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Uvodna reč 

S T R A N A  1  

Februar je mesec ljubavi, i zašto bih vas sada "smarala" sa suvoparnim 

podacima. Važno je znati da se Dan zaljubljenih, Dan svetog Valentina ili St. 

Valentine’s day, obeležava poljupcima i zagrljajima svih zaljubljenih svakog 14. 

februara... I to je to. 

 

A da li se ti osećaš zaljubljeno? E, i ja bih volela da se tako osecam. Ali, izgleda 

da su dečaci u ovoj školi totalno neromantični, ili su devojčice malo 

muškobanjaste. U čemu god da je problem, uvek postoji rešenje! Ako želiš da te 

primeti neko ko ti se sviña, uradi ono što uvek "pali": pokaži šta osećaš jednim 

osmehom!  

Kod mene još nije uspelo, ne znam zašto. 

Srećan Dan zaljubljenih! 

Jelena Jaćimović VIII1 
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A N K E T A  

ANKETA 

Dan zaljubljenih 

4. Da li te nerviraju zaljubljeni? 

7% a) Da, baš smaraju sa  

  neprestanim ljubakanjem 

8% b) Da, uvek okrećem glavu kad 
  ih vidim 

55% c) Ne, potpuno mi je svejedno 

30% d) Ne, i ja sam zaljubljen/a 

 

Iz ovoga je zaključeno da bi prosečan 
učenik dao ovakve odgovore. 

 

1. Da li slaviš Dan zaljubljenih? 

     Ne pridajem značaj tom prazniku. 

2. Da li znaš kad je Dan zaljubljenih? 

     14. februara 

3. Da li si zaljubljen? 

     Uvek. 

4. Da li te nerviraju zaljubljeni? 

     Ne, potpuno mi je svejedno. 

1. Da li slaviš Dan zaljubljenih? 

35% a) Da, u odabranom društvu 

5% b) Da, ali sam/a 

18% c) Da, ja i ostale mačke iz kraja 

2% d) Ne, nikad nisam čuo/la za tu 
  slavu 

40% e) Ne pridajem značaj tom  
  prazniku 

 

2. Da li znaš kad je Dan zaljubljenih? 

10% a) Kada se zaljubiš 

0% b) Kada si sit 

85% c) 14. februara 

5% d) Kada sve oko nas mjauče 

 

3. Da li si zaljubljen? 

30% a) Uvek 

3% b) Da, u sebe 

10% c) Da, u svoj kompjuter 

20% d) Ne 

22% e) Da, srećno 

15% f) Da, nesrećno 

S T R A N A  3  

Povodom Dana zaljubljenih, koji u sredu, 14. februara, u našoj školi je sprovedena 
anketa na istu temu. Prema slučajnom uzorku, ispitano je 100 učenika viših razreda, koji 
su se odazvali i odgovorili na postavljena pitanja. Naša redakcija je prebrojala odgovore 
i izračunala prosek, napravivši jedan mali intervju sa odgovorima kakve bi dao najveći 
broj učenika. 



Dan zaljubljenih 

A N K E T A  

ANKETA 

S T R A N A  4  

Meñutim, bilo je i onih, istina malobrojnih, koji su smatrali da su ponuñeni 
odgovori jednostavni i nemaštoviti da bi ih izabrali, tako da su dopisivali 
sopstvene, mnogo originalnije. 

1. Da li slaviš Dan zaljubljenih? 

     Ja slavim, ti slaviš, on ne slavi... On nema pojma. 

2. Da li znaš kad je Dan zaljubljenih? 

     Kad su se zaljubili Romeo i Julija. 

     Kad skoči cena cveća. 

3. Da li si zaljubljen? 

     Da, u grašak. 

     Da, u sarmu. 

     Da, u gitaru. 

     Da, u plišanog medu. 

4. Da li te nerviraju zaljubljeni? 

     To prosto izbija iz mene. 

     Ovo je slobodan svet... Nažalost. 



I N T E R V J U  

Sa najmlañima 

INTERVJU 

Definicija ljubavi... 

S T R A N A  5  

Kada devojka stavi parfem, a dečko stavi 

losion posle brijanja i oni izañu zajedno 

da mirišu jedno drugo. 

Kada znaš da te starija sestra voli zato što 

ti daje svu svoju odeću i onda ode da sebi 

kupi novu! 

Kada izañeš napolje i ponudiš svoj čips 

nekome, a ne da čekaš da on tebi ponudi 

svoj! 

Kada mama vidi tatu znojavog i prljavog, 

ali mu ipak kaže da je svejedno zgodniji 

od ROBERTA REDFORDA! 



I N T E R V J U  

INTERVJU 
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Kada dečku kažeš da ima lepu majicu,  

iako istu majicu nosi svaki dan! 

Kada ti tvoj pas liže lice iako si ga ostavio 

samog da te čeka ceo dan! 

Sa najmlañima 



K U L T U R A     

KULTURA 

Interesantan dugometrani animirani film 
koji nas vodi u zemlju carstva pingvina na 
Antartiku. Simpatični pingvin Mucko (u 
originalnoj verziji Mumble) fantastično 
pleše zbog čega u početku filma ima 
velikih problema jer ga ostali pingvini iz 
jata smatraju za ’crnu ovcu’. Naravno, 
sreća mu se, posle brojnih neuspeha, na 
kraju ipak osmehuje. Postoji i igrica o 
ovom junaku koji je paralerno uz snimanje 
filma razvio Studio Micky. 

Ples malog pingvina 

S T R A N A  7  



K U L T U R A  

KULTURA 

S T R A N A  8  

Marfijev zakon u ljubavi 

Šta se još može reći o ljubavi? Pustite Bredlija Trevora 
Griva da sažme vekove pokušaja da se istraži ovo 
svima znano osećanje i da vam objasni samu suštinu na 
način koji čitaoca pogaña pravo u srce. Sa svojom 
čuvenom jednostavnošću i neposrednošću Bredli nam 
saopšava da je ljubav najčudesniji deo našeg života. U 
tome mu, naravno, pomažu fotografije, kao savršena 
vizuelna dopuna njegovoj mudrosti. 

Ova knjiga je samo još jedna iz serijala Malih knjiga o 
velikim životnim pitanjima. 
 

Laguna 

Jednostavna istina o ljubavi 

Sasvim standardno štivo Luidi Spenjol. Marfijev zakon u 
ljubavi je laka, jednostavna knjiga, prosta za čitanje i 
primamljiva svim ukusima. Sigurno je da su svi već 
negde čuli glavni zakon koji je istaknut u prvi plan. A 
ukoliko ima bilo ko da misli drugačije, verujem da bi 
mogao da uñe u Ginsovu knjigu rekorda, jer: 
 

Sve što se može da se pokvari—
pokvarićeš! 
 

Mono&Maňana 

 



S L I K O V N I C A  

KULTURA 
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Plavo nebo. Sivo nebo. Gledam u tu čudnu boju koju ne razumem i sećam se. Misli se 
smenjuju poput tonova koji teku ispod mog gudala. 

Prilazim muzičkoj školi. Iza mene ide dečak. Videla sam ga i ranije, ide sa mnom na 
orkestar. Koliko se sećam, on je u prvim violinama. Stanem i zagledam se u njega. 
Ima crnu kosu, veoma bledu kožu i duboke oči, neke nedokučive boje, plave ili sive. 
Ima divan osmeh. Ali nekako zbog tih očiju deluje kao da taj osmeh nije iskren. Deluje 
pomalo setno. Sada već shvatam da stojim ispred muzičke škole potpuno ukočena i 
obuzeta mislima o njemu. Čini mi se da mi se sviña; štaviše, da sam zaljubljena u 
njega. Kao da mi se ta kratka, neprimetna reč ljubav uvukla pod kožu i odzvanja mi u 
glavi poput one nežne melodije koju sviramo na orkestru.  

Ulazim u učionicu. On sedi sa leve strane gde sede prve violine, ja sedim sa desne 
strane jer sam svrstana u druge. Više ne gledam u note već samo pokušavam da 
shvatim te zagonetne oči.  

Ne znam koliko sam časova provela gledajući u njegove oči tako teške za 
razumevanje, čak teže i od onih nota koje sam, iz onog blesavog razloga, tako uporno 
vežbala kod kuće i učila napamet da bih na času mogla da pročitam nešto mnogo više 
od nota i tih gluposti. Znala sam dosta o njemu, klasu, ime, prijatelje, boju njegove 
jakne, izgled njegove futrole za violinu... Gruba plavo-zelena tkanina koja je prekrivala 
staru drvenu kutiju koja je nekada davno bila crna.  

I odjednom ga više nije bilo. Nije dolazio na časove, nije svirao na godišnjem koncertu. 
Više nisam imala šta da gledam, šta da saznajem. Verovala sam da ću ga ponovo 
videti. 

Posle dugog letnjeg raspusta imali smo prvi čas orkestra. Njega nije bilo. Gotovo sam 
prestala da se nadam. Već sledećeg dana bio je tu, stajao je pored mene u autobusu. 
A ja nisam rekla ništa, nisam mogla. Kao da sam bila uplašena. 

I opet je nestao. Nisam se više nadala, samo sam sanjarila... 

Više ne sanjarim. Šetam se Knez Mihailovom ulicom i vidim kako mi u susret ide neko 
veoma poznat. Prepoznajem oči. Duboke, jasne, plave, sive. Okrećem se. Krećem za 
njim kao nekada, pre tri godine. Više ne čujem ništa oko sebe, buku grada, dozivanje 
prijateljice.. samo ga pratim. Prijateljica me stiže. Pita me da li sam videla nekoga. 
Kažem da mi se učinilo i krećem za njom. 

Kažu da prva ljubav zaborava nema. I potpuno su u pravu. Jedino što ostaje je 
sećanje, slatko poput muzike.  

 

Sofija Štimec VIII4 

Prva ljubav 



S L I K O V N I C A  

KULTURA 

S T R A N A  1 0  

 Branislav Nušić je rekao: “Prva ljubav je kao ubod komarca, koji te tek malo zasvrbi. A 
druga ljubav te već natera da se počešeš. To znači da je druga ljubav u stvari prva.” 

 

A ja kažem da ću se sa treći put setiti da namažem kremu protiv komaraca. Zašto ne 
bi trebalo da stavimo Dan zaljubljenih? Ili bolje, zašto bi uopšte trebalo?  

 

1) Ako spadate u grupu onih (ne)srećnika koji su srećno zaljubljeni, vama je svaki dan 
praznik i nije vam potreban neki poseban, zar ne? 

2) Ako ste nesrećno zaljubljeni, taj odvratni dan će vas samo podsetiti da ne možete 
da ga provedete sa voljenom osobom i bićete još nesrećniji; 

3) Ako niste zaljubljeni, pa šta će vam da slavite neki besmisleni praznik? 

 

To su sve izmislili trgovci čestitkama da nekako prežive izmeñu Božića i Uskrsa. Ako 
se zadubite u razliku izmeñu božićnih i čestitka za Dan zaljubljenih, videćete da se 
Deda Mraz i Baba Mrazica pretvaraju u tupav i mlad zaljubljen par, a oni nakazni 
Deda Mrazovi pomoćnici u kič anñelčiće sa krilima. 

 

Milena Štimec VIII4 

Peticija protiv Dana zaljubljenih 



ZANIMLJIVOSTI 
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Z A N I M L J I V O S T I  

 

 

TEST STRESA: Osoba pod stresom će u periferiji svog vidnog polja videti 

da se bademi pomeraju, što je fizički nemoguće s obzirom da je sve na 

papiru. Osobe koje, pak, vide normalnu, statičnu sliku, u školi su samo 

slučajno, čim su i dalje smireni. 



Z A N I M L J I V O S T I  

ZANIMLJIVOSTI 
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 Nsiam vrevolaa da zpavrao mgou rzmaueti ono što čtaim. Zaavljhuujći 

nobniečoj mćoi ljdksuog mgzoa,  pemra irtažsiavnjima nučainka sa 

Kmbreidža, njie vžano kjoim su roedsldoem npiasnaa slvoa u rčei, jdieno 

je btino da se pvro i psldeonje sovlo nlaaze na sovm msteu. 

Otasla solva mgou btii u ptponuom nerdeu, i bez ozibra na ovu oloknost, 

tkest mžeote čtiati bez pobrelma. Ovo je zobg tgoa što ljduksi mzoak ne 

čtia savko slvoo pnaooosb, već rčei psmraota kao cleniu. 

Začuñujujuće, zar ne? 

Slova naopačke 

 

Kada vam u posetu dolazi neko 

poseban, preporučujemo 

kreativnost... 



S L I K O V N I C A  

SLIKOVNICA 
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Crtanje sa Neta 

Hm… Zanimljivo... Besplatni časovi crtanja na Internetu i to urañeni po svakom nivou znanja, od 
početničkog pa sve do srednjoškolskog. Sajt je realizovala samouka umetnica Brenda Hodinot, 
koja konstantno i neumorno radi na njegovom daljem razvoju. Postoji i mogučnost priključivanja 
na forum,  preko koga je moguća razmena iskustva i ideja sa drugim ljudima iz sveta umetnosti. 

Adresa sajta je www.finearteducation.com i možete je posetiti u svako doba! 



Crtanje za početnike 

S L I K O V N I C A  

SLIKOVNICA 
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P E S M E  

PESME 
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Škola 

Škola je čudan spoj 

Kao ptičiji roj. 

Neko nam lepo predaje  

A neko znanje za sebe čuva, 

Neko nam ga ne daje. 

Neka nastavnica je uvek stroga 

I svi je zovu baba roga. 

 

A sada sigurno ide najzanimljiviji deo 

Opisujem školski dan ceo: 

Geografija 

Kartografija 

Biologija 

Morfologija 

Ih fizika 

I matematika 

I da vas ne zamaram više 

Ulazi profesor i sve je sada tiše. 

 

Nikola Mirilović VII3 



T V  M A N I J A  

TV MANIJA 
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Dosta ljudi skoro svakog  četvrtka prati emisiju "Sve za ljubav" na "Pinku". Imamo 
mladu, izveštačenu voditeljku koja nije u stanju ni dve složene rečenice da sastavi 
bez pomoći producenta, simpatičnog voditelja koji odvaljuje bljutave šale, dvoje 
rastavljenih koji se opet sastanu, izljube i izgrle, publiku koja ima scenario kad treba 
da se smeje glupavim vicevima, da briše lažne suze, tapše, raznežuje se itd... 

Pre svega, mislim da ljudi koji su se posvañali nikada, ama baš nikada se ne bi sreli i 
pomirili bez te serije. I stvarno su ti voditelji dobri likovi i trude se da pomire te ljude i 
sve je to slatko i fino...kako se ti posvañani ljudi izivine jedno drugom, izljube... 

Ako se posvañaš sa nekim a stalo ti je do te osobe onda lepo uzmi stvar u svoje ruke 
idi i izvini joj se. Ne trebaju ti dvoje voditelja (klonovi Barbike i Kena), ne trebaju ti 
kamere, ni tupava špica sa kič srcem u vatri a publika... po izboru. 

Milena Štimec VIII4 



M A G I J A  

Boje 

MAGIJA 
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CRNA 
Voliš izazove i veoma si smeo/la, gotovo ludo hrabar/a. Tvoj život je takoñe 
izazovan, strukturno drugačiji od običnog, ali ne voliš da ga menjaš. Kada jednom 
doneseš odluku, dugo je se držiš, i do sada nisi promašila. 

1. januar – 14. januar Zlatna 

15. januar – 28. januar Plava 

29. januar – 11. februar Ružičasta 

12. februar – 25. februar Krem 

26. februar – 11. mart Zelena 

12. mart – 25. mart Crvena 

26. mart – 8. april Zlatna 

9. april – 22. april Ljubičasta 

2. april – 6. maj Plava 

7. maj – 20. maj Bela 

21. maj – 3. jun Žuta 

4. jun – 17. jun Narandžasta 

18. jun – 1. jul Crvena 

2. jul – 15. jul Zelena 

30. jul – 12. avgust Žuta 

13. avgust – 26. avgust Ljubičasta 

27. avgust – 9. septembar Zlatna 

10. septembar – 23. septembar Ružičasta 

24. septembar – 7. oktobar Narandžasta 

8. oktobar – 21. oktobar Zelena 

22. oktobar – 4. novembar Ljubičasta 

5. novembar – 18. novembar Plava 

19. novembar – 2. decembar Zlatna 

3. decembar – 16. decembar Crvena 

17. decembar – 30. december Krem 

21. mart, 22. jun, 23. septebmar, 22. decembar Crna 

Pronañi se! 



M A G I J A  

MAGIJA 
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KREM 
Takmičarskog si duha i potpuno sportski tip, jer mrziš da gubiš. Uvek si veseo/la i dosta izlaziš, ali, 
iako te dve osobine često ne idu zajedno, znaš da čuvaš tajnu i prijatelji imaju poverenja u tebe. 
Pažljivo biraš osobu kojoj ćeš pokloniti svoje srce, i ne zaljubljuješ se često. Ali kada jednom stupiš 
u vezu, to traje dugo vremena. 

NARANDŽASTA 

Tvoj veliki interes predstavlja tvoj izgled, pa nije čudno što takoñe imaš visoke standarde pri biranju 
ljubavi. Misliš i odlučuješ konkretno, tačno i retko ti se dešava da napraviš glupe greške. Voliš da 
predvodiš i držiš glavnu reč, i lako ti je da stekneš nove prijatelje. 

ZELENA 
Privlačan/a si i nikad ne potiskuješ svoja osećanja, govoreći sve što ti je na pameti. Prilično si 
aktivan/a i želiš da budeš primećen/a, i ne voliš neravnopravan tretman. Iako povremeno umeš da 
budeš sebičan/a, možeš da popraviš nečiji dan svojim odličnim smislom za humor. 

CRVENA 
Ti poseduješ snove, ambicije i ciljeve u svom životu. Ljubomoran/a si na svakog boljeg od sebe, ali 
uvek razmisliš pre nego što reaguješ. Drugačiji/a si od ostalih, i često sagledavaš posledice 
dalekosežnije od tvojih prijatelja.  

ZLATNA 
Tačno znaš šta je dobro, a šta ne. Prilično si živahan/a i voliš da izlaziš. Tebi je teško da se 
opredeliš i nekom pokloniš svoje srce, ali kada se to desi, nećeš biti u mogućnosti da se ponovo 
zaljubiš još dugo vremena. 

RUŽIČASTA 
Dosta brineš o ljudima i voliš da im pomažeš. Uvek daješ sve od sebe, ali te nije lako zadovoljiti. 
Imaš pretežno negativne misli, u isto vreme čekajući romansu iz snova, princa na belom konju i 
„happy ending“. 

ŽUTA 
Sladak/a si i nevina. Mnogi ljudi ti se poveravaju, i imaš jak poriv ka pravljenju novih prijateljstva. 
Nepogrešivo donosiš prave odluke i praviš isključivo prave izbore u pravo vreme. Blago tebi! 
Sanjaš o romantičnoj vezi. 

LJUBIČASTA 
Ti si misteriozan/a, nikad sebičan/a i lak/a za zainteresovati. Tvoj dan može biti najlepši u 
univerzumu ili potpuni promašaj, zavisno samo od tvog raspoloženja. Popularna si meñu 
prijateljima, ali se povremeno ponašaš neverovatno glupo, lako zaboravljajući stvari. Najbolje se 
slažeš sa osobama koji su vredni poverenja. 

BELA 

Odgovoran/a si i stojiš iza svojih postupaka, a znaš da postupaš sa ljudima. Uvek imaš cilj ispred 
sebe, i veoma si takmičarski nastrojena. Kada su u pitanju prijatelji, teško te je privoleti da se 
nekome otvoriš, ali kada se to desi, to je jedno od prijateljstava koja traju zauvek. 

PLAVA 
Inteligentan/a si i znaš šta je dobro. Voliš da se stvari odvijaju na tvoj način, i zbog toga i tvoje 
brzoplete naravi ti se dešava da nehotice povrediš nekoga ili prouzrokuješ nevolju. Ali si strpljiva 
kada doñe do ljubavi... Jednom kada izgubiš pravu osobu, gotovo je nemoguće ubediti ti da nije 
smak sveta. 



H U M O R  

HUMOR 
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10 REČENICA KOJE NE BI 

ŽELEO DA ČUJEŠ OD 

NASTAVNIKA 

1. Sklanjajte knjige, vadite papire, radimo kontrolni!1. Sklanjajte knjige, vadite papire, radimo kontrolni!1. Sklanjajte knjige, vadite papire, radimo kontrolni!1. Sklanjajte knjige, vadite papire, radimo kontrolni!    
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7. Danas sam dobro raspoložena. Dozvoliću vam da vi 7. Danas sam dobro raspoložena. Dozvoliću vam da vi 7. Danas sam dobro raspoložena. Dozvoliću vam da vi 7. Danas sam dobro raspoložena. Dozvoliću vam da vi 

pričate, a ja ću samo da pišem. pričate, a ja ću samo da pišem. pričate, a ja ću samo da pišem. pričate, a ja ću samo da pišem.     
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ocene veće!ocene veće!ocene veće!ocene veće!    

10. Kasnite. Ali ne brinite, na marginama ima 10. Kasnite. Ali ne brinite, na marginama ima 10. Kasnite. Ali ne brinite, na marginama ima 10. Kasnite. Ali ne brinite, na marginama ima 
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Strani jezici 

Cyber Egypt 

Bogata kolekcija arheoloških nalaza 
drevne civilizacije i to rasporeñena po 
kategorijama. Vizuelni egipatski muzej 
je ispunjen kvalitetnim fotografijama i 
podobnijim podacima o poreklu i 
simbolici svakog izloženog predmeta. 

www.virtual-egyptian-museum.com 

Relativno nova internet lokacija koja 
može da vam priušti dosta podataka 
vezanih za učenje stranih jezika. 
Najzanimljiviji je odeljak download gde 
se nalaze e-knjige, rečnici, gramatike i 
slično. Najzastupljeniji je, naravno, 
engleski jezik, iako ima i ostalih. 

www.stranijezici.info 

WEB INFO 
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WEB INFO 
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Upomoć! 
Vaš časopis se gasi! 

Neophodni su novi 

PRILOZI! 

Jeste li videli 

redakciju? Saradnici-

NULA!!! 

Pomozite! 


