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А Н К Е Т А  

Зашто волим своју школу 

АНКЕТА 

У нашој школи спроведена је анкета на случајном узорку од 

петог до осмог разреда да бисмо сазнали зашто ученици воле 

школу. Постављено је питање: “Зашто волим своју школу”. 

Наша редакција је понудила шест доле наведених одговора, а 

оставили смо места и за оне најмаштовитије.  

а) Зато што је забавно. 

 б) Зато што има добрих  наставника од којих могу нешто  да 

научим. 

 в) Зато што у моју школу иду моји најбољи другови. 

 г) Зато што сам ту постигао/ла своје највеће резултате. 

 д) Зато што могу сваког дана да сретнем вољено биће/ 

симпатију. 

 ђ) Због топлине библиотеке у којој могу да се сакријем. 

 е)  (Остављена је могућност дописивања одговора) 

* Због добре ПП службе. 

* Могу да добијем свињски грип. 

* Мрзим  школу. 

* На силу сам је заволео, јер морам да идем. 

* Јер могу да зезам децу млађу од себе. 

* Зашто нема питање зашто је не волим? 
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      Резултати анкете изражени у процентима:  

 а) 6,73% 

 б) 7,25% 

 в) 39,38% 

 г) 5,18% 

 д) 12,43% 

 ђ) 11,92%  

 е) 17,09%  (дописани одговори)  

 

Анкету је радило укупно 193 ученика. 
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Aлександар Гаталица – књижевник 

ИНТЕРВЈУ 
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® Ви сте били ђак ове школе. 

Каква осећања буди поновни 

долазак у њу? 

Ух... јака осећања! Ја нисам ушао у 

ову школу откада сам из ње изашао. 

Ми смо прешли одавде сви заједно у 

земунску Медицинску школу 1979. 

године. То је био девети разред. Као 

што видите то је било прилично давно када сам ја последњи 

пут био овде... Боже, Боже, 30 година... 

 

® Шта је утицало на то да будете данас писац? Када сте 

били сигурни да ће то бити ваше животно опредељење? 

Након прве две године средње школе ми смо морали да се 

определимо за неко конкретно занимање. То се звало усмерено 

образовање. И ја сам се тада, замислите, определио за физику. 

Мој смер се звао лабароторијски техничар за физику и након 

завршене Десете гимназије ја сам добио диплому 

„лабораторијски техничар за физику“  коју и данас имам. После 

тога сам, наравно, сасвим очекивано, уписао физику. Е, а онда 

се догодилио оно што се могло и претпоставити – да је физику 

уписало негде око 60 студената, од којих је 20-ак дошло из 

Математичке гимназије. Они су били толико бољи од других да 

је то било не очигледно, него просто увредљиво. Када сам 

видео шта они раде са математиком и физиком, ја сам схватио 

да ми ту није место. Бар не са амбицијама са којима сам дошао 

да постанем истраживач, нуклеарни физичар... И онда сам 

размишљао шта да радим. Да ли да упишем биологију, хемију, 

физичку хемију... И дошао сам до спасоносне одлуке за свој 

живот, а то је да потпуно променим интересовање и уписао 

светску књижевност. А тамо сам имао утисак као да ме неко 

„прогнао у Ивањицу“, како каже Нушић, зато што сам на физици 
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био научен да је физика централна наука и да  то занима 

читаво човечанство. Мучила су ме питања: кога књижевност 

уопште занима?  Од какве је то важности? Убрзо сам, наравно, 

заволео све то и схватио да нисам погрешио. 

 

® Прва љубав…? 

Не у овој школи. У ствари не остварена овде. Из ове школе, 

али остварена тек у првом разреду гимназије. Месечно смо 

имали у сали петком неке диско вечери. Неки наставник нам 

дежура, нешто се као играло, мало се гасило светло... Силно 

смо се надали тим петцима и да ће нешто да се деси, али 

ништа... 

 

® Да ли постоји неки предмет који вам није ишао? 

Није ми ишао енглески. Морам да вам кажем да сам имао неку 

старију професорку која ме је убила у појам. Сећам се једном 

кад је донела контролне поређане по оценама и кренула да 

чита од петица ка кечевима.  Моја пажња се будила тек негде 

око тројке. Ту се обично уозбиљим и гајим силну наду. Мени 

су родитељи тројке опраштали, за двојке су се љутили, а за 

јединице су били јако љути. Међутим прочитала ме је тек на 

крају, јер је оцена била 1+. Када сам прешао у гимназију за 

мене енглески постаје обичан предмет и оцене су биле 

одличне. Мислим да ме је ипак професорка негде дотукла у 

основној школи. И сад се енглеским језиком доста добро 

користим и пишем и говорим га. 
 

® Да ли су Вас наставници из наше школе подстакли на 

писање? 

Не, не бих хтео да вас лажем. Ја нисам имао појма да ћу то да 

радим. Почео сам да пишем у средњој школи мислећи да ће 

то да ми буде нека аматерска љубав. Тако је и било док нисам 

прешао на факултет где ми се та амбиција силно развила. 

  

® Знамо да сте добили бројне награде. Како сте се осећали 

као добитник награде за најуспешнији роман за 2009. 
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Лепо сам се осећао. Па ко год вам каже да не пише за 

награду, лаже наравно. У ствари, не пише се заправо за 

почасти и награде, али се пише за читоаце. Нема уметности 

без публике. Свака уметност своје испуњење проналази код 

читаоца. У ствари, ја знам по себи, мислим да се броји оно 

стање које сте можда осетили или ћете можда осетити, да 

кад прочитате неку књигу схватите да више ништа у животу 

није исто као пре те књиге. Е то се броји! Ако нисте наишли 

на такву књигу –  наићићете. Књига која је заиста променила 

мој живот је „Гробница за Бориса Давидовича“ Данила Киша. 

Ја сам потпуно имао непогрешиво уверење да мој живот 

више није исти после те књиге и да све што сам до тада 

мислио морам негде да ревидирам, да размислим поново о 

свему. 

 

® Ваша проза је преведена на 10 европских језика. Да ли 

сте због тога поносни? 

Јесам, изузетно сам поносан. Изузетно је тешко бити 

преведен са српског језика. 

 

® Пошто сте ви и у свету музике, шта мислите, као 

музички критичар, о музици коју данас слушају млади? 

Ја нисам био критичар популарне музике и не слушам ту 

врсту музике. Ја сам се јако везао за класичну музику чији 

сам критичар био. Моја ћерка слуша оно што се сад зове 

ретро. Воли „Kвин“ и ми се ту слажемо, „Сajмон и 

Гарфункел“, „Лед Цепелин“, „Пинк Флојд“ ... То су биле групе 

које су, како се сад каже, пржиле кад сам ја био млад. 

Садашњу музику заиста не пратим. Огромна је несрећа за 

класичну музику што је анатемисана, што је младе људе  

просто срамота да кажу да су слушали Моцарта, јер онда 

испадну сека–персе. Менделсон, Росини...  

То су дивни композитори. Неукус се углавном шири преко  

музике. И кад се једном тај неукус увуче у уши младих људи, 

кад прођу фолкотеке и сплавове, више их нико не убеди да 

слушају Моцарта.  
С Т Р А Н А  8  
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 ® Да ли ваше дете има таленат за креативно писање? 

Јао, има! Али није лако имати оца писца, стварно. Ја никад 

нисам био писац који је терорисао своју породицу писањем. Ја 

пишем другачије од многих својих колега. Имам сасвим 

нарочит начин писања који мени омогућава да не трошим 

много видљивог времена на писање. Ја све своје књиге пишем 

у глави. Све до детаља смислим у глави пре него што уопште 

седнем за рачунар. Врло мало имам и забелешки и све то личи 

на неке шифре. Е онда седнем да пишем, али је она већ 

написана у глави. Тако да моје дете није приметило много да 

сам ја писац, у ствари није уопште приметило да сам ја писац. 

Кад су је у вртићу питали где јој је запослен тата, она је 

одговорила: „Мој тата ради код мене“. Она има таленат, али 

мислим да неће бити писац, јер сувише је велико оптерећење. 

 

® Можете ли нам још мало говорити о том интересантном 

процесу настанка књиге у вашој глави? 

Почетну идеју за књигу могу да добијем и  4-5 година пре 

почетка настајања књиге у мојој глави. Она живи са мном и 

онда негде она добије наслов, форму и видим да почиње да се 

раслојава. У исто време могу да имам још неке идеје у глави. 

Оне некако живе са мном као неки подстанари и не реализују се 

све. Дешава се да нека идеја почне да се уобличава и видим да 

не функционише.  

 

® Познати сте и као преводилац са античког грчког? 

Да... Ја сам на првој години први пут прочитао грчку трагедију 

и Хомера. То ми се толико допало да сам одлучио да научим 

језик –  одмах сам  напоредо почео да учим грчки језик на 

класичним наукама. И на крају сам га толико научио да сам 

хтео да га преводим. Сматрам да писци треба да преводе... 

 

 
Цео интервју можете прочитати на школском сајту на страници Легенде. 
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Нисам ја дебела,  

него је ова хаљина тесна  
Маријафранческа Вентуро 

,,Ово је књига о жељама, о женама у потрази за лепотом, 

о људима који чезну за лако остваривом и искреном 

срећом.” 

 

Ауторка ове књиге била је студент као и многи други. 

За време студија запослила се као продавачица у бутику, 

а бити продавац је веома тешко, иако се чини лако. 

Маријафранческа је схватила  да је купац увек у праву... 

Чак и онда када није. 

Али њој није било нимало досадно са купцима. Они 

долазе и траже неке чудне делове одеће, као на пример 

џемпер с мустром ,,кора дрвета”, ,,превише бордо” 

кошуље, панталоне са ,,спуштеним струком”, па нешто 

за ,,испод”, па за ,,преко”... 

Има купаца који тачно знају шта желе да купе, али је 

веома тешко споразумети се са њима. 

А има и оних који по сваку цену 

морају нешто да купе, а не знају шта. 

 

 

Мени се ова књига заиста допада, и 

вероватно би се допала свакоме ко 

воли да се насмеје необичним 

захтевима купаца. 
 

                                                                    Ј. С. 

КУЛТУРА 



КУЛТУРА 

Ова комична представа почиње 

тако што два музичара који немају 

посао наилазе на женски оркестар и 

они се прерушавају у жене и крећу 

заједно са оркестом на пут. 

Обојица се заљубљују у Пуслицу, 

главну певачицу оркестра, али само 

један успева да је освоји 

претварајући се да је богати 

власник јахте. За то време други 

излази са правим власником јахте 

који се заљубљује у њега...   

 

Немојте пропустити да погледате 

ову занимљиву представу у 

Позоришту на Теразијама!      
 

                                                    А. А. 

Неки то воле вруће 

К У Л Т У Р А  
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Алиса у земљи чуда 

 

Живот 19-годишње Алисе Кингсли ускоро ће добити 

неочекиван обрт. Запрошена од стране Хејмиша, 

достојанственог, али досадног сина лорда и леди Аскот, 

у току викторијанске забаве која је органозована у њену 

част, Алиса ће побећи без објашњења са зецом у 

мантилу и с џепним сатом. 

 

Пратећи Белог Зеца преко ливаде, Алиса ће га видети 

како нестаје у зечјој рупи и изненада ће упасти унутра за 

њим. Падаће кроз чудан пролаз налик неком из сна пре 

него што се нађе у округлом ходнику с много врата. 

Након мало мучења око бочице под називом "Попиј ме", 

чији је састав смањује, и торте на којој пише "Поједи 

ме", која је повећава, Алиса ће успети да нађе начин да 

прође кроз врата и уђе у чудесни свет који његови 

становници знају под именом Подземља.  

Тамо упознаје много невероватних ликова, од 

разметљивог пуха, преко Лудог Шеширџије, који има 

честе промене расположења, Мачка Кезала, који се 

стално церека, гусенице Абсалома, који пуши на 

муштиклу, језиве Беле Краљице, до њене пакосне 

старије сестре, Краљице Срца, мрзовољне владарке 

Подземља. Препоручујемо свима да погледају овај 

филм јер ће вас натерати да се смејете до суза. Овај 

филм се приказује у свим биоскопима, а ми вам 

препоручујемо 3D пројекцију. 

 

П. С. Чувајте се летећег јежа!     

 

                                                Т. Д. 

филм 
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Данашња млађа популација (тинејџери) највише гледају 

емисије као што су Велики брат и Фарма. У таквим 

емисијама преовлађују, нажалост, сцене свађања, 

убеђивања или још неке горе, које се предочавају 

јавности. И поред тога, родитељи дозвољавају деци да 

гледају такве емисије.  

Фарма, као најгледанија емисија у нашем региону, 

показује оно најгоре што може да  избије из човека. 

Велики брат је друга по гледаности емисија. И она 

је ,,плићак” који је стварно жалосно гледати. Учесници 

Великог брата су људи који немају завршену чак ни 

основну школу, па самим тим не умеју ни да се лепо 

изражавају. Први серијал Великог брата имао је доста 

гледалаца и није било сцена у којима су се  учесници 

неуљудно понашали, али сад улазе људи који немају 

нимало поштовања према себи, чак је и vip  велики брат 

постао тако неоригиналан да не разумем  оне који то 

могу да гледају. 

Т.Д. 

Т В  М А Н И Ј А  

Реалити шоу 
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Екскурзија 

Ове године су ученици 7. разреда ишли на 

Копаоник. Посетили су манастир Жичу, задужбину 

Стефана Првовенчаног у близини Краљева, 

манастир Студеницу, задужбину Стефана Немање 

из 1190. године и град Крушевац, где су обишли 

цркву Лазарицу и Народни музеј. 

А.А. 

ПУТОПИС 
П У Т О П И С  
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Летовање сам провела у Грчкој, у Атини. Посетила сам 

новоизграђени музеј Акропољ. У Акропољу има пуно 

предмета из Старе Грчке. Многе ископане чиније, 

минђуше и остали, тада непотребни предмети налазе се у 

њему. Реновирање музеја завршено је 21. јуна 2009. У 

њему је забрањено фотографисање и било какво 

снимање. 

 

Храм Акропољ налази се на једном брду. Предање каже 

да су у њему живели људи који су у то време били важни. 

Археолози тренутно раде на проналажењу осталих 

делова те грађевине. Они обећавају да ће до 2010. године 

ископати и спојити све делове грађевине. Атинин храм 

се налази у том скупу грађевина. Археолозима недостаје 

само још мали део грађевине да би била цела. Та скупина 

грађевина је веома занимљива за људе и за археологе. 

Многи делови храма и дан данас су нетакнути, али су 

неке делове људи крали када су долазили да ратују. Све у 

свему, данас је Акропољ веома велико и лепо здање, а и 

веома је популарно! 

М. Б. 

Акропољ 

 

ПУТОПИС 
П У Т О П И С  
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САЈБЕР ХУМОР 
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САЈБЕР СТРАНА 

Одрасли га користе за изгубљене контакте, поједини родитељи да 

би контролисали своју децу, а тинејџерима служи за ћаскање са 

пријатељима или рођацима који живе у иностранству. Млађа 

популација користи face за ружне ствари − стављају непримерене 

слике, праве лажне профиле.... 

Зависност о facebooku се још увек не налази на листи психичких 

поремећаја, али са обзиром на манијакално понашање све већег 

броја корисника овог сервиса, ускоро би се могла наћи у некој 

медицинској публикацији. 

Све већи број психијатара и психолога широм света извештава да 

им се јављају пацијенти који као узрок за своје животне проблеме 

наводе прекомерно коришћење facebookа. 

Психолог Joanna Lipari са калифорнијског универзитета UCLA 

одредила је пет знакова који сигнализирају зависност о facebooku: 

1. Пропуштате сан због коришћења facebookа. 

2. На facebooku проводите више од сат времена дневно. 

3. Опсесивно проналазите некадашње пријатеље и љубави на 

facebooku и комуницирате са њима. 

4. Игноришете пословне (школске) обавезе; сурфујете по 

facebooku интензивно током радног времена (школског часа). 

5. Помисао на напуштање facebookа изазива у вама немир. 

 

Позитивни одговори на приложене тврдње могу да 

сигнализирају постојање зависности о facebooku, наводи Jo-

anna Lipari те предлаже једноставан тест: покушајте да 

издржите један једини дан без facebookа. Ако вам дан прође у 

стресу и немиру, дефинитивно сте зависни о facebooku. 

За facebook кажу да је играчка нашег доба. Па као и све 

играчке, и  facebook  има и добре и лоше стране. Добра страна 

је то што можемо да будемо у контакту са особама које су нам 

далеко, а можемо бити у контакту са онима који су нам близу 

да не бисмо трошили пуно на телефон, али то више неће бити 

ЗА ИЛИ ПРОТИВ?! 
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С А Ј Б Е Р  С Т Р А Н А  

тако, јер ће facebook ускоро почети да се плаћа. Такође 

можемо да упознајемо нове људе, али ја то не бих назвала 

пријатељством, јер се можда сваки пут нека друга особа крије 

иза тог профила (лажни профили углавном немају слике особе 

чији је профил него неке ,,слатке“ сличице). На facebooku 

можемо радити пуно ствари, а једна од њих је играње игрица. 

,,Farmville“, игрица која је у рекордном року окупила велики 

број корисника, опасна је за безбедност, тврде челници 

немачке службе за заштиту података. Храњење домаћих 

животиња и сађење биљака звучи крајње безазлено, али није − 

немачки стручњаци упозоравају да власници игрице 

неовлашћено прикупљају податке о играчима, као и да је било 

и финансијских малверзација. Играчи бесплатно стичу бодове 

и виртуелни новац којим купују биљке и животиње. Морају да 

воде рачуна о својој фарми и да редовно ,,раде“ на њој. 

Постоји и опција бржег напретка ако се на рачун фирме 

уплати симболичан износ са кредитне картице. На тај начин 

могуће су преваре и неовлашћено скидање новца са рачуна. 

Америчка фирма  Zunga, која је власник игрице, привукла је 

више од 230 милиона корисника и зарађује више од 250 

милиона годишње. Ако пристанете да играте ,,Farmville“, 

фирма аутоматски добија приступ вашем профилу, 

фотографијама и информација о вашим пријатељима, тако да 

приватност података не постоји. Најстрашније је то што се 

подаци о корисницима чувају трајно.  

Лоша страна  facebookа јесте та да нам одузима превише 

времена и уместо да се дружимо са друштвом напољу, ми 

гледамо у екране компијутера — па је све више људи који носе 

наочаре (одлично за оптичаре, али да ли је то добро по нас?)  

Често бивамо непажљиви и непознатим особама дајемо 

наше личне податке или још горе, планирамо сусрет са 

њима. Али мислим да сви добро знају да на facebooku има 

пуно педофилије − они се лажно представљају, али је 

јако тешко разоткрити њихов идентитет. Многима су 

уништили животе, а нажалост то се и даље наставља. 

                                                                                    Ј. С. 
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 � Ја сам за љубав, али да то није кад је на телевизији 

цртани. 

 

 � Љубав нема везе са лепотом. Ево, ја сам леп, a нисам 

још ожењен. 

 

 � Нико није сигуран зашто се људи заљубљују, али ја 

сам чуо да има везе са тим како миришеш. Зато су 

дезодоранси и парфеми популарни.  

 

 � Боље је кад си сама, због тога штo ja не желим да 

мењам пелене беби. Али, и кад бих се удала, позвала 

бих маму да дође на кафу и мењање пелена.  

 

 � Како се зове човек који ради на пумпи??? 

     - Бензионер.  

 

 � Како се зове мушка секретарица? 

-Па, на пример, може да се зове Марко. 

 

 � Љубав је кад ти дрнда срце !!! 

 

 � Како се зову људи који раде у банци? 

- Па не знам, нисам их питала. 

 

 � Где је Америка? 

- Тамо су живели каубоји и Индијанци, али 

су се поубијали, па сад живе само глумци. 
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РАЗМИШЉАЊА 

Треба научити да лепе ствари урезујемо у камен,    

а ружне записујемо у песак. 
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Рецепт за следећу годину 
(предлог) 

 

Узети 12 месеци, добро их очистити од 

горчине, себичлука, цепидлачења и страха; 

сваки месец пажљиво исецкати на 30 дана или 

31 дан, тако да је залиха довољна за годину 

дана. Сваки дан посебно испунити надевом од 

једне трећине рада, трећине душевне ведрине 

и трећине хумора, уз додатак од три кашике 

оптимизма, једне кашике стрпљења, зрнцета 

ироније и прстохвата такта.  

Ту масу прелити штедро љубављу.  

Готово јело украсити букетићем ситних 

пажњи и сервирати га свакога дана са 

ведрином уз шољу доброг освежавајућег чаја. 

 

 Катарина Елизабет Гете, рођена Текстор 

(1738—1808, мајка Јохана Волфганга Гетеа) 
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ДАТУМ РОЂЕЊА:  22.05.1987 

МЕСТО РОЂЕЊА:  БЕОГРАД, СРБИЈА 

СПОРТ: ТЕНИС 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИГРА ТЕНИС ОД 2003.  ГОДИНЕ, 

КАДА ЈЕ ПОЧЕО ДА ОСВАЈА И ВЕЛИКЕ ТИТУЛЕ И ДОБРЕ 

РЕЗУЛТАТЕ. 

ВИСОК ЈЕ 187 цм, А ТЕЖАК 80 кг. ОМИЉЕНА ПОДЛОГА МУ 

ЈЕ ТВРДА. 

СА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ЈЕ ПОЧЕО ДА ТРЕНИРА ТЕНИС, 

СТАЛНО МАШТАЈУЋИ О ТИТУЛИ  СВЕТСКОГ ПРВАКА. ТА 

ЖЕЉА МУ СЕ СКОРО ИСПУНИЛА, ЈЕР ЈЕ ИПАК ДРУГИ, А 

ВЕРУЈЕМО ДА ЋЕ  УСКОРО БИТИ И ПРВИ.   

НАПРЕД НОЛЕ, УЗ ТЕБЕ СМО!!! 

Д. Е. 

НОЛЕ – НОВАК ЂОКОВИЋ  
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С П О Р Т  

СПОРТ 

С Т Р А Н А  2 3  

Роџер Федерер, рођен  8. 8. 1981. године,  

професионални је швајцарски тенисер који се 

тренутно налази на позицији број 1 АТП листе. 

Рекорди: на првој позицији је провео 237 

узастопних недеља, освојио je све гренд 

слемове у појединачној конкуренцији и укупно 

их има 15, учествоваo je на 10 узастопних гренд 

слем финала и на 21 гренд слем финала укупно. Многи 

тениски критичари сматрају да би Федерер 

могао бити најбољи тенисер свих времена. Вио 

је изабран за најбољег спортисту године по 

избору Ларуса рекордних четири пута заредом. 

Федерер је почео да игра тенис са шест година.  

Ишао је на тренинге са осталом децом све до 

девете године, а са десет је почео да узима 

приватне часове. До дванаесте године је 

тренирао и фудбал. Са 14 година је постао првак 

Швајцарске у свим категоријама, па је изабран 

да тренира у швајцарском Националном 

тениском центру у Екубленсу. На крају 1998. 

год. је проглашен за светског јуниорског 

првака. 

А. А. 
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� Kaкo људождери зову спринтере?  

 

 Брза храна (Fast food).  

 

 

 

 

� Перицa: Taтa, кo je паметнији, 

очеви или синови?  

Taтa: Очеви, сине.  

Перицa: A, тaтa, кo je измислио 

парну машину?  

Taтa: Џејмс Ват, синe. 

Перицa: A зашто je није измислио 

његов тaтa? 

 

 

 

� Taтa: Перицe, jeси ли поправио 

ону јединицу из математике?  

Перицa: Нисам, била je написана 

хемијском oловком.  
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П А Т Е Н Т И  

ИДЕЈЕ... 
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З А Н И М Љ И В О С Т И  

 
• да је реч цигара шпанског порекла и значи цврчак? 
• да острига током живота може да мења пол колико 

год пута то жели? 
• да се рика лава може чути и на удаљености од 8 km? 
• да делфин има 260 зуба? 
• да је кишобран први пут употребљен у Кини, у  XI 

веку пре нове ере? 
• да је сиви соко најбрже живо биће на планети? При 

обрушавању достиже брзину до 320 km/h. 
• да су Хаваји једина америчка држава која узгаја 

кафу? 
• да се ноћу може видети око 6000 звезда без 

телескопа? 
• да је младунче кенгура дугачко око 3 cm када се 

окоти? 
• да мува живи у просеку око месец дана? 

Да ли сте знали... 

Да ли сте за залогајчић... 
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Да ли бисте попили... 

З А Н И М Љ И В О С Т И  



ТЕМЕ У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ... 

Microsoft 

упозорава на 

лажни вирус. 

Ко каже да цвеће не говори? 

 Цвет је симбол комуникације, зато при 

поклањању цвећа треба мислити на...    

Да ли бисте 

погледали филм 

Аватар? 


