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Поздрав од бившег VIII3
Па шта да кажемо, осим да нисмо веровали да ћемо ово рећи, али “Радоје
Домановић” је НАЈБОЉА школа на свету, мада смо отишли сви куд који мили
моји, скоро смо се срели и пожелели да вас све поздравимо и кажемо да нисмо
заборавили на вас, а ви на нас? Сумњамо... У сваком случају пуно поздрава свим
наставницима и бившим разредним...
Бивше VIII3
Детелина: Нисмо ни ми вас заборавили.
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СТРАНА 2

АНКЕТА

ANKETA
Шта бих пожелео наставницима
за Дан школе?
Тешко питање... Толико недореченог, толико скривених мисли, толико нежних
осећања... Ово је била прилика да сваки ученик поручи свом омиљеном наставнику
неку лепу реч, дирљиву поруку, поему захвалности и поштовања. Штета што је
нико није искористио. Заправо, све мисли сличног садржаја су толико љубоморно
скриване од поглед и слуха редакције, да су на крају објављени само чланци који
су нам доспели под руку, а који нису тако... Ружичасти.

Па дивно је то што не идемо у школу, а ја бих могла да пишем и
1000 листова, све би то било занемарено, као и увек. Наставниви
ће увек малтретирати ученике, до краја света и века. И ми ћемо
одрасти, па ћемо мучити децу и друге једног дана. И тако се
наставља ланац "исхране"...

1. Живите брзо, умрите млади, будите лепи лешеви.
2. Баците се низ ријеку.
3. Дајте отказ, ионако имате мале плате...

Да професори буду мало толерантнији, да не очекују од нас да смо
сваки час спремни, да више предају и понављају тестове кад више
од трећине одељења добије непрелазне оцене (кеца), да не очекују
више знања и кооперације него што нам пруже.

Да се ускладе са давањем контролних. Да нас не терају да учимо
непотребне ситнице (на пример, количина производње кукуруза у
Тунгузији, створење које живи на врху храста, годину када се
Наполеон саплео о сопствену ногу итд...). Када већ постоји
неколико телевизора и компјутера у школи да се за сваки предмет
набаве филмови и документарци који ће час учинити
интересантнијим (част изузецима). Да више држе допунске и
додатне и да немају миљенике.

СТРАНА 3

ANKETA

АНКЕТА

Шта бих пожелео наставницима
за Дан школе?
Драги, поштовани наставници, желим вам да у свој живот унесете
мало више хармоније и креативности не би ли се школска настава
одвијала у неком бољем светлу. Сувишни коментари ученика и
њихово непристојно понашање не би требало да утичу на ваш
нервни систем и живце. Издигните се изнад тога, достојанствено
изађите са часа и свима улепшајте дан.

Као особа која се залаже за друге, поручујем: "Не мучите наредне
генерације онолико колико сте мучили нас."
Као особа која се залаже за себе, поручујем: "Чујте се са колегама из
средње школе."

Свим наставницима бих поручио да промене свој став према деци, па
нисмо ми само нечије обавезе, и ми смо жива бића... Само треба да нас
разумете.

Па, онима који ми се не свиђају пожелела бих да заувек оду јер су
досадили и Богу и народу. А онима који ми се свиђају пожелела бих да
такође оду, јер ће их у супротном олош искварити.

Драги, најдражи наставниче *ваше име* (вероватно не знам како се
презивате) ја вас пуно волим и поздрављам и мислим да сте
најлепши, најпаметнији, најмодернији, најразумнији, ма, једном речи
најбољи наставник. И волим *ваш предмет*, и сву ту магнетну силу,
линеарну функцију, природни прираштај, Други светски рат,
угљоводонике (зависно од тога шта предајете) и све те глупости.
Али, кад боље размислим, мислим да сам попила нешто, бунцам. Коме
још треба ово у животу? И Ви? И сви остали наставници? Мени не.

СТРАНА 4

ИНТЕРВЈУ

INTERVJU
Игор Милановић
Детелина: По чему највише памтите ваш школски
период?
Па, памтим га по дивним професорима, дружењу са
друговима, забави и учењу.
Детелина: Да ли се виђате са друштвом из школе?
Да, виђам се. Рецимо, био сам кум мојој другарици из
клупе, а њен муж је мени био кум. И даље се виђамо и
нисмо прекинули контакте. Могли бисте да направите
интервју са Гораном Милићем, који је, ја мислим један од
прва три бубњара у Београду. Он је свирао Yu-rock и
временом је прешао на веома квалитетан џез.
Детелина: Да ли сте се дружили?
Он је био годину дана млађи од мене и заједно смо
почели да се бавимо музиком – он је био бубњар, а ја
сам свирао гитару. Када сам почео да се бавим ватерполом, то ме је окупирало
и одвукло од гитаре. Али вратио сам јој се пре три године и уживам.
Детелина: Шта је на вас највише утицало да почнете да се бавите
ватерполом?
Моји родитељи највише. Као клинац сам више волео да играм кошарку или
фудбал са друговима, док је моја мама сматрала: "Ватерполисти су паметни,
згодни и здрави". Они су ме водили на тренинге и ја сам у почетку врло нерадо
ишао, чак сам и ескивирао више пута, али сам временом заволео тај спорт.
Детелина: Ако је тако било онда, како тек да садашња деца увиде шта је
исправно? По цео дан су под пристиском медија, док су им родитељи ван
куће...
Па онда немојте да гледате ТВ. Ја телевизију не гледам већ 4 године. Сматрам
да је она извор свег зла. Не смете по цео дан да седите затворени у соби за
компјутером или за телевизором, изађите и бавите се спортом. Ти се
разликујеш од животиње баш по томе што имаш моћ да распознаш добро од
злог и одлучиш шта је најбоље за тебе.
Детелина: Како сте решавали другарске сукобе?
Било је конфликтних ситуација које су се некад решавале и тучама, али мислим
да је било боље да су тада сукобљени другови сели и попричали. Наравно
било је ситуација када је било немогуће уопште успоставити контакт са другом
страном.
Детелина: Да ли је тада друштво у одељењу било хомогеније пошто се
сада сви деле у групе?
Да, сви смо били веома друштвени, нико се није издвајао. Добро смо се
дружили и увек били заједно. Посебно се сећам рођендана са гомилом деце.
Детелина: Доста деце се разликује од осталих по материјалном стању.

СТРАНА 5

INTERVJU

ИНТЕРВЈУ

Данас се често коментарише нечији изглед (ко још то носи, је ли ти то
баба штрикала...). Тако дође и до конфликта...
То је лоше. Ево рецимо, ти сад исто вредно радиш, трудиш се, слушаш
родитеље као и неко други, а опет тај неко други има неку скупу мајицу коју ти
не можеш да добијеш. И буде ти наравно криво. А најгоре је када та деца јачег
материјалног стања, узму на зуб оне са слабијим. Њима ће бити теже кад
одрасту, па изађу у град и виде како се њихова, до тада грађена кула од
карата, руши и биће потпуно збуњени. Ја бих вратио школске униформе, чисто
да се види та нека дисциплина. Мислим, тада су момци бирали девојке не по
томе шта су обукле, него по њиховом понашању, књигама које су прочитале.
Детелина: Нека незаборавна путовања са школом?
Традиционално смо ишли сваке године на Дивчибаре. Тамо је било дивно.
Водили су нас професори физичког Тома и Ковиљка. Преко дана смо се
бавили активностима, док су увече професори организовали као неки диско у
коме је било богами доста симпатија и различитих првих искустава...
Детелина: Која на пример?
Сећам се да сам први пут, онако, профурао са једном слатком девојком, тада
девојчицом из ове зграде.
Детелина: Која су била ваша главна места за окупљање после школе?
Потковица највише. И ови спортски терени. Где је Хала “Лимес”, била је
мочвара и ту смо ишли у авантуру: пецали рибу,
хватали пуноглавце, трчали кроз густу трску...
Детелина: Да ли сматрате да бисте били
једнако успешни да у свом животу нисте
направили прекретницу и изабрали
ватерполо уместо кошарке и фудбала?
Да. Увек сам био одличан ђак и добар спортиста,
и сматрам да имам добру астролошку
комбинацију за спорт. Мислим да бих био једнако
успешан, јер када радиш нешто за шта си
талентован и шта волиш, имаш све
предиспозиције за успех.
Детелина: Како изгледа ваш дан?
Пробудим се, одбацим кћерку до вртића, одем
до Земуна, ево сад сам овде а после идем до
Бањице. Три пута недељно тренирам...
Детелина: Како сте успели да останете тако активни пошто много људи
данас одбаци децу до вртића, оду на посао, врате се уморни кући,
гледају ТВ, једу и заспе. И тако сваки дан.
Бавим се спортом, читам неку лепу књигу, свирам гитару, слушам добру
музику а најважније, не гледам ТВ. Приметио сам да ми је јако битно да увек
имам неку област која ме интересује и у којој сам апсолутни почетник. И
поново сам пионир, ученик... Прија ми то да се перманентно образујем.

Интервју је рађен
по сећању, јер нам
је диктафон био у
квару.

СТРАНА 6

КУЛТУРА

KULTURA
Ако волите акцију, брзину, моћ и Nicolas Cage
онда је филм ,,Ghost rider” прави за вас. Филм
је стекао славу вемо брзо. Johnny Blaze
продаје своју душу ђаволу да би спасао свог
оца који болује од неизлечиве болести, ђаво
га (наравно) превари али... Од тог тренутка он
постаје јахач духова (ghost rider). Суочава се
са потпуно другом страном света... мрачном
страном. Поред већ поменутог Nicolas Cage-a
глуми и Eva Mendes.

Лазар Николић VIII3

...Његова
клетва ће
постати
његова моћ...

СТРАНА 7

KULTURA

КУЛТУРА

Мадленијанум
Ученици IV3 посетили су позориште "Мадленијанум" где је одржана манифестација
"Европски дани опере" у циљу обележавања четири века опере. Тим поводом
организована је изложба сценографије, костима и макета и одвијале су се креативно
забавне радионице чији смо били активни учесници.
У сликарској радионици "Позив на маскембал" костимограф је причао о деловима
костима и важности маске за игру. Прављене су скице костима, маске уз помоћ папира,
бојица, лепка и крпица. Најзанимљивије је била радионица костимирања где су се
испробавали костими. Музичку радионицу водио је диригент костимиран у фрак. Поред
приче о инструментима, могли смо да свирамо заједно са музичарем.
Гледали смо солистичку пробу на Великој сцени. Певач је са својом ученицом, уз
сарадњу корепетитора, певао арије из опера. Чули смо важне ствари о певачким
гласовима и композицијама.
Програм је едукативно-анимативног карактера и циљ је био да се скрене пажња на
ову врсту уметности.

СТРАНА 8

КУЛТУРА

KULTURA
Какву школу желим
Школовање, и то посебно основно, требало би да буде уживање. Али, и
наставници и ученици знају да то није тако. Свакодневни тестови, лоше оцене и
ненајављени контролни задаци чине део свакодневних проблема ученика.
Притом, сваки наставник мисли да је његов предмет најважнији и у том сукобу
интереса највише страдају деца. А нико од оних који могу нешто да промене
(читај: министри, директори, наставници) из неког разлога то не желе да ураде. И
то на крају постаје један зачарани круг незадовољства. Школа у којој бих ја волео
да проводим своје време имала би реформисани систем школства (наставници
више посвећени деци, деца више посвећена учењу, модернији кабинети и
школска помагала) што би побољшало стање ствари. Ученицима не би били
потребни приватни наставници, јер би све научили у школи. Постојали би и
изборни предмети, поред обавезних, које би ученици могли да бирају у
зависности од интересовања. То би повећало број уписа у средње школе што би
целу нацију учинило срећнијом. Али, док ове реформе не стигну до нас ми ћемо
се вратити у наш зачарани круг незадовољства звани школство.

Александар Кецман VII3
Детелина: Драги Александре, пре ће твоја деца завршити школу него
што ће ти се остварити жеље.

СТРАНА 9

TV MANIJA

ТВ

М АНИЈА

Rebelde
“Rebelde” је серија која прати дешавања у школи „Ellit way“.
То је школа коју похађају момци и девојке из познатих и
богатих породица. У њу успевају да се упишу и стипендисти
са добрим оценама. Ова школа има веома строга правила
која ученици крше и тиме доводе до лудила директора
школе Пасквала Гандију. Јунаци серије су ученици четврте
године. На почетку школске године појављују се нови
ученици. На први поглед се заљубљују Миа и Мигел и
Диего и Роберта, али њихова љубав наилази на многе
препреке. Једна од њих је то што је Миа кћерка Франка
Колучија кога Мигел сматра одговорним за смрт свога оца.
Диего и Роберта непрестано се свађају због међусобних
разлика јер Роберта има чврст карактер и навикла је да
увек добије оно шта жели, а Диего стално слуша свог оца,
бескрупулозног моћног политичара.
Да ли ће љубав победити све препреке и да ли ће се
ученици изборити за своја права и променити сурова
правила школе?

СТРАНА 10

ЗАНИМЉИВОСТИ

ZANIMQIVOSTI

Неки пут из проблема налазе
у стваралаштву...
Неки у јелу.

СТРАНА 11

ZANIMQIVOSTI

ЗАНИМЉИВОСТИ

Двадесет зашто
Зашто људи наруче дупли чизбургер, велику порцију помфрита и „light“
кока-колу?
Зашто жене не могу да ставе маскару затворених уста?
Зашто је реч "скраћеница" тако дугачка?
Зашто, да бисмо угасили “Windows”, морамо прво кликнути на дугме
"start"?
Зашто се сок од лимуна прави од вештачких додатака, а детерџент за
судове с мирисом лимуна од правих лимуна?
Зашто не постоји храна за мачке с укусом миша?
Зашто је игла коју употребљавају за еутаназију стерилна?
Сигурно сте већ чули за неуништиве црне кутије у авионима... Зашто не
производе читав авион од таквог материјала?
Зашто увек јаче притискамо дирке даљинског када су батерије скоро
испражњене?
Зашто перемо пешкире које смо користили после купања? Зар не би
требало да будемо чисти у тренутку кад се бришемо њима?
Зашто пилоти камиказе носе кациге?
Како табле с натписом "забрањено је газити траву" доспу на средину
травњака?
Шта је то човек покушавао да ради оног тренутка кад је открио да крава
даје млеко?
Ако је реч у речнику неправилно написана, како ћемо то приметити?
Зашто Ноје није згњечио пар комараца?
Да ли и радници у липтону (ice tea) имају паузу за "кафу"?
Зашто се "одвојени" пише састављено, а "сви заједно" растављено?
Ако желим да купим нови бумеранг, како да се решим старог?
Зашто продавнице отворене 24 сата имају браве и катанце?
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СЛИКОВНИЦА

SLIKOVNICA

Тема: Грб школе
Аутор: Борис
Косорић VIII3
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SLIKOVNICA

СЛИКОВНИЦА

Цртање за почетнике
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ПЕСМЕ

PESME
Дружење у школи
Дружењу у школи
Нико не може да одоли.
У школи се треба дружити
И помоћ другима пружити.

Како је дивно делити ужину
И имати сјајну дружину.
Да се играмо разних игара
Уз мноштво другара.

Да песме пишемо
И књиге читамо.
Увек се договоримо
И кроз све заједно прођемо.

Лепо је кад смо весели сви,
А још лепше кад смо прави пријатељи.
Да једни другима петице у школи пожелимо
И да се потрудимо да их добијемо.

Па ћемо зажелети
И наравно покушати
Да праве пријатеље стекнемо
И с њима се увек дружимо.
Ива Илијић IV4
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ПЕСМЕ

PESME
Школска љубав
Знам за доста школа

Другове старије бодрим

Многима је име по Нушићу,

У свим такмичењима спортским

А некима и по чика-Јови Змају,

И кад воде и кад губе.

А мојој по Домановић Радоју!
То је зато што волим
Она има облик

Своју школу и кад су

Детелине са три листа

Најбољи и кад су најгори

Много је лепа

Увек ћу са поносом певати:

И увек је чиста.

„Радоје, Радоје!“

Са друштвом из школе

Лука Ненадовић IV4

Увек делим и радост и тугу
Кад сам са њима
Немам бригу другу!

Најбољи догађај у животу
Је школа, верујте ми на речи,
Јер ја немам разлог пречи
Да пропустим један дан школски
Са друштвом из школе
Увек делим и радост и тугу
Кад сам са њима
Немам бригу другу!
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М АГИЈА

MAGIJA
Магија цвећа
Цвеће има дугу историју, почевши од 173. године старе ере, када је у
Риму сваке године од 18. априла до 1. маја слављен празник у част
богиње Флоре, односно симбола цвећа и биљака. Око Рима су подизани
цветни вртови, цвећем су се китили императори и хероји, а чак су и
младићи одлазили у рат са цветним венцем око главе.

“Једна орхидеја ил
и
ружа обично су
сасвим довољне
да
би се задовољила
нека свечана
прилика...”

Слично је било и у Египту. Тутанкамон је своју гробницу испунио цвећем,
а Рамзес II је имао више стотина цветних вртова. Индијски будисти су
истим богато украшавали своје храмове и олтаре, у Кини и Јапану
цвећарство је достигло сасвим нови ниво, Инке и Маје су изузетно
поштовале његову лепоту, а на острвима Тихог океана се и до данас
задржао обичај да се у знак добродошлице посетиоци ките цвећем. Све је
то, наравно, било јер је цвеће одувек сматрано мирисним поклоном
природе. Тако и данас, један једини цвет дат некоме на дар има моћ више
од стотине речи. Он својом бојом, мирисом и обликом носи одређену
симболику и говори својим специфичним језиком. Тај неми језик је одавно
у употреби, а и даље из ње није изашао, користећи се најчешће ради
исказивања, прихватања или одбијања љубави.
Народно веровање је да се увек поклања букет са непарним бројем
цветова, а да ли ће то бити 1 или 11 зависи од прилике, повода и личног
односа са особом којој се даје. Једна орхидеја или ружа обично су сасвим
довољне да би се задовољила нека свечана прилика, али пољско и ситно
цвеће ретко за собом вуче одређен повод. Цвеће у саксији се поклања
само члановима породице, а за неки јубилеј или важну прославу се дарује
цветни аранжман у корпи. Приликом предаје, букет треба да се одмота,
јер тако налажу правила лепог понашања, а уколико се шаље, на картици
треба искључиво руком написати прикладну
поруку.
Наравно, не треба чекати 8. март да би се
некоме поклонио букет цвећа. Само један
цвет може да обрадује, развесели, улепша и
замирише сваки дан. А пролеће, време
цвећа, идеална је прилика за то.
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М АГИЈА

MAGIJA

Жута ружа значи
топлину, али исто
тако и љубомору.

Орхидеја је симбол
поштовања,
наклоности, љубави.

Јоргован говори о
распламсалој љубави.

Црвена ружа је
израз ватрене,
страсне љубави.

Ружичаста ружа симболизује
нежност, приврженост,
дубока и искрена осећања.

Пре више од једног века у
употреби су биле
разгледнице са сликом цвећа.
Сваки цвет је носио одређену
поруку, питање или одговор.
Служили су да стидљива
господа тако изразе своју
наклоност, симпатију или
љубав, али и да би још
стидљивије даме дискретно
могле да узврате или одбију
понуђено удварање и љубав.
Разгледнице са цвећем више
нису у моди, али цвеће и
даље говори својим
мирисним језиком. Зато је пре
куповине цвећа добро
савладати тај неми, шарени
језик.

Гербер говори о
усамљености и
мелахонији.

Лале су израз дубоке
и искрене љубави.

Гладиоле
означавају
поштовање.

Каранфил значи
уздржана осећања.

Кристина Павлекић VIII2

Нарцис је цвет
пролазности.

Беле раде се
поклањају за
растанак.
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ХУМОР

HUMOR
ПАКАО ЈЕ ПР
АЗАН—СВИ
ЂАВОЛИ СУ
У ЗБОРНИЦИ
!

Полагали Перица и
Јовица тест. Први
је ушао
Перица и комисија
га је питала:
• Који физ
ичар је поставио тео
рију релатибитета?
• Алберт А
јнштајн.
• Када је би
о бој на Косову?
• 1389.
Dа ли има живих би
ћа на Марсу?
• Можда, ал
и није научно доказа
но.
На излазу Перица ре
че Јовици:
• Само одго
вори »Алберт Ајнш
тајнн««,, »1389«, и
»Можда, али није нау
чно доказано.«
.« и пролазиш!
Комисија је питала
Јовицу:
• Како се зо
веш?
• Алберт
Ајнштајн.
• Када си ро
ђен?
• 1389.
• Јеси ли т
и нормалан?
• Можда, ал
и није научно доказа
но.

ОСТВАРИО
СВОЈЕ
СНОВЕ, ПРВО
МОРАШ ДА
СЕ
ПРОБУДИШ.
Шетају Перица и
Јовица градом и сретну
професора
математике.
• Dобро
обро вече,

•

професоре.
Зашто добро вече када је још увек дан?
Чим га видим падне ми мрак на очи.

•

Сине, устани, закаснићеш у школу.

•
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ДА БИ

HUMOR

ХУМОР

РАД ЈЕ СЛАДАК, АЛИ ЈА
САМ ДИЈАБЕТИЧАР!
•

•

•

•

Е БИТИ…
Н
И
Л
И
И
Т
БИ
КОГА.
Е
Ј
Е
Њ
А
Т
ПИ
ДАРЕН,
У
И
Т
И
Б
Е
БОЉ
УЧЕН.
НЕГО ПРЕТ

•

Перице, да ли ти је брат помогао да
напишеш домаћи задатак?
Не, он је написао цео задатак.
Учитељице, да ли ви кажњавате
ученика за нешто што он није урадио?
Свакако да не.
Одлично, ја нисам урадио задатак.

•

Мама, мама, мрзи ме да радим.
Dраги
раги мој, нико није умро од рада.

•

Зашто да ризикујем да будем први?

•

да се тучеш,
а
еб
р
т
е
н
е,
ц
и
ер
П
ајеш и узимаш.
д
а
д
ш
и
уч
а
н
да
треба
амар и узео
ш
у
м
м
са
о
да
,
о
ди
То сам баш и ура
ужину.

•

•

прстију?
аш
м
и
о
к
ли
ко
е,
ц
Пери
Dесет.
ш четири, шта
и
уб
зг
и
и
ећ
р
ес
н
јној
А ако у саобраћа
ћеш добити?
зичке школе.
Исписницу из му

•
•
•

•

•
•

Вицеве
приредила: M.

а?
Ко је убио Мурат
м ја тужибаба.
са
и
н
о,
а
к
ре
м
ва
б их
Па и да знам не
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САЈБЕР

КУТАК

SAJBER KUTAK
Хаблов телескоп
Хаблов телескоп је постављен у орбиту око
наше планете крајем априла 1990. Назван је по
америчком астроному Edwin P. Hubble-у који је
поставио теорију космоса који се шири и на тај
начин утемељио теорију великог праска.
На овом изванредном Web сајту можете
открити која нова астрономска и генерално
научна сазнања је омогућио овај пројекат.
Обавезно треба погледати линкове Открића
Хабловог телескопа (HUBBLE DISCOVERIES) и
галерију фасцинантних фотографија које се
нису могле направити са земаљских телескопа
због атмосферских сметњи.
Осим слика, можете погледати велики број
видео материјала за чији је преглед потребно
инсталирати бесплатни Real или Quick player.

http://hubblesite.org/

Речник са сликама
Интернет речник са сликама је намењен
почетницима који желе да направе прве
кораке у учењу страног језика. Речник је
базиран на сликама, и на забавни начин
приказује појмове разврстане у више
категорија. Тренутно постоје речници за
енглески, француски, немачки,
италијански и шпански језик.
Осим учења, на овом Wеб сајту можете и
проверити своје знање на више начина.
Постоје стандардни тестови попуњавања
празнина у тексту, помешане речи,
исправљање погрешно написаних израза
и слично.

http://www.pdictonary.com
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SAJBER KUTAK

САЈБЕР

КУТАК

Science NetLinks
Science NetLinks (www.sciencenetlinks.com) је
интернет локација која пружа обимни
бесплатни садржај намењен ученицима ради
савладавања различитих научних дисциплина.
Језгро овог сајта су различити материјали за
учење подељени у лекције. Зависно од лекције,
садржај је приказан у различитим форматима.
Од текстуалног, преко илустрованог pdf
формата, па све до видео материјала који на
леп начин презентују различите научне
области. Осим лекција, сајт садржи линкове за
велики број додатних ресурса за учење који су
категоризовани по узрасту ученика.
Science NetLinks се редовно ажурира тако да
садржи увек свеже материјале.
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ОСМАЦИ!
СЛЕДИЋИ БРОЈ ЈЕ
ВАШ!

УКЉУЧИТЕ
СЕ!

