИЦАЈАЦ(46): Одмах спусти пиштољ или ћу пуцати.

Човеку у шоку испада пиштољ из руке. Без отпора му стављају лисице и угурају га у полицијски ауто. 
Сви који су се у том тренутку ту нашли гледају у његовом правцу.

Бојана Стефановски        
III разред Гимназије „Урош Предић“, Панчево
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 На екрану је видео узбудљив, насилан и мрачан свет криминала. 
Био је то филм „Громовити пут“ са Робертом Мичамом у главној улози. 
Мичам је много година касније глумио у Џармушевом филму „Одавно 
мртав“. 

Али, вратимо се Џармушовом одрастању. Пошто је са својим 
вршњацима открио за њих до тада непознати, потпуно другачији свет 
књига и музике, Џим са седамнаест година одлази у Њујорк, где уписује 
књижевност, са једном једином амбицијом: жели да постане писац. 

Након што је цео један семестар провео у Паризу, где је скоро све 
време провео у Кинотеци, Џармуш се враћа у Њујорк и одлучује да се 
пријави на постдипломске студије при филмској школи на Њујоршком 
универзитету. 

Од новца за школарину он снима свој први целовечерњи филм 
„Стално глуварење“ (1979). Филм добија награду на Манхајмском 
фестивалу и признања у Европи, али је наставак његовог школовања 
доведен у питање. Ем је паре од школарине спискао на снимање 
филма, ем се његова уметност не допада професорима.

На трећој години постаје асистент чувеног редитеља Николаса 
Реја и добија прилику да ради у Немачкој са  Вимом Вендерсом. Његов 
други филм „Чудније од раја“(1982) био је запажен како у Европи, 
тако и у Америци. После успеха овог филма, Џиму је било лакше да 
финансира следеће пројекте. 

Трећи Џармушев филм јесте његово култно остварење „Под ударом 
закона“(1986). Радња  ове комедије апсурда смештена је у Њу Орлеанс, 
а поред Тома Вејтса и Џона Лурија у филму глуми италијански комичар 
Роберто Бенињи, који постаје велики Џармушев пријатељ. 

Исте године снимљено је и неколико кратких филмова под 
називом“ Кафа и цигарете“. Тај пројекат је још увек у току и Џармуш 
намерава једнога дана све те филмове да прикаже као целовечерње 
остварење.

Себе сматра малим песником који пише релативно мале песме. 
Не покушава да прави нешто у епским размерама. Рад на филму 
започиње тако што прво мисли о ликовима о којима би волео да 
пише, које би волео да развија, мислећи притом на конкретне глумце. 
Замишља атмосферу и глумце, па онда прикупља детаље који су у 

Из филма “Под ударом закона”

Џим Џармуш, 
филмски редитељ

Култни независни режисер Џим 
Џармуш један је од свега неколико 
савремених америчких синеаста 
који још увек успева да прави 
упечатљиве, топле и личне филмове. 
Рођен је 22.01.1953. у Акрону (Охајо), 
индустријском учмалом граду, где 
није постојало много могућности 
за напредовање и где је већина 
мушкараца завршавала у фабрици гума. 
Први филм који је оставио јак утисак на 
њега  гледао је са седам година. 

гост

вези са ликовима и атмосфером, а онда пушта да прича 
произилази из других, мање специфичних идеја. Врло брзо 
напише синопсис за причу и дијалоге. Његови филмови 
баве се “обичним“ темама; занимају га догађаји којима 
се углавном не придаје много значаја. Јунаци филмова 
су људи са маргине. Џим увек почиње од ликова, а не од 
заплета, јер су му ликови много важнији од саме приче. 
Почиње од глумаца које познаје приватно или зна како 
раде, посматра ствари које имају везе са послом којим 
се баве, или њихову појаву, њихову личност, карактер, то 
како истичу једне, а потискују друге особине. Увек се ради 
о истинској сарадњи. 

За филм „Тајанствени воз“ (1989) Џармушу је на 
Канском фестивалу припала награда за највећи уметнички 
допринос. Реч је о својеврсној филмској медитацији у три 
приче о ноћи и пролазности, о ритму и блузу и о граду 
Мемфису. Џармуш први пут сарађује са глумцима из Јапана. 
Рад са глумцима чији језик не разуме никада за њега није 
представљао проблем. Док је писао сценарио, мислио 
је на тинејџ звезду Јоуки Кудо, а за мушку улогу у првој 
причи организована је велика аудиција, на којој је изабран 
Масатоши Нагасе. Да би употпунио своја знања о јапанској 

кинематографији, као и да би упознао јапанску традицију, 
која га је очарала, Џармуш је једно време провео у Јапану. 

Револтиран што није могао да реализује наредни 
пројекат, Џармуш пише сценарио за филм који би му 
омогућио да ради првенствено са пријатељима. Радњу 
смешта у пет светских метропола: Лос Анђелес, Њујорк, 
Париз, Рим и Хелсинки. Сценарио за филм „Ноћ на Земљи“ 
(1992) завршен је за осам дана.

На питање да ли себе сматра америчким или европским 

режисером, када је у питању стил снимања, Џим одговара 
да себе види у малом чамцу усред Атлантика. 

Шести дугометражни филм „Одавно мртав“ (1995), 
са Џонијем Депом у главној улози, помера Џармушева 
интересовања ка темама смрти и пролазности. Цео филм 
проткан је звуком гитаре Нила Јанга, чија је музика заправо 
његова емоционална реакција на филм. Тако 1996. године 
Џармуш снима  документарни филм „Година коња“ о Нилу 
Јангу и његовом бенду „Crazy Horse“.

На филмском фестивалу у Кану премијерно је приказан 
његов наредни филм „Дух пса: пут самураја“. Филм је 
настао и као резултат велике Џимове жеље да сарађује са 
Форестом Витакером. 

Шест година касније снимљен је филм „Сломљено 
цвеће“, који је освојио гран при на филмском фестивалу у 
Кану, док је последњи филм, „Границе контроле“, снимљен у 
Шпанији 2009. године. Главну улогу мистериозног странца 
који педантно обавља своје криминалне активности 
тумачи Исак Де Банколе. 

Џармуш је почетком 2009. године био гост нашег 
режисера Емира Кустурице. У Дрвенграду су фанови филма 
имали прилику да га упознају, као и да слушају његова 
предавања. О Србији и Београду који је посетио за време 
Феста има само речи хвале. 

 ..

Џим Џармуш, својим речима
Радије бих да уопште немам пара него да цео живот 

испрограмирам тако да их зарадим.

Моја једина жеља је да могу да радим, да могу да плаћам 
кирију и да не морам да бринем о новцу.

Мој отац мрзи Њујорк.

Не верујем ничему што је у тренду или модерно.

Просто нисам заинтересован за рок-спотове. Не свиђа 
ми се та форма. Мислим да је цела та идеја срање.

Ја волим да будем у стању збуњености, живео сам 
у Берлину три месеца и намерно нисам учио немачки. 
Уживао сам док сам био у Јапану, нисам могао да прочитам 
ни натписе на улици – то ми подстиче машту, због тога 
тумачим ствари погрешно, живим у неком стању у којем 
зависим од своје маште.

Ако се тип свађа са својом девојком преко телефона, 
па онда имате рез и затим њега како се појављује у њеној 
кући, ја се и даље питам како је стигао до њене куће, како 
је био расположен, да ли је возио около неко време, да ли 
је слушао радио.

У Ghost Dogu има један цитат из Хагакуре, јапанског 
текста који је написао стари самурај, а који говори како 
веома важне ствари треба третирати лежерно, а мање 
важне ствари озбиљно. Ја јако волим ту врсту филозофске 
контрадикције.

Кад чујем реч независан, одмах потежем револвер.
                                                                                                        

Бојана Стефановски 

Из филма “Тајанствени воз”

Џим Џармуш и Том Вејтс
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Од 27. фебруара до 4. марта 2011. године основно-
школске групе за математику Регионалног центра за 
таленте „Михајло Пупин” одржале су у панчевачком 
одмаралишту на Дивчибарама Четврту зимску колонију 
математике. Учесници зимске школе су били ученици 4, 5, 6, 
7. и 8. разреда основне школе. Укупно је било 93 ученика и 
то: 25 ученика 4. разреда, 23 ученика 5. разреда, 20 ученика 
6. разреда, 14 ученика 7. разреда и 11 ученика 8. разреда. 
Ментори су били: за 4. разред Смиља Шкорић, учитељица 
у ОШ „Жарко Зрењанин” у Качареву; за 5. разред Светлана 
Лековић, професор математике у пензији; за 6. разред, 
Емира Николајевић, наставник математике у ОШ „Стевица 
Јовановић” у Панчеву, за 7. разред, Марија Трајковић, 
наставник математике у пензији и за 8. разред, Александар 
Станисављевић, професор математике у пензији. Поред 
ментора, колонији су присуствовали др Сава Ћебић, 
председник Програмског савета Центра, професор 
математике и на колонији координатор ванчасовних 
активности; Предраг Момир, гост, професор математике 
у темишварском лицеуму „Доситеј Обрадовић”; Синиша 
Ђорђевић, рекреатор, професор фискултуре у пензији и 
мр Драгољуб Цуцић, руководилац Регионалног центра за 
таленте  „Михајло Пупин”. 

Зимска колонија математике је осмишљена тако да 
се њен садржај разликује током дневних активности као 
и  садржај дана током њеног трајања да би се избегла 
монотоност,  да се у континуитету задржи пажња ученицима 
и да им се пружи прилика да науче колико је могуће више. 
У ту сврху, парцијално, зимска колонија се састојала из 
следећех садржаја:

- Стална школа (наставак предавања која се одржавају 
сваког викенда у Панчеву),

- Семинари – гости предавачи,
- Наградни задаци,
- Квизови,
- Филмови,
- Рекреација и физичке активности ученика.

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

Распоред дневних активности је направљен према  
постојећем дневном реду одмаралишта и морао је 
бити усклађен са осталим групама које су се налазиле у 
одмаралишту, које може да прими смену од 104 ученика 
и ментора. Сваког дана је на огласној табли задаван један 
логички задатак који је популарно назван „Хит дана”, тако 
да су могли да га решавају ученици свих узраста. Такође, 
био је задаван и такозвани „Дневни судоку”. „Хит дана” и 
„Дневни судоку” су задавани у 12.30 и резултати су на увид 
предавани кооординатору за ваннаставне активности др 
Сави Ћебићу.

петак 25.02.
У одмаралиште се стигло око подне. Ученици су се 

сместили по собама. Након ручка ученици су добили 
слободно поподне а ментори су организовали први 
састанак на Дивчибарама ради утврђивања координације 
и припреме за рад. Потом су организовани састанци по 

зимске школе

групама на којима је ученицима саопштен план рада. 
Основни концепт плана дешавања у колонији је исписан 
на хамеру који је окачен на огласну таблу.

субота 26.02.
Након устајања и доручка, ученици су се расподелили 

према унапред утврђеном распореду за суботу. Пре подне 
су радили математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. и 6. разред 
имали зимске спортске активности. У 12.30 су на огласној 
табли дати  „Хит дана“ и „Дневни судоку“. По подне су 
радили математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. и 6. разред 
имали зимске спортске активности. Увече је приказан  
играни филм за ученике.

 

недеља 27.02.
Након устајања и доручка, ученици су се расподелили 

према унапред утврђеном распореду за недељу. Пре подне 

су радили математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. и 6. разред 
имали зимске спортске активности. У 12.30 су на огласној 
табли дати „Хит дана“ и „Дневни какуро“. Оглашено је на 
табли пријављивање за такмичење у решавању судокуа, у 
паровима. По подне су радили математику 4, 7. и 8. разред, 
док су 5. и 6. разред имали зимске спортске активности. 
Увече је приказан играни филм.

понедељак 28.02.
Након устајања и доручка, ученици су се расподелили 

према унапред утврђеном распореду за понедељак. Пре 

подне су радили математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. и 
6. разред имали зимске спортске активности. У 12.30 су 
на огласној табли дати „Хит дана“ и „Какуро на три нивоа“. 
Оглашено је на табли пријављивање за „Математички 
квиз“, 4 члана по екипи. По подне су радили математику 4, 
7. и 8. разред, док су 5. и 6. разред имали зимске спортске 
активности. Увече, у 20.30 часова је организовано 
такмичење у решавању судокуа у паровима (пријављено 
је 12 екипа).

уторак 1.03.
Након устајања и доручка, ученици су се расподелили 

према унапред утврђеном распореду за уторак. Пре 
подне су радили математику 5. и 6. разред, док су 4, 7. и 
8. разред имали зимске спортске активности. У 12.30 су 
на огласној табли дати „Хит дана“ и „Дневни судоку“. По 
подне су радили математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. 
и 6. разред имали зимске спортске активности. Увече у 

ЧЕТВРТА 
КОЛОНИЈА МАТЕМАТИКЕ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ 
“МИХАЈЛО ПУПИН” 

ИЗ ПАНЧЕВА - 

ДИВЧИБАРЕ 2011.
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20.00 часова је организовано ноћно скијање које је трајало 
до 20.45 ч. Од 21.00 час - квалификације у „Математичком 
квизу”, било је пријављено 8 екипа.

среда 2.03.
Након устајања и доручка, ученици су се расподелили 

према унапред утврђеном распореду за среду. Пре подне 
су радили математику 5. и 6. разред, док су скијаши 4, 7. 
и 8. разреда имали мерење времена на слалому, а остали 
зимске спортске активности. У 12.30 су на огласној табли 
дати „Хит дана“ и „Дневни какуро“. По подне су радили 
математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. и 6. разред имали 
мерење времена на слалому и остале зимске спортске 
активности. У 20.00 часова је организовано ноћно скијање 
које је трајало до 20.45. Од 21.00  -  финале „Математичког 
квиза”.

четвртак 3.03.
Након устајања и доручка, ученици су се расподелили 

према унапред утврђеном распореду за четвртак. Пре 
подне су радили математику 5. и 6. разред, док су 4. и 7. 
разред имали зимске спортске активности; 8. разред је 
ишао у обилазак Сеизмолошке сатнице на Дивчибарама где 
је ученицима одржано пригодно предавање. У 12.30 су на 
огласној табли дати „Хит дана“ и „Дневни судоку“. По подне 
су радили математику 4, 7. и 8. разред, док су 5. и 6. разред 
имали зимске спортске активности. Увече у 20.00 часова 
је организована додела књига и диплома најуспешнијим 
ученицима у решавању судокуа, какура и “Хита дана”. 
Додељене су награде победницима такмичења у паровима 
у решавању судокуа и победницима “Математичког квиза”. 
Том приликом су додељене и дипломе за скијаше.

Петак 4.03.
Повратак кући.

РЕКРЕАЦИЈА И ФИЗИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Опште је познато да су талентовани ученици у току 
школске године у својим матичним школама оптерећени 
знатно више различитим врстама обавеза од обичних 
ученика, чији се рад углавном своди на веома скромне 
обавезе. Узимајуђи то у обзир, идеја ове зимске колоније 
није била само да се деци намећу обавезе и рад, већ и да 
дође до њихове релаксације и растерећења кроз физичку 
активност. Сваки дан је организована нека физичка 
активност, као на пример: скијање, санкање, клискање, 
и дуге шетње по околним брдима. Да би ученици лакше 
памтили и савлађивали додатно градиво -  потребно је 
да свака научна школа део времена посвећује слободним 
спортским активностима. 

Током трајања Колоније све време је било снега и 
временски услови су били изузетно повољни, тако да је 
првог дана унајмљено 56 пари скија или сноубордова. 
Ученици који знају да скијају или бордују одлазили су - 
под контролом једног од одраслих који је био присутан 
на Колонији -  на скијашку стазу док су почетници, било 

их је 28,  прве кораке на скијама правили под контролом 
инструктора скијања, који је због тога боравио у Колонији. 
На крају су додељене 22 дипломе за положен А разред, 
једна диплома за положен Б разред и једна диплома за 
полежен Ц разред скијања.

Остали ученици су, у време када нису имали часове, 
одлазили са својим менторима на санкање и у шетњу.

зимске школе

Списак награђених ученика на колонији математике 
За матеmатичара Колоније је проглашен Марко Шушњар.

Прво место на квизу за екипу „Сове“
- Марко Шушњар, 6. р. 

- Дино Ћеримагић, 6. р. 
- Стефан Ђорђевић, 6. р. 
- Даница Зечевић, 6. р.

Они су се истакли и приликом решавања „Хита дана“. 

Друго место на квизу за екипу „Вулгомери“
- Дарко Живковић, 8. р. 
- Филип Јовановић, 8. р. 

- Дејан Ереш, 8. р. 
- Душан Живојиновић, 7. р.

Треће место на квизу за екипу „Штедевита“
- Михајло Ђорђевић, 6. р. 

- Александар Милошевић, 6. р. 
- Страхиња Стојановић, 6. р. 

- Ненад Раданов, 6. р.

Награђен је и Иван Ракоњац за урађен задатак „Хита дана“
За решавање Какура су награђени: Лука Форго (4), Алексеј Остојић (4), Александар Милошевић (6) и Марко Шушњар 

(6)
Прво место на Судоку такмичењу у паровима је припало Ивани Станоески (6) и Катарини Драгичевић (6)

Друго место на Судоку такмичењу у паровима је припало Александру Милошевићу (6) и Страхињи Стојановићу (6)
Треће место на Судоку такмичењу у паровима је припало Душану Драгутиновићу (8) и Милани Дундић (8)

ЗАХВАЛНИЦА
Овим путем се захваљујемо Граду Панчево, ЈП  „Дирекција за изградњу и уређење 

Панчева” и Панчевачком дечијем одмаралишту Дивчибаре на изузетном гостопримству и 
организацији текућих послова.

14
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архимедова када

Рад са смотре из области хемије

СРЕБРО: 
ОД РУДЕ ДО НАКИТА

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ СРЕБРА

У раду је изучавано сребро, историјат његовог налажења, особине, добијање и примена. У експерименталном делу 
је дат поступак за пречишћавање разног сребрног отпада (ломљено сребро). Пречишћавање је вршено растварањем 
материјала у HNO3, таложењем AgCl и жарењем са Na2CO3. Добијено сребро је високе чистоће, 98,75%, које је одређено 
помоћу ИЦП спектрометрије.

Кључне речи: сребро, руде, легуре, пречишћавање, чистоћа, примена, накит, особине

Сребро
Физичко-хемијске особине сребра (Ag)
Сребро се налази у Ib групи и петој периоди Периодног система елемената, између бакра у четвртој и злата у шестој 

периоди, а и по физичким и хемијским особинама заиста јесте измедју та два метала.
Природно сребро се састоји од два стабилна изотопа: 107Ag са 51,839 и 104Ag са 48,162%. Познато је и више од четрдесет 

вештачких радиоактивних изотопа са временом полураспада од неколико десетина секунди до неколико стотина дана. 
110Ag има време полураспада 270 дана, а 105Ag 40 дана.

Сребро је бео, сјајан метал, у сасвим чистом стању је меко, растегљиво је, може да се истањи у врло танке листиће и 
да се извуче у фину жицу; топи се на 960,8°, кључа на 2193°C градећи плаву пару, чији су молекули једноатомни, густина 
му је 10,5g/cm3. Сребро је најбољи проводник топлоте и електричне струје, у истопљеном стању лако раствара кисеоник 
али га при очвршћавању отпушта (“водонична болест”).

Сребро се у електрохемијском реду метала налази на десној страни од водоника, јер спада у ред метала незнатне 
реактивности (племенити метал). Оно је на ваздуху постојано како на обичној температури тако и при загревању, изузев 
према сумпору и сумпоро-водонику. Тек се при јачем загревању и при вишем притиску кисеоника с њим једини градећи 
Ag2О. Тамна превлака која се ствара на предметима од сребра потиче од Ag2S, посталог дејством H2S из ваздуха на 
сребро: 4Ag + H2S + О2Z2Ag2S + 2H2О. Сребро се не раствара у разблаженим киселинама сем азотне; раствара се у 
раствору цијанида у присуству кисеоника или пероксида. 

Елементарно сребро има све одлике изразитог метала, те се оно обично узима као еталон за многа поређења, а 
посебно за изглед, боју и сјај. 

Сребро је релативно мек метал и пластичан и зато се добро кује. Нешто је тврђе од злата. Може се ковати и извлачити 
у веома танке фолије и нити мерене микрометрима, па и до провидности. Само је мало мање истегљиво од злата. Сребро 
са бакром и златом спада у монетарне метале, који се користе за израду кованог новца.

Сребро се тешко раствара у разблаженим киселинама и  базама на собној температури. Посебно је постојано на 
дејство база. Лако се раствара једино у царској води.

Налажење у природи
Сребро је у природи мање распрострањено од бакра, налази се често као слободно, легирано са другим племенитим 

металима, у комадима који могу да имају знатну масу што је познато још од древних времена. Највећи комад самородног 
сребра досад нађен на Земљи има масу 135t.

 Највише се добива из његових руда: аргентита - Ag2S, стромајерита - Cu2С × Ag2S, пираргирита - Sb2S3 × 3Ag2S и 
кераргирита - AgCl. Познатији минерали сребра су и стефанит - Ag5SbS4, прустит - Ag3AsS3, бромирит - AgBr, дискразит - 
Ag3Sb, науманит - AgAuТе4, аргиродит -Ag8GeS6, хесит - Ag2Те, пецит - Ag3AuТе2, јодит - AgI и др..

Руде сребра налазе се често са оловним и бакарним рудама, нарочито са PbS, односно CuFeS2, па се прерадом ових 
руда из њих највише и добива сребро (око 4/5). Оно се од бакра одваја електролитичким путем (код нас у Бору), а од 
олова се одваја помоћу једног од неколико различитих поступака.
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Примена сребра
Сребро је познато људима од давних времена. Већ током раног бакарног доба, од око 3000 година пре н.е. људи су 

користили сребро за алате, украсе, накит, посуђе, као средство размене... Најранија примена сребра је везана за израду 
накита и новца. Тако се и очувало у највећој мери. У VI веку пре н. е. лидијски краљ Крез је наредио да се искују сребрни 
новчићи за размену робе. После тога сребрни новац раширио се у Грчкој, Римској империји, Византији и даље.

Сребро је било познато и цењено и међу алхемичарима. Они су били мишљења да је сваки елемент иста супстанца, 
само различитог степена чистоће; злато су сматрали за најчистији елемент, а сребро за одмах следеће најчистије после 
њега. Симболи коришћени за приказивање сребра:    

Због лаке обраде и високог сјаја откривена су веома стара сребрна огледала, која су била постојана и веома верно 
одражавала лик. Прва стаклена огледала, без употребе сребра, појавила су се тек у I веку нове ере, али са оловном или 
калајном подлогом. Брзо су их потиснула метална огледала у средњем веку. Тада су француски хемичар Птижан (фр. 
Petitjean) и немачки истраживач Либих (нем. Liebig) разрадили рецептуре сребрних раствора за израду огледала, које су 
се, нешто усавршеније, одржале и до данашњих дана.

Посребравање, уопште, још је једна важна област где се троше знатне количине сребра. Посребрене површине имају 
велику предност у односу на другу врсту заштите површина. Посребравање се посебно примењује где је јако дејство 
база, а нарочито у акумулаторској техници код акумулатора са базним растворима.

Израда украса, као и новца и медаља за јубиларна обележја захтева велике количине сребра. Сребро се користи и за 
израду опреме или делова опреме у електроници и хемијској индустрији. Доста се користи и у облику легура, које могу 
бити бинарне, тернерне и кватернерне.

Због изванредне топлотне и електропроводљивости, незамењиво је за специјалне намене. Може се користити за 
заваривање и лемљење, било чисто или у облику легура.

Рано је запажено да су једињења сребра фотоосетљива. Посебну примену у фотографији и филмској уметности раније, 
све до краја XX века, и развоја нових емулзија, и потом дигиталног записа, имао је сребро-бромид - AgBr и сребро-
нитрат - AgNO3. Под дејством светлости долази до разградње једињења сребра и издвајања сребра у праху, при чему 
се продукује лик на бази осветљених и неосветљених места. Ови механизми веома су добро проучени и искоришћени 
у пракси. Француз Луј Дагер (фр. Louis-Јаcquеs-Мandé Daguеrre) је 1839. године пронашао метод за израду фотографије, 
по чему је поступак и добио назив - дагеротипија. Дагер се сматра оцем фотографије.

Осетљивост једињења сребра искоришћена је и у регулисању осветљавања станова премазивањем прозорских 
стакала. Пропуштањем светлости регулише се интензитет осветљавања. Што је пропуштање светлости веће, осветљеност 
је мања и обрнуто.

Сребро је цењено и у нуклеарној техници, мада се због његове високе цене настоји да се нађе замена. Сребро успорава 
топлотне неутроне и има добру постојаност. Међутим, сребро може да буде и непожељно у другим материјалима, који се 
користе у нуклеарној техници, али имају другу улогу и намену, те се мора уклањати.

Сребро је цењено и у медицини. Од давнина су била позната његова бактерицидна својства. Вода чувана у сребрним 
посудама могла је да се одржи дуго времена исправна за пиће. То су у религији користили да је прогласе “светом водом”. 
Дозирање воде јонима сребра мора да буде контролисано, пошто њихов вишак може да буде штетан по здравље људи. 
Иначе, у медицини су многи лекови на бази сребра, и то углавном метал-органска једињења. Сребро се доста користи у 
зубарству, у облику амалгама за зубне пломбе, али данас све мање.

Сребро гради велики број легура са другим елементима. Посебно се добро и често легира са златом и бакром. 
Настоји се да се у легурама нађе замена за сребро. Сребро се често користи као катализатор при синтезама, посебно 
органским.

Данас се сребро толико много употребљава за производњу “сребро-цинк” батерија да је даља производња кованог 
сребрног новца дошла у питање.

Соли сребра користе се у галванотехници за посребравање предмета ради заштите и украшавања. Неке соли сребра 
су експлозивне, па се због тога могу користити у пиротехници. Посебно јак експлозив на бази сребра је фулминат - 
AgCNO. Једињења сребра се, такође, користе за бојење тканина и коже. Пигментима на бази сребра може се бојити и 
стакло. Сребро-нитрат је веома значајан лабораторијски реактив. Користи се доста за добијање других једињења.

Чврсти сребро-нитрат - AgNO3 познат је као лапис. Такође је познат и у медицини од ранијих времена, отуда и назив 
“лапис интерналис” – “адски камен”. Лапис има и бактерицидна својства. Међутим, треба опрезно руковати њиме, пошто 
може бити и опасан по здравље. Лапис у додиру са кожом оставља тамне флеке, после чега кожа отпада не остављајући 
ожиљке, ако се то чешће не понавља.

Слика 1. Пираргирит 
Слика 2. Производи од сребра
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Употреба сребра за израду накита
Још једна област обимне употребе сребра је свакако накит. Од давнина се користило за израду скупоценог накита, 

и још увек је веома цењено у том домену, заједно са златом и платином. Такође, изузетно цењено бело злато може да 
садржи примесе сребра. (Бело злато се углавном добија као легура злата са неким од тзв. белих метала, тачније никлом 
или паладијумом). Сребро се додаје као важна примеса и легури злата и бакра (чија боја зависи од односа та два метала: 
што има више бакра, то је боја интензивније црвена) да би се добила мало светлија нијанса – тзв. “ружичасто злато”. 
Поред коришћења у легурама за накит у естетске сврхе, сребро се многим легурама такође додаје и из разлога што им 
мења чврстину.

Сребро се за израду сребрног накита не користи чисто, наравно, зато што је као такво меко, већ се користе легуре, 
углавном са бакром, или евентуално неким другим металима. Постоје прописи за минимални садржај сребра у накиту. У 
већини држава то је 92,5%, док је у некима 80%. Код нас сребрни накит мора да садржи најмање 92,5% сребра, тј. да буде 
чистоће 925. Оно сребро које испуњава стандарде се назива и стерлинг сребро, и оно садржи најмање 92,5% сребра и 
до 7,5% бакра и/или других метала, као што су никл, цинк и сл.

       
Слика 3. Разни облици сребрног накита

ПРАКТИЧАН ДЕО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
За ово истраживање коришћен је разни сребрни материјал (накит, запрљано 

сребро заостало од ливења). 
Стање материјала: похабан, запрљан, неједноличног садржаја сребра.
Почетна маса сребрног накита (и др. материјала) који је коришћен за издвајање 

сребра износила је 3,43g.
Маса узорка запрљаног сребра од ливења била је 9,50g.

 

Процес добијања сребра
Материјал је растворен у потребној количини разблажене HNO3  уз загревање (како би се убрзао процес). Растварање 

се вршило у дигестору због издвајања пара азот(II)-оксида.
Једначина реакције:  4HNО3 + 3Ag Z 3AgNО3 + NО + 2H2О
Напомена: Пошто је у узорцима било и неких других метала (у накиту највише бакра), десиле су се још неке реакције 

у којима су се добили нитрати одређених метала, али оне немају утицаја на процес, зато што се при даљој обради, при 
додатку NaCl таложи само сребро-хлорид (сви хлориди су растворни осим AgCl, Hg2Cl2 и PbCl2).

Када је растварање завршено, чаше су склоњене са грејног тела и раствори су остављени да се мало охладе, а затим 
су процедјени у Büchner-овом левку. Тим поступком су одвојени нерастворени материјали – парчићи челика (од копчи 
накита) и трагови силикатних остатака, а у раствору су остали нитрати сребра и метала примеса. У добијени раствор 
додаван је засићен раствор натријум-хлорида све док се стварао бели талог сребро-хлорида. Чаша је остављена да се 
AgCl исталожи, потом је раствор одливен, па је додата вода и смеша је промешана и остављена да се сребро-хлорид 
поново исталожи. Овај процес декантовања поновљен је још неколико пута, да се потпуно одстране раствор нитрата. 
Добијени талог AgCl је процедјен на Büchner-овом левку, и више пута испран дејонизованом водом (до негативне 
реакције на бакар). Потом је талог пренет на сахатно стакло и осушен у сушници на 105°C. Затим је охлађен, измерен и 
помешан са истом (масеном) количином Na2CO3, пренет у тигл од алумине и жарен до 900°C. 

   
Слика 5. Растварање сребрног материјала у HNО3
Слика 6. Филтрирање  раствора 

Слика 4. Сребрни материјал
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Слика 7. Раствор материјала
Слика 8. Додавање NaCl у раствор нитрата
     

Слика 9. Таложење AgCl
Слика 10. Пречишћен раствор AgCl
Слика 11. Цеђење талога AgCl

Добијено је пречишћено сребро, чија је чистоћа одређена ICP спектрометријом. Резултати показују да је у добијеном 
узорку проценат сребра 98,75%.

   

Слика 12. Пречишћено сребро
Слика 13. Пречишћено сребро

 

Племенити метали су привлачни, ретки и веома цењени. Користе се за израду накита и трофеја, али се такође широко 
користе и у различитим гранама индустрије. 

Људи веома цене племените метале зато што су ретки и скупи. Најпознатији примери су злато, сребро и платина. 
Једна од њихових најважнијих особина је да они скоро никад не реагују са другим хемикалијама, што их чини веома 
сврсисходним. 

Сребро се хиљадама година користи за новчиће, накит и украшавање. Оно 
је привлачно, лако се обликује и отпорно је на тамњење под утицајем ваздуха 
и воде.

Од свих метала сребро је најбољи проводник топлоте и електрицитета. 
Корсити се у многим електронским колима. Скоро 40% светског сребра се 
користи у фотографији. Сребро се, такође, користи за пресвлачење огледала и 
за израду хируршких инструмената. 

Сребрни новац и накит донео је људима много тога лепог, али и ружног 
(ратови, пљачке...), али најлепше је сетити се како се у народу 25. годишњица 
брака зове “Сребрна свадба”.
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Језик телевизијских реклама
Иако се рекламе свакодневно приказују на телевизији, углавном им се не придаје велики значај, а поготово не језику 

који се у њима користи. Међутим, ако обратимо мало више пажње, уочићемо да тај језик поседује неке карактеристичне 
особине. Језик телевизијских реклама, заправо, представља мешавину више функционалних стилова. У зависности 
од тога који производ се рекламира и којој циљној групи је тај производ намењен, преовладаће елементи одређеног 
функционалног стила. Основни циљ језика реклама јесте да привуче пажњу потенцијалних купаца. Међутим, понекад 
се услед тежње да се рекламирани производ, односно фирма, прикаже у најбољем светлу, заборавља на основна 
граматичка и правописна правила, због чега се неретко јављају грешке.

Функционални стилови
Анализом језика телевизијских реклама, изведен је закључак да он садржи карактеристике више функционалних 

стилова. Најзаступљенији је разговорни, али се веома често употребљавају и књижевноуметнички и научни стил.

Употреба разговорног стила има за циљ приближавање потенцијалним купцима. Карактеристике по којима се 
препознаје да је у питању разговорни стил, јесу коришћење жаргонизама, као и директно обраћање одређеној циљној 
групи. 

Жаргонизми се углавном јављају у рекламама немењеним млађој популацији, која се њима најчешће и служи. Њихова 
употреба је последица тежње ка остваривању присне везе са потрошачима. У рекламама су употребљени следећи 
жаргонизми: профан, кулирање, смарање, ћале, кева, сурфовати...

Директно обраћање потрошачима врши се ради скретања њихове пажње. То се постиже упитним реченицама, 
употребом императива и вокатива. 

Упитне реченице гледаоце наводе на размишљање, а затим, у наставку рекламе, обично следи и одговор на 
постављено питање. (Хитно је, зар не?)

Императив је веома заступљен у телевизијским рекламама и указује на неопходност поседовања рекламираног 
производа. Он доприноси агресивности реклама, што је такође једна од препознатљивих одлика оваквог језика. 
(Обавезно посетите!)

Међутим, огашивачи понекад не кажу директно купите, већ овај глагол замењују неким другим, 

нпр. пробајте, уживајте... На тај начин прикривају агресивност. (Поделите љубав!)
Вокатив се користи ради дефинисања циљне групе купаца. (Драги пензионери)

У рекламама се јављају два начина обраћања: формални и неформални. Формално обраћање, пре 
свега, карактерише персирање, тј. употреба заменице Ви из поштовања. Циљ оваквог обраћања је 
уливање поверења потрошачима и указивање на озбиљност и поштовање. 

(Лореал фарба за косу, јер Ви то заслужујете)
Некад се у овоме претерује у толикој мери да се уместо заменице свој користи заменица ваш, што није исправно (Не 

заборавите понети Ваш последњи пензиони чек)
Неформално обраћање подразумева обраћање „на ти“. Ово је још један од начина приближавања потенцијалним 

купцима и изазивања њихове заинтересованости за рекламирани производ или услугу. (Укуцаш  username и password)
Препознатљива одлика језика телевизијских реклама јесте и употреба стилских фигура, које су пре свега елемент 

књижевноуметничког стила. Међу њима преовлађују метафора, персонификација и епитети. 
Једна од често коришћених стилских фигура је метафора. Метафорично су употребљени најчешће глаголи. (Пази, 

падају цене!)
Персонификација се у рекламама употребљава као средство којим се истичу квалитет и предности одређеног 

производа, додељују му се неке од карактеристика живих бића. (Персил обара рекорде)
Ипак, међу свим стилским фигурама убедљиво најбројнији су епитети. Њиховом употребом до изражаја долазе све 

добре стране неког производа. (чоколадна радост)

Хитно је, 
зар не?
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У рекламама се такође јављају и термини који су карактеристични за научни стил. Они се најчешће 
појављују у рекламама за козметичке и медицинске препарате. Већина ових 
термина потпуно је непозната широј популацији, али су ипак употребљени како 
би реклама звучала што уверљивије (бикарбонати, витафибрин, гарсинија, 
ендорфин, исомалт, ксилитол, лактоза, триглицериди, холестерол...).

Компарација придева и прилога
Често је присутан суперлатив придева и прилога, а нешто ређе и компаратив. Ово је један од начина наглашавања 

квалитета рекламираног производа и његовог издвајања од конкурентних производа. Занимљиво је то да се прилози 
обично јављају у облику компаратива, док су у суперлативу најчешће придеви. (најбољи из Србије, најјефтинији 
Интернет)

Фразеологија
 Још једна појава која је уочљива у језику телевизијских реклама, а везана је за лексику, јесте употреба 

устаљених фраза и израза. Фразеологизми својим, свима познатим значењем, такође доприносе језичкој 
економичности. (Сигурно корачамо у будућност)

Позајмљенице
Један део лексике у рекламама чине позајмљенице. Међу њима преовлађују 

англицизми, односно речи које потичу из енглеског језика, мада има и доста позајмљеница 
из латинског језика. Англицизми се највише користе у рекламама 

везаним за рачунаре и мобилне телефоне, и у том случају њихова 
употреба углавном је оправдана. За такве речи у нашем језику не 
постоји одговарајући синоним, па је њихово значење у нашем језику 
исказано описно, тј. синтагмом или односном реченицом. Такве су, на 

пример, речи: пасворд, Интернет, провајдер, оператер, постпејд... У овом случају узрок употребе 
позајмљеница јесте постизање језичке економичности, што је, свакако, битно за састављаче 
реклама, који, ради уштеде новца, теже да у што краћем временском року кажу што више. Много 
је ефикасније рећи постпејд корисници, него корисници који плаћају након остварене потрошње 
(како је значење лексеме постпејд објашњено у Великом речнику страних речи и израза Ивана 

Клајна и Милана Шипке).
Међутим, неретко се користе позајмљенице чак и када постоји домаћа реч са синонимним значењем, па за 

такву употребу позајмљеница можемо рећи да је неоправдана. Ову чињеницу могуће је објаснити као тежњу ка 
приближавању потенцијалним купцима. Позајмљенице се у овом случају употребљавају или зато што звуче модерније 
(примери: перфектан, спектакуларан, фан... ) или, још чешће, зато што, како многи сматрају, једино термин из страног 
језика на довољно убедљив начин изражава одређено стручно значење (примери: апсорбовати, баланс, композиција, 
регенерација, суплемент, циркулација...). Највећи број позајмљеница употребљених у рекламама је попримио облички 
карактер српског језика.

При проучавању употребе позајмљеница у телевизијским рекламама, коришћена су два речника: „Велики речник 
страних речи и израза“ Ивана Клајна и Милана Шипке, који је издат 2007. године и „Лексикон страних речи и израза“ 
Милана Вујаклије, издат 1985. године. Провером значења позајмљеница у овим речницима утврђено је да се већина 
њих појављује у оба речника. Ипак, пар речи је изостављено у речницима. У речнику Клајна и Шипке постоје неке речи 
које су везане за рачунаре и мобилне телефоне, док се оне у Вујаклијином речнику не јављају, што је и очекивано, с 
обзиром на то да се ради о речима које нису биле у употреби у време издавања „Лексикона страних речи и израза“. 
Такве су речи: интернет, пасворд, постпејд, провајдер, усернаме. У овом речнику не постоје ни следеће речи: нон-стоп, 
спектакуларан, сурфовати. Постоји и неколико примера који се не налазе ни у једном од наведених речника. Међу 
њима су речи: иновативан, лифтинг, шоп, ревитализујући.

Грешке
У језику телевизијских реклама јављају се бројне грешке, како у говору, тако и у писању. Најчешће се ради о 

правописним грешкама, мада се неретко јавља и кршење морфолошке или синтаксичке норме. Ипак, ова појава није 
карактеристична за рекламе, она је, нажалост, одлика језика свих медија, што је последица небриге о језику.

Правописне грешке углавном су везане за погрешну употребу великог слова и правописних знакова: тачке и цртице. 
Када је у питању употреба великог слова, грешке се јављају претежно у вишечланим називима установа. Наиме, све речи 
у називима су написане великим словима, иако је то потребно учинити само у првој речи. (Београдска Арена)

Тачка се најчешће погрешно користи при писању датума и скраћеница, док је цртица најчешће изостављена у 

Лореал 
фарба косу, 
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полусложеницама, где је она обавезна. Ипак, међу свим правописним грешкама, убедљиво 
најчешћа је изостављање тачке иза скраћенице за динар: дин (ова скраћеница правилно је 
употребљена у свега неколико реклама). 

Такође, у највећем броју реклама, стране речи, које су најчешће пореклом из енглеског 
језика, уопште се не транскрибују: jack pot, postpaid, password, username... Има и случајева где су 
употребљени домаћи суфикси или наставци за облик, док сам корен речи није транскрибован (нпр. 
shopovi). 

Кршење морфолошке норме углавном је везано за промену глагола или именица. (Возите новог пола.) У оквиру 
морфолошких јављају се и неке морфонолошке грешке. (сатни добитци)

Неретко се јављају и синтаксичке грешке. Оне су углавном везане за погрешну употребу 
предлошко-падежних конструкција као што је три у један и сл. Наиме, број један требало је 
употребити у локативу. Ова грешка јавља се као последица буквалног превода енглеског израза „3 
ин 1“ на српски.

У већем броју различитих реклама употребљава се једна реченица у којој се јавља грешка 
везана и за морфолошку, и за лексичку норму, зависно од начина на који је посматрамо. Иначе, ова 
реченица се јавља у више реклама у потпуно истом облику.

О индикацијама, ризику употребе и нежељеним дејствима на лек и медицинско средство 
посаветујте се са лекаром или фармацеутом.

Наиме, синтагма „нежељеним дејствима на лек и медицинско средство“ нема никаквог смисла у оваквом облику. 
Предлошко-падежна конструкција на + лек и медицинско средство требало би да се замени истом именичком синтагмом 
у генитиву. Ако проблем посматрамо на овај начин ради се о кршењу синтаксичке норме.

Међутим, уколико уместо лексеме „дејство“ употребимо лексему „реакција“ или неку другу реч сличног значења, 
реченица ће добити свој прави смисао и уочићемо да је у питању огрешење о лексичку норму.

Језик телевизијских реклама је специфичан језик, са карактеристикама које га одвајају чак и од језика других медија. 
То је мешавина више функционалних стилова, међу којима преовлађују разговорни, књижевноуметнички и научни. 
Овај језик садржи разнолику лексику, која обухвата жаргонизме, позајмљенице и, наравно, речи 
пореклом из српског. Осим тога, издвајају се различити начини обраћања потенцијалним купцима, 
који су карактеристични за сваку циљну групу, и у зависности од тога могу бити формални или 
неформални. Још једна од карактеристика реклама је агресивност, која се постиже употребом 
императива. Основни циљ језика реклама је да привуче пажњу потенцијалних купаца и да придобије 
њихову наклоност, због чега је он веома битан за произвођаче и успех саме рекламе. Рекламе и 
језик у њима непрекидно се мењају. Користи се лексика која је у одређеном тренутку актуелна, па 
самим тим неке речи које данас чујемо у рекламама нисмо могли да чујемо пре неколико година, 
али, исто тако, оне можда неће бити у употреби у неком наредном периоду. 

Преко реклама, које се свакодневно приказују на телевизији, људи често усвајају неправилне 
облике као правилне, имајући поверења у стручност оних који рекламе састављају. Састављачи 
реклама, нажалост, много више пажње посвећују визуелном утиску, док је сам језик потиснут 
у други план. Грешке у рекламама веома су честе, иако у медијима, који данас имају велики утицај на друштво, не би 
требало да се јављају толика одступања од правописних и граматичких правила. 

Поредећи резултате овог рада са резултатима у коришћеној литератури, може се закључити да нема већих разлика. 
Резултати се подударају када су у питању опште одлике језика реклама, а разлике су углавном последица анализе друкчијег 
корпуса. Проучавањем овог језика у различитим периодима сакупља се различити материјал, чијом се анализом долази 
до нових закључака. Сваки пут испољавају се неке нове особине, што само говори да се језик у рекламама, као и језик 
уопште, стално мења, упоредо са развојем друштва.
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