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А Н К Е Т А  

Викенд најчешће проводим... 

АНКЕТА 

 

У нашој школи спроведена је анкета на случајном узорку од 
петог до осмог разреда да бисмо сазнали како ученици проводе 
викенд. Постављено је питање: „Викенд најчешће проводим...”. 
Наша редакција је понудила четири доле наведена одговора, а 
оставили смо места и за оне најмаштовитије.  

 

Понуђени одговори били су: 

а) напољу са друштвом 
б) у учењу 
в) за компијутером 
г) испред ТВ-а 
д) (остављена је могућност дописивања одговора) 
 
Увек има оних који раде нешто другачије: 
 
* у свирању 
* у телефонирању 
* приватне обавезе 
* код другарице 
* у читању књига 
* на викендици са пријатељима 
* у биоскопу са друштвом 
* у природи са породицом 
* у блоку 
* на фејсу 
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      Резултати анкете изражени у процентима: 

 

 а) 51% 

 б) 17% 

 в) 16% 

 г) 6% 

 д) 10% 

 Анкету је радило 100 ученика. 



И Н Т Е Р В Ј У  

Душан Кецкаревић -форензичар 

ИНТЕРВЈУ 

® Чега се прво сетите кад помислите на ову школу? 
 
То нису они догађаји којих се најрадије сећате...свађа са 
наставницом хемије око тога да л`треба да вежбаш за такмичење 
или да играш фудбал... Ја и даље сматрам да сам био у праву – да 
не треба да вежбаш док сви твоји другови играју фудбал. Било је 
несташлука дечачких и одговарања због тога, али у принципу... 
било је лепо. 
 
® Док сте били у основној школи 

да ли сте желели да се бавите 
овим послом којим се сада 
бавите, или…? 

 
Па, не, у том тренутку ни не сањаш 
да ћеш тиме да се бавиш. Мада 
нисам ни размишљао чиме ћу да се бавим, колико се сећам, у 
основној школи, нешто специјално. Нисам. 
 
® Коју школу треба завршити да би се постао форензичар? 
 
Форензика је један широк термин. Свака школа која има додира са 
реалним животом и оним што може да се деси и служи у 
откривању било чега, може да буде пут ка форензици. Значи и 
физика, и физичка хемија, и биологија, и машинство је део 
форензике, и економија на неки начин, и информатика сада. Oно 
што ти видиш као форензику на серијама, Лас Вегас или Мајами и 
тако даље, то је само један делић. 
 
® Ако би се десило убиство, какав би био ваш посао? Шта бисте 

ви тачно радили? 
Кад се ради о тежим кривичним делима као што је убиство, твој 
задатак би био да уђеш ту и препознајеш трагове, који могу да  
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доведу до извршиоца, да помогнеш крим техничарима, а они су 
генерално задужени за уочавање трагова, обележавање и њихово 
сакупљање.  
 
® Помоћу које опреме ви то радите? 
 
Трагови се проналазе помоћу разних, 
физичких и хемијских метода. Прво, 
најважнији је твој мозак, наравно кад 
уђеш у ову собу, ти овде имаш неко 
затечено стање - отворен прозор, или затворена врата, кључ у брави, 
прљав под, трагови преметачине ту и тамо – и ти мораш да 
размишљаш о томе, то значи да формираш неко мишљење о томе 
шта се десило. Твоје очи, нос и уши ти значе у препознавању тих 
трагова. Када не можеш даље са овим што се зове макроскопство у 
геоплану да гледаш, ти онда користиш и неке методе типа 
специјалних лампи. Затим одређених хемијских агенаса као онај 
супер лепак, то сте видели у серијама. У неки ормар ставите лепак 
који нешто што ниси видео појачава. Затим, прашина са пода може 
да се дигне специфичним електростатичким силама. Видиш неки 
траг крви, па да би доказао да је крв, користиш неки специфични 
реагенс - то је сад мало хемије. И он у интеракцији са крвљу да 
зелену боју, или да црвену боју.  
 
® Које су добре, а које лоше стране вашег посла? 
 
Па, добре су што је интересантно, сваки случај је нешто ново, 
стално се играш неког детектива који открива нешто, а на крају 
баладе - и оно прво у суштини - је то што има сврхе, значи има 
сврхе у откривању злочинаца, у њиховом процесуирању касније. И 
што си ти бољи, веће су шансе да он заврши у затвору.  
 
® Каква је разлика између форензичара и патолога? Да ли има 

неке разлике? 
 
Па, да, види... да, да. Има ис личности и разлике. Сад, формалне су  



И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 
 разлике или можда суштинске. Постоји форензичка патологија 
која се опет бави, истрагама везано за неки злочин. Генерално, 
патологија је грана медицине која се бави променама ћелија и 
ткива, док ми имамо другу грану медицине која је судска 
медицина, баш везана за кривична дела и кривичне процесе, која 
се уже бави патологијом везано за кривична дела. Мислим, 
патологија је један шири појам, и не обухвата само форензику. 
Ал` свакако постоји форензичка патологија која даје свој 
допринос у истрагама. 
 
® Колико је случајава решено после ваше истраге? 
 
Ауу... много. Јако много. Рецимо 
да сам радио преко 3000 неких 
случајева. Нису сви решени, али 
јако велики број је решен. Не 
знам тачан број, али стварно 
доста. 
 
® Пошто има пуно серија са форензичарима, интересује нас да 

ли је то у њима представљено реално? 
 
То је филм, продукција. Значи они хоће да направе што 
интересантније у 45 минута. И наравно да то није баш реално, али 
делови тога јесу релни. Није реално да он уђе у собу и да одмах 
види траг у ћошку, није реално да у сред пустиње нађе траг 
мокраће где је овај стао. То нису реалне људске приче. Није 
немогуће, али кад ти одеш на терен који је и блатњав и прљав и 
широк и гомила људи је ту и ти си човек који имаш проблеме ... 
Можда си устао на леву ногу, можда на десну, можда те боли 
глава... све то утиче. Наравно, ти дајеш све од себе, али те ствари 
мало нису реалне. Чињеница је да је то на терену далеко, далеко 
спорије. То је тежак рад. То није уопште рад где си ти лепо 
обучен и имаш сако и само станеш са стране и закључујеш, и 
најпаметнији си на свету. 
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® Где анализирате узорке?  
 
На Биолошком факултету постоји 
лабораторија и ја радим тамо. У 
једном делу су машине, у другом делу 
је преглед материјала, у трећем су 
неки компјутери где је преглед 
материјала. Предмете (на којима се 
налазе одређени трагови) ти доносе 
или их узмеш са лица места. У 
лабораторији, у једном боксу, врши се 
преглед материјала. Ту се користе неке лампе, прскалице, узорци 
се стављају у неке тубице... Из једног биолошког трага који је 
опипљив добијеш један визуални приказ неких карактеристика. 
Правиш записник и то иде у судове. Суд је тај који издаје наредбу 
за вештачење, затим прикупља доказе и на крају склапа причу. 
 
® Који је најзанимљивији случај и колико је трајао са ваше 

стране? 
 
Тешко је сад издвојити, о неким не смеш ни да причаш, али 
рецимо случај из 2004. године – убиство једне девојке из 
Алексинца. Ја истичем увек тај случај зато што није решен зато 
што ти знаш много, већ зато што су бројни људи рекли: „Ја не 
знам. Хајде да питамо другог”, што је јако битно. Од петка до 
понедељка ми смо имали већ заокружену причу. 
 
® Да ли вам је било тешко када сте тек почели да радите? 
 
Наравно. Ја чак нисам ни учио за форензичара. Ја сам завршио 
молекуларну биологију и наставио да радим у хуманој 
молекуларној генетици са људском ДНК. И наравно да је тешко, 
чак и да ниси нови увек је тешко, а камоли на почетку. Сада је 
лакше, али пошто тежиш да се усавршаваш себи задајеш све веће и 
веће задатке. И у неком поређењу увек ти је исто тешко, јер се 
распињеш преко граница које си сам поставио. 



И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 
®  Шта Вас је подстакло да постанете форензичар? Да ли су то 

можда ликови из филмова Поаро, Шерлок Холмс...? 
 
Не. Нашао сам се у томе, интересантно је, има сврхе, стално је 
нешто ново...  
 
® А да ли Вам се десило да нисте могли да спавате после 

неког случаја и да ли сањате сцене са истраге? 
 
Да, често ме то питају. Има тешких слика. Али то је посао који 
мораш да доживљаваш као нормалан. Једино тако можеш и ти да 
останеш нормалан. Једино не бих спавао мирно је кад бих знао да 
нешто нисам урадио по савести. Даш све од себе и мирно спаваш. 
 
® Да ли Вам се догађа да 

се вратите на посао због 
неког разјашњења на 
помолу? 

 
Да. Хоћеш одмах да завршиш. 
То је као она жеља да хоћеш 
баш одмах и баш после 
школе, а ако може и у школи 
да идеш да купиш патике. 
 
® Када се ухвати извршилац,  да ли он понекад жели да Вам се 

освети? 
 
Било је ситуација да те мало мрко гледају, али пошто ти ниси 
ништа измислио и неком наместио нешто, не дешавају се често 
претње мада се понекад и догоде. 
 
® А да ли Вам је некад више помогла логика него теорија? 
 
Наравно, логика је пресудна. 

С Т Р А Н А  8  
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® Да ли ви радите за полицију или за суд или за неког трећег? 
 
Формало ти радиш за суд јер он захтева анализе. 
 
® А да ли Вам се некад дешава да након завршетка радног 

времена одете кући и настављате у глави да се бавите неким 
неразјашњеним случајем? 

 
Наравно. Стално. 
 
® Шта бисте поручили нашим ђацима који желе да постану 

форензичари? 
 
Да заврше школу, да не забораве да играју фудбал... Само напред. 



К У Л Т У Р А  
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Тајни дневник Адријана Мола (13¾ година) 

КУЛТУРА 

књига 

Ову књигу је написао Сју Таунсенд.  
Адријан Мол је тринаестогодишњи дечак 
коме пубертет задаје многе проблеме, 
баш као и другој деци његовог узраста. У 
овој књизи симпатично описује све 
покушаје да освоји лепу Пандору, 
отараси се бубуљица и  постане 
популаран у разреду. Несугласице у 
породици, џепарац и сви остали 
проблеми одрастања, увешће вас у 
несвакидашњи свет Адријана Мола, у 
којем се можете пронаћи заједно са 
својим пубертетским бригама. Ова књига 
помоћи ће вам да сагледате свет из угла 
других пубертетлија, стога уживајте у 
доживљајима Андријана Мола. 

М. В. 



КУЛТУРА 

Чикаго је мјузикл са висококвалитетном 
глумом, певањем и кореографијама. У њему 
се преплићу страст, сплетке, убиства, и 
поткупљивње адвоката.  
Прича почиње када неостварена музичка 
глумица Рокси, која сања о успеху на 
позорницама, убија свог љубавника, јер је 
хтео да је остави. У затвору среће свог 
идола, славну Велму Кели (која је у затвору 
јер је убила своју сестру и свог мужа 
затекавши их у прељуби). На крају се њих 
две удружују и постају славне плесачице. 
Тема је мрачна јер показује да за паре све 
можеш добити, а да невини људи који 
немају паре, страдају, али плес и музика су 
изврсни. Погледајте ову представу у 
Позоришту на Теразијама. 

А. А. 

Чикаго 

К У Л Т У Р А  
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представа 
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Аватар 

 Најновије остварење редитеља Џејмса Камерона - „Аватар" , 
бележи изванредне резултате и првог викенда 2010. године, с 
укупном зарадом на светском нивоу, почевши од премијерног 
викенда пред католички Божић, од преко милијарду долара. Већ 
сада се 3Д фантазија „Аватар" налази међу четири филма с 
највећом зарадом у филмској историји.  
„Аватар" је номинован за награду Златни глобус у категорији 
најбољег филма, док је Камерон номинован за најбољег 
редитеља. Музичка нумера из филма - „I Will See You", налази се 
међу номинованим за најбољу оригиналну песму, док је један од 
аутора те песме, Џејмс Хорнер, номинован за Златни глобус и у 
категорији најбоље оригиналне филмске музике.  
Ми смо своју мајку природу уништили, а на планети Пандора, 
где аватари живе, све је тако лепо. Природа је у пуном сјају а 
они су ти који је штите. Један тим научника је открио да на 
планети Пандора постоји неки камен који много вреди. А пошто 
се многим људима свет врти око новца, они су покушали да дођу 
до тог камена. Прво су неколико људи послали у облику аватара 
на планету Пандора да би се они приближили аватарима и да би 
их наговорили да се преселе. Љубав је често моћнија и од 
науке. Џејк се заљубљује у Нејтири, њено племе га прима и она 
мора да га научи да опстане међу њима. То се претвара у љубав 
која побеђује зло.  
 
Џејк Сали, главни лик, бивши је маринац, инвалид који у склопу 
АВТР програма преузима свој „аватар“ и одлази на Пандору. 
Игра га Семјуел Ворктингтон. 
 
Труди Шакон је пензионисани пилот маринац. Улогу тумачи 
Мајте Мишел Родригез. 
 

филм 



 КУЛТУРА 
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Картер Селфриџ је пасивно-агресивни управиељ мисије. 
Њега игра Ђовани Рибизи. 
 
Др Грејс Августин је ботаничар који води тим на Пандору  (у 
чији животни свет је врло упозната), задужена за њихов 
безбедан повратак на Земљу. Глуми је Сигорни Вивер. Њен 
лик је описан као врло идеалистичан.  
 
Пуковник Мајлс Кварич је сурови војни командант операције, 
лидер свемирских маринаца, кога глуми познати позоришни 
глумац Стивен Ланг. 
 
Каплар Лајл Веинфлит је други по команди у војној операцији, 
а глуми га Мет Џералд. 
 
Др Макс Пател је научник који ради за АВТР програм, главни 
одговоран за његово техничко спровођење. Њега глуми Дилип 
Рао. 
 
Нејтири је пандоријанска принцеза једног домородачког 
племена. Главну женску улогу игра Зои Јаидра Залдана 
Назарио. 
 
Мо-ат је краљица једног од пандоријанских племена, 
Оматикаја. Њу игра  Карол Кристин Хиларија Паундер. 
 
Ејтукан је њен муж, краљ-поглавица истог племена. Нејтириног 
оца глуми Весли Студи. 
 
Цу-теј је један од најславнијих пандоријанских ратника. Глуми 
га Лаз Алонсо. 
 
Аквеј је вођа једног од равничарских кланова. Ову 
пандоријанску улогу тумачи Питер Менза. 

Ј. С. 
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Ко каже да цвеће не говори? 

Цвет је симбол комуникације, зато при 
поклањању цвећа треба мислити на значење 
боје. 
 

Црвена боја - боја љубави (боја ватре и крви, израз живота и 
животне снаге). 
Бела боја - означава поштовање, а у неким културама, у 
нашој на пример, невиност. 
Жута боја -  боја љубоморе (у неким другим приликама је 
ова боја израз сјаја и живахности). 
Плава боја -  боја верности (делује смирујуће). 
Ружичаста - означава нежна осећања. 
 
Када је реч о врсти цвећа треба водити рачуна о поруци 
коју одређени цвет упућује.  Ево неколико примера цвећа и 
порука које упућују: 

 
Бегонија - страсна љубав 
Гладиола - узвишеност, поштовање 
Каранфил - пожуда 
Камелија – верност 
Бела Рада – невиност 
Божур – стидљив 
Магнолија – достојанство 

Нарцис – егоиста, цвет пролазности 
Кактус – топлина 
Лаванда – неповерење 
Невен - бол, „да венеш за мном”  
Орхидеја - дивљење,  „најлепшој” 
Бресквин цвет - „твој сам заробљеник” 
Љубичица - „да ме вечно љубиш” и „мислим на тебе" 
Ружа - уопштено значи љубав 
Жута ружа значи - за некога љубомору, за некога 
пријатељство 



ЦВЕЋЕ 
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- Када се иде први пут у посету пријатељима треба понети 
букет цвећа. Касније је довољан један или највише три цвета. 
- Цвеће у саксијама поклања се само познатим особама и то 
онима за које знате да имају довољно простора, као и навику 
да гаје цвеће. 
- Раскошни букети се носе само на значајније јубилеје. 
- Цвеће као поклон не задужује и не обавезује, али се никада не 
носи у службену посету! 
- Постоје недоумице да ли цвеће треба предавати умотано или 
га треба одмотати пре предавања. Одлучите се за варијанту која 
Вама (или особи којој поклањате) највише одговара, а ако 
је цвеће умотано, нека то буде са мером и укусом. 
- Ако девојци купујете цвеће, било би пригодно да и њена 
мајка добије цвет. 
- Приликом куповине цвећа обратите пажњу да цвеће буде 
свеже (лале и ириси треба да буду затворени, фрезије по 
два-три отворена пупољка а орхидеје што отвореније), обратите 
и пажњу да ли цвеће стоји напољу (ако је зима, цвеће може да 
промрзне па да се не расцвета него само увене). 
- За рођење бебе купује се најскупље и најлепше цвеће, 
наравно оно које мајка воли.                                                   Ј. С.  

Бела ружа - чиста осећања, омиљен цвет многих дама, достојан(а) 
сам тебе 
Ирис - меланхолија и надање 
Висибаба - нада 
Гербер - усамљеност и меланхолија 
Ђурђевак - скромност 
Јоргован - означава страсну љубав 
Зумбул - верност 
Сунцокрет - (ретко се поклања али у неким специфичним 
ситуацијама, ако се поклони симболизује сталну пажњу и 
окретање према особи до које нам је стало). 

Тадиционална правила приликом поклањања цвећа  



 
 

С А Ј А М  К Њ И Г А  
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САЈАМ КЊИГА 
Редакција часописа посетила је ДРУГИ НОВОБЕОГРАДСКИ 
САЈАМ КЊИГА, СТРИПА И АНТИКВАРНЕ КЊИГЕ који је одржан у 
Хали спортова од 22. до 28. априла 2010. године. Било је пуно 
смеха, купили смо пуно занимљивих књига и лепо смо се 

провели.  
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САЈАМ КЊИГА 
С А Ј А М  К Њ И Г А  

 

 
Буквар из 1938. године  
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 Како се обични људи сналазе на препрекама које могу 
прећи само „нинџа ратници“? Тешко! 

Ови такмичари нису ни снажни, ни набилдовани, ни 
утренирани. Они су само обични смртници жељни добре 
забаве и победе. Пред њима су необичне, „опасне" 
препреке  које ће савладавати на свој начин: прилично 
килаво и неспретно. Ипак, мотивација им је јача страна, 
па ће неустрашиво улетати у ситуације „за које нису 
рођени". Сваки такмичар је занимњив на свој начин. 

Гледаћете несвакидашње забавно такмичење, а уз 
духовите коментаторе Ивана и Миљана, који ће све 
додатно „забиберити", плакаћете од смеха. 

Wipeout можете гледати уторком у 17.00 на телевизији 
FOX.            

Ј. С. 

Wipeout 

ТВ МАНИЈА 
Т В  М А Н И Ј А  



САЈБЕР СТАНА  
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Microsoft упозорава на лажни антивирус  

 Фирма Microsoft упозорила је кориснике да се  на  интернету  
појавио антивирус који има веома слично име као и  
легитимани антивирус програм ове фирме. 
Microsoft Security Essentials је службени назив антивирусног 
програма, а компанија упозорава на лажни који се разликује 
само у једном слову и зове се Security Essentials 2010. 
Корисници, наравно када виде натпис Microsoft, аутоматски 
учитавају програм. Али уместо антивируса на рачунар се 
инсталира тројанац Win32/Fakeinit. Он инсталира и лажну 
антивирусну компоненту која покушава да угаси легитимне 
процесе система, смањује ниво сигурносних поставки 
и ,,меша” податке у компјутеру. Из фирме Microsoft кажу да 
нема разлога за бригу, јер тројанца и антивирус врло 
успешно уклања легитимни антивирус, али и било који други 
антивирусни софтвер. 

Ј. С.  

Који USB говори највише о теби? 



ДЕЧЈИ БИСЕРИ 
Д Е Ч И Ј И  Б И С Е Р И  
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* Не треба никад да пољубиш девојку осим ако немаш 
довољно новца да купиш велики прстен и ДВД плејер, јер  
ће она хтети да гледа снимке свадбе.  
* Љубав је као лавина, и онда мораш да бежиш.  
* Ако је љубав као кад учиш да читаш, нећу да се заљубим. 
То је напорно.  
* Кад се двоје венчавају, онда дечак пита девојчицу да се 
венчају. Он јој каже „бићеш моја жена целог живота, или док 
не добијемо децу и разведемо се".  
* Овакво је правило: Ако пољубиш девојчицу, онда мораш 
да се ожениш с њом и да имате децу. Тако треба.  
* Шта је то проблем? 
 -Па проблем је кад мама каже да је велики проблем и ја      
онда добијем батине! 
 * Шта је брак? 
 -Брак је кад момак и девојка оду прво у цркву, а после у              
банку или пошту, нисам баш сигуран.  
И шта су они после тога? 
-Па баба и деда!!! 
* Шта је кредит ? 
- То је оно у телефону. Када ти се потроши а ти укључиш 
пуњач и имаш кредит. 
* Рекламе: 
- Оне служе да идеш да пишкиш ако ти се пишки.  
- Служе да се глумци одморе. 
* Шта је то политика? 
- Хм... мени је ту нешто сумњиво...  
* Шта је пубертет? 
- Неизлечива је то болест. Доба кад ти бркови порасту преко 
ноћи. 
* Шта је мафија? 
- Кад се краду трешње то није мафија. 
* Шта је аеробик? 
- Кад трчиш уз музику, а ниси балерина. 
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Погледајте ову слику. Ваше очи чине да се кругови окрећу. 
Да бисте тестирали ово зурите у једну тачку пар секунди и 
све ће престати да се креће... Или погледајте у црни центар 
сваког круга — такође ће престати да се креће. Али 
погледајте у суседну црну тачку, претходна ће почети да се 
креће. 
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ОВО ЈЕ ВРЛО ЧУДНО ОСТРВО СА ЧУДНОМ И ЈЕДИНСТВЕНОМ 
ФЛОРОМ И ФАУНОМ КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ВИДЕТИ НИГДЕ У 

СВЕТУ. 
  

Толико је различито да изгледа као да није на овој планети. 
Налази се у Индијском океану, 250 км  од Сомалије и 350 км 

од Јемена. 
Има 40 000 становника, нема ни један хотел ни ресторан. 
Нема путева осим једног који је саграђен пре 2 године. 
. 

    Острво Соцотра   
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ПРИРОДА 

С Т Р А Н А  2 3  

.  
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За  песму „Дунав” Јаков Марковић VIII4  награђен је на 
Дечијим песничким сусретањима 2009. године. 

Дунав 
 
Плови лађа мала, 
стари рибар лови, 
Дунав лепи гледа, 
у оку му сета. 
 
Младост лепа беше, 
мисли алас стари, 
Дунав беше плав, 
к'о за старог мари. 
 
Дунав га још воли, 
Дунав га још чека, 
воли га још талас, 
нада му се река. 
 
Да забаци удицу, 
да загризе мамац, 
да му осмех врати, 
Дунав стари знанац! 
  

Ј. М.       

ПЕСМА 
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Ја сам Иванин зека. Али нисам прави зека који једе 

шаргарепу. Мислим, имам једну шаргарепу и један купус, коме 
додуше недостаје пар листова, али они су пластични, не једу 
се. Ја сам од плиша и фали ми парче једног увета, али ме 
ништа не боли. Боли ме само што си ме оставио на врх полице 
и што собу посматрам одозго. Ја сам зека, нисам орао! 
      Некада сам био Иванина омиљена играчка и Ивана никада 
није ишла у кревет, а да ме не понесе и не загрли. Ивана је 
порасла, а ја сам мало остарио. Добро, за Иванин рођендан 
стигао је један чупави куца, а зеке не воле куце, или куце не 
воле зеке, свеједно, па сам се ја мало склонио. Сада ме 
дохвате рукама само када хоће да обришу прашину, или узму 
нешто што је иза мене. 
      Једнога дана Чупави се изгубио. Ивана га је тражила, а ја 
сам све гледао са своје осматрачнице. Није лепо да то овде 
кажем, али чак је и мало заплакала... Ја сам знао где је Чупави. 
Видео сам кад је пао иза кревета и није могао да се извуче. 
Хтео сам да помогнем Ивани, али шта мене брига за 
Чупавог. Ионако је он заузео моје место. И 
одлучио сам... Упорно сам гледао у Ивану желећи 
да ухватим њен поглед. И ухватио сам га. 
Насмешио сам се како само зеке знају. 
      Следећих недељу дана провео сам у Иванином топлом 
кревету. 
      У петак, док је Ивана била у школи, понадао сам се да 
сутрадан неће доћи она жена што смешно прича, да чисти кућу.    

И. В. 

ЗЕКА И ЧУПАВИ ПАС 

Награду за најбољу кратку причу у млађим разредима наше 
школе освојила је Ивана Велиновић III2. 
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-На свом сопственом венчању познајеш само трећину гостију. 
-На венчању имаш минимум 350 званица.  
-Свако венчање почиње песмом „Данас мајко жениш свога сина".  
-Више пића има у твом бифеу него у кафићу на ћошку. 
-Твој отац носи са собом довољно новца да може да купи ауто. 
-Имаш бар једног рођака с којим твоја породица не разговара.  
-Имаш у кући календар са сликама светаца.  
-Збијаш шале засноване на сопственој трагедији.  
-У свађи си са кумовима.  
-Имаш бар једног рођака који пече своју ракију.    
-Мислиш да је углавном све нека завера. 
-Мама те је још као малог научила да „промаја убија". 
-Код вас у кући ракија се користи за лечење свих болести, за 
прославе у свим приликама и као лосион за масажу.  
-Твоја баба никада не прихвата чињеницу да ниси гладан.   
-Када си мали за рођендан уз поклон обавезно добијеш и 
чоколаду! 
-Маму константно мораш да увераваш да је њена кухиња најбоља 
на свету                                  
-Код бабе мораш да ручаш супу, сарму, хлеб, месо, гибаницу, 
печену паприку, кромпириће, ћуфте, кифлице, пихтије и 
ванилице и наљутиће се ако не поједеш све!!!  
-Говорили су ти да ће да ти порасте реп ако пијеш кафу кад си 
мали. 
-Терорисали су те „Бабарогом”.  
-Када дремаш поподне, мораш да пребациш нешто преко стомака. 
-Твоја мама има све лекове који би могли да „затребају".  
-Мама ти не да да пијеш хладну воду када си знојав. 
-Родитељи ти стално говоре : „...кад сам ја био у твојим 
годинама..."  
-Твоји родитељи урлају на телефон када причају са рођацима у 
иностранству.  
-За рођендан те вуку за уши „да порастеш". 
-Родитељи те зову „сине" без обзира да ли си дечко или девојчица. 
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-Немаш посао, а возиш BMW.  
-Удараш по столу и разбијаш чаше када си пијан и весео.  
-Када ти реченица : „Немој толико да се смејеш, плакаћеш" звучи 
разумно.  
-Твоја мајка сваки час изговара  „Хвала Богу".  
-Недељу дана после славе, Божића или Ускрса још увек за ручак 
имаш сарму. 
-Ако седиш близу ТВ-а оћоравиш.       
 -Живиш у земљи где је „батина из раја изашла". 
-Мама трчи за тобом да обучеш поткошуљу.  
-Када добијеш поклоне  који ти се не свиђају, чуваш да даш некоме 
за славу. 
-На свим свадбама је исти мени: „супа, сарма, печење, купус салата, 
торте". 
-„Девојке" око тебе изгледају као да имају 23, а уствари имају 15 
година.  
-Возиш бољи ауто него твој отац. 
-Скоро сви које познајеш хрчу. 
-Твоја баба псује више него ти.  
-Оба твоја родитеља су до школе морали да пешаче боси по снегу, 
по 5км узбрдо. У оба правца. Преко камења...  
-Твоја мама сече хлеб на кришке дебљине 5цм. 
-Свако има безброј кумова. 
-Имаш бар једног рођака који је молер. 
-Векна хлеба се поједе за ручак. 
-Имаш вунене чарапе које ти је штрикала баба.  
-Мама ти не да да седиш на бетону због јајника. 
-Ако си старије дете, увек мораш да попустиш јер си „паметнији". 
-Родитељи пребацују канал када су сцене љубљења на ТВ-у. 
-Кад год су ти родитељи рекли: „Видећемо", није било ништа од 
тога. 
-Ракија се пије пре доручка за „циркулацију".  
-Заувек живиш са мамом и татом.  

Ј. С. 

КАКО ДА ЗНАШ ДА СИ 

ПОРЕКЛОМ ИЗ СРБИЈЕ 
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З А Н И М Љ И В О С Т И  

 
• ... да је батискаф Трст 23. јануара 1960. заронио на дубину од 

10.900 м? 
• ... да краљица термита дневно положи 30.000 јаја?  
• ... да се у САД свакога дана у просеку поједе 720 ари пице? 
• ... да су најмлађи родитељи у историји имали по 8 и 9 година, 

и да су живели у Кини 1910. године?  
• ... да је, са својих 188 децибела, звиждук плавог кита 

најгласнији звук који производи једна животиња? 
• ... да звук путује три пута брже кроз воду него кроз ваздух? 
• ... да врста жабе названа отровна стрела има довољно отрова у 

себи да усмрти око 2.200 људи? 
• ... да је гепард једина мачка на свету која не може да увуче 

своје канџе? 
• ... да је сликар Ван Гог за живота продао само једну слику? То 

су Црвени виногради. 
• ... да је Данијел Питер први произвео млечну чоколаду, али је 

свој рецепт продао Анрију Нестлеу? 

Да ли сте знали... 

 Они који купе ,,луде слушалице” неће их купити због квалитета, него 
због њиховог изгледа. Њихов изглед је тако необичан да ће вас 
приметити сви на улици. Јапанска фирма је Solid Alliance овај модел 
слушалица назвала је Crazy Earphones, а добро су им име и дали јер 
заиста јесу чудне. Слушалице су обложене украсном пластиком. 
Модели су различити, сваки је луђи од предходног. Неки модели 
личе на печурке, банане, псећу шапу, стрелице, ананас, ексере... 
Фреквенцијски распон је од 20 до 20.000 Hz. Нажалост ове слушалице 
још увек нису стигле до нас. 
 
 

                                   
 

 

Луде слушалице 

Ј. С.  
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Уметност не бира подлогу 

З А Н И М Љ И В О С Т И  



ТЕМЕ У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ... 

Осмаци, следећи 
број је посвећен 

вама.  
УКЉУЧИТЕ СЕ! 


