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СТРАНА 2

АНКЕТА

ANKETA
Опраштање
Растанак са школом:
20.83%

а)

Jедва чекам!

18.33%

б)

Не жеееелим!

25%

в)

Па, време је да се иде даље...

6.67%

г)

Не погађа ме уопште.

16.67%

д)

Шта, већ је крај?

12.5%

ђ)

Старо друштво у новој школи, може!

Памтићу:
30%*

а)

Само пријатне тренутке.

5%*

б)

Да, да (зло)памтићу.

5%*

в)

Ма, брзо ћу све заборавити, тако то иде...

15%*

г)

Неке наставнике из разних разлога.

45%*

д)

Екскурзијееее!

* Као што је у даљем тексту речено, 20 ученика је одбило да одговори
на ово питање.

Остали одговори
Растанак са школом:
Ма какав растанак, са оволико контролних, ја ћу понављати!
Једва чекам да упознам нове другаре!
Кад пре прође осам година?
Памтићу:
Одевне комбинације наставника, да имам чему да се смејем!
Друштво.
Дабогда изгубио памћење!
Туче са другим школама.
Шлихтања.
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АНКЕТА

ANKETA
Велико извињење
На преко 20 листића, ученици су били принуђени да на маргинама, у
међуредном простору и са друге стране анкетних листића
дописују идентичан одговор, а неки да и оштро протествују због
његовог изостављања. Реч је, наравно, о другом питању,
„Памтићу...“ БИБЛИОТЕКАРКУ!!! Небројене часове које су ученици
провели у дефинитивно најпосећенијој просторији школе нико није
могао да тек тако занемари, па је више пута скретана пажња на
пропуст редакције и грешку при штампању. Нека ово буде јавно
извињење особи која је била ту да спрема за пријемни, скрива
„емигранте,“ полива воду пред контролни и која нам је самом
својом појавом, смислом за хумор и непрекидним веровањем у нас
највише помогла при одрастању. Дакле, не мислим да претерујем
када кажем да се бар деведесет посто генерације неће противити
да овим путем, заједно са мном, сложно поздрави једину особу која
нас је пратила од првог разреда па све до сад, до краја основног
школовања.

Уредник

СТРАНА 4

ИНТЕРВЈУ

INTERVJU
Жељко Ожеговић
Детелина: Како бисте једном реченицом описали
нашу школу у том времену?
-Па, не знам. Поготово што наша школа тад није ни
била завршена, прва три разреда смо провели у школи
"Марко Орешковић", а кад смо дошли, то је била једна
од најлепших школа у Србији, не само у Београду.
Била је занимљивог изгледа, детелина са три листа, и
имали смо све услове да учимо и радимо.
Детелина: Какав сте ђак били?
-Одличан. Једино када сам ушао у пубертет, био сам
врло добар у осмом разреду.
Детелина: Колико сте својих школских амбиција остварили? Вероватно
сте нешто планирали кад сте били млади...
-Школске амбиције? Важно је за младог човека да одреди шта ће да ради, али
се то после све промени. Нисам никада желео да будем председник општине,
посебно након свега онога што се дешавало у нашој земљи, иначе бавио сам се
спортом и пре сам замишљао себе као спортисту него као политичара.
Детелина: Спортом?
-Играо сам прво у Звезди, и то је био неки стицај околности можда зашто
нисам... али то није прича. То је већ прича о стању зашто нисам отишао у те
воде и на крају сам се определио да студирам, а онда 1992. године почео сам
да се бавим политиком. И ето, тако је тај стицај околности довео не до нечега
што сам ја замишљао и желео, него што ми је у том тренутку било доступно.
Детелина: Какви професори су били раније? Колико су утицали на ђаке?
-Доста, доста морам да кажем. Било је многих професора, од тога сам запамтио
професорку српског, Бакочевић, и нисам могао више од четворке да имам ма
колико да сам се трудио, али то ми је помогло у средњој школи да стално имам
пет и да чак добијам и неке награде. Сећам се и да је Жика Географичар био
строг, мада сам ја географију волео. И да, историчарка, једна старија жена, не
сећам се како се звала. Иначе, имати за професоре људе који нису строги има
погубан утицај по дисциплину на часу, а самим тим и на успех ученика.
Детелина: Шта се по вашем мишљењу највише променило у нашој
школи?
-Јој, мислим да су ти школски програми постали много обимнији и да су данас
деца у појединим областима више оптерећена градивом него што смо то ми
били. У неким предметима иде до таквих детаља, да је то врло далеко за
основну школу, више је на нивоу факултета! Али кад сам слушао Каћу да вежба
неке ствари, ја сам се питао да ли те ствари зна Иван Клајн. У том смислу
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мислим да су деца данас више оптерећена, да од учења немају времена за
неке друге активности. Са друге стране, мислим да школа мора да доживи
једну реформу и мислим да по начину мора да буде више интерактивности.
Школа мора, по мом мишљењу, да код вас развија занимање и начин
размишљања, не како да научите, него како да се поставите у одређеним
ситуацијама.
Детелина: Шта се дешавало у школи за време одмора?
-Ми смо смислили једну игру, између две пирамиде — ту је била клацкалица,
тако да смо се јурили, а само ретки су могли да прескоче растојање између
пирамида, као ја, и обично је био један који јури друге, а та клацкалица је
служила као мост, као нека рампа, тако да смо на свој начин организовали
време и трошили енергију коју смо имали. То је било важно за оне који се
нису бавили спортом, да могу негде да се издувају.
Детелина: Пошто смо ми сад осми разред, и паника је за матуру, како
је тад изгледала?
-Изгледало је као и код сваке генерације. Завршава се један период твог
живота, крећеш у нешто ново. Било је узбудљиво, понашали смо се, као ми
смо матори.
Детелина: Екскурзије?
-Ми нисмо тако често ишли на те излете. И мислим да је дивно то што можете
да видите неке нове крајеве, знаменитости али мислим да није испуњена
права сврха ђачких екскурзија. Било би боље да су екскурзије краће, али
квалитетније. Увек екскурзије носе нека
нова узбуђења, млади људи воле да
путују и виде нове ствари, само је питање
да ли се све то организује на прави начин
(неодобравање).
Детелина: Да ли су професори
успевали да обуздају децу?
-Ја сам имао искуства са тим, мислим да
није добро то што вас професори пуштају
да радите шта хоћете, лакше је радити
на часу где владају мир и дисциплина и
зато ја не знам, да ли се тај начин извођења наставе негде учи.
Детелина: Чини ми се да је здравија средина на Новом Београду него у
осталим деловим града?
-Па сад, постоје две врсте људи: они који га воле и они који га не воле. Ја,
дефинитивно, спадам у оне који га воле. Нови Београд даје много простора
деци за дружење, за развијање неких спортских способности. У граду имате
кафиће и Кнез Михајлову да шетате, али заиста немате спортске терене.
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OSMACI O SEBI
Одељење осмо један,

У језичаре спадају —

Јесте један, али вредан!

Невена, Гаша и Исидора,
А неки од наших другара

Ана Беговић и Владимир Каличанин, Су и чланови школског хора!
Друштво стално засмејавају,
Док наставници некад,

Голман Зека,

Умеју баш да смарају!

Све од себе даје,
Док утакмица

Јелена Јаћимовић и Никола
Миланов,

Још увек траје!

Прави су свирачи,

Свако од нас вредан је пажње,

Док Јеца виолину свира,

Јер и оне које уче

Миланов клавиром прати!

И оне које не уче,
Наших тринаест предмета муче!

Кристина све COOL и TEEN
Часописе чита,

Нећемо да некоме сузе кану,

Док разедна Ољу,

Јер не могу сва имена у ову песму да стану!

Хемију пита!

И на крају само нешто,
Јеца и Ирена су се

Наша разредна

У ликовном доказале,

Нас васпитава

А, Анита и Исидора у одбојци

И животу учи вешто!

Као добре одбојкашице показале!

Па, нек се зна,
Иван Стефановић у одељењу,
Најјачи шут има,
А он је и члан
Школског рукометног тима!

Никола Миљковић техничко ради
Као од шале,
Док је некима тог предмета,
Баш преко главе!

Душица и Драгана,
Све живо знају,
Петице им у дневник,
Као са неба падају!

СТРАНА 7

Наша Љубица је најбоља!

OSMACI O SEBI

ОСМО

1

We are section number one of all eighth grades,
Or we are the first of all eighth grades!

We are young, but we know our way,
We learn hard and know how to behave!

Our main teacher is like a mummy,
She teaches us chemistry, so nobody is a dummy!

She is quiet and kind, we love her a lot,
She is the best; she is like a jack-pot!

We are good friends, we love each other,
We land a hand, if someone is in trouble!

We learn history and biology, although it is hard,
But at the end, we have an excellent mark!

With figures, sometimes we fight,
But we know-mathematics, it's all right!

We play the violin and piano, we like sports,
We learn languages, different sorts!

We love our school, sometimes more, sometimes less,
But still… we are the best!

And, just to remind you again, we are section number one of the eighth grades,
such a fact, never fades!
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OSMACI O SEBI
Осмо два? Па, са нама нема немогућег. Заправо, не треба се изненадити ако
једног дана нас тридесеторо попут мале војске умаршира у зграду општине,
тражећи укидање матичних листова. Јер, шта ће нам? За нас је један сасвим
довољан. Један на коме пише осмо два.
Ако би се то заиста догодило, верујем да бисмо били најнадаренији појединац у
читавом Млечном путу, ако не и даље, чак и под претпоставком да се у
такмичење укључе и колективна одељења за надарену децу из Британије,
Америке, Аустралије... Једноставно, тражење достојног противника би било
потпуно онемогућено. Можда зато што су све те школе специјализоване за
једну област. А ми? Ми смо мултифункционални.
Наука, култура, уметност, спортови: ствари толико немогуће за повезати.
Такође, неко би рекао да би млади таленти са толико различитим
интересовањима брзо досадили једни другима. Можда је и у праву. Заиста,
када се професионално бавите нечим, често видите само то, и ако се спремата
за такмичење, занемарите друштво. Тако иде правило. Али правило није
правило све док га не потврди неки изузетак. У овом случају, ради се о
тридесет изузетака.

Српски језик — Ања Гајић (1, 2, 3. место на општинском, 1, 2, 3. место
на градском, учешће на државном), Александра Давидовић (2, 3. на општинском
и два учешћа на градском, Катарина Ожеговић (3. на опшинском, 1. на градском,
учешће на државном)
Енглески језик — Ања Гајић (3, 3, 5, 8. место на граду Божидар Аџија),
Ања Гугоски (2. место на граду Божидар Аџија), Бојана Грубић (1. место на
градском Вуковар), Катарина Ожеговић (3. на општинском, учешће на градском),
Кристина Павлекић (4. место на граду Божидар Аџија)
Ликовна култура — Ненад Богдановић, Ања Гајић, Катарина Ожеговић,
Ива Стокић
Музичка култура — Бојана Анђелић (завршена музичка школа,
виолина), Вељко Бојовић (завршена музичка школа, клавир), Катарина
Ожеговић (2 године, гитара), Александар Теодоровић (завршена музичка школа,
хармоника), Јована Хинић (завршена музичка школа, клавир)
Историја — Вељко Бојовић, Катарина Ожеговић, Тајана-Тања Томић
Географија — Игор Лабус
Физика — Вељко Бојовић (1, 1, 2. место на општинском, 3, 3. место на
градском, два пута учешће на државном), Кристина Павлекић (1, 3. место на
општинском, два пута учешће на градском)
Математика — Никола Барац, Вељко Бојовић (2, 3. место на
општинском, 1, 1, 2, 3. место на градском, два пута учешће на државном),
Кристина Павлекић (2, 3. место на општинском, три пута учешће на градском),
Тајана-Тања Томић
Биологија — Кристина Павлекић (1. место на општини, учешће на
градском, учешће на државном)
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Хемија — Кристина Павлекић (1, 1. место на општини, два пута учешће
на градском)
Техничко образовање — Бојана Грубић, Милица Милинковић (1.
место на општинском)
Аикидо — Вељко Бојовић (4 године, носилац 6 kyu), Катарина
Ожеговић (годину дана)
Веслање — Никола Ђурђевић (1, 1, 3, 3. место на градском, 1, 3, 3.
место на државном, репрезентација)
Карате — Милица Милинковић (58 медаља, 18 златних), Александар
Тедоровић
Кошарка — Андрија Лопичић (1, 2, 3, 3, 3. место на европском турниру)
Одбојка — Ања Гајић, Катарина Јегдић, Ивана Михаиловић, Кристина
Павлекић, Маша Петковић, Ива Стокић, Тајана-Тања Томић
Пливање — Никола Даутовић (37 медаља, 4 златне, репрезентација),
Јелена Секуловић
Пливање (уметничко) — Катарина Ожеговић (5 година)
Рвање — Никола Лалић (3. место на Међународном турниру)
Ритмичка гимнастика — Тамара Марковић (5 година)
Рукомет — Марија Ђокић, Александра Маринковић, Милица
Милинковић, Ива Стокић, Тајана-Тања Томић (Милица, Ива и Тања 1. на
општинском)
Стрељаштво — Бојана Анђелић, Ања Гајић (2, 2. место на градском, 2.
место на државном), Кристина Павлекић
Тенис — Пајо Марјановић (1, 3, 3. место на градском, 3. место на
државном), Тајана-Тања Томић
Фудбал — Игор Лабус (2. место на државном)
Шах — Вељко Бојовић (3, 3. место на градском), Ања Гајић, Кристина
Павлекић
Архимедес — Вељко Бојовић (4 прве, 1 друга и 1 трећа награда)
Глума, прес, новинарство, певање — Јована Аничић
Манекенство — Јована Аничић (појављивање у “ОК!” часопису UMS),
Ивана Михаиловић (UMS), Кристина Павлекић (SELECT)
Песнички караван — Ања Гајић (награђена), Бојана Грубић (3. место),
Катарина Ожеговић (3. место), Кристина Павлекић (награђена), Александар
Теодоровић (награђен)
Плес — Ања Гајић (2, 2. место на градском), Нина Прља, Јована Хинић
Читалачка значка — Катарина Ожеговић, Кристина Павлекић (два пута
награђена)
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Кристина Беловић
-Biggy-а гледа из првог реда, а и Марка ВБ воли, не може да му одоли. Иде у
Рупу кад поједе супу.
Игор Брдар
-Могли га зове свако, јер на њега личи јако, на столици се стално клати, увек
руком млати.
Страхиња Вујошевић
-По прозору лепи Guaranna сове, са целе планете ове. Једна, друга сова, пета,
у Бгд-у га нема целог лета. У Црној је Гори, за фудбал се бори.
Урош Вучковић
-Фаца из блока 1, некада нико не може да га гледа, а некад је смешан јако, да
умреш од смеха, само тако!
Јован Грбић
-Стално је са Недом, и њеним псом Фредом, ЦД-ове реже и лопту пребацује
преко мреже.
Неда Дачић
-Неда мала плава, плава јој је глава, плавуша је зову — девојчицу ову.
Олга Жакић
-Олгица јој је име, не поноси се тиме. На Копу су јој надимак дали, сви су је
Свиленом звали.
Вања Живић
-Lois Viton се појављује у свакој њеној причи, то баш на нашу Вању личи. И на
часу шапуће Маји:,,Палим у Дубаи’’.
Милош Јовичић
-Ћаби другар стари, за неоправдане не мари. Са Вучком шале збија, а кад је
болестан — он кија.
Тамара Ковачевић
-У пекари плетенице једе, спретно прелази преко греде, живци јој пуцају лако,
па јој дође да се дере, ето тако.
Борис Косорић
-Добар је наш Бора, занима га земљина кора, воли механику он, физику и
Њутнов закон.
Наташа Лапчић
-Marchela слуша, пуна јој га душа, Наца је зову сви, тај надимак смо јој дали ми.
Милица Лаћа
-Она није лоша, блеји испод коша, дружи се са Недом и Јелом, полива их водом
врелом.
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Јана Лучић
-Мрзи је да учи, па се тако мучи, у 30. блоку живи, па се самој себи диви.
Александра Медојевић
-Воли да се бије, срам је ничег није. То је наша Тачка, што је Ниџи купила мачка.
Исидора Милосављевић
-Дода-комода, као Роки хода. Са Јаном и Сашком се дружи, заједно стоје у
школској ружи.
Лазар Николић
-Лаки је металац, што слуша моравац, мартинке носи, да му прсти не буду боси.
Стефан Николић
-Дружи се са Ћабијем и Вучком, док заједно седе за доручком, збијају шале
стално, засмејавају нас максимално.
Александар Нишевић
-Shark, Аца, такође је фаца, DJ би да буде, да му лову нуде.
Стефан Петковић
-Губи се често, не држи га место, Ену и Jessicu Albu воли, не може да им одоли.
Јелена Поповић
-Кад јој неко каже да је добила кеца, она се прими ко ми у овој рими. Воли
француски и ОТО, а не игра лото.
Зорица Нововић
-Наша Зока из 28. блока, са 82 се дружи и добро их кужи.
Алекасандра Радловачки
-Она увек “Орбит” има, па их дели свима. Капе њене увек носи на својој коси.
Небојша Радојевић
-Бојша га зову. Воли да се зеза. Кад добије кеца, хвата га језа.
Никола Рашевић
-Добар Ниџа наш, некад смарач био, а сад је свима мио.
Маја Рунтић
-Маја увек ћути, никад се не љути. Када нешто каже, знајте, она не лаже.
Олга Савић
-Ученик генерације она биће, добра другарице Киће. Воли Надала, одмах је на
њега пала.
Душан Ћалић
-Маестро га зову, за годину ову. Са Талетом и Ацом се дружи, никад неће да их
тужи.
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А

Анђелија

Надимак који је наставник Роган дао Анђелки у шестом разреду. Она га мрзи.
Б

Бубуљице

Сви имамо проблема са њима, боримо се кремама, геловима, сапунима, али
нешто не успева.
В

Висимо

Висимо после школе, за време одмора...
Г

Геогафија

Час предвиђен за вежбање пред контролни из математике, показивање туђе
неме карте, свађање (неретко и туче).
Д

Драгане

Имали смо два комада, све док се Цветковићка није одселила. Обе су јако
добре другарице.
Ђ

Ђосла

Наша драга свађалица, мршавица и најенергичнија особа у одељењу.
Незамењива.
Е

Енергија

Троши се на часовима (радом на који нас терају наставници) а допуњује на
одмору чоколадицама, палачинкама, бурецима, осталим висококалоричним
јелима.
Ж

Жирафе

Има их доста у одељењу, личимо на зоолошки врт. Уопште не гледају куда иду
па им се деси да згазе ниже од себе.
З

Зоки

Наставник физичког, за неке највећи лик, за друге смртни непријатељ.
И

Информатика

Час на коме Таса прави цртаће едукативне садржине...
Ј

Јовановић

“Сестре” Каћа, Таса и Тијана, вечито им професори уписују оцене у рубрике од
оне друге две.
К

Коцкице

Игра са тениском лоптицом, у пољима испред пирамиде. Стално морамо да
терамо клинце да се склоне одатле!
Л

Лаж

Наставници лажу нас, ми лажемо наставнике... Једино је искрено (и сурово)
огледало у школском WC-у.
Љ

Љубав

Ма волимо се сви између себе, али се то не види.
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Монструми

Тако изгледамо кад се вратимо са часа физичког који је држала Тања.
Н

Никојица

Наш Двока, који не зна да каже “л”, па га сви зезамо.
Њ

Њушке

Сви се жале на своје носеве: некоме је грбав, некоме као кромпир, некоме је
предугачак, некоме прћаст, а некоме сувише шпицаст...
О

Острижен(а)

Немају сви фризери појма да шишају, тако да је скоро свако од нас био једном
унакажен.
П

Преписивање

Један одличан има око себе 6 преписивача на контролном: 2 напред, 2 са стране и 2
позади.
Р

Рррррр!

Спасилачки звук школског звона!
С

Соја

Каћа је започела традицију да за сваки одмор једе соју и све нас заразила са тим.
Т

Туча

Чешће се бију девојчице између себе него дечаци.
Ћ

Ћурка

Печемо прасе и ћурку, дођите на 8/4 журку...
У

Улизице

Иду по смеру: једни се чепе наставницима, а други другарима. Особе за избегавање.
Ф

Физика

Најстрашнији предмет на свету.
Х

Хладно

Смрзавамо се до костију у сали за физичко.
Ц

Цоктање

То раде сви наставници кад год их замолимо да одложе контролни.
Ч

Чекање

Чека се пред огледалом у женском WC-у (неке побегну у мушки)
Џ

Џенарике

Кад дође пролеће, дрво у школском дворишту се напуни малим, киселим плодовима...
Ш

Шапутање

Обавезно на свим часовима кад неко одговара.
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Филм

Да ли су се
предали,
побегли, били

Представљамо вам филм који је оборио све рекорде у нашим
биоскопима — ,,300 — битка код Термопила”. Легенда каже да се триста
Спартанаца супротставило војсци од десет хиљада Персијанаца. Да ли
су се предали, побегли, били заробљени и одведени у ропство, умрли
мученичком смрћу на бојном пољу или победили? Направљен на
историјској основи, филм “300” је одговорио на сва та питања, верно
приказујући сурове сцене убијања и борбе прса у прса. Све је, наравно,
обрађено компјутерски, али су специјални ефекти изврсни и добија се
утисак да се на та два сата биоскопска сала заиста преселила у древну
Хеладу. Дакле... „Врати ми се са штитом или на њему.“ Сама изрека
упућује на то да ће бити доста крви, тако да није препоручљиво гледање
непосредно после ручка.
Лазар Николић VIII3

заробљени и
одведени у
ропство, ум

рли

Путниче, када дођеш у Спарту,

мученичком

јави да смо овде пали,

смрћу на

ПОКОРАВАЈУЋИ СЕ ЊЕНИМ

бојном пољу
или победил
и
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Концерт
Дуго ишчекивани концерт најбоље и најлуђе рок
групе на свету у нашој земљи, коначно ће се
одржати... Нема потребе наглашавати да ће тог
26. јуна откачени, врели и фантастични
калифорнијски рокери плашити овце и доводити
људе преко ентузијазма до хистерије на
пашњацима Инђије. Прво се претпостављало да
ће доћи на ЕXIТ (још у јануару) али затим им је
предложено да дођу у Инђију и одрже самосталан
концерт. Та вест је харала градом почетком
марта… телефони су се усијали од наручивања
карата, људи су стајали по 10 сати у редовима…
многи су остали без карата. Организатори у
Инђији су засадили неку посебну траву (као, да се
људи не ваљају по блату кад се погубе) и сређују
аутопутеве као луди (ипак, прилив људи из целе
Источне Европе...). Многи су се преко ноћи
претворили у јефтине мотеле у ишчекивању
концерта. Red Hot Chilly Peppers ће одсести у
Хајату, тако да им ја правим заседу тамо (ко хоће,
може са мном).
Милена Штимец VIII4
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Анорексија и булимија
Девојка стоји испред огледала, незадовољно се гледа и уздише. Мисли:
»Угојила сам се ко стока. Не знам како то одједном, више не могу да се стрпам у
фармерке, тесне су ми. Види бутине колике су ми, а тек задњица!!! Као цепелин!
Растем само у ширину, а у висину једва нешто. Шта да радим? Одвратна сам,
нико ме неће ни погледати. Кад се некоме жалим, сви кажу, то је нормално,
растеш. Јесте, а како Александра нема коњске бутине ко ја, него лепе и танке?
Како сам ружна! Морам да смршам под хитно!!!«
Девојка размишља. И прво проба са изгладњивањем.
»Поједем мало мање за доручак, вечеру, не ручам и
бићу савршена.« И тако настави, све док се не претвори
у “леш”. Гледа се, мисли да је лепа онако мршава, одећа
јој спада, слаба је и уморна, али све више личи на
манекенку. Или, добије незаустављив напад глади,
преждере се, али је гризе савест јер зна да ће бити
дебела и гура прст у грло намерно како би исповраћала
све и тако остала мршава.
Ово је болесно. Али свака девојка је пробала бар једном
да се исповраћа или да се изгладни како би смршала. Зашто? Зато што је
искомплексирана, мисли да није лепа, да ће се више свидети некоме ако је
мршава... што наравно није истина. Раније, у средњем веку, само су дебеле
жене биле лепе, мршаве нико није ни гледао. А сада се све изменило: свима је
важно да им девојка не личи на слона у фармеркама. И чак иако смрша, шта она
има од тога? Да је сви сажаљиво гледају као да нема ништа да једе, да је
оговарају љубоморни да је сама кост и кожа, да се онесвешћује по улици и буде
депресивна... нема разлога.
Анорексичарке су бледе, са подочњацима, кости су
им крте (као старачке) и ако сломе руку или ногу,
јако тешко им зарастају. Лако се умарају и
безвољне су, стално се жале и плачу. И све им се
више чини да су дебеле (иако могу да се сакрију
иза метле) и изгладњују се док не умру. Јер,
већина тако заврши.
Булимичарке су брзе, бесне
особе које се наждеру, и
сматрају да су сувише појеле, па се исповраћају да им та
храна не би отишла у масне наслаге. Повраћање после
сваког оброка доводи до слабљења срчаног мишића, тако
да су у врло великој опасности од удара. Постају
агресивне, стално уморне и свађају се за све. Мрзе себе,
што су тако дебеле и само им је важно да се наждеру што
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више кад огладне да би се исповраћале. То им постаје рефлекс. Такође води у
смрт због очајног стања организма.
Ови поремећаји су све чешћи (чешће код девојака него код младића). Све што
нас окружује је пуно искривљених огледала о томе како савршено тело треба да
изгледа. Недопустиво је да је неко дебео! На рекламама нема ни једне једине
дебеле, све су саме даске које рекламирају еурокремове и чоколаде и заносно се
смешкају а у себи једва чекају да потрче да се
исповраћају како случајно не би добиле ни
грам сала на свом телу. Јер, изгубиле би
посао. Ту је такође и преплављено тржиште
разним пилулама, прашковима и оброцима за
мршављење који уништавају систем органа за
варење. Треба се изборити са свим тим, а
деца су најподложнија утицају медија. И
погледајте овог дебељка на слици ------------->
Зар не изгледа срећно, без обзира на то што купује у продавници: За пунији стас
и што се сви окрећу за њим и добацују му: Прасе! Чварак! Бурек на снижењу! Баш
га брига, он је задовољан. Много задовољнији него ове искомплексиране
анорексичарке и булимичарке које више немају никакве циљеве у животу.
Милена Штимец VIII4
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Са часoва

Милка на часу
-Те ћу вам жваке на уши избацити!
Илићка и Ирена пред час математике
-Зар вам ја нисам рекла да уђете?
-Али, наставнице, закључано је!
-Па, добро јутро!
Милка и Зека на часу
-Наставнице, када имамо контролни?
-Немој да ме питаш кад!
(после десетак секунди, Зека опет пита наставницу)
-Ког датума?
Сања и Ирена на одмору
-Затупасте су (неке патике)!
-Како то мислиш — затупасте? Шта ти је то? Имају шпиц?
-Ма, не бре! Згизнуто!
Душица на техничком
-Анита, је л’ можеш да ми даш лист на коцкиће?
Влада на одељенској
-Једни вичу — имали смо, други вичу — немали смо!
Исидора на часу математике
-Пет са грешком и пет без грешке!

************************************************************************

Српски: Метафора је пренесено значење... Рецимо, Сунце се порађа… —
наставница Бајић
Биологија: Аха, то је то! Ћелијске органеле су анализа и синтеза, је л’ да? Знам
ја хемију... — Барац
Француски: Касниш као југословенска железница — Милка
Француски: Није ти Лондон Мала Крсна — Милка
Француски: Заболе ме штикла — Милка
Српски: Ви сте природно лепи — Даутовић vs Милка
Физика: Спор си као трудан пуж — Роган
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ZANIMQIVOSTI

ЗАНИМЉИВОСТИ

Са часoва
Француски: Лепо читаш, само те гадно слушати — Милка
Српски: Разговор о књижевницима: Ма полудео човек од љубави! — А, хоће то
понекад, хоће — Даутовић vs Бајићка
Француски: Проклијаћеш ти! — Милка vs Пајо
Српски: А те јаме у Херцеговини, јесу ли то оне клисуре у Херцег Новом...? —
Даутовић

**************************************************************************************************

Паметан човек учи и заборавља, интелигентан се подсећа, а глуп све зна.

Навали народе!
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СЛИКОВНИЦА

SLIKOVNICA

Извођачи:
Никола Недељковић VIII1
Владимир Каличаннин VIII1
Иван Стефановић VIII1

ТЕМА: ГРАФИТ ЗА ДАН
ШКОЛЕ

Страхиња Вујошевић VIII3
Александар Нишевић VIII3
Душан Ћалић VIII3
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SLIKOVNICA

СЛИКОВНИЦА

Цртање за почетнике
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ПЕСМЕ

PESME
Уф, та школа!
Ова школа стварно уме да смара,

Parlez-vous francais — језик је то наш,

Када мора да се одговара!

оf course, како да не,

Друштво, одмори, играње..

енглески мораш да знаш!

То је добра страна,

И после свега овога,

али учење већ уме

Стварно ћу да честитам оном који уме,

проблеме да ствара!

ову нашу школу, да разуме!!!

На математици, физици и хемији,
сваку формулу морам да знам,
не смем никако да заборавим
како се пише један ар!
Из географије сваки главни град
мора да се учи,
уф што ова геграфичарка
воли да нас мучи!
Из историје никако не смеш да помешаш
хуманизам, ренесансу и романтизам,
јер један у дневник право иде.
Они који не знају шта су то мекушци,
кеца из биологије има да виде!
И информатика мора да се учи,
па, ово је да ти се живот смучи!
Таман кад сам помислила да ћу мало да се одморим
од овог напорног дана...
музичарка дневник отвара...
Бога ми, сад ће да се одговара!
А, онда на техничком, од резања ми отпадоше руке!
Уф, што ова школа задаје муке!
Физичко и ликовно највише волим,
јер на тим предметима, могу мало да се одморим!
Српски језик... може да прође,
али настаје фрка кад контролни дође!
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VIII1

SAJBER STRANA

САЈБЕР

СТРАНА

www.ngsimages.com
10000 фотографија: National Geographic
Укуцати појам и:
Penguins

128 слика

Ice

967 слика

Monkey

156 слика

Clouds

2112 слика

Flowers

464 слике

www.legends.dm.net
Легенде (краљ Артур, Робин Худ), бајке
Толкинова биографија
www.brainpop.com
Дигитални образовни садржаји
класификовани по категоријама: математика,
енглески, уметност, музика
www.findsound.com
Претраживач интернета за звук.
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ХУМОР

HUMOR
ПИСМЕНИ ЗА
ДАТАК:
ЗАШТО ВОЛИ
М КАНАДУ
Канаду волим зато
што је то једна вели
ка и лепа земља која
има пуно природни
х лепота. Те лепот
е углавном не могу да
се виде голим оком,
али их има доста на
каналу ""D
Discovery"
који тата, мама и
ја волимо да гледам
ои
да се поносимо у какв
ПИСМЕНИ ЗАДАТАК:
ој земљи живимо.
Мама и тата каж
у да је Канада лепа
зато ЗАШТО ВОЛИМ КАНАДУ
што у њој живи пуно
разних народа и
Ја много волим да идем у канадску школу зато
народности и што су
људи свих раса и
што се пуно играмо и уч
учимо доста корисних
религија овде нашли
место да живе у мир
уи
ствари о домаћ
домаћинству. Уч
Учитељица нам је рекла
пријатељству. Мој
а сестра је ууччила у
да ћемо у петом разреду да уч
учимо читање и
школи да је мултик
ултурализам једна
писање. Једва чекам. Моја сестра не воли школу
велика ствар и то јо
ј се много свидело па
је
зато што иде у дванаести разред па их сада
почела да се забавља
са једним дечком са
терају да уч
уче таблицу множ
множења.
Јамајке. Онда су је,
када су сазнали, мам
аи
Најлепш
Најлепше годиш
годишње доба у Канади за мене је
тата заједнич
ички оплавили од ба
тина.
зима. Од зимских радости највиш
највише волим када

увеч
увече сви седнемо испред телевизора и гледамо
вести о томе како су се људи заглавили у снегу
на аутопуту. Тата тада увек каж
каже како је
добро што није запослен, јер ко зна када би се
вратио кући.
кући.
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ХУМОР

HUMOR
ПИСМЕНИ ЗАДАТАК:
ПИСМЕНИ ЗАДАТАК:

ЗАШТО ВОЛИМ КАНАДУ

ЗАШТО ВОЛИМ КАНАДУ

Када сам питао маму заш
зашто она воли Канаду,

Канада ми се допада због тога што мож
можеш са 16
година да добијеш
добијеш возач
возачку дозволу, узмеш
узмеш ауто
од тате и онда се тркаш
тркаш са другарима по
улицама. Волим Канаду зато што има пуно
места где мож
можеш да одеш
одеш на излет. Ми се сваког
викенда када је лепо време, знач
значи бар три пута
годиш
годишње, на брзину спремимо, седнемо у кола и
одемо на неко језеро. Ту се увек лепо проведемо
све док не поч
почну да нас гризу комарци и док
мама не поч
почне да вич
виче на тату зато што је
попио осам пива. Онда дођ
дође време да идемо кућ
кући,
па упаднемо у гуж
гужву на аутопуту и у колима
сви ћуте. Ја тада волим да гледам кроз прозор и
да уж
уживам у природним лепотама Канаде.

дуго је размиш
размишљала и на крају ми рекла да је
воли зато што мож
може да се опусти и не
размиш
размишља шта ће рећ
рећи комш
комшилук, који нам је
тамо код нас сваког дана завиривао у лонац.
Онда сам ја размислио па сам јој рекао да овде и
не могу да нам вире у лонац када га нико и не
употребљава. Онда ми је она звекнула једну
зауш
заушку и ја сам одлуч
одлучио да је искључ
искључим из овог
пројекта.
Мој тата каж
каже да највиш
највише воли у Канади то
што је избор пива толики да ће му требати још
још
ко зна колико година па да све испроба. Ја
мислим да је он већ
већ све испробао по виш
више пута и
да стално поч
почиње нову туру.

Моја сестра много воли Канаду зато што је она мало пунија
(ја мислим да је баш
баш дебела) па каж
каже да овде увек мож
може да нађ
нађе
гардеробу у којој изгледа секси. Ја мислим да није то разлог
него што јој се нико не смеје на улици као кад је била у
Београду па су је звали "дебела Канађ
Канађанка".
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Ако је од нашег Данкија испао једнорог, можда
једног дана и од вас нешто постане...

Пуно среће,
матуранти!

