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А Н К Е Т А  

Најпознатији српски бренд? 

АНКЕТА 

 

У нашој школи спроведена је анкета на случајном узорку ученика 

седмог и осмог разреда да бисмо сазнали шта ученици сматрају 

за најпознатији српски бренд .  Наша редакција је понудила 

седам одговора.  

 

Понуђени одговори били су: 

 

а) кајмак 
б) трубачи 
в) сарма 
г) инат 
д) гостопримство 
ђ) шљивовица 
е) добар провод 

 

Резултати анкете изражени у процентима: 
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 а) 6.9% 
 б) 6.9% 
 в) 16.67% 
 г) 0% 
 д) 5.56% 
 ђ) 29.17% 
 е) 27.78% 
 
 Анкету је радило 60 ученика. 



А Н К Е Т А  

АНКЕТА 
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Резултати анкете на први поглед изгледају шокантно, али само на 
први поглед. Наиме, делује поражавајуће да од свих понуђених 
брендова, наши ученици седмог и осмог разреда од 14 до 15 
година, изаберу баш шљивовицу. Још кад  имамо у виду пораст 
алкохолизма и бројне несреће и злочине под дејством алкохола, 
онда имамо разлога и за бригу. Да су ово резултати анкете међу 
одраслима били би далеко прихватљивији. 
 
Међутим, дубља анализа овог феномена даје 
умирујуће објашњење. Наиме, готово да нема српске 
куће у којој се не може наћи шљивовица којом се 
наздравља за венчање, рођење, крсну славу, 
рођендан, годишњице, успехе и друго, пије за покој 
душе, а и тражи утеха за поразе и неуспехе. Дакле, 
наши испитаници су расли уз најпознатији српски 
бренд који је за њих био ''забрањено воће'', јер су гледали како 
одрасли уживају и веселе се наздрављајући, а њима су говорили 
да су још мали. Сада, када се налазе на прелазу од пубертета ка 
адолесценцији, у периоду трагања за идентитетом, периоду 
доказивања, експериментисања, бунта против одраслих и 
ауторитета, гласањем за шљивовицу су показали свој пркос 
старијима, а и инат, кога нису свесни и за кога нико није гласао. 
 
Наравно, после аперитива – шљивовице, 
долази храна – сарма, која је на другом месту 
по броју гласова. Можда је на овај избор 
утицала актуелност, тј. зимски период кад се 
прослављају славе и крчка сарма у готово 
свакој српској кући.Остали понуђени 
брендови су добили далеко мањи број 
прилично изједначених гласова, што је 
прихватљиво. 
                Г.Т. 

Мишљење психолога 



И Н Т Е Р В Ј У  

Вук Радивојевић — кошаркаш  

ИНТЕРВЈУ 

Детелина: Кад размишљате о основној школи чега се 

најрадије сећате? 

Вук: Најрадије се сећам играња са друштвом, дружења. Значи, 
учења најмање... (смех) 
Детелина: А прва љубав? 

Вук: Па... добро, десила ми се прва љубав кад сам био пети, 
шести разред. 
Детелина: Да ли сте је срели некада после школе и какав 

је био осећај? 

Вук: Нисам је срео никад, тако да не могу да ти одговорим на 
други део питања. 
Детелина: Да ли су Вас наставници подстакли да се 

бавите овим чиме се данас бавите? 

Вук: У нашој школи  била је отворена школа кошарке тако да 
је већина дечака почела да се бави кошарком. Ја сам почео са 
11 година и наставио тим путем. Може се рећи да сам овде 
остварио прве кораке. 
Детелина: Да ли за себе више везујете таленат или труд и 

упорност? 

Вук: Труд и упорност. Ја сам од оних који имају мање 
талента. Цео живот сам се више борио и трудио и мислим да 
је то 90 посто. Много је оних који имају таленат, али је 
питање колико ће га искористити. 
Детелина: Да ли сте имали трему на првим утакмицама? 

Вук: Па ја имам и даље трему. Пред сваку утакмицу... Tо је 
нормално. Пред сваку утакмицу имам чудан осећај у стомаку, 
ал' кад крене утакмица онда све прође. 
Детелина: Када сте схватили да је кошарка оно чиме 

желите да се бавите? 

Вук: Па можда са 16, 17 година, кад сам почео озбиљније да 
играм, кад сам прешао у први тим. 
(Улази диркторка... цмок, цмок) 

С Т Р А Н А  6  

  
 
 
 
 

 
 



И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 

С Т Р А Н А  7  

Детелина: Да ли сте се пре кошарке бавили неким другим 

спортом? 

Вук: Јесам. Кренуо сам прво од пливања, преко тениса... 
фудбала, каратеа... 
Детелина: Да ли Вам се неко у породици бавио кошарком? 

Вук: Јесте, тренирали су и мајка и отац, а мајка ми је била у 
репрезентацији тадашње Југославије. 
Детелина: Да ли сте успевали да ускладите школске обавезе 

са тренинзима? 

Вук: Па јесам. Док сам био у основној школи то није било тако 
страшно и на првом месту је било школовање. После тога сам 
уписао Спортску гимназију где су нам излазили у сусрет што се 
тиче тренинга. 
Детелина: Да ли више волите да играте јединицу или 

двојку? 

Вук: Више јединицу, јер више имам лопту код себе и могу да 
управљам целим тимом. 
Детелина: Колико сте највише кошева дали на једној 

уткмици? 

Вук: Баш против Партизана. То ми је најмилија утакмица – 37 
кошева. 
Детелина: Играли сте у АЦБ лиги. Какав је осећај играти у 

најбољој европској лиги? 

Вук: То је стварно најбоља лига. Најбоље је организована, има 
18 тимова од којих је већина скоро изједначена, много добрих 
играча и сви играчи који се баве кошарком желели би да играју 
тамо. Тако да је одлично. 
Детелина: Од играча са којима сте играли кога сте највише 

ценили? 

Вук: Од својих саиграча – Милан Гуровић је највећа величина и 
мој добар пријатељ у исто време. 
Детелина: Која је, по Вашем мишљењу, најбоља српска 

петорка свих времена? 

Вук: Ух, то је мало теже питање, али ево –  Ђорђевић, 
Даниловић, Бодирога, Паспаљ и Дивац, та генерација 



Детелина: Да ли пратите НБА лигу и за кога навијате? 
 

Вук: Раније сам пратио више, а сада немам толико времена због 
обавеза, али ипак за Орландо Меџик. 

 
Детелина: Шта мислите о утакмици  Србија – 

Турска на овогодишњем светском првенству? 

Вук: Па, вероватно као и остатак Србије. Било је 
нервозе на крају, али је то нормално у спорту. 
Момци су пре те утакмице тако добили две 
утакмице, али, нажалост, нису успели и трећу и 
нису ушли у финале. Међутим, и четврто место је 
за ту младу екипу успех. 

 
Детелина: Који играч Вам је био узор када сте били млађи? 

Вук: На  ,,кецу” Ђорђевић, а на ,,двојци” Даниловић. 
 
Детелина: Који је најдражи погодак који сте постигли? 

Вук: То је било прве године када сам играо у Звезди у финалу 
Купа. У последњој секунди сам донео продужетак, а после тога 
смо добили утакмицу и освојили Куп. 
 
Детелина: Која је најважније утакмица коју сте одиграли? 

Вук: Па, не знам... Стварно сам их много одиграо. Можда би то 
биле утакмице Купа у којима су освојена два једина трофеја са 
Звездом. Тај први је и најдражи трофеј који сам освојио. 
 

Детелина: По чему ћете памтити период који сте провели у 

Звезди? 

Вук: Могло би се рећи веома тешко, пошто ја Звезду гледам мало 
другачије, јер сам навијач Звезде од рођења, па се сваки лош 
тренутак подноси са много емоција. Ипак, по свему лепом иако 
нисмо успели да освојимо још неки трофеј за Звездом што ми је 
била жеља. 
 

И Н Т Е Р В Ј У  

ИНТЕРВЈУ 
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Детелина: Ко је најбољи тренер са којим сте сарађивали? 

Вук: Пошто ме је ,,избацио у бољу кошарку” морам да истакнем 
Змага Сагадина, али радио сам са доста добрих тренера, са 
Шакотом, Трифуновићем – све су то одлични тренери. 
 

Детелина: Да ли сте као млађи играч били доминантни? 

Вук: У млађим селекцијама баш и нисам. Заостајао сам јер сам 
био најситнији, па сам био резерва и нисам играо много. Тек са 
16-17 година сам порастао 10цм за једно лето и дошао у први 
план. 
 
Детелина: Који је главни разлог што сада нисте прешли у 

Звезду него у ФМП, иако сте били капитен Звезде? 

Вук: Сада сам опет био у Звезди и тренирао са њима, али је 
ситуација у клубу много лоша. После је дошао позив од ФМП-а, 
па пошто они имају најбоље услове за рад, имају све у склопу 
хале, па могу да се концентришем само на кошарку. То ми је 
требало после прошле сезоне у Звезди где смо се много 
емотивно истрошили. 
 
Детелина: Да ли Вам одговара што је померена тројка? 

Вук: Одговара ми, али ми је и даље много близу ☺  
 

 

Детелина: Да ли 

играте игрицу НБА 

2010/11? 

Вук: Не играм, стварно 
немам времена. 
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Čekajući polazak 
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Ове године, ученици осмог разреда су ишли на Ђердап. 
Ишли смо са два аутобуса. Нико из мог одељења није био 
задовољан избором одељења са којим смо били.  
У аутобусу је била музика, а ја сам време проводила 
смирујући другарицу, јер су је много нервирали ученици 
другог одељења. Добро, не баш сви... До доласка смо 
стајали неколико пута, али то ми неће остати  у лепом 
сећању, јер ми је било досадно и хладно. 
У хотел смо стигли после подне. То је био најгори део 
целе екскурзије, зато што смо све из собе биле 
нерасположене и тужне. Сад ми је то смешно, јер се врло 
брзо испоставило да је то било непотребно. 
Ишли смо на вечеру и већина није јела. Нисмо били 
гладни. За столовима, многи су били претерано весели. 
Неки су почели да се веселе још у аутобусу а неки кад смо 
стигли. 
После вечере је почело спремање за дискотеку. Сем нас, 
били су и ученици неке школе из Лазаревца. Наравно, 
упознавали смо се са онима који су нас занимали. 
Дискотека је почела око једанаест. Атмосфера је била 
одлична. Чак ми се десило и нешто лепо, али сасвим 
непредвиђено... Музика је била примерена амбијенту и 
скоро сви су играли. После смо мало ишли по собама али 
то прво вече нисмо остале предуго будне. 
Сутрадан смо ишли да видимо електрану. Док смо ишли, 
свратили смо на неко место где су биле тезге. Пошто су две 
моје добре другарице биле нерасположене и тужне па нису 
хтеле да причају, шетала сам са једном другарицом из 
другог одељења, све док ме НЕКО није тражио... То вече у 
дискотеци било је ужасно. Мислили смо да неке веселе 
дечаке неће пустити у дискотеку. Било је много досадно. 
Прво, били смо подељени  у два дела. Затим, ту је било 
обезбеђење, моја другарица није могла да игра јер ју је 
болео стомак...   
Те вечери  моју најбољу другарицу задесила је она иста, 
лепа судбина као и мене претходне вечери... 

EКСКУРЗИЈА 
Е К С К У Р З И Ј А  
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EКСКУРЗИЈА 
 Е К С К У Р З И Ј А  

Екскурзија ће ми остати у прелепом сећању. Једино што бих 
волела је да се неке ствари нису догодиле. Жао ми је што су два 
дечака имали велике проблеме. И жао ми је што су две моје 
другарице биле очајне и разочаране... 
Ову екскурзију ћу памтити заувек. Много се ствари издешавало. 
Али ова екскурзија је била посебна по томе што нико није био 
равнодушан. Или су били тужни или срећни од весеља или 
љубави.  

Д. А. 

П. С.  
ЕКСКУРЗИЈА ж лат. 1. краће групно путовање, излет у забавне, 
културне, научне, спортске и др. сврхе, заједничка посета 
знаменитих места, споменика и сл.: ђачка, стручна (Речник 
српског језика). 
 

Наша екскурзија је била краће групно путовање. И едукативно: 

обишли смо Виминацијум, Ђердап, манастир Тумане, 

Смедеревску тврђаву... Било је забавно... 

 



Е К С К У Р З И Ј А  

EКСКУРЗИЈА 
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Виминацијум — римски град у источној Србији, на ушћу 

Млаве у Дунав, данашњи Стари Костолац; настао је на месту 
некадашњег келстког насеља. Град је био у границама 
Римског царства све до сред. 5. в. н. е., када су га освојили 
Хуни. Римску власт обновио је цар Јустинијан (527-565), а 
коначно су га срушили Авари 584. н. е. 

. 
 
 

Ђердап, на Дунаву у ист. Србији; 1. ХЕ — припреме за 

изградњу прве ХЕ код Сипа, у сарадњи с Румунијом, почињу 
1964, грађев. радови 1965, а пуштена је у рад 16. 5. 1972; 
касније је и подугнута друга ХЕ (1985-1987) код Прахова; 
изградњом бране, језера и ХЕ створене су и бродске 
преводнице које служе за пролаз бродова; 2. национални 
парк (63.608), највећи у Србији, простире се у подручју 
Ђердапске клисуре, обилује природним лепотама и 
културно-историјским вредностима. 
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Манастир Туман се налази у Голубачкој долини на самој 

обали истоименог потока, 12 км удаљен од Голупца. 
За име манастира везано је неколико предања за Милоша 
Обилића, прослављеног косовског јунака. Милош је имао свој 
дворац у оближњем селу Двориште. Приликом одласка у лов 
нехотице је ранио испосника Зосима Синајита који је пребивао у 
оближњој пећини. Када га је понео видару на лечење пустињак 
му рече Ту мани тј. Нема лека — пусти да ту умрем. Да окаје грех 
Милош подиже задужбину — манастир у који положи Зосимове 
мошти. Док је зидао манастир стиже кнежев позив да дође у бој. 
Ту мани, па дођи на Косово. Од двоструког ту мани манастир 
добија име Туман. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Црква светог Архангела Михаила зидана је у српско-
византијском стилу. 
У наосу цркве се налази кивот са моштима Светог Зосима 
Синајита. Ту су још и велики конак, мали конак, испосница изнад 
које се налази капела преподобног Зосима Синајита. 
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Смедеревска тврђава је у Смедереву. Њу је на ушћу реке 

Језаве у Дунав у другој четвртини XV века (од 1428. године) 
подигао деспот Србије Ђурађ Бранковић (1427-1456), по њој 
назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична водена 
(опкољена је Дунавом и Језавом, а са југа вештачким шанцем 
који повезује две реке) равничарска утврда што је чини 
јединственом у српској средњевековној архитектури, а за узор 
приликом 
градње узет је 
Цариград и 
његови 
бедеми. Према 
својој 
површини од 
10ха 41а 14м² 
без 
спољашњег 
бедема и кула 
односно 14.5ха 
са њима, 
представља 
једну од 
највећих 
тврђава у Европи и највећу тог типа. Има основу разнокраког 
троугла (550м x 502м x 400м) у чијем  северном темену је 
смештен мањи разнокраки троугао  који формира тзв. Мали Град, 
док остатак утврде чини тзв. Велики Град.  
Тврђава је претрпела значајна разарања током светских ратова од 
бомбардовања и експлозија, али је и поред тога задржала своју 
монументалност. Данас је Велики Град махом у рушевинама и 
изложен зубу времена, док су на простору Малог Града изведени 
конзерваторски и рестаураторски радови чиме му је донекле 
враћен пређашњи изглед, а цела тврђава се од 1946. године  
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налази под заштитом државе. 
Мали Град је често поприште културних и спортских 
манифестација, а током Смедеревске јесени он постаје културна 
престоница Смедерева и поприште одржавања многобројних 
представа и концерата. 
 

ЕКСКУРЗИЈА 
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Čekajući polazak 
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СПОРТ 
С П О Р Т  

Да, ми смо прваци света у тенису! 

Нико није веровао, па чак ни чланови репрезентације 

Србије. Али, ето, уз пуно труда успели смо, освојили смо 

чувену „Салатару“. Победили смо на Дејвис купу, сада смо 

прваци света. Након резултата 2:1 за Француску пре 

последњег, финалног  дана Дејвис купа, репрезентација 

Србије је знала шта јој  је чинити. Наравно, сви су 

очекивали да ће Ноле (Новак Ђоковић) донети један  поен  

Србији, али опет, нико није био сигуран како ће се 

последњи меч завршити. Виктор Троицки је дао све од себе 

и победивши ЈОДРУ донео је Србији трећи, одлучујући 

поен. Чланови репрезентације су презадовољни, не могу да 

опишу  колико им значи ова победа. Грађани Србије су 

веома поносни на наше момке. Они су презадовољни, не 

могу да опишу  колико им значи ова победа. Кажу да је 

другарство заслужно за ову победу, јер подршка пријатеља 

је најважнија.  А, на крају, и обећање је испуњено , сви 

чланови репрезентације Србије су ошишани до главе. 

                                                                                 Ј. С. 
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Данас, када је фантастика толико слична 
реалности, чини се да је у свету фантазије и 
авантуре скоро немогуће открити неку нову 
територију. Џон Беркли је књигом „Палата 
смеха” управо то успео. То је једна нова, 
свежа и забавна авантура која нас обузима, 
носи и засмејава једнако успешно до самог 
краја. 
 

Мајлс је усамљен дечак који, након бекства из сиротишта, живи 
у бурету, неокупан, прљав... Никада у животу није видео циркус 
док у град није дошло право чудо забаве – циркус Оскуро. 
Јунакиња тог путујућег рингишпила, крилата девојчица, Анђео 
песме, променила му је живот заувек. Заједно су, прошавши 
кроз многе авантуре, доживевши многе ситуације,  сазнали 
колико им значе пријатељи и породица коју су обоје изгубили. 
Роман је заиста занимљив. Главни јунаци ове приче, Мајлс и 
Мала, пролазе разне препреке.  Они су у наизглед немогућој 
мисији, потрази за својим пријатељима који су заробљени од 
стране Великог Кортада, злог и похлепног власника циркуса, у 
Палати смеха, необичној и магичној грађевини. Током тог 
дугачког путовања срећу се са тигром, који им је од велике 
помоћи, чудном женом Севом, која живи на дрвету са својим  
маcкама, уличним дечацима, чудовиштем Нулом… да би срећа и 
смех победили зле и мрачне силе.  
            
Овај роман је живописно и узбудљиво путовање пуно открића. 
Препун је доживљаја, изненађења и наравно — смеха. Са овом 
књигом у рукама ћете се сигурно добро забавити! 
 

                                                                                        А. С. 
                                                    

„Палата смеха” Џона Берклија  
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Како је бити и певати испред скоро 

20 000 људи  

Концерт Кикија Лесендрића је одржан 2. октобра 2010. године у 
Београдској Арени. Када сам чуо за концерт већ сам себе замислио у 
првим редовима препуне Београдске арене. Тог дана сам се спремао да 
са другарима одем да купим карте. На моје изненађење, јавили су ми 
да ће ми се догодити нешто веће од самог присуства концерту. Звали 
су ме из хора „Чаролија”, у којем годинама певам и рекли да ћемо и ми 
певати на концерту моју омиљену песму „Заборављени".  
Био сам веома срећан, уз мисли које су се одмах појавиле – какав ће 
бити нас наступ. Пробе су почеле и трајале су месец дана. Биле су 
веома занимљиве, јер нас је виолиниста „Пилота" Филип Пат 
посећивао не би ли се што боље припремили за наступ и свакоме је 
дао инструкције. Од нас 200 у хору само 50 је могло да пева на 
концерту. Уследила је „мини" аудиција у оквиру хора и нова 
неизвесност. Да ли ћу моћи да прођем аудицију? 
Свако од нас је требало да отпева рефрен песме које ћемо изводити. 
Пошто је песма „Заборављени" моја омиљена, рефрен који сам 
отпевао ми није представљао проблем. Након аудиције објавили су 
имена педесеторо деце која ће наступати у Београдској Арени. После 
аудиције на вратима је био залепљен списак, гледао сам и никако 
нисам могао да нађем своје име. Кући сам отишао тужан. Размишљао 
сам како нећу бити на сцени моје омиљене групе, али мама ме је 
сачекала са добрим вестима. Звала је Леонтина (Вукомановић – вођа 
хора) и рекла да ћу певати на једном од осам микрофона и да сам 
случајно одстрањен са списка јер се десила грешка у куцању.   
Могу слободно рећи да сам тада био најсрећније дете на свету.  
Песму смо касније пробали у студију „Пилота" на Ади уз помоћ 
Кикија Лесендрића.  
Време је споро пролазило до тренутка када сам се нашао на самој бини 
Београдске Арене, али била је то само генерална проба пред концерт.  
Не могу да опишем са коликом жељом сам отишао на концерт.  Осећао 
сам се као звезда. Ушао сам на ВИП улаз Арене, људи су ме спровели 
до „бекстејџа" одакле сам посматрао почетак концерта.  
Као предгрупа је наступила „Сплит ријека" која је извела неколико 
песама, а онда је на сцену изашла цела постава „Пилота" са Кикијем 
Лесендрићем на челу. Узели су своје бубњеве и свирка је почела.  
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Препуна Арена је певала заједно са 
њим, што је сан сваког певача, а и 
мене лично.  
Кики је имао флуоросцентно зелени 
сако који је касније заменио 
флуоросцентно розим. Позадина је 
била просто фантастична, улице 
Њујорка су се смењивале а публика је 
имала осећај као да је у том граду од 
двадесет милиона становника.  
Дошло је и време да изађемо на 
сцену. Носио сам белу кошуљу и црне панталоне као и сви из хора. На 
сцену је заједно са нама изашао и Владе Дивац, наш прослављени 
кошаркаш са својом породицом. Дошао је ред на нас. Изашли смо на 
сцену, лице нам је било обасјано белим рефлекторима. Заузели смо 
своја места, а бубњеви су дали ритам. Чекало се и чекало све док  се 
звук гитаре није чуо.  
Публика је знала која је то песма, а ја да је сад наше и моје време. 
Запевали смо а све очи су биле упрте у нас.  
Прве стихове песме је започео Кики Лесендрић. Београдском Ареном 
су одјекивале речи песме „Заборављени". Имао сам велику трему. 
Први пут испред скоро 20 000 људи. Свестан да у публици има и оних 
који међу свима нама у хору, гледају баш мене. 
Нестрпљиво смо чекали рефрен, а онда је заорио наш глас. Глас хора 
„Чаролија”. Уследило је одушевљење публике.  
Осећај је био фантастичан, неописив. Сада и можда никада више у 
животу певам пред огромним бројем људи. Трема која ме је стално 
спутавала је напросто нестала. 
Песми је дошао крај а самим тим и нашем наступу.  
Остатак концерта сам пратио из близине бине.  Певање, певање и само 
певање…  
И тако два сата и више. 
Био сам пресрећан и са пуно радости сам изашао из Београдске Арене.  
Родитељи су ме сачекали са радозналошћу на крају концерта.  
Одмах смо сели, испричао сам им све што се десило, пожелевши да 
једнога дана и сам будем на сцени Арене, као што је то био мој 
највећи идол  „КИКИ ЛЕСЕНДРИЋ".        

                                                                                                С. И.               
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САЈБЕР СТАНА  
Фејсбук чини чуда 

...Већ дуго лајкујем једну малу... Има дугачке статусе, 
кратку памет, чаробан профил и згодну слику. 
Приметио сам да ни она није равнодушна. Врло често 
ми каже како воли мој дугачки  списак пријатеља, 
или како ми је добар најновији линк... 
И изашли смо пар пута... На Chat... Знате, то вам је оно место, 
десно од профил слике, прекопута апликација... Морам 
признати да сам био одушевљен... Истина, причамо различитим 
језицима, али љубав не познаје баријере... Почео сам да учим... 
У почетку су ми тешко ишли неправилни глаголи BTW, WTF, 
ОMG... али зато бриљирам са LOL, BWE и HEHE... Временом је и 
она мене почела да лајкује... Једном смо чак изашли и на MSN... 
Тамо је мирно и тихо, и могли смо причати без бојазни да нам 
неко гледа профиле! 
Лепо нам је... Излазимо свако вече, дружимо се, размењујемо 
слике и линкове... 
Искрен да будем, размишљам о свадби... Закупићу цео Chat, сви 
ћете бити позвани! Свираће нам најбољи музичари са Youtube-a, 

а на менију ће бити само специјалитети и 
пикантерије: најсвежији производи са Farmville и 
Fishville!!! Нотификацију свог историјског „ДА" 
оставићу на статусу, нека сви виде да сам нашао 
срећу у животу! И она је обећала исто! 

Купићемо диван стан у Yovillu, а ја ћу добити добар посао у Mafia 
Wars-u, па ћемо имати од чега да живимо! 
Наши пријатељи долазиће нам у госте редовно, а за њих ћемо 
отворити посебну групу, да имају где да се сместе. 
Мрзећемо све који нас хејтују, а лајковати све који нас воле... 
Заједно! 
Обећавам да ћу јој бити веран, да нећу лајковати сличице 
других, и да нећу са другима излазити на Chat... 
Децу ћемо правити у Photoshop-u, и живети срећно све док траје 
Facebook... или док нам не укину профиле!!! 
                                       (Читали смо и преузели из сајбер простора) 
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Улази баба у месару и 
тражи 300 грама чајне 
кобасице. 
- Да вам је нарежем - 
упита месар. 
- Јок, пребаци ми је на 
флеш... 

 

 

Шта ураде фудбалери Србије кад победе Бразил? 
- Угасе playstation! 
 
 

 

Зашто слон не сме да 
купи компјутер? 
- Плаши се миша. 
 

 

 

Пеца Бил Гејтс и ухвати златну 
рибицу. Она му рече: 
- Молим те, баци ме назад у воду. 
Овај је стварно врати у воду и 
настави да пеца. Каже му рибица: 
- А жеља? 
- Е што си досадна... Ајде, реци... 

 

Информатички вицеви 
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Графити Kреатор  је бесплатан програм у коме можете правити 
сопствене графите на рачунару. 

Постоје више врста графита које можете одабрати, а то су: 
Chrome5, 
Potent, 

JediMind, 
Throwup, 

Wavy, 
MindGem, 
OldSchool, 

Flava, 
Bubbles . 

 

 

 

Овде укуцате теkст. 

 

 

 

Палета са бојама 

мешањем црвене(R), зелене(G) и плаве(B) добијамо 

одговарајућу боју. 

Графити креатор 
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.  
 

Oвде можемо ширити, скупљати и 
ротирати слова . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ефекти 

Селектујемо ефекат (“Stripes” на пример) и променимо боју (R,G,B). 
 

 
Ево НАШИХ примера:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Chrome 5” фонт  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Bubbles” фонт  
 

 



БУЈИЦЕ МИСЛИ 
Б У Ј И Ц Е  М И С Л И  
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Најчешћа реч од два слова... 
„ЈА" 
Избегавај је. 
 
Најзахвалнија реч од два слова... 
„МИ” 
Користи је... 
 
Најсебичнија реч од три слова... 
„EГO" 
Уништи је... 
 
Најбржа реч од четири слова... 
„ТРАЧ" 
Занемари је... 
 
Најболнија реч од четири слова... 
„ТУГА" 
Излечи је... 
 
Најпријатнија реч од пет слова... 
„СРЕЋА" 
Пронађи је... 
 
Најугоднија реч од пет слова... 
„ОСМЕХ" 
Примени је... 
 
Најлепша реч од пет слова... 
„ЉУБАВ" 
Осети је... 
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Најмоћнија реч од пет слова... 
„ЗНАЊЕ" 
Дохвати је... 
 
Најзахтевнија реч од пет слова... 
„УСПЕХ" 
Достигни је... 
 
Најхрабрија реч од шест 
слова... 
„ИЗАЗОВ" 
Прихвати је... 
 
Најотровнија реч од осам 
слова... 
„ЉУБОМОРА" 
Удаљи се од ње... 
 
Најмудрија реч од осам 
слова... 
„ИСКУСТВО" 
Поштуј је... 
 
Најбитнија реч од осам слова... 
„ПОВЕРЕЊЕ" 
Веруј јој... 
 
Најприснија реч од осам 
слова... 
„ПРИЈАТЕЉ" 
Цени је... 
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З А Н И М Љ И В О С Т И

Један професор је држао предавање својим студентима. Донео је 
теглу за џем и напунио је лоптицама за голф до врха. Када је питао 
своје студенте да ли је тегла пуна, одговорили су да јесте. Онда је 
сипао ситне каменчиће, који су ушли у празан простор око лоптица за 
голф. Поново је поставио питање да ли је тегла пуна и студенти су 
одговорили да јесте. Када је сипао шаку песка преко свега тога, песак 
је попунио ситне празнине, а студенти су поново одговорили да је 
тегла пуна. Онда је професор сипао кафу, која је све то натопила. 
Дефинитивно, тегла је сада била пуна.  
Онда је професор рекао:  
Ова тегла је ваш живот. Лоптице за голф су све најважније ствари у 
вашем животу, као што су породица, љубав, пријатељи. Мали 
каменчићи су посао, ауто, кућа, а песак је све остало, као што је 
чишћење куће, поправка веш машине, поправка аута... Ако прво 
ставите песак или каменчиће, неће бити места за лоптице за голф. 
Онда никада нећете имати места у свом животу за оне ствари које су 
вам најважније. Ако се велике и важне ствари уклоне из вашег живота, 
онда вам остају оне мале, али не суштински важне.  
Зато, будите веома критични у свом животу. Кућу увек можете 
почистити. Водите рачуна о приоритетима, јер све остало је као 
песак.  
А онда је један студент запитао шта је са кафом. Професор је 
одговорио:  

Ти си веома паметан момак и поента мог предавања 
је управо у кафи. Без обзира колико ти се живот 
чинио препун од свега онога што га чини, увек 
постоји још мало простора да се сетиш својих 
пријатеља и попијеш шољу кафе са њима. 
 

Тегла за џем и кафа 
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 Лепота земље... 

З А Н И М Љ И В О С Т И  



ТЕМЕ У СЛЕДЕЋЕМ БРОЈУ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ВАС 

ЧЕКА!!! 


