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А Н К Е Т А  

Наставник/ца који...  

АНКЕТА 

 

Осмаци... Неки су у овој школи од првог разреда, а неки су нам 

се придружили касније, али сви имају заснована мишљења о 

својим наставницима. Искористили смо ову прилику да 

сазнамо какво је њихово мишљење о наставницима, који су им 

дали највише знања, били најреалнији у оцењивању, најбоље 

их разумеју,  имају највише смисла за хумор, најомиљенији су 

и имају највише стила.  

 

 

 

 

 

 

 

Резултати анкете: 

 

Наставник који... 

а) нас је највише научио — Бранка Рајчевић 

б) је најреалнији у оцењивању — Ирена Пауновић 

в) нас најбоље  разуме — Ивана Коцић 

г) има највише смисла за хумор — Роланлд Анжур и Милка 

Трнинић 

д) је најомиљенији — Милка Трнинић 

ђ) има највише стила — Драгана Станисављевић и Гордана 

Илић 

 

 

              Анкету је радило 67 осмака. 
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И Н Т Е Р В Ј У  

Предраг Велиновић – режисер 

ИНТЕРВЈУ 

� Када размишљате о основној школи, чега се најрадије сећате?  

Сећам се прва четири разреда зато што сам имао феноменалну 

учитељицу. Она нам је некако усадила љубав према знању, и према 

учењу, и према другарству. Па, чак и кад сам имао 

неке своје премијере филмова, на почетку, увек сам 

њу позивао да буде у публици. Имали смо 

наставнике који су били предани ђацима, у смислу 

што су нам се посвећивали и ван оног свог редовног 

радног времена. Сећам се наставника физичког 

Томе, који је био жељан да помогне и свом 

предмету и деци.  

 

�  Да ли Вас је наша школа подстакла на то да постанете режисер?  

У основној школи нисам ни размишљао чиме ћу да се бавим. Мада 

сам волео да читам, на то ме је подстакла наставница српског, 

Бисерка Јовановић. Свако треба да тражи свој пут, лепо је кад 

наставници то препознају и подстакну то. Прво је била литература 

оно чиме бих волео да се бавим, а касније, кад сам одлазио у неке 

друге школе, кад сам упознавао неко ново друштво, онда сам некако 

заједно са њима откривао неке нове светове. Па је тај свет филма, 

телевизије и тих визуелних медија било нешто што се развијало и 

што је почело да ме привлачи, па сам некако са друштвом у 

гимназији, прво у Другој београдској, па после у Петој 
београдској,  почео да идем у Кинотеку, и да гледам пуно 

филмова. Једном сам одгледао један филм код куће који се зове 

Четири стотине удараца, режирао га је Франсоа Трифо. То је на 

мене оставило велики утисак, чак већи утисак него што су 

остављале многе књиге до сада. Онда смо моји другови и ја 

размишљали што не бисмо отишли на медије и на филм, да бисмо 

изразили иста осећања итд. Нас седам се уписало на ФДУ, неки на 

режију, неки на драматургију,  неки на глуму. Врло је важан 

колектив, и то друштво, уопште добар разред који некако дели иста 

интересовања. Лепо је да нађете људе са којима делите 

интересовања.  
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И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 
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�  Шта сте све режирали до сада? 

Режирао сам више од 100 телевизијских пројеката, режирао  

сам (кад сам био млађи) пуно неких реклама, па сам побегао из 

тог окружења, три телевизијске драме; кад сам завршавао 

факултет режирао сам један омнибус филм, нас тројица – ако 

филм траје сат и по, онда сваки уради  30 минута. Онда сам 

режирао још два филма, сад завршавам трећи и спремам четврти, 

који почињемо у јесен.  

 

� Да ли је тешко радити са глумцима? 

Врло је тешко. Глумци су специфична бића која су врло осетљива 

и врло танана. Они као такве особе које су непрестано изложене 

погледу јавности су врло осетљиви, а с друге стране они морају 

да тумаче друге ликове. То им је врло тешко зато што некад треба 

да раде ствари које можда и не знају. Онда је то између редитеља 

и глумца непрестана размена емоција, размишљања и ту се доста 

људи дају једни другима. Стварају се често и сукоби који треба 

да се реше неким компромисом. Глумци су као деца. Стално им 

треба рука, охрабрење, подршка... Глумац који глуми у позоришту 

има публику испред себе коју осећа. Она реагује и даје му 

охрабрење. А на филму нема никог осим редитеља да каже да ли 

је то добро или није. Редитељ је његов први гледалац и он је 

одговоран за све што се деси на филму.  

 

� Колико пута се обично понови нека сцена док не успе? 

Пуно. Ал' не треба 

претеривати, јер тако мучите 

људе. Ја не радим никад више 

од 6, 7, 8 дублова. Ако и после 

тога не функционише, онда се 

направи пауза и потражи се 

разлог због чега не успева.  



И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 

� Да ли се догодило некад да Вам пропадне оно што је било снимано на 

траци? 

Јесте, врло често. Али то се не деси кад се снима, него у лабораторији. 

Снимање филма је таква ствар да ако одаберете ливаду да снимате филм, а 

претходно сте проценили да је погодна и да нема живе душе у околини, тог 

дана када дођете да снимате, биће на њој војна вежба и хеликоптери иза вас. 

Марфијеви закони владају. Све немогуће што би могло да се деси – 

апсолутно ће да се деси. 

�   Колико се редитељ држи сценарија, а колико га мења? 

Имате паметна питања (смех). Опет зависи од редитеља.  Има редитеља, 

рецимо попут Емира Кустурице, који се врло не држе сценарија, а има 

редитеља који се држе „гвоздене књиге снимања“. Такав је био Хичкок. Ја 

сам присталица тога да је филм жива материја која се ваја док се ствара. Он 

тражи свој пут док се ради и уколико редитељ и екипа препознају тај пут, 

имају шансу за успех. Једно је написано, а друго је кад дође жив човек који 

то треба да изговори. Онда ствари почну да се компликују и онда је 

флексибилност врло важна. Тако да се сценарио прилично мења. И онда 

сценариста, кад дође на снимање филма и види да то више не личи на 

његову причу, каже: „Само ви радите, ја ћу књигу да објавим и ајд' здраво!“ 

� Колико просечно кошта снимање филма и ко даје новац за то? 

Много кошта, јер зависи од много људи у тиму. Филм не може да ради мање 

од 30 људи до 100. Технологија је врло скупа. Разликује се то у Америци, 

где је то индустрија, и у Србији, где  наравно није (што и није лоше). За 

новац се углавном људи сналазе. Обично редитељи и продуценти. 

Продуценти се зову људи који стоје иза филма у смислу финансија. Паре 

даје држава преко својих фондова, из буџета, даје и телевизија, јер од тога 

добије серију, дају неки приватници који у томе пронађу неки интерес. 

Дешава се да пројекти пропадну. Спремате нешто годинама и онда то пукне. 

� Да ли сте са неким филмом освојили неку награду? 

Јесам на неким домаћим и на неким страним фестивалима. Већ кад 

учествујете на фестивалу то је на неки начин награда. Много филмова се 

снима у свету. Онда се на фестивал пријави по 1000 филмова. Кад ви онда 

уђете у петнаест од 1000, то је велика награда. Пошто се редитељ овде носи 

са разним недаћама, кад му се на фестивалу укаже толика пажња, он онда 

схвати да све то што ради има смисла. 
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И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 
� Да ли сте некад радили са децом на филму? 

Јесам. Ево сад сам радио. Управо у овом филму који се зове 

„Мотел Нана“ и биће 11. јуна на фестивалу у Новом Саду. Прича је 

о једном учитељу, историчару, о деци и о неким васпитним 

методама. Са децом је врло тешко радити. Две најтеже ствари у 

раду на филму јесте рад са децом и животињама, ал' са 

животињама  ради дресер. Са децом је занимљиво што она не могу 

да науче напамет ствари. Они морају то да раде кроз игру и мора 

да им буде забавно, а да им не буде напорно.  

 

� Како се одаберу деца за филм? 

На кастинзима. Они добију неки мали задатак. А води се рачуна о 

физичком изгледу. Да не буду сва иста, него један је плав, један 

црн, други има наочаре, један је дебељушкаст, један много мршав... 

 

� Можете ли да нам испричате неку занимљивост са снимања 

последњег филма? 

Снимали смо филм у Босни у сеоској школи која стварно постоји 

и има само четири ђака, има и свињац и... У сценарију смо имали 

тринаесто прасе. Кад крмача роди 13 прасића, то тринаесто, кад је 

време за ручак, увек извиси код маме, јер не буде места за њега. 

Кад се заврши оброк, крмача устане и оде. И то наше јадно 13. 

прасе увек је било гладно и мршавије. Ми смо га хранили на 

цуцлу са ушећереном водицом. Биће то и на филму, видећете. 

Толико је било мало да како ми станемо, оно гурне њушкицу у 

траву и заспи. Онда га ми будимо јер нам треба за кадар. Док се ми 

окренемо, оно опет заспи. Баш нас је намучило...  
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О С М А Ц И  О  С Е Б И  

С Т Р А Н А  

ОСМО 1 
 

БЛАМОВИ И БИСЕРИ: 

 

Кристина и Исидора шетају школом. У том тренутку пролазе људи 

са балонима воде, а Кристина ће на то: „Види, постављају 

камере!”      

Невена одговара на хемији: „Хемијски елементи су алуминијум и 

грожђе”.    

 

Алексић пита Спасићку шта значи miss а она му одговара: 

„ПРОМАШАЈ” . Алексић: „Значи ми имамо промашај Србије”.      

 

Исидора на биологији: ”Наставнице, је л’ могу ја да одговарам у 

четвртак, али без мозга?”   

 

Физичар је питао Кристину на шта иде тролејбус, а она му 

одговара: „На ШИНЕ”.   

 

Наставник Јово је питао Жељка када је избио Априлски рат, а он 

му одговара: „Пааа… у МАРТУ”.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСМО 1 
О С М А Ц И  О  С Е Б И  

С Т Р А Н А  1 1  

НАШИХ ОСАМ ГОДИНА ДРУЖЕЊА 

 

Осам година били смо заједно, 

И увек смо дисали као једно, 

На часу, одмору или у пекари, 

Скоро исту храну смо јели, 

Заједно смо плакали, шалили се и смејали, 

Али понекад се тукли и свађали, 

Добијали јединице, петице и тројке, 

Понекад двојке и четворке, 

Али увек били смо заједно, 

За ових осам година дружења. 

 

 

ОСАМ ГОДИНА 

 

Осам година били смо скупа, 

И сада видим ближи се крај, 

Остала је само клупа на којој пише good bye, 

Некад’ су сузе лиле, некад’ су падале кише, 

ЈЕДНОМ СМО ОСМО ЈЕДАН, ЈЕДНОМ И НИКАДА ВИШЕ!!! 



  ОСМО 2 

С Т Р А Н А  1 2  

  

 

 

 

Каћа пише песме велике, мале, 

 све јој иде као од шале. 

 

Медић Паја игра тенис уместо рингерајa, 

а са друге стране Медић Паје,  

Тамара му сервис даје. 

 

Док Александра за Звезду навија, 

куче јој на увце завија. 

 

Игор Прља по гитари дрља, 

удара у џак и хвали се да је јак. 

 

Наша Мара графите шара  

и све јој боје добро стоје. 

 

Влада решава задатке као од шале, а игрице воли мале, 

то је наш Шћека, једначина му дуга к'о река. 

 

Тијана је другарица стара, 

волимо је више него џак пара. 

 

Наталија не иде на хор зато што воли хорор, 

воли балет, игре сваке, за правничке се спрема ђаке. 

 

Тића наше луче мало, 

свима нам је до ње стало. 

. 

 

Наше одељење VIII/2 на неки начин и јесте шашаво, али  и 

посебно. Ипак и наш вођа Ивана Коцић наше одељење чини 

комплетним. Контролни и писмени је наш једини (главни) 

проблем. Разредна је увек ту да моли наставнике да немамо 

контролни  и да нас не питају. Смех и забава су нам увек на 

првом месту. Заједничке екскурзије увек ћемо сви памтити: 

трчање из собе у собу, лудовање у дискотеци и шетање по 

аутобусу... 

О С М А Ц И  О  С Е Б И  



 ОСМО 2 
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Милена, разреднина Мики, 

сигурно воли да једе Гуд кикирики 

 

Милица Гашa, одбојкашица наша. 

 

Моника Ђукић,  док петице добија као од шале,  

гитару свира и филмове бира. 

 

Олга, слатка девојцица,  

кроз ходнике жури и осмехе јури. 

 

Виктор Илић ради техничко као од шале,  

свима помаже да не би добили кечеве мале. 

 

Ђемба (Трубадур) није ни звонило  

а већ је у пекари, тужан,  

јер има пара 

да купи само шест погацица. 

 

Јоца воли неку Љупку, 

па чак и добије понеку ћушку. 

 

Марија Грковић , зову је Маки,  

а на фејсу је Маја Маки. 

 

Вук Ђенадић док у школу касни, 

на тренинг на време стиже, 

са Игором свира у бенду по имену СТРАФ. 

 

Све хвата мука кад их дрибла Лука. 

 

Дејановић је јак и добар ђак. 
 

Радика, нашем одељењу понос и дика. 
 

Соња Бајагић док шпанске серије гледа од нервозе грицка нокте, 

 у школи је супер ђак а код разредне инспектор Радиша.  

О С М А Ц И  О  С Е Б И  
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ОСМО 3  

ЗАУВЕК НАЈБОЉИ 
 

Ближи се дан, 

кад нама је крај 

прича се по школи, 

да такво одељење  

још нису видели 

прича се по школи, 

да смо најбољи 

 

Наставници би живот дали 

Кад би ми остали, 

Петице у рубрике  

С неба нам падају, 

Понека кечина 

Ко комета залута 

 

Воја бисер хумор гради 

И на часу ништа не ради, 

Девојчице торокушице 

Само се свађају, 

Док се дечаци 

Одлично забављају 

 

Све у свему лепо се слажемо, 

Само се некад нашалимо 

Неко се наљути, 

А неко ни непримети 

Све у свему 

Врло брзо смо добри пријатељи 

 

Сваким даном смо све тужнији 

Не бисмо се још растајали 

Заувек ћемо памтити 

Наше лепе успомене 

И оне досадне клупе 

И оно звоно што сви једва чекамо 

 

На прави пут нас извела 

Наша добра учитељица, 

А да не склизнемо 

Потпомогла разредна 

О С М А Ц И  О  С Е Б И  



ОСМО 3 

С Т Р А Н А  1 5  

ДОКАЗАЛИ СМО ДА СМО НАЈБОЉИ… 

 

Ана Ракићевић: III место на општинском такмичењу из француског,  

II место на општинском такмичењу из хемије. 

 

Јована Ђокић: III место на општинском такмичењу из хемије. 

 

Бојана Недељковић: II место  на општинском такмичењу из енглеског, 

III место на општинском такмичењу из француског. 

 

Ирена Тодоровић: II место на општинском такмичењу из хемије,  

II место на општинском такмичењу из енглеског. 

 

Давид Ахлин: II место на општинском такмичењу из биологије. 

 

Јована Стојић: II место на општинском такмичењу из биологије. 
 

Павле Јокановић, Матија Милин и Никола Ивановић заједно са осталим 

уценицима освојили: I место на општини из кошарке. 

 

Владимир Рајић: првак Србије у скоку у вис, III у Србији на 

препонама. 

БИСЕРИ… 

 

Наставница историје: ”Рашо, шта је то минхенски споразум?”  

Раша: „Је л' то уопште постоји?” 

 

Наставница српског: „Написао је то дело док је био болестан.” 

Бојана: ”Значи написао је пре него што је умро?” 

 

Наставница српског: „Ко је био Лаза Лазаревић?” 

Воја: ”Ја сам чуо да је он био професор физичког  и да је свако јутро 

трчао око ливаде, па су га људи прогласили лудим.” 

 

Наставница српског: ”Рашо шта су то синоними?”  

Раша: ”Симомими, синономини, синонини, синоними су…” 

О С М А Ц И  О  С Е Б И  
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VIII4  је одељење које се не може описати у неколико речи. 

Чак ни у неколико реченица. То је одељење са двадесет 

потпуно различитих јединки, која свака на свој начин 

размишља. Упркос сукобима до којих често долази управо због 

тих наших различитости, ми врло добро функционишемо као 

целина. 

 

Надам се да ће вам неки од наших бисера бар донекле 

дочарати, како изгледа припадати одељeњу VIII4 : 

 

Лука Стефановић — Илићки (математичарки): „Ево наставнице 

оправдање." Илићка (математичарка): „Ово си ти написао!" 

Лука Стефановић: „Ја не знам ни латиницу да пишем, ево 

погледајте ми свеску из српског!" 

Сара Савић: „Зашто нисмо одлични у школи?! Зато што 

детелина није са 4 листа!!!" 

Илићка (математичарка): „Ја да сам хтела да проведем 24h на 

радном месту, ја бих отишла у манастир и молила се богу за 

вас и за све људе. И радила бих то са пуно љубави и била бих 

успешна у томе!!" 

„Саро, је л’ имаш пуњач за 064?!"  

ОСМО 4 
О С М А Ц И  О  С Е Б И  
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ОСМО 4 

Мој разред није мртво море  

 

Људи се понекад у својој учмалости и беспомоћности одричу 

достојанства и беже право у понор досаде и оспоравања. 

Многим писцима баш такви људи били су инспирација да 

покажу како, којим путем свакако не треба ићи. 

Моји другови, с којима делим свакодневицу већ више од осам 

година својим активностима, али и чврстом оданошћу остатка 

нашег малог колектива, покушавају да постану људи вредни 

сваке пажње. Далеко од најнижих порива чини ми се да смо 

успели у настојању да увек идемо у правом смеру: ка 

узвишености, љубави, подржавању и пријатељству. Само тако и 

могу да објасним нашу радост и понос док слушамо резултате 

са многобројних такмичења наше Мине... Само тиме могу да 

објасним нашу распеваност и припадност у тоновима изражену 

нотама и акордима, предивним звуцима виолине, флауте или 

дрскошћу једне гитаре. И само тако могу да објасним нашу 

жељу да се нађемо испред тек одрађене карикатуре једног 

Марка, радујући се похвалама и наградама упућеним његовом 

врцавом таленту. А требало би нас чути када беспоштедно 

навијамо за наше другарице које лопту у трку убацују у гол 

противника, доносећи нам тако увек изнова радост спортског 

славља... А требало би нас свакако чути док надјачавамо једни 

друге у причи, коментарима али и неслагањима, у анализи тек 

прочитаног дела, које није обавезно школска лектира, али јесте 

књига читана на свим меридијанима и јесте књига која 

обележава наше доба, одузима наше време, која је део нас. 

И све док маштамо и све док оно најбоље у нама делимо; и све 

док подржавамо једни друге у настојањима да таленте 

поделимо са околином, дотле моји другови и ја нећемо бити 

део једног великог мртвог мора. 

 

Aна Муришић VIII4 

О С М А Ц И  О  С Е Б И  
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ОСМО 5 

На почетку првог разреда били смо многобројни. Било нас је 

чак двадесет и двоје. Сада на крају осмог разреда има нас само 

тринаесторо. Важимо за најмање одељење у читавој школи, али 

смо зато најбучнији и најнемирнији. Наша разредна је Милка 

Трнинић, наставница француског, која је најзанимљивија 

наставница у школи. Много је волимо иако је понекад строга. 

Наше одељење чине четворица Лука, две Марије, Воја, Филип, 

Иван, Ивана, Тамара, Јована и Бојана које наставници стално 

мешају. Наjвише волимо час српског. Већина наставника нас 

воли јер у нашем одељењу има много смешних ученика... 

 

*„Il y а!!! Свети Илија!!!“ 

*„Враг те крстио!!!“ 

*„Скочићу кроз три затворена прозора!!!“ 

*„Наставнице, колико сте стари???“ – „Ко Библија !!!“ 

*„Тамара где си ти била у јуче???“ 

* „Када вас у средњој школи буду питали ко вам је предавао 

француски, ви реците да вам је предавала иста наставница 

која је предавала вашем деди !!!“ 

*„Ел имаш књигу???“  „Немам...“ „Па немам ни ја деду!!!“ 

* „Хинићу, када ћеш да донесеш  оно оправдање???“ –

 „У  четвртак.“  „А кад ти је то???“ 

* „ Ма ви не зрите!!! “ 

*„Је л' ово дневник осмог три???“  Разредна: „Не, то је 

дневник осмог три.“ 

О С М А Ц И  О  С Е Б И  
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А -Аљоша Баковић, друг који је отишао у „Лазу”. 

Б - Види Батајница!!! 'Ајмо у Бањицу!!! — Недељковић 

В - Воја — позната личност међу осмацима. 

Г - Глог... тако је наша другарица назвала свој зглоб. 

Д - Драгана… тако су сви наставници звали Јовану из нашег 

одељења. 

Ђ -Ђеврек код тета Јеле у пекари... 

Е – Ендокрине жлезде... најтежа лекција из биоса која нас је 

прогањала 

Ж - Журке на екскурзији које су биле најбоље. 

З - ЗзЗзз... спавање на часу... ЗзЗзз... 

И - Иконостас... то нас подсећа на часове веронауке. 

Ј - Јована... најрасположенија ученица у нашем одељењу... 

К - Кик-бокс, карате, Марија брате... песмица коју смо сви певали 

Марији. 

Л - Лелић... задатак из збирке за пријемни. 

Љ - Љубав??? То нас наставник веронауке безуспешно учи од 

почетка године. 

М - Микеланђело... тако је Росић  назвао Марчела. 

Н - Нада... наставница математике. 

Њ - Његош... тако се зове место где се скупљамо после школе. 

О - Октроисани устав који нас је највише давио. 

П - Пресек ока је главни део ока – Марија 

Р - Родитељски... после тога боље да те нема кући!!! 

С - Срна... то по нашој другарици живи у води... 

Т - Трулекс...тако смо звали нашу Тамару. 

Ћ - Ћелија... докторирају је другарице у нашем одељењу од 

петог. 

У - Укор... сваком ђаку ноћна мора. 

Ф - Фрула (дувачки инструмент). 

Х - Н2О... ах, та хемија... 

Ц - Ц!!! најпознатији узвик... 

Џ – Џудо. 

Ш - ШшШшШш!!! Шушкање нашег друга...  

 

О С М А Ц И  О  С Е Б И  



ТВ МАНИЈА 
T В  М А Н И Ј А  

С Т Р А Н А  

ЛА Инк је реалити емисија која прати догађаје у студију за 

тетоваже у Лос Анђелесу, Калифорнија. Премијерно је приказана 7. 

августа 2007. Након што је отпуштена из 

такође реалити програма Мaјами Инк због 

спора са својим колегама, Кет Вон Ди се 

вратила у Лос Анђелес да отвори свој студио за 

тетоваже који јој је понудио Спин Оф. У 

почетку, она је ангажовала своју блиску 

пријатељицу Пикси Ациа да буде менаџер судија, као и њеног 

доброг пријатеља Кореј Милера као tatoo уметника. Након 

разматрања много више уметника за посао, Кeт је ангажовала Хану 

Аитчисон и Ким Саиг да раде за њу. У овој емисији камере прате 

Кет док отвара студио и снима се све што се догађа у њему. Сваки 

купац који долази у студио обично има причу или разлог због којег 

хоће своју тетоважу. Повремено, чак и познате личности долазе да 

их тетовира Кет и неко од других уметника. Неизбежно, како је 

емисија напредовала, Кет је отпустила Пикси у другој половини 

прве сезоне приказивања емисије, а Ким и Хана су напустиле 

емисију након друге сезоне. У првој половини треће сезоне 

премијерно са новим менаџером студија који се зове Обри Фишер 

али је он отпуштен од стране Кет на почетку сезоне након што је 

имао много проблема са већином људи у студију. Поред тога, 

Кат је разбила Гинисов  светски рекорд у емисији за 

тетовирање око 400 људи у 24 сата, дајући прикупљени 

новац у добротворне сврхе. Током прве половине треће 

сезоне Ники Уртадо се може видети као гост у 

емисији неколико пута, док Каролина, која је сетра 

од Кет и њен брат Мајкл, такође наступају у емисији. 

Након што је Обри отпуштен, Кет је унајмила Лиз Фриедман 

након проласка кроз доста тестова поред много девојака које су 

покушавале да постану нови менаџери студија. Лиз је добила отказ 

у другој половини треће сезоне након што је ухваћена док је лагала 

Корија Милера о Кет. ЛА Инк има у просеку 2,9 милиона гледалаца 

укупно од почетка приказивања.  

M. Ч.   

LA Ink  



K У Л Т У Р А  

КУЛТУРА 

Маратонци трче почасни круг 

С Т Р А Н А  2 1  

Породица Топаловић — сви су они гробари и поносе се тиме, 

једино најмлађи члан породице Мирко не жели да се бави 

породичним послом. Као шлаг на торту, породица Топаловић 

дугује пуно пара оцу девојке у коју је Мирко лудо заљубљен 

(Кристина).  

Сви у породици желе да наследе деду који је умро, а план им 

је да преваре Мирка и сав новац узму за себе, јер он не може 

да им се супротстави. Мирков друг Ђенка вратио се из 

иностранства са идејом да сними тон филм, што је велика 

новост у то време. Мирко, као и Кристина, жели да постане 

познати глумац. Због тога долази у сукоб са породицом. 

Ђенка снима филм са Мирком, Кристином и још неким 

глумцима, али проблем настаје када дођу до дела где би 

требало да се скину голи. То је за њих велика срамота. На 

самом крају представе Мирко узима све у своје руке, 

супротставља се породици и убија издајнике (Ђенку и 

Кристину који су га преварили). 

Ову представу можете погледати у Позоришту на Теразијама. 
 

Ј. С. 



М Л А Д И  Т А Л Е Н Т И  

МЛАДИ ТАЛЕНТИ 
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             ХАРМОНИКА У АУТОБУСУ  бр. 88 

 

       То се десило једне суботе. Суботом одлазим на тренинг 

на Аду Циганлију. 

       Веслање је леп спорт. Мир и тишину београдског јутра 

ремете звуци који не припадају граду. Весло удара о 

површину воде и нас дванаесторица снажно замахујемо у 

галији. Волим да седим први, одмах до природе, одмах до 

хоризонта. 

       Те суботе падала је киша. На стаклима полупразног 

аутобуса хватала се влажна измаглица. Тешко сам 

препознавао колико још станица има до оне на којој 

силазим. Не волим кишу у данима кад је тренинг. Онда не 

идемо на воду, да не покиснемо, већ се гурамо у теретани. 

       Док сам се нагињао напред да видим која је следећа 

станица, зачуо се покварени звук хармонике. На платформи 

близу возача стајали су дечак и девојчица, улепљене косе и 

прљаве одеће, као на сцени, развлачили су хармонику и 

певали, држећи шишарку уместо микрофона у руци. Речи 

песме углавном нису знали, а ноте још мање. Ја сам их 

збуњено посматрао. 

       Било нас је неколико и били смо лоша публика, 

подједнако лоша као што су они били лоши извођачи. 

       Били су упорни да све отпевају до краја, уз гласно 

незадовољство путника. 

       Када су завршили, отворили су кутију хармонике и 

зашли међу нас, тражећи награду за свој наступ. Карте за 

концерт заиста нисмо имали. 

       Док им се мокра коса и одећа сушила у аутобусу, људи 

су углавном одмахивали руком и окретали главу. 

       - „Куме, дај неки динар, певали смо ти." 

       - „Ја вам нисам тражио." 

       - „Ниси, али ми смо певали." 

       - „Боље да нисте..." 
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       И тако, без зарађеног динара за свој труд, дошли су до мене. 

       - „Куме, је л' имаш ти?" 

       Стезао сам сто динара у џепу. 

       - „Немам" - одмахнуо сам главом. 

Планирао сам да се после тренинга нађем у играоници са 

другарима. 

       Девојчица ме је гледала крпуним, продорним очима. Знала 

је да је лажем и било ми је тако непријатно. 

       - „Ех, куме" - само је рекла и окренула се. 

         У празну кутију стала је само хармоника. 

         Пре но што ће изаћи опет ме је погледала. Закорачила је 

низ степеник, погледала ме још једном и изашла. 

         Нестала је брзо као измаглица. 

         Цео дан сам размишљао о њој. Све време ми је у ушима 

одзвањао раштимовани звук покварене хармонике. 

         Било ми је криво. Оних сто динара, у мом џепу, постали 

су тешки као камен. 

         Они нису просили, певали су и свирали, мислећи да 

знају. Зашто им нисам дао, зашто сам бесплатно слушао њихов 

концерт? А можда су и имали талента, само што нико није имао 

да их чује, да их научи. 

         Нисам отишао у играоницу. 

         Раније сам изашао са тренинга и по киши променио 

неколико аутобуса, желећи да их нађем и наградим за њихов 

труд. 

         Али никада их више нисам видео. 

         Киша ме прати и ове суботе, док чекам аутобус на станици. 

А оних сто динара још увек чувам, за њих. 
                                                                    

 

Војислав Велиновић  VIII5 

Прича је проглашена за најбољу кратку причу 

 на школком конкурсу  (старији разреди). 
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СНОВИ                                                                                                                           

 
Снови се указују  

као дивови. 

 

У њима се виде и немогућа 

бића, 

много птића и детлића који 

пију пића. 

 

Ја сањам и дању и ноћу 

о томе шта могу и хоћу. 

 

Ноћу сањам 

у море како зарањам. 

 

Сањарим дању  

да имам неку малу бању. 

 

У њој весело увек да буде  

да радује несрећне људе. 

 

У њој увек цвеће да цвета  

преко зиме и лета. 

 

То су моји мали снови 

увек лепи и нови. 

Софија Вишњић II1 
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ГОДИНА 
 

Четири годишња доба 

година има 

и свако је испуњено 

мирисима 

и дечијим осмесима. 

 

Пролеће нам 

изненада слеће 

и баца цвеће 

и џак пун среће! 

 

Следеће нам 

стиже лето, 

к`о се тада не би шет`о 

топло је и дивно ето! 

 

Јесен нам 

онда иде 

увек је сви виде 

њене боје свима се свиде. 

 

Зима нам 

сада следи, 

тад се често леди 

и брегови су седи. 

 

Година је ово цела, 

мало бела, 

мало врела, 

увек лепа и весела.   
  Софија Вишњић II1 
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Кристина Јанковић је ученица VIII3 разреда. Бави се 

уметничким клизањем које је заволела гледајући европска и 

светска првенства на телевизији, а онда је решила да и сама 

„пробије лед“. Тако је 2007. постала члан клизачког клуба 

„Олимпик“.  

Као велики заљубљеник у овај бели спорт, брзо је 

напредовала и већ следеће године освојила своје прво злато 

на клупском такмичењу у интерпретативној категорији. Као 

што сам назив каже, у овој категорији најважнији су квалитет 

интерпретације, уметнички доживљај, музикалност, али и 

вештина у извођењу елемената, па чак и костим.  

Прошле године освојила је сребрну медаљу на 

такмичењу Београдски трофеј, а са својим клубом је 

учествовала и у „Дану изазова“ који организује Светска 

организација спорта за све. Том приликом тачку су изводили 

на специјалним ролерима.  

На свом првом међународном такмичењу у Италији 

заузела је 10. место, а управо ових дана вратила се из 

Будимпеште са новом, бронзаном медаљом међународног 

ранга. Ова медаља је посебно радује јер је недавно имала 

повреду због које није знала хоће ли уопште моћи да се 

такмичи. Ипак, спортски дух је победио.  

Овај спорт тражи доста одрицања. Тренинзи се одвијају 

скоро сваког дана. Чак и суботом и недељом, када сви још 

спавају, Кристина устаје у 6 сати ујутру, јер већ у 7 почиње 

тренинг. На леду у „Пиониру“ и „Пингвину“ увек има много 

девојчица подељених по групама, тако да је и одговорност 

према себи и другима велика, а услови за рад отежани. 
 

Кристина Јанковић 
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А и за учење увек мора да се нађе времена, макар и касно 

увече или раном зором. Али и ту побеђује спортски дух. 

Кристина је велики заљубљеник и у класичну и модерну музику. 

Зато је прошле године на леду била „Фантом из опере“, тренутно 

наступа као "She Wolf", а за следећу сезону спрема неко ново 

изненађење и… ко зна, можда још неку медаљу. Али, како и сама 

каже, најважније од свега је задовољство које јој доноси њен 

омиљени ледени спорт.                                                                                             К. Ј. 
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Хмм… не знате шта бисте прочитали? Препоручујемо 

вам Шел Силверстејн и књиге… 

КОМАДИЋ КОЈИ 

НЕДОСТАЈЕ 

 

,,Малој Облини 

недостајао је један 

део, и то на путу 

њеној срећи. И тако 

одлучи да крене у 

потрагу за делом који јој 

недостаје. 

О томе шта је Облина доживела 

у свом трагању наћи ћете у овој 

књизи која на најједноставнији 

начин приказује људску тежњу 

за испуњењем, вечитом потрагом за 

делом који недостаје. “ 

 

ЧИЈИ  САМ ЈА КОМАДИЋ  

,,Речју и цртежом, једноставно али с пуно саосећајности, 
Силверстејн нас у овој књизи упознаје с комадићем који чека да наиђе неко и поведе га некуд — било куд. 

Ово је прича о трагању и 
испуњењу у којој се препознају читаоци свих узраста. “ 

ДОБРО ДРВО  

,,Нежна, помало тужна али утехом озарена, ова дирљива прича намењена је читаоцима свих узраста. Кроз незаборавне илустрације пратимо једног дечака и његове походе дрвету које га је учило основним животним вредностима: умећу  давања, умећу прихватања и безрезервне љубави.“ 
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Ниједан зликовац 

није срећан. 

 

 
Онај ко послуша савет храбрији је од онога ко га 

даје. 

 
 

Срећа не 

подноси 

стидљивост. 

Када тражимо савет, 

обично тражимо 

саучесника. 

 

Деца су невина и 

воле правду док је 

већина одраслих 

сурова и више воли 

сажаљење. 

Богатство је 

пут човеку да 

дође до 

слободе. 

Свет је 

уморан од 

мржње. 

Онај ко жели 

да чини 

добро, 

закуцаће на 

врата. 

Плес је 

поезија 

ногу. 

Свако је 

производ свог 

живота. 
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З А Н И М Љ И В О С Т И  

Јапански речник 

 

 Мој отац је у купатилу — Татами Сетушира 

 Молим вас, одбијте, или 

 ћу морати да употребим физичку силу — Бегаморе Тућићуте 

 Време је да кренем — Одокући 

 Лепо што сте свратили — Идикући 

 Он не може да остави цигарете — Насугуши Кокопуши 

 Мислим да смо се изгубили — Јао Кудасада 

 Требало би купити кромпир и млевено месо - Једеми Семусака       

Пријатно — Малодиши  

 Он воли гледање у карте — Оћегата 

 Он не верује у враџбине — Нећегата 

 Свекрва — Вадидушу 

                 

      Српско-мађарски речник: 

 Иво Лола Рибар — Иштван Бећар Пецарош 

 Пас — Лајош 

 Полицијска станица — Пендрек варош 

 Пчела — Беремед   

 

      Српско-македонски речник: 

 

 Пушка — Пушката 

 Митраљез — Пушкатататататататата 

 Шок соба — Шобата на кукулеле 

 Кола хитне помоћи — Возило на тину нину 

 Бестрзајни топ — Топче ни да мрдне 

 Пева момче на прозору — Поје бате на пенџерот 

 Бал вампира — Журката на акрепи 

УВРНУТИ РЕЧНИК 
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Шта кувари раде када им је досадно? 

З А Н И М Љ И В О С Т И  



 

 

Редакција часописа жели 

свим  ученицима да се лепо 

проведу за распуст!!!  

Осмаци — срећно на 

пријемном!!! 


