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(Не)обичан уводник

Сасвим обичан уводник

Ево је опет звоца...
- Ради нешто! Учи! Опет ниси ишао у школу!

Стварали смо овај број школског

Докле ја да лажем за тебе?! Кад ћеш већ једном да се

листа са идејом да не личи на многе

узмеш у памет?!...

сличне. Истовремено, желели смо да

Аха, сад ће и ћале да почне...

покажемо да и оно што морамо да

- Док си под мојим кровом, мене има да слушаш!

радимо, нпр. да учимо, што је обично

Јеси ме разумео?! Ниси ти мени отац, него ја теби!

смарање, дакле, да и то може да буде

Јеси чуо?! Е, у моје време није могло тако! Да је време

занимљиво.

ко што није и држава ко што није, устајао би ти мени у

Како да не! Знам да ћете то рећи, али

зору, а не би спава до подне! Али, не! Господа целу

пружите нам шансу. Можда и успемо да

ноћ играју игрице, гледају филмове... Књигу, бре,

повежемо оно чиме нас притискају у

књигу у шаке, посао треба да нађеш кад завршиш

школи са занимљивостима које нам се

школу!

нуде на сваком кораку. :)

Аха, само не знам где... И који посао... Јао, где ли
живе ови моји родитељи! А тек они професори
смарачи - може она да драми колко `оће, ни на крај

Ко зна, можда вас изненадимо!
Редакција

памети ми није да читам ,,Злочин и казну’’. Која
глупост, ко да немам паметнија посла! Што, да неће
да ми помогне да нађем посао?! Аха, све што неће...
Учим глупости које ми никад неће требати. Али,
добро, кад добијем ту диплому, радићу како ја мислим
да треба!

Аутор препознатљив?

Школски лист ,,Плус’’
Издавач:
Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић’’
Алексинац
мај, 2015.
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Досадни уводник
Кад заиста почиње људски живот? Првим плачем, првим корацима, првим смисленим реченицама,
првим словима, љубавима, разочарењима, усијаним убеђењима, првим титулама или успесима? И ко је од нас у
праву? Они који чекају боље дане или они који стварају услове за бољу садашњост? Имамо ли право да себи
ускратимо будућност? И ко је тај ко одлучује да нешто може или не може, да ово сме или не сме, да треба или
не треба? Треба ли се борити или чекати? И шта чекати кад време, једина постојаност, тече?
У само једном људском веку догоди се толико промена да се један исти човек не би баш лако снашао да
га временска машина врати у време његовог детињства, али као одраслог човека. Данашњи живот није ни налик
оном којим су живели наши преци пре само стотинак година. Теслин проналазак предвојио је време на оно пре
и оно после њега. Помислите само како би вам изгледао дан без телевизије, радија, музике, филмова, рачунара,
интернета, мобилног... А замислите шта би било да је Тесла чекао. А шта да је и Пупин чекао, и Бел, и многи
други, који су своје личне животе и комодитет жртвовали чинећи своју садашњост бољом. Тиме су нама
даривали будућност.
Пре десет година свет је био сирмашнији за један друштвени феномен. Није било Фејсбука. Генерације
које данас имају налог на овој друштвеној мрежи, можда ће се за десет година сусрести са новим изазовом.
Како да се припремимо за њега? Јесу ли наши претходници били спремни за Фејсбук? Јесмо ли ми? Хоћемо ли
да чекамо? Имамо ли ми право на чекање или смо свој кредит већ искористили на рачун оних који нису
чекали?!
Постоји једина истинска и врхунска вредност, која се не добија образовањем, интелектуалним
напредовањем, а ни материјалним богатствима, а јако је скупа и немерљива са било чим. Добијамо је рођењем,
а да тога и нисмо свесни. Они који је препознају у стању су да мењају светове. Већина, несвесна ње, запливаће
морем самосажаљења. Ништа не кошта, а много вреди.
На рођењу смо даровани слободном вољом и покретачком енергијом, која вековима гура човечанство
напред. Подарена нам је интелигенција. Зато и није битно оно што је за нама, нити оно што је испред нас. Све је
то ништавно у поређењу са оним што је у нама. Човек је успео да укроти природу, открије нове светове, али
још увак велики део човечанства није схватио да собом носи највеће богатство – способност да оствари сваки
циљ. Но, пре него што то учини, мора да победи себе, јер је сам себи највећа препрека. Треба да схватимо да
нас живот сваког дана искушава и да нема дана када се неће јавити тренутак да будемо јачи од бола, од туђе
зависти, од непријатности. Tек са овим сазнањем бићемо на путу успеха и остварења снова. Тек када победимо
сопствену сумњичавост, савладаћемо све препреке.
„Срећа је понекад благослов, али је најчешће
освајање. Чаробни тренутак који се јавља свакога
дана помаже нам да се мењамо, наводи нас да се
упустимо у потрагу за својим сновима. Патићемо,
преживљаваћемо тешке тренутке, суочићемо се са
многим разочарењима – али све је то пролазно и не
оставља траг. И једног дана, у будућности, моћи
ћемо да се осврнемо уназад
с поносом и
вером.“ (Паоло Коељо)
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Плава гробница, Милутин Бојић

Албанска голгота је устаљен
назив за повлачење српске
војске и прогнаних цивила
преко
завејаних
планина Албаније и Црне
Горе након инвазије
Централних сила на Србију, у
зиму 1915/16. током Првог
светског рата. Ово повлачење
је текло у више колона из
правца Метохије ка
обали Јадранског мора, где су савезничке команде организовале транспорт
бродовима и прихват до безбедносних одредишта, грчких острва
у Јонском мору, Италији и северној Африци. Процењује се да је више
десетина хиљада војника и цивила страдало током повлачења, од
последица рањавања и исцрпљености. Након опоравка, око 150.000
припадника српске војске прикључило се савезничким трупама
на Солунском фронту, у јуну 1916. где су вођене тешке борбе све до краја
рата и коначног ослобођења земље.
Први дани на Крфу су били ужасни за Србе. Савезници нису имали
довољно времена да се припреме за адекватан прихват тако великог броја
људи. Није било довољно хране, одеће, огрева и шаторске опреме, па су
војници, измучени од напорног марша, масовно умирали. Ни временске
прилике нису биле наклоњене српским војницима, јер је киша непрекидно
падала данима. Преморена и измучена војска је под ведрим небом, без
шатора и заклона седам дана тешко подносила ледену кишу. На острву
Видо су искрцавани најтежи рањеници и болесници и то су углавном били
најмлађи које је повлачење највише погодило. Од 23. јануара до 23.
марта 1916. умрло је 4.847 људи. Мало острво Видо код Крфа, које је било
организовано као болница, претворено је у „острво смрти“, а море око
њега у „плаву гробницу“. Без могућности сахране, око 5.400 умрлих је
спуштено у море. Из пијетета и поштовања према умрлим српским
јунацима, грчки рибари наредних 50 година нису изловљавали рибу у том
подручју.
Према подацима српске Врховне команде, на албанску обалу је стигло око
110.000 војника и 2.350 официра. Претпоставља се да је од почетка
повлачења живот изгубило око 72.000 људи. Укупно је преко Албаније
прешло око 54.000, а преко Црне Горе око 90.000 људи.
Приредио Урош Младеновић, 1/4
Цвет који носи назив „Наталијина рамонда“ (Ramonda
nathaliae) са позадином у бојама Албанске споменице
представља обележје за новоустановљени државни празник,
Дан примирја (СЕЋАЊА) у Првом светском рату. Наталијина
рамонда је биљка која расте како у Србији, углавном на истоку,
тако и на планини Ниџе, чији је највиши врх Кајмакчалан, а
познат је и као цвет феникс – чак и када се потпуно осуши, ако
се залије може оживети, што указује на васкрс српске државе
из пепела после Првог светског рата.

Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом.
Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата
И на мртве алге тресетница пада,
Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
Прометеји наде, апостоли јада.
Зар не осећате како море мили,
Да не руши вечни покој палих чета?
Из дубоког јаза мирни дремеж чили,
А уморним летом зрак месеца шета.
То је храм тајанства и гробница тужна
За огромног мрца, к'о наш ум бескрајна.
Тиха као поноћ врх острвља јужна,
Мрачна као савест, хладна и очајна.
Зар не осећате из модрих дубина
Да побожност расте врх вода просута
И ваздухом игра чудна питомина?
То велика душа покојника лута.
Стојте, галије царске! На гробу браће моје
Завите црним трубе.
Стражари у свечаном опело нек отпоје
Ту, где се вали љубе!
Јер проћи ће многа столећа, к'о пена
Што пролази морем и умре без знака,
И доћи ће нова и велика смена,
Да дом сјаја ствара на гомили рака.
Али ово гробље, где је погребена
огромна и страшна тајна епопеје,
Колевка ће бити бајке за времена,
Где ће дух да тражи своје корифеје.
Сахрањени ту су некадашњи венци
И пролазна радост целог једног рода,
Зато гроб тај лежи у таласа сенци
Измеђ недра земље и небесног свода.
Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну,
Веслање умре хујно,
А кад опело свршим, клизите у ноћ црну
побожно и нечујно.
Јер хоћу да влада бескрајна тишина
И да мртви чују хук борбене лаве,
Како врућим кључем крв пенуша њина
У деци што кликћу под окриљем славе.
Јер, тамо далеко, поприште се зари
Овом истом крвљу што овде почива:
Овде изнад оца покој господари,
Тамо изнад сина повесница бива.
Зато хоћу мира, да опело служим
без речи, без суза и уздаха меких,
Да мирис тамјана и дах праха здружим
Уз тутњаву муклу добоша далеких.
Стојте, галије царске! У име свесне поште
Клизите тихим ходом.
Опело држим, какво не виде небо јоште
Над овом светом водом!
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,,Удружење потомака ратника Србије 1912-1920. града Ниша’’ у току новембра и децембра 2014. организовало

је квиз знања са темом Ниш-ратна престоница 1914-1915. године. Екипа Техничке школе ,,Прота Стеван
Димитријевић’’ из Алексинца учествовала јеу такмичењу одржаном 7. децембра у Нишу. Екипу од четири
члана (Анђела Милчић 1/5, Тамара Грујић 1/5, Ђорђе Стојковић 1/6 - капитен екипе, Анђела Младеновић 2/5)
спремала је проф. Маја Нешић, а одлазак на такмичење реализовали проф. Тијана Костић и Александар
Рајковић. Тимски рад довео је и до добрих резулатата, па је екипа наше школе освојила 3. место.
Ученици награђене екипе имали су прилику да учествују у наградној екскурзији коју је организатор такмичења
осмислио као посету Церу и Мачковом камену. Екскурзија је реализована 24. маја, а ученици у пратњи проф.
Слађане Јонић посетили су најпре Текериш и споменик настрадалим војницима у Церској бици, затим Мачков
камен где је била највећа официрска битка и Крупањ.
Одушевљени излетом и поносни на традицију свог народа, наши историчари су нам, сем награде, подарили
фотографије које не скривају њихово одушевљење.

Текериш

Мачков камен
Лево:
Црква костурница
палим
борцима
Десно:
Споменик
Арчибалду
Рајсу
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Плус: Директоре, хвала што сте издвојили време за нас. Није нам било лако да саставимо питања,
али се надамо да ће наш разговор бити занимљив и Вама, и онима који буду читали наш лист. Најпре
да Вас питамо да ли сматрате да је излажење школског листа важно за школу?
Директор: Излажење школског листа је врло битна активност, јер школски лист са малим
концепцијским променама за сваку школу представља огледало школских активности, постигнућа,
начина размишљања и деловања. Ова најстарија форма комуникације са ученицима, родитељима, али
и са локалном средином никако није превазиђена, упркос напредовању информационих технологија.
Још увек смо ми друштво у коме су штампани медији важни, па се надам да и наш школски лист
пружа праву слику о нашој школи.
Плус: Колико дуго обављате функцију директора школе?
Директор: На позицији директора сам пету годину, сада сам на почетку другог мандата.
Плус: Шта сте прво променили када сте ступили на ту дужност?
Директор: Ово ваше питање ми је било згодна прилика да размислим о урађеном. Најпре смо
обновили осветљење у школи, па смо сређивали учионице и на крају сад радимо на обнављању учила
како би ученици и наставници имали најсавременију опрему и могућност учења у складу са светском
праксом.
Плус: Који је најбољи савет који сте добили када сте постали директор школе?
Директор: Најбољи савет који сам добио је да не доносим одлуке на брзину и да све промене уводим
постепено и захвалан сам на тим саветима.
Плус: Колико се посао директора разликује
од посла наставника?
Директор:

Одговорност

наставника

је

велика, али директор има много већу
одговорност,

потребу

да

координира

акцијама које подразумевају велики број
учесника, о више људи се мисли, о великом
броју деце, затим ту је и сарадња са
локалном заједницом, родитељима, многим
сарадницима...
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Плус: Колико се често сусрећете са проблемима у
школи и како их превазилазите?
Директор: Проблеми су свакодневни, а превазилазе се
тимским радом и добром организованошћу.
Плус: Недавно је нашу школу посетила Комисија за
вредновање рада школе Министарства просвете.
Какво је њихово мишљење о раду школе?
Директор: Комисија је била врло задовољна нашим
начином рада, у усменом разговору су нам рекли да је
наша школа једна од висококвалитетних средњих
школа, а у писменом извештају између осталог стоји:
,,Техничкa школa ,,Прота Стеван Димитријевић“
Алексинац процењена је општом оценом 3, јер је остварила 83% свих стандарда од укупно 30 који су
вредновани и 73% стандарда који су кључни за вредновање.“
Плус: Шта мислите о друштвеним мрежама? Имате ли отворен профил на некој од њих?
Директор: Немам профил на друштвеним мрежама, али мислим да друштвене мреже имају и
предности и мане и да се треба трудити искористити добор што оне пружају. Нпр. деца више времена
проводе на њима, него учећи, па је можда добро решење ,,ићи'' за ученицима и ,,пронаћи'' их на
Фејсбуку. Много наставника има профиле на друштвеним мрежама и користе их и у професионалне
сврхе, не само да комуницирају са ученицима, већ и за неформално учење.
Плус: Многи ученици показују незадовољство због неодржавања екскурзија. Какав је Ваш став о
томе?
Директор: Законска регулатива у овој области врло је компликована, а опет недовољно дефинисана
када је у питању организовање вишедневних екскурзија, тако да смо ми прибегли организацији
једнодневних, па тако редовно организујемо одлазак на Сајам аутомобила, Сајам технике и сличне.
Плус: Како памтите своје школовање? Да ли се сећате неког професора који је оставио посебан
траг на ваш даљи рад?
Директор: Наравно, са посебним уважавањем се сећам професора математике Томице Миленковића,
па професора физике Ганета и увек су ми пред очима слике једне добре генерације на коју су тада
професори били поносни, а данас смо сви поносни једни на друге, јер је већина нас завршила
факултете и успешни су у својим занимањима.
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Плус: Некада су се носиле униформе. Шта би увођење
униформи значило за савремене ученике?
Директор: Мислим да би мишљења на почетку била
подељена, али ако би се радило о модерним модним
решењима са амблемом школе, сматрам да би се
многима допало, јер би се радило о изграђивању боље
слике школе, тзв. имиџу.
Плус: Како по Вашем мишљењу треба да изгледа добар
ђак? А наставник?
Директор: Ми већ имамо кодекс одевања и понашања усвојен пре пар година, мада су наши ученици и
наставници поштују и неписана правила одевања и понашања, али сматрам да спољашњи изглед одаје
начин размишљања како ученика, тако и наставника и апелујем да покажемо одговорност не само у
раду, већ и у одевању. Добар ученик није само одличан ђак, већ и добар друг, вредан, одговоран и
радан, толерантан, неко ко уважава другаре и наставнике.
Плус: Шта поручујете својим ученицима како би што успешније завршили школовање?
Директор: Најважнија порука је да борба траје до краја, да се боре за бољи успех, за остварење малих
и великих циљева, да не посустају и не понашају се у складу са пролазном модом, већ да стреме
трајним вредностима.
Плус: Зашто је Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ прави избор за будуће средњошколце?

ПАЗИ НА СВОЈЕ МИСЛИ,
ОНЕ ПОСТАЈУ РЕЧИ.

Директор:

Зато

што

живимо

у

времену

специјализованог знања и његове примене, у добу
које захтева брзо решавање проблема и примену

ПАЗИ НА СВОЈЕ РЕЧИ,
ОНЕ ПОСТАЈУ ДЕЛА.
ПАЗИ НА СВОЈА ДЕЛА,
ОНА ПОСТАЈУ НАВИКЕ.

стеченог знања. Техничка школа „Прота Стеван
Димитријевић“ управо је зато прави избор – пружа
знања примењива одмах, али и знања која су
одлична основа за наставак школовања и све то у
одличним условима и са добрим наставним кадром.

ПАЗИ НА СВОЈЕ НАВИКЕ,
ОНЕ ПОСТАЈУ КАРАКТЕР.

Разговор водила
Кристина Николић, 4/1

ПАЗИ НА СВОЈ КАРАКТЕР,
ОН ПОСТАЈЕ ТВОЈА СУДБИНА.
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У октобру 2014. одржана је промоција збирке
песама Мој живот Стефана Ђорђевића Ђолета,
ученика наше школе, и то најпре у Сокобањи, а
затим и у просторијама Центра за културу у
Алексинцу. Промоцију је приредио Књижевни
клуб,,Соколово перо’’ из Сокобање, а
присуствовали су сем наставника и ученика
наше школе, и други песници из Сокобање и
Алексинца као и грађани.

У оквиру „Пекарских дана“ одржан је турнир у одбојци у
конкуренцији девојчица и турнир у фудбалу у конкуренцији
дечака на нивоу Општине Алексинац у коме су учествовале све
три алексиначке средње школе.
Девојчице наше школе у одбојци заузеле друго место, а у
конкуренцији дечака ученици наше школе освојили су прво
место победивши резултатом 6:0 Пољопривредну школу
„Шуматовац“ и ,,Алексиначку гимназију’’ резултатом 5:2.
Организатор турнира обезбедио је медаље за прва три места
као и награде за најбољег стрелца, играча и голмана турнира у
обе конкуренције.
Одбојкашки тим наше школе предводио је професор Војкан Митровић, а тим фудбалера професор
Драган Милошевић.

У периоду од 17- 21.новембра 2014. године, ученици
Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ свих
година (1. и 2. разреда ,,Дабар“ и 3. и 4. разреда
„Старији дабар“), узели су учешће у Школском
такмичењу „Дабар“ у организацији Удружења
професора Србије.
Реализација такмичења врши се дирекним
приступом на линк http://bober-rs.acm.si уз
одговарајући приступни код кординатора и ментора
школе, задужених за непосредни назор и исправност
реализације такмичења у школи. У Техничкој школи
„Прота Стеван Димитријевић“, задужени наставници
су били: кординатор Дејан Петковић, ментори Нада
Николић, Слађана Јонић и Радисав Насковић.
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У току новембра је реконструисан преостали део
кровне површине Техничке школе „Прота Стеван
Димитријевић“. Израду документације, избор извођача
и финасијску констукцију одобрила је локална
самоуправа. Извођач радова је била ДОО,,Далком“
Смедерево.
Дана 27.11.2014. године у 11часова одржано је опело
Проти Стевану Димитријевићу на Старом гробљу у
капели Св.Ахранђела, где почивају земни остаци и
његових најмилијих. Опело је служило свештенство
овдашње црквене општине у присуству ученика и
наставника наше школе.
У Техничкој школи "Прота Стеван
Димитријевић" у Алексинцу, у суботу
13.12.2014.године представљен је програм
Помоћ школској деци у Алексинцу, који
Каритас Алексинац реализује уз помоћ
своје мреже сарадника. Део овог програма
је и едукација наставника, тј. реализација
акредитованог семинара за наставнике
основних и средњих школа, који је тог
дана и реализован. Предавачи су били
Новогодишње
расположење

Мирјана Максимовић Томић и Данијела
Симоновић.

Захватило и нашу
школу, а осим кићења,
ову новогодишњу
еуфорију обогатило је
даривање пакетића
најуспшенијим
ученицима:
Милица Трајковић, 1/5
Небојша Барчић, 2/4,
Миљан Милошевић,
3/2
Марија Милићевић 4/3
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Ученици Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић“ узели су учешће ликовним радом „Тајна
вечера“,

изведеним

комбинованој
Ускршњем

у

техници

у

к о н к ур с у

у

организацији

алексиначке

православне

цркве.

Тим

ученика у саставу:
1. Сара Ристић, I-6
2. Јована Шотић, I-6
3. Јелена Стефановић, I-6
4. Лука Завишић, II-1
5. Вељко Јовановић, II-1
6. Софија Бисић, II-6
7. Јована Стефановић, III-1
8. Тамара Милосављевић, III-1
креирао је рад под стручним назором Лидије Бујић, мр вајарства

и Александра Рајковића,

вероучитеља.

НЕ УЧИТЕ ДЕЦУ ДА БУДУ БОГАТИ.
УЧИТЕ ИХ ДА БУДУ СРЕЋНИ.
КАДА ПОРАСТУ, ОНИ ЋЕ ЗНАТИ
ВРЕДНОСТ А НЕ ЦЕНУ.

О свим и активностима наших ученика и наставника
писао проф. Радослав Насковић, коме се и овом приликом
захваљујемо.
http://www.tehskolaal.edu.rs/
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Имате ли налог на Фејсбуку? Глупо питање, зар не? Знате ли да се заштитиш? Не треба вам
заштита? Јесте ли сигурни?
Оног тренутка када приступиш интернет мрежи, постајеш потенцијална жртва насиља. Види
о чему се ради.
ИНТЕРНЕТ, ПРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ
Интернет је непроцењив комуникацијски канал који нам омогућава несметан приступ
информацијама, повезивање и доступност.
Предности и добре стране интернета:
Учење путем Интернета - преглед најновијих
сазнања, резултата истраживања, прикупљање
података за писање школских радова, семинара и
пројеката.
Информације - брза и лака доступност информација.
Брзина - лако и брзо прегледавање актуелних вести и
информација.
Комуникација - могућност комуникације са људима
широм планете.
Погодности - ,,онлајн’’ куповина, резервације и
слично.
Размена - размена искустава или налажење решења за одређене проблеме.
Едукација - описмењавање и едукација из разних области.
Креативност - развој креативности.
Мотивација - подстицање и развијање компјутерских вештина неопходних у сваком модерном послу.
Забава и учење - интернет може да буде извор корисне и едукативне забаве (логичке игре, квизови…).
Опасности од интернета
Неселективност - неселективно и непотребно
објављивање приватних информација.
Профили - информације о аутору или кориснику. Деца
често уписују праве податке (име и презиме, број
телефона, адресу и сл.) или их објављују уз своје
фотографије, несвесна опасности које то повлачи за
собом.
Неприкладност - неприкладни садржаји доступни
свима у сваком тренутку.
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Нетачно, злонамерно, непроверено
Интернет је медиј слободан и доступан свима, и
зато
носи са собом опасност презентовања
непоузданих, нетачних или злонамерно приказаних
података о другима. Исто тако, на многим интернет
сајтовима налазе се нетачни, ненаучни подаци,
противни логици и здравом разуму, што може децу и
младе довести у озбиљне заблуде. Често се интернет
користи за подстицање мржње и вређање других због
њихове националне, верске, расне или друге
припадности.
Отуђеност
Друштвене мреже које масовно привлаче и
окупљају младе, као што је Фејсбук, отуђују од
стварног друштвеног живота. Виртуелни пријатељи
нису исто што и стварне особе, које знамо и које су
се доказале и показале у животу као наши пријатељи.
Често, заокупљени виртуелним пријатељима или
игрицама, не приметимо стварни свет који се мења
око нас.
Постоји велики ризик да комуникација путем
интернета замени „праву“ комуникацију лицем у
лице. У том случају, млада особа се све слабије
сналази у стварном свету, теже решава проблеме, има
све мање заиста блиских људи око себе, полако се
искључује из свакодневних дешавања везаних за
људе око себе и сл.
Зависност
Уколико постепено жеља за коришћењем
интернета почне да контролише нас, а не ми њу,
можемо рећи да се развила једна од новијих болести
зависности – зависност од интернета.
Заљубљеници у игрице на великим су мукама.
Свака компјутерска игра која садржи елементе
насиља (акционе игре), окултизма (вештичарење,
магију, болесне маштарије и сл.) или је програмирана
у циљу одређене обуке, профилисања играча, може
се сматрати штетном не само по ментално већ и
физичко здравље корисника. Пасионирани ,,гејмери’’
губе јако пуно времена уз рачунар. За разлику од
пасивног гледања ТВ-а, у ПЦ играма се постаје
активни учесник. Поред тога, већина таквих игара је
штетна и веома захтевна за сами рачунар.
Опасности од вируса и малициозног софтвера
Бројни сајтови садрже различите нападне
рекламе, банере, ,,попуп’’ прозоре и друге мамце
који неопрезне кориснике могу одвести до сасвим
погрешних и нежељених садржаја, укључујући и
свесну или несвесну инсталацију шпијунских и
хакерских програма и другог малициозног софтвера,

примање вируса и др. Истраживања показују да
већину данашње поште у свету чини спам (нежељена
пошта). Против спам порука постоје одређени
филтери који их аутоматски чисте, али неке ипак
стигну до корисника и наметну своје садржаје (нпр.
порнографске слике, насилни садржаји, мамац за
давање/уплату новца и сл.)
Опасност и излагања порнографским
садржајима
Порнографски садржаји данас су изузетно
раширени на интернету и стално се налазе нови
начини како да се такав садржај наметне
корисницима. Све ово чини да на порнографске
садржаје (слике, клипове, рекламе…) наилазимо и
кад их уопште не тражимо, па су они доступни и
деци. Преко таквих садржаја деца и млади стичу
изузетно искривљену слику сексуалности. Уколико
се сексуалност поистовети са порнографијом, штета
за личност и односе са другим људима, посебно са
партнерима, може бити врло озбиљна.
Уско везано са овим је и питање интернет
предатора - педофила и сл. То су особе које користе
могућност да на интернету буду анонимни или да се
лажно представе како би успоставили онлине однос са
дететом или младом особом и на неки начин их
злоупотребили.
,,Онлајн’’ коцкање и клађење
Web садржаји за коцкање и клађење су изузетно
опасни и ризични за младе, али су истовремено све
популарнији и учесталији. Онлине клађење нема
ограничења у смислу да ли је особа која користи
услугу пунолетна или не. Коцка је порок од којег се
треба чувати.
Површност у размишљању
Као што је већ речено, на интернету можемо наћи
скоро све што нас занима. Проблем је што када је
избор толики, постоји опасност да наше сазнање почне
да напредује у ширину, али не и у дубину. Због
превеликог броја информација, ми само на брзину
гутамо оно што уочимо, али се не удубљујемо
превише, већ прелазимо на следеће ново, па на следеће
и тако редом. Онда почнемо да се задовољавамо тиме
да о разним стварима знамо по нешто, али ни о чему
скоро све. То нас, нажалост, води у површност, а
самим тим и у застој у развоју мишљења и
интелигенције (сервирано знање које се стиче без
труда).
Читање и образовање из добрих књига Интернет не
може да замени.
Приредила: Марија Ђорђевић, психолог
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Млади и алкохолизам
Наша омладина учи од родитеља, рођака, вршњака,
околине, реклама, по којима су добро утрошено време и
конзумирање алкохола иста ствар. Разлози због којих
тинејџери пију су различити: имитирање одраслих, побуна
против ауторитета, ублажавање досаде, потрага за новим
узбуђењима... Највећа концентрација алкохолних пића је на
журкама. Од алкохола се може постати зависан, посебно
због конзумирања у раном периоду живота. Алкохолизам код младих се може сузбити едукацијом,
разговором родитеља са децом, сарадњом родитеља и државних институција. Приказивање последица
конзумирања алкохола многе младе би сигурно убедило да престану да конзумирају алкохол.
Млади и наркоманија
Злоупотреба дроге је особито карактеристична за модерно друштво. Дрога се више не догађа негде
другде и неком другом, она је овде, међу нама. Нагло расте број уживалаца дроге, нарочито међу
младима, међу средњошколцима, па и старијим основцима. Код нас основци и средњошколци користе
лакше дроге, углавном марихуану, која се највише користи у облику цигарете. Осим ње, користе се и
„маркице“ ЛСД-а, таблете екстазија, разни седативи, таблете или прах амфетамина, хероин, метадон,
инхаланси (индустријски хемијски производи), кокаин. У контакту са дрогама је био већи популације
од 15 до 25 година. Дрога се узима из знатижеље, досаде, жеље за авантуром, због покушаја бега из
стварности, због моде, или као улазница у свет
одраслих, међутим, и зато што млади нису обавештени
о њеној штетности. Млади узимају дрогу на наговор
других, желећи да буду посебни и верујући да могу да
се контролишу. Сузбијање наркоманије код младих
може се вршити истим средствима као и сузбијање
алкохолизма.
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Млади и сексуалност
Деца се још у раном добу интересују за разлике између
полова и то како су дошли на свет. У зависности од узраста
детета родитељи треба да буду искрени, али и да говоре
разумљивим језиком. О сексуалности младих се најчешће
говори због нежељене трудноће и полно преносивих болести.
У многим школама рађене су анкете; неке су за, а неке против сескуалне едукације.
Најчишће коришћене заштите током секса јесу кондом и контрацепционе пилуле. Заштиту треба
користити због нежељене трудноће и због полно преносивих болести.
Слађана Анђелковић, 1/6

Алкохол и саобраћај
Вожња у алкохолисаном стању је главни проблем за безбедност на путевима у многим земљама па и
код нас. Алкохол погоршава функционисање неколико процеса који су неопходни за безбедно
учествовање у саобраћају. Оштећења настала под утицајем алкохола повећавају шансу да ће сви
учесници бити укључени у саобраћајну незгоду. Саобраћајне незгоде настале под утицајем вожње под
дејством алкохола имају велики број карактеристика, али се ипак могу значајно разликовати међу
регионима.
Вожња под утицајем алкохола не само да утиче негативно на функције неопходне за безбедно
коришћење пута, као што је вид и рефлекс, већ утиче и на погрешно расуђивање које се често повезује
са другим веома ризичним понашањима на путу, као што је прекорачење дозвољене брзине или
невезивање сигурносних појасева.
МЕЂУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА
НИВОА АЛКОХОЛНЕ ИНТОКСИНАЦИЈЕ
БЛАГА алкохолна интоксинација - мирис даха на алкохол, лоша нарав, потешкоће у координацији
УМЕРЕНА алкохолна интоксинација - мирис даха на алкохол, поремећај понашања и реаговања или благе потешкоће
у координацији
ТЕШКА алкохолна интоксинација - тешки поремећаји функција и реаговања, велике потешкоће у координацији,
ослабљена могућност сарадње
АКУТНА алкохолна интоксинација - веома тешки поремећаји функција и реаговања, веома велике потешкоће у
координацији, губитак могућности сарадње
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Верујем да мислиш да се теби никад не може десити оно што се дешава многима- зависнот.
Мислиш да је све под контролом и да ти знаш границу. Да ли си у праву?
Испитивање информисаности и употребе
психоактивних супстанци ученика наше школе
Према резултатима досадашњих истраживања рекреативна употреба психоактивних супстанци код
младих који активно излазе и проводе време по клубовима и дискотекама је веома учестала.
Млађе генерације вођене радозналошћу често немају адекватне информације у вези безбедне
употребе употребе психоактивних супстанци и неспремни су за потенцијалне ризике повезане са
употребом дрога и алкохола.
На узорку од 444 ученика Техничке школе ,,Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу оба пола
(286 ученика мушког пола и 158 ученика женског пола), различитих година живота (ученици првог,
другог, трећег и четвртог разреда, од 16 – 19 година) испитивана је разлика у изражености ставова
ученика о употреби и конзумацији

психоактивних супстанци.

коришћен је посебно конструисан

За процену одабраних варијабли

инструмент. Упитник садржи и питања

социоекономских параметара испитаника. Поступцима дескриптивне статистике

за процену
утврђивана је

израженост ставова ученика и учесталост конзумације психоактивних супстанци. На основу добијених
резултата могуће је закључити следеће:
Резултати показују израженост ставова ученика о штетности психоактивних супстанце за здравље
људи. Највећи број ученика има сазнања да је употреба психоактивних супстанци опасна за здравље
људи (390 ученика или 87,8%. Мали број ученика (54 ученика или 12,2%) се изјаснио нема опасности
од употребе психоактивних супстанци.
Резултати показују израженост ставова
ученика о извору информација о опасности
употребе

психоактивних

супстанци

за

здравље људи. Највећи број ученика је
изјавио

да

психоактивних

информације
супстанци

о

употреби

добија

од

родитеља (318 ученика или 71,6%).
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Информације са интернета представљају такође значајан извор информације за младе (81 ученик
или 18,2%), као и сазнања која се добијају од наставника (26 ученика или 5,9%). Резултати показују
израженост дневне просечне учесталости конзумације цигарета ученика. Највећи број ученика не
пуши цигарете (284 ученика или 63,96%). Мањи број ученика пуши до 10 цигарета дневно (92 ученика
или 20,72%). Учесталост конзумације цигарета у породицама ученика показује велику сличност (342
ученика или 77% је изјавило да чланови њихових породица не конзумирају цигарете).
Резултати показују израженост дневне просечне учесталости конзумације алкохола

ученика.

Уочава се да ученици конзумирају алкохол највише на журкама (217 ученика или 48,9%). Само мањи
број ученика је изјавио да алкохол конзумира сваког дана (36 ученика или 8,1%). Уочава се, такође, да
чланови породице конзумирају алкохол највише на прославама (220 ученика или 48,5%). Само мањи
број ученика је изјавио да се алкохол конзумира у њиховим породицама сваког дана (51 ученика или
11,5 %).
Резултати показују израженост учесталости конзумације дрога ученика. Највећи број ученика је
изјавио да није пробао дроге до сада (372 ученика или 83,8%).
Резултати показују израженост мишљење ученика о томе зашто неко пожели да проба цигарете,
алкохол или дрогу. Присутна је учесталост свих предвиђених ставова у релативно уједначеном
проценту. Највећи број ученика је изјавио да је узрок у скретању пажње на себе (127 ученика или
28,6%). Велики број ученика сматра да неко пожели да проба психоактивну супстанцу зато што на тај
начин може да реши проблеме (120 ученика или 27,%), зато што га наговоре други (112 ученика или
25,2%), или зато што жели да буде прихваћен у друштву (85 ученика или 19,1%).
Табела: Учесталост конзумације алкохола
Истраживање
Учесталост

%

Сваког дана

36

8,1

Понекад

85

19,1

Само на журкама

217

48,9

Никада

106

23,9

Укупно

444

100

реализовали:
Марија Ђорђевић, психолог
Ненад Марковић, проф.
Џонић Стефан, I/3
Рајковић Алекса, I/3
Драгана Палочевић, I/5
Стефана Рашић, I/5
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Бумеранг или прича о заинтересованим ученицима
Кажу да матуранте мало шта може заинтереовати за активности у школи. Ако се не ради
о спорту, говоримо о немогућој мисији. Ипак, ове године наши матуранти су се врзмали по школи
стално заузети прорачунавањем најбоље ивице, закривљености, угла. Помислићете да говорим о
некој имагинарној школи? :) Не, наши матуранти били су заузети израдом бумеранга.
Бумеранг

(енгл.

boomerang,

Сиднеја vumera, vomera)

према

називу

аустралијских

домородаца

у

околини

бацачко је оружје од еукалиптусовог или сличног дрвета, најчешће

коленастог или српастог облика. Различити примерци бумеранга, израђени су понегде и од других
материјала (слоноваче, метала), пронађени су уЕгипту, Судану, јужној Индији, Америци, Океанији и у
Европи.
Бумеранг може бити различите дужине (16-120 cm), дебљине 6-7,5 cm и тежине (до 250 g). Распон
између кракова бумеранга варира од 45 до 60 cm, а угао између њих је од 70° до 130°).
Према специфичности облика, а тим и особинама лета, разликује се повратни и неповратни, тзв.
ратни бумеранг. Повратни је лакши и тањи, а леви крај мало савијен нагоре и надоле. Бумеранг служи
за игру, а каткад и за лов на птице.
Баца се снажним замахом, конкавном страном окренутом напред. Приликом избачаја треба да
клизне између палца и осталих прстију и да се што јаче заврти у смеру кракова око себе. Путања
зависи од вештине бацача, његове снаге, смера и у угла избачаја, као и од јаче или слабије савијености
кракова. После избачаја најпре лети око 10 m у правцу према
усмереном циљу. Ако не погоди циљ, постепено се диже увис
и скреће лево или десно, испред бацача или иза њега.
Ратни бумеранг је тежи и већи, мање савијених кракова, па
се због тога не враћа бацачу. Служи за борбу и лов на мање
животиње. Бумеранг важи за опасно оружје, јер се у тренутку
кад се појави из ваздуха, не може се тачно утврдити правац
лета ни место где ће пасти.
Због врло различитих могућности бацања и путање, често
се користи у спортским такмичењима и игри.
18
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Након што су људи између двадесет и тридесет хиљада година користили бумеранг који се не
враћа, неко му је дао нов изглед и нов начин летења. Како он функционише?
Припадници наше врсте служе се бумерангом далеко вуже него што смо мислили - десетинама
хиљада година.
Најстарији пронађен примерак направљен је од мамутове кости, а занимљиво је да је бумеранг
најпре коришћен за лов. Ово необично оружје, које је у томе тренутку прављено тако да се не враћа
ономе ко га је бацио, омогућавало је ловцу да нападне своју ловину с велике удаљености. Наравно, на
тај начин су ловљене махом ситније животиње, а он се и данас употребљава за лов на птице.
Верује се да је бумеранг овакав какав данас имамо прилику да видимо и користимо за игру настао
случајно - неко је изрезбарио бумеранг погрешног облика. Овакав алат вратио се ономе ко га је бацио
и тако се родила један од најмистериознијих и најзанимљивијих који је направила људска рука.
Међутим, зашто се он враћа?
"Крила" бумеранга, односно његови краци обликовани су као крила авиона. Равна су на свом дну и
прецизно заобљена на врху, захваљујући чему се ваздух "увија", а притисак је нижи изнад бумеранга
него испод њега. Наравно, свако ко је икада бацио бумеранг зна да није све у облику, већ је важно и
како се он баца. Требало би бацити га вертикално, држечи га за једно крило, док је друго уперено
нагоре, а средиште бумеранга уперено ка вама.
Он се у лету окреће у ваздуху тако да му се крило
које је изнад помера брже од оног које лети ниже.
Разлика у потиску крила на ваздух ствара момент
силе, која даље благо нагиба раван ротације.
Бумеранг окреће око своје осе, па подизање је веће у
горњем положају ротације. Резултат: путања се криви.
Ово је у физици познато као жироскопска прецесија.
Уколико се баци правилно, до обртне силе ће
неминовно доћи и она ће бити константна током
кратког лета бумеранга и његовог момента импулса
(угаоног момента), па ће бумеранг летети "куполико".
Дакле, неизбежно је да се врати ономе ко га је бацио.
Приредили: Никола Милановић, 4/2
Милош Миловановић, 4/2
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Можда ти се врати као... бумеранг!?
Бумеранг који данас познајемо је спортски реквизит за рекреацију и гарантовано добру забаву,
али није одувек било тако. Најстарији бумеранг је пронађен у пећини Олазова у Пољској. Направљен је
од кости мамута, што указује на то да је постојао пре више хиљада година, мада се не може са
сигурношћу рећи који га је народ тада користио.
Корене бумеранга многи везују за Аустралију, јер су тамошњи абориџини бумеранг користили
од памтивека, бумеранг носи као део наоружања аустралијска војска, а користе га и многи ловци на
тим просторима. Међутим, у скоро идентичном тренутку историје, бумеранг се јавља и у старом
Египту, додуше у мало другачијој форми. Аустралијски бумеранг је препознатљивог облика, сличног
банани, са тупим углом међу краковима и великог домета. Бумеранзи пронађени у гробници фараона
Тутанкамона су облика грчког слова омега, са оштрим углом међу краковима и знатно мањим
дометом. У Египту се бумеранг користио искључиво за лов на птице и то обично из чамца на Нилу, па
је отуда оправдан другачији облик и мали круг који прави. У случају да погоди птицу, птица и
бумеранг падају у Нил и пливају на површини, а ако бумеранг промаши свој циљ, враћа се у чамац
бацачу. Аустралијски староседеоци – абориџини су бумеранг користили на широким пространствима
ловећи валабије (мање рођаке кенгура), те им је више одговарао облик бумеранга који далеко лети и
много блаже скреће.

Кроз векове су се према намени искристалисали спортски (данашњи) бумеранг, ловни бумеранг и
борни (војни) бумеранг, а задње две врсте се деле на оне који се враћају бацачу ( званични назив:
бумеранг //1822. год. ) и оне који се НЕ враћају (званични назив: кајли // kylie). Спортски бумеранзи
често имају три или више кракова, необичних су облика и служе за спортска такмичења. Такмичење у
ком наша школа учествује у петак, 8. маја, је Aussie Round – дисциплина која спаја неколико варијанти
такмичења у једну. Правила налажу, укратко, да се бумеранг баци бар 20 метара далеко од централне
тачке и да се по повратку ухвати што је могуће ближе тој истој тачки. Сваки такмичар има два пробна
бацања и пет бацања за бодове. Максимални број бодова у једном бацању је 20, а укупно се може
остварити до 100 бодова на такмичењу.
Приредио: Иван Ногић, проф.
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Извештај са такмичења Бумфест 2015.
Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић“ из Алексинца и ове године учествовала је у
регионалном такмичењу у бацању бумеранга, које организује МТШ „15. мај" из Ниша. Такмичење је
настало пре четири године кроз идеју професора Ивана Ногића, у сарадњи са аустралијским Савезом за
спорт и рекреацију, који је дефинисао правила овог такмичења у дисциплини Aussie Round.
У квалификационом делу такмичења, одржаном 24. априла у Нишу, учествовало је 17 ученика
наше школе, од којих се у финални део такмичења пласирало девет. Финални део такмичења су
посетили многи важни гости, међу којима се издвајају амбасадор Аустралије Џулија Патриша Фини,
градоначелник Ниша др Зоран Перишић, градски већник за омладину и спорт Милан Пешић, начелник
Школске управе Нишавског округа Живомир Јовановић и начелник Управе за образовање Јелица
Велаја. На терену испред логора Црвени крст у Нишу наступило је у финалу 25 такмичара, из укупно
седам средњих и две основне школе.
За нашу школу у финалу наступили су: Бранковић Јован, Миловановић Милош и Милановић
Никола из одељења IV2, као и Васић Стефан, Пауновић Немања, Никодијевић Јован, Ђорђевић Никола
и Милојковић Милош из одељења II4.
У лошим условима за бацање бумеранга, при јаком ветру, сви наши такмичари су постигли одличан
пласман – преко 50 освојених бодова, а ученик Васић Стефан из одељења II4 је освојио прво место
са постигнутих 66 бодова.

Лепе и пригодне награде за најбоље пласиране такмичаре обезбедио је генерални покровитељ
такмичења - Амбасада Аустралије, а уручила их је у присуству многобројних представника медија
аустралијски амбасадор Фини. Она је изјавила да је то прво такмичење такве врсте коме је
присуствовала и да је одушевљена спајањем ентузијазма и креативности са спортом и здравим
начином живота младих у један јединствени догађај на овим просторима.
Извeштај: Иван Ногић, проф.
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мај, лист
2015.ученика Техничке школе ,,Прота Стеван Димитријевић’’ Алексинац
Плус,

У организацији Основне музичке школе „Владимир
Ђорђевић“ у Алексинцу и Центра за културу, у суботу
28.03.2015.године одржана је VIII Смотра хорова. Ученици
наше школе узели су учешће предвођени предметним
наставником Миљом Миловановић, професором музичке
културе.

Коментар на ову вест можда ће бити - Смарање!
Да ли је заиста тако?
Да ли је неговање певачког дара или музичког талента могуће назвати смарањем? Нисте мслили
на то? Мислили сте на музички жанр? Да.
Питање професора музике било би истоветно оном које би поставио професор језика и
књижевности - како можете говорити о жанру и укусу, ако не знате каквие вам се могућности
нуде и шта је из чега изниккло, јер је свако зуметничко дело изнедрио дух као одговор на
друштвену стварност желећи да опише или осуди, понуди слику бољег света.

Волим реп
Хип-хоп је врста музике и поткултура која је настала средином седамдесетих година 19.
века у Њујорку, у црначким четвртима Бронкса. Термин хип-хоп (енгл. hip, hipper, hippest) и хоп
(hopped, hopping) односи се на музичку форму (хип хоп музика) и културни покрет (хип хопкултура),
који се претежно развијао унутар афричко-америчке урбане заједнице. Хип-хоп се развијао и
обухватио не само реп музику, већ цео животни стил који се константно сједињавао са различитим
елементима технологије, уметности и урбаног живота.
Четири њелњемента хип-хоп културног покрета су:
Реповање
,,ди-џејинг’’
хип-хоп плес (углавном ,,брејкденс’’) и
урбана уметност, тј. графити
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ПЛУС 2015.

Хип-хоп у Србији
Иако се сама хип-хоп култура састоји од четири основна елемента (реповање, ди-џејинг, графити и
брејкденс) у Србији је реповање најзаступљенији део те културе. Хип-хоп култура у Србији датира од
почетка осамдесетих година двадесетог века, када су настале ,,b-boy" групе, које су представљале ову
културу. На самим почецима развоја ове врсте музике у Србији налази се група Саншајн, коју је 1993.
основао београдски певач Бранко Бојовић, као и албум ,,Да ли имаш право’’ београдског репера Груа.
Позната песма тог доба је ,,Карантин’’ Вуду Попаја и ,,Сам против свих групе’’ C-Ya.
Након прве генерације репера, појављује се читав низ младих, а међу њима један од најпознатијих је
Марчело.

Марко Шелић Марчело, музичар и књижевник, рођен је 1983. године у
Параћину.
Свој први албум, De facto, објавио је 2003. године. За њим су уследили
албуми Puzzle shock! (2005), Трећа страна медаље (2008), Деца и Сунце
(2010) и Напет шоу (2014), објављен заједно са истоименом књигом
песама и ауторских текстова.
Објавио је романе Заједно сами (2008) и Малтерего – књига прва:
Рубикова столица (2012) и збирку текстова О људима, псима и мишима
(2009). Позориште ДАДОВ је роман Заједно сами 2010. адаптирало за
позоришну представу. Радио је на сценарију за представу Истраживач
ноћних мора Николе Завишића и писао сонгове за представе Класни
непријатељ Предрага Стојменовића и Доктор Нушић Кокана Младеновића.
Био је колумниста листова Политика и Хупер. Уредник је у редакцији Веселог четвртка, једног од
највећих српских издавача стрипова. Додељене су му награда ,,Даворин’’ за најбољи урбани/рок
албум (два пута, 2006. и 2009 године) и ,,Награда за најбољег младог стрип есејисту’’ (2010). Веб
магазин Попбокс је Заједно сами прогласио за Књигу године 2008, а Малтерего за Књигу године 2012.
Удружење издавача и књижара Војводине га је 2007. године прогласило амбасадором књиге ичитања.
Живи и ради у Београду.
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Редакција Плуса имала је задовољство да разговара са Марчелом. Иако под тремом, ипак смо
успели да му поставимо нека, надамо се, смислена питања.
Плус: Када се први пут испољио Ваш песнички дар?
Марчело: Није био песнички, а није сигурно ни да је дар. (смех) Љубав према приповедању, према
причању прича испољио сам веома рано, још у обданишту - махом сам ја био тај који измишља игре, и
све су биле базиране на причи, која би се на лицу места смислила. То се касније претворило у љубав
према писању и бављењу језиком, а део тога биле су и песме.
Плус: Када сте почињали да се бавите музиком, како су старији из ваше околине прихватили
Ваше изражавање кроз текстове?
Марчело: Лоше, наравно. (смех) Данас ми то изгледа потпуно разумљиво, то је за њих било нешто
сасвим ново, ни по чему слично било чему њима блиском. А онда, знате већ, и брига да дете не
застрани, да се не залуди и томе слично. Није ту било неких тешких речи, али није било ни подршке.
Међутим, све сам уверенији да човека ништа не може тако темељно да упропасти као безрезервна
подршка родитеља. Не можеш бити у свему подржан, јер многе ствари, да се не лажемо, стварно могу
бити само твоје залуђивање. Мислим да је идеалан сценарио кад те не спречавају, али изражавају
сумњу, постављају питања. А ти мораш да нађеш одговоре и докажеш (и њима и себи самом) да си
озбиљан и истрајан у
ономе што желиш од
себе да направиш.
Плус: Одакле црпите
инспирацију

за

текстове које пишете?
Марчело:

Из

знакова

питања. То је основни
саобраћајни знак на аутопуту

креативности

-

запитаност над нечим.
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Плус: Шта Вас је инспирисало да напишете п о мени, Вашу најбољу песму „Свети бес“?
Марчело: То је веома мрачна песма, настала једног мрачног дана пуног чудних утисака. Тај је дан
почео тиме што сам чуо врло тужну песму о злостављаној девојци. Потом ми је стигао мејл од мог
другара и сарадника Радета. У мејлу је била музика која ће касније постати музика за ову песму; то је
прва песма коју смо направили заједно. А онда сам налетео на неки прилично неугодан и сулуд
чланак у новинама. Када сам увече сео да пишем, на столу су биле приче и песме Е. А. Поа (амерички
књижевник, најзначајнији представник америчког романтизма, прим. нов). И сви су се ти утисци
некако слили у идеју за песму „Свети бес“ - момка који долази да се освети увек сам замишљао као
људско отелотворење Поовог „Гаврана“.
Плус: Да ли међу Вашим песмама постоји нека аутобиографска?
Марчело: Међу свачијим песмама постоји нека аутобиографска, наравно.
Плус: Да ли сте у сусрету са младим људима који слушају Вашу музику приметили да су поруке
Ваших песама допрле до њих, да су ваше песме извршиле утицај на њих?
Марчело: Има тога. Не увек. Људи у музици траже различите ствари: неко само разоноду, неко
поруку, неко уметност, а понеко слуша нешто само зато што је тренутно актуелно. Као аутор, никоме
не можеш забранити да твоју музику слуша из било ког од споменутих разлога – иако се, наравно,
увек уздаш да ће је слушати зато што у томе налазе нешто дубље. Како то рече добри Џојс (Џејмс
Џојс, ирски књижевник, један од најзначајнијих писаца епохе модернизма, прим. нов), „трагам за
савршениим читаоцем који пати од савршене несанице“.
Плус: Живимо у друштву које се назива демократским, а сведоци смо сталних потврда да није
тако, што је видљиво и у вашим текстовима. Какво је Ваше мишљење о стању у друштву?
Марчело: Пре свега, нисам сигуран да смо друштво, не оно
уређено. Често ми се учини да смо управо супротно: гомила
појединаца са личним циљевима, без икакве свести о колективу.
Један стравично велик број људи понаша се као да после њих неће
доћи нова деца, као да је ово време једино време, па онда није штета
поткопавати све живо зарад личних циљева. Увек ме растужи
Цанетов (Зоран Костић Цане, певач рок групе Партибрејкерс, прим.
нов) стих који вели да „не идемо никуд и не радимо ништа“ (из
песме Партибрејкерса „Хипнотисана гомила“ прим. нов). То је
горка истина. Бавимо се спратовима, а за много шта немамо чак ни
темељ. Ми живимо од митова из прошлости и бајки о будућности,
док црвљамо у садашњости. Да не дужим, читав Напет шоу, и
књига и албум, јесте мој одговор на твоје питање.
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Плус: Примећујемо да веома реално сагледавате 21. век, међу реткима сте који без длаке на
језику кажу шта мисле и задивљујуће је што успевате да погодите суштину. Шта мислите,
докле ће нас довести овакав никад духовно скученији начин живота?
Марчело: До тога да себе још више уназадимо. Јер, не можете бити напредни само зато што само
себе тако назовете. Има нечег суштински сумњивог у томе кад вас људи познати по најназаднијим
цивилизацијским идејама поведу напред. Елем, ничија духовна скученост данас не може имати пуно
оправдање: ту је кабловска, ту је интернет, читава историја књижевности, стрипа, музике, филма,
позоришта, све је само три клика далеко. Дакле, скученост те врсте је данас ствар избора, а не ствар
нужде. Кад људи прошире своје видике, постају теже ономе ко жели да их завитлава и трује кичем,
незнањем, некултуром и дрскошћу.
Плус: Који је ваш мото у животу?
Марчело: Цитат из Алана Форда (чувени сатирични стрип, прим. нов): „Ако каниш побиједити, не
смијеш изгубити“.
Плус: С обзиром да доста ученика наше школе воли Вашу музику, да ли бисте нас, ако се укаже
прилика, посетили у нашој школи?
Марчело: Ако се укаже прилика, радо. Томе се увек радујем, али време то не допушта тако често –
радим све више и више, и понекад помислим да ћу све постићи само ако укинем спавање. (смех) Но,
ваљда је привилегија ако сада и овде успеваш да се бавиш баш ониме чиме желиш. Нажалост, то се
сматра привилегијом.
Разговор водила: Сара Ристић 1/6
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Понос
Ти, твоји родитељи и
твој град... вечни
љубавни троугао.
"Шта ћеш да будеш кад
порастеш?" Кажеш, то и
то ћеш.
Они не би да те коче,
али ипак знају боље.
Е, онда, процеп: ниси
оно што је план очев,
а и кева има своје, ал' ни
то није твој хлеб.
Они мисле само
најбоље, они знају шта
раде...
Истина, ал' се ипак деле
на две касте:
а) Успешни су, па
мораш и ти
и б) нису успешни, па
зато мораш ти.
А ти си мали др*ош и,
гле чуда, имаш "хир"
да у уметничком немиру
себи тражиш мир.
"О, не! Лош син, канда
није скроз чист!
Зар у данашње време?
Шта ћеш да једеш, мој
ти?"
Уместо подршке, следи
поглед камени.
Није опција да их
разочараш и осрамотиш.
Али, хеј!
Своје путеве сам бирам то се не зове инат,
него понос - он је погон
у жилама што чини да
пливаш сам,
за своје 'ја', за своју
ствар.
Матори схвате да си цар
кад им други кажу да си
цар. То тако бива,
и нема љутње - важна је
брига. ...и, да,
биће поносни на твој
'поносити инат'.

Дотаћи сунца зрак, и то
сам - значи стопут опећи
длан.
Чак кад мисле све нај опет, нису ја.
Своју ствар најбоље
знам сам.
Пошта 35250, с поносом
представљам 'Ћин:
нађеш ме у "Сокаку",
циркам гориво за скилл.
Изборио се за стих,
нашао рецепт свој:
соло револт, под ђонове
забио бол!
...али, сом остаје сом ипак пробију мој гард
када кажу да не памтим
ко сам и одакле сам.
Нисам отпоран, те
вакцине никад неће
бити:
ништа не штити од
пакости што је плету
људи ситни.
Руже што до јуче мени
трњем хрле
сад жале што их с
поносом не заденем за
ревер увек.
Ја добро знам ко је ту
био и
кад,
ја
волим
град али

никада цели град, па је
најлакше срати да
човека мења успех.
Ја не дижем нос, ја само
од таквих дижем руке.
Кад у апотеци савести
немаш серум против
пакости,
једино у туђој пропасти
себи рађаш радости
- постоје такви, зато
по*изде када рокаш
царски.
Или се, пак, глупо слави
што је успео "наш
мали" ("...'де си, мали!")
- као да си свачији - а
ниси, наравно, не:
Ехо подсмеха подсећа
шта је било пре.
Ал' нека их, еј: најближе
друштво десет година
није променило састав,
па смо сад већ родбина.
Они поносни на мене, ја
блистам што имам њих
- уз њих ми је понос сит,
и остајем поносит.
Људи често греше око
тога шта је подршка,

мислећи да је то аплауз
кад се слави победа.
Заправо, шта ће ми
бодрења када већ
стекнем ордења?
Чему раме за плакање
онда кад је време
осмеха?
Све можеш сам тад, али
кад сам сам, кад крене
лоше,
кад је мрак дна и јак јаз
између мене и воље
- онда, и само онда,
вреди искрен стисак
руке
и топла реч - и само тад
си близак, друже.
Деца туђих нада, деца
малог града... чему та
љутња, на шта, у ствари,
спада?
На нас, јер нисмо то што
сте хтели од нас, ил' на
вас, што то нисте видели
раније?
Чувам се промене путем промене, ал' у
џепу носим снове све... и
само ја знам домете.
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Ђаво
Оловка у руци још увек папир бео
теби бих посветио своје прво дело.
Али одакле да почнем,к ада ти све знаш
свуда око мене само бол и јад.
Где год да погледам ти си ми пред очима
наша љубав умрла је, нек мирно почива.
Све што је лепо увек има свој крај
још увек те волим,ти то, буцко, знај.
Али туга ме гуши, у срцу осећам страх
престала је љубав као најлепши сан.
Бојим се да наставим даље сада сам
осећам се слабијим из дана у дан.
Проћиће недеље, деценија и век
али ти ћеш увек бити моме срцу лек.
Преболео те нисам и волим те то знај
не могу да те лажем,иако је крај...
Још један дан без ње.
Још једна луда ноћ.
Да заборавим ја тебе
за то ми теба моћ.
Још један дан без ње.
Још једна луда ноћ.
Да заборавим ја тебе
за то ми треба моћ...

У хладној ноћи тражим руке твоје да ме загрле,
срце твоје да се моме као некад радује.
Многи ми кажу, није тога вредна,
али за мене ти си остала једина и једна,
само моја срећа, моја мала беба,
која ме подиже и води до неба...

Била си ми прва мисао сваког јутра
моја звезда водиља, моја љубав прва
Волео сам те највише, љубави, то знај
Била си ми све, мој пакао и рај.

Још један дан без ње.
Још једна луда ноћ.
Да заборавим ја тебе
за то ми теба моћ.
Још један дан без ње.
Можда да нисам крао осмех са твог лица,
Још једна луда ноћ.
не бих био сада само обична луталица.
Да заборавим ја тебе
Нисам знао шта је љубав, све док тебе нисам срео за то ми треба моћ...
и до тада ми је цео све био црно-бео.
Александар Радовановић, 4/1
Желим ти,срећице, да нађеш неког бољег од мене
са њим да будеш срећна, а моје срце нека вене.
https://www.youtube.com/watch?v=sO7h2QCtMLs
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Био сам сам
Увек сам гледао свој живот као један велики брод, тотално празан. И наравно, ја сам сам свој капетан.
Ја одлучујем о свему, ја доносим одлуке, сам. Никад ми нико није требао, био сам задовољан овако.
Тако је увек било. Али полако.. мењало се. Имао сам осећај као да се мој брод полако утапа у великом,
дубоком мору и ја нисам могао да помогнем, нисам успео да га одржим на висини, изнад мора. Утапао
сам се заједно с њим.
Кад год бих се пробудио, осећао сам се одлично, као да је цео свет био на мом длану. Али не више.. .
БИО САМ САМ... – можда да ово буде неки одјек који се понаља и трансформише га
Требао ми је неко. Мрзео сам самог себе због свог језика који је увек био бржи од памети и тако
одбацивао људе око мене. У граду у коме живим, покушавао сам да будем један од оних, позитивнијих
особа, неко ко никад не би завршио тотално сам, неко ко би увек био срећан и задовољан, али опет.. Не.
Није тако.
Све ме је полако разарало, торнадо који се налазио у мени и рушио сваку моју позитивну помисао и
остављао само пустош и лоше мисли. Све што ми је икад требало, налазило се тачно у мојим рукама.
Нисам приметио нити обраћао пажњу на реалност, и то ме је и занело.
Био сам сам.
Поред свега тога, наставио сам да се смешим, свим тим непознатим лицима и лошим стварима. Смејао
сам се. Одбацивао сам ту беду што даље од себе, нисам желео да постане део мене. Али, да ли је она
већ то и била?
Био сам уплашен од живота, и свега што ће он донети. Плашио сам се особа, љубави, зближавања, тако
сам и остао сам, на свом броду који се налазио у мојој глави.
Често бих добијао "комплименте" како сам арогантан. Нисам схватао то довољно, нисам схватао да је
проблем био у мени и кривио друге, кривио људе. Волео сам само себе и никог више иако је то оно што
сам одувек хтео да научим. Волети себе, желим то да научим, желим то да знам. Мада, то ме је и
довело овако далеко, и сада, кривим само себе.
Често помишљам да када бих нестао, онако одједном, случајно.. Да ли би неко приметио? Вероватно
не, заслужио сам то. Мада бих волео када би барем остао у њиховом сећању, и као лоша особа, барем
бих био ту.
Требала ми је терапија.
Терапија која ће ме научити како остати у овом животу, али не као нека ходајућа пародија људскости,
већ као неко и нешто. Неко ко ће преживети, проживети и живети.
Желео сам да постанем део реалности, део света, да будем баш као и остали. Али да би се то догодило,
морао сам сам да потопим тај брод у мојој глави или
нађем новог капетана.
То је била она.
Препустио сам се њој и њеној љубави. Пустио да ме
води својим заносним гласом, нежним рукама,
крупним тамним очима и прелепим осмехом.
Научио сам да живим и да се уклопим. Оно што је
битно, УСПЕО САМ. Преживео сам, проживљавам,
живим.
Нисам одустао, трагао сам и трагао. И нашао.
Настави, ходај, трчи. Светлост је на крају тунела.
Нисам више сам.
Јелена Ивановић, 4/1
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ОКО ВРАТА НОСИМ ХРАБРОСТ КАО
ЗЛАТНИК
Узми свјетлости пенкало,
тамно са стране стави,
црну пребоји бијелом,
не чучи под тим велом .
Нанижи срећне редове
прескочи тужне
врати очима сјај,
пружи руке ка небу,
плеши по киши,
опијај се лепотом
Корачај ка будућности уздигнуте главе
поздрави све што је добро и крени даље
сачекај и ослушни
то те живот зове
закључај фиоку са ружним и лошим успоменама
почни да ствараш лепше и нове
испуни своје снове.
Доста хардкор патетике
нема више моје личности
затвор
нема кајања - шта би било да је било
мука ми је од ваших костима и маски лажних
принчева и дива.
Гнушам се над вашим бедним и испразним
животима
очи отворих тек сад и зарекох се никад више ни
један пад
чекам да вас подави ваш сопствени смрад...

и у блату болести ума
гурну ме десет корака назад
а ја испливам одмах напред
Никад своје људе нећу да одам
и постиђено мрачним улицама ходам
пре ћу бити вагабундо, лудак, чудакиња,
кукавица...
Ипак то опет ћу бити ја
а не ви што желите да сам никад пад
осећам за победом глад
готово је овог пута кажем
не лажем...
Поносно усправно стојим и вас више се не бојим...
некад плашљива, наивна клинка
а сада жена ратник
око врата носим…..
седим у деветом кругу пакла
опет ратујем...
цевка поред мене мој најбољи пријатељ,
ОКО ВРАТА НОСИМ
Храброст као златник.......
Сања Филиповић, 3/1

Мени причас о крви и сузама и поднетим жртвама
како душа ти гори и срце ти се мрви
напад смеха ме обузима и твојом слабости се
храним.
Лицемер сам што шаренило не продајем
лажи вам одмах откријем
истину пред ноге бацам
па са задовољством језиком палацам
клетве, оговарања, суђења
бес не осећам
на пљување осмехом одговарам Ви ћете се копрцати
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Повратак

Борба за слободу

Замишљеним погледом покушавам да дишем
Повређеном јетром престајем да болујем
Замагљеним срцем престајем да волим
Закрпљеном чарапом покушавам да угрејем
стопало
Равним ђоном газим ка излазу из луднице
Излаз ми се смањује у оку
Неопходан ми је апарат за притисак
Понестаје ми шећера у крви
Ипак, пустили су ме на слободу
Лаганим отварањем фрижидера угледам
задовољство
затварам врата подрума сецкајући лук
Смањујем јачину воде зубима
Код куће сам.
Разгледам дневни боравак.
Прија ми самоћа.
Уживам у топлој ноћи.
Радујем се новом слободном јутру.
Јутру код куће.

Гледам како пролазе минут, сад, дан,
А не може да ми се оствари сан
Да нађем мир у својој души,
Да ми се живот више не руши.
Како који дан пролази
Мене живот све више гази.
Не знам како преживети
И неко и нешто бити.
Желим да се усидрим,
Да н естане бол,
Да ходам корацима хитрим
И не будем безбадежан створ.
Кога сви бију,
Газе и псују.
Како се изборити за слободу
И бити човек у ходу?
Стефан Ђорђевић, 3/2

Милена Живић, 3/1
**
Задржи ме у ишчекивању
ослободи ме танком линијом
зароби ме ништавилом
уништи ме спознајом
Спотакми ме песмом
умири осмехом
шамарај нотама
повреди погледом
Мами ме водом
слушаћу те немо
вероватно сам срећна
улоге се мењају
живот се мења
...се мења
Милена Живић, 3/1
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MY HOBBY
In Serbia, skating is a very popular hobby. It is a winter sport. I love skating very much and this is my
hobby.
Skating first became popular in the lands of the North, where the winters are long and cold. It was a way to
get from one place to another when ice was on the rivers and lakes. A person on the skates could go very
fast. It is interesting that the first skates were made of bone. Now most people go skating because it is fun
and good exercise. Many children ask their parents for skates. The best skaters can play ice hockey or take
part in contests and races, even in the Olympics. For such a contest, skaters must practice for many years.
Everybody likes to watch figure skating contests when the skaters wear pretty costumes and skate to music.
I love skating and I will practice skating for many years.
Dragana Filipović 1/6

***

Сви смо ми доспели у башту коју зовемо живот. Стазе којима ходимо су различите, ми течемо као
време, радујемо се и смејемо, болујемо и плачемо, волимо... Уз љубав је лакше корачати, дисати,
борити се, уз љубав је лакше живети...
*
Љубав није само реч. Љубав даје смисао животу. Она ствара живот. Љубав нам даје осећај да нисмо
сами. Уз љубав, сви проблеми постају некако сићушни. Она чини чуда.
*
И ја сам заволела... Брзо,
непромишљено, блесаво... Онако
тинејџерски... Заволела сам тако
лако, а тако сам тешко знала то
да покажем. А он, он је за мене
био незаинтересован, био је
хладан, као да ја не постојим.
Временом сам почела да се
навикавам на то...
*
Љубав, то је стакло које се ломи
ако га човек прими сувише
несигурно или сувише чврсто.
Љубав је трагање.
Јована Шотић 1/6
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Женска мода у мушком оку
У односу на начин одевања, женски свет се дели у више група. Неке се облаче онако како се
најлагодније осећају, неке се облаче провокативно јер
немају чиме другим да привуку мушкарца, док неке и
ако имају чиме да их привуку - лепотом, понашањем,
целокупним

изгледом,

ипак

одлучују

да

провокативним одевањем себи обезбеде предност и
надмоћ. Ко зна, највероватније да се тако лагодније
осећају или једноставно имају мањак самопоуздања.
Што се тиче шминке неке се шминкају чисто да им
лице не буде „голо“. Постоје и оне којима опет
недостаје самопоуздање, мислећи да без шминке нису
лепе. Док има и оних што стављају врло мало шминке, и то углавном мало пудера због бубуљица и
мало руменила због подочњака.
Женска лепота у мушком оку, другачија је. Мушкарци примећују оне лепе, и оне ружне. Питање
је шта ко сматра лепотом. Нећемо наћи представника овог пола
који се неће окренути за атрактивном женом, али први утисак
није трајни. Поглед ће му се задржати - да ли ће остати?
Мушкарци највише воле умерено нашминкане, а наравно кад је
жена лепа њима не смета и ако је без шминке. Жене треба да
знају да се мушкарцима гади када ставе превише пудера, јер
нико не воли да „једе“ пудер. Нема задовољства кад их пољубе а
на уснама им остане прилично много пудера. Већина њих се
пита да ли те жене уопште осете кад их пољубе од толике
количине пудера.
Александар Јовановић, 4/1
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Укуцај мушка одећа...укуцај женска одећа...резултати се врло мало разликују? Зачуђени питамо
се о чему се ради. Модни трендови? Ко их креира, како се стварају?
Дендизам, мултикултуралност, равнопоравност, истополност, родност... А кажу да се све
понавља. Можда није лоше истражити. Одакле правила у одевању и има ли их данас?
Мода је представљала својеврсни статусни симбол током ренесансе.
Власти се озбиљно почињу бавити питањем класних разлика у одевању и
законом прописују шта која класа сме да носи. Богати грађани и племићи
носе скупоцене, везом украшене свилене хаљине, крзно и појасеве.
Обичним грађанима и сељацима забрањено је поседовање и ношење
свиле. Они, уместо тога, носе једноставнију одећу без икаквих украса.
Жене су, као и мушкарци, дневне хаљине носиле преко ланених кошуља.
Оне су се најчешће састојале из једног или два дела. Једноделна хаљина
била је дугачка од рамена до стопала. Горњи део хаљине, био је од
чврстог материјала и личио на мушке прслуке, а средином 15. века
замењен је корсетом. Дводелна хаљина састојала се од подхаљине
(ланене кошуље и сукње) и раскошне главне хаљине. Пуфнаста
подхаљина није била строго скривена и она се могла видети испод главне
хаљине у пределу рукава и око врата.
До почетка 16. века, стил остаје исти, одећа само добија на волумену:
постаје шира и наборана.Током година, главни елементи одеће остајали
су исти, а мењани су само детаљи попут оштрине кроја, висине крагне, пуноће материјала, у
зависности од жеља и прохтева краљева и краљица који су диктирали темпо промена у моди.
Жене су се различито одевале током читавог ренесансног периода, а најчешће је варирао стил
оковратника. Средином 15. века оковратници су били високи и заобљени. Крајем 15. века овај стил се
мења, па постаје модеран дубоки ‘В’ изрез који је откривао горњи део ланене кошуље.
Коса је код аристократских жена скупљена у позамашне пунђе, украшене бисерима, шналама или
малим шеширима који додају висину пунђи.
Мушкарци ренесансе најчешће су носили слојевиту одећу која се
састојала од свилене кошуље, прслука (доублет), огртача, кратких
панталона и чарапа.Odeća renesansnog čoveka
Свилена кошуља је била основни комад гардеробе, па су је носили
најближе кожи. Пошто је кошуља као таква била симбол радне класе,
тешког рада и мучног живота сељака, аристократија је преко свилене
кошуље носила доублет или прслук. Преко њега мушкарци су носили
огртаче дугачког и широког кроја од раскошних материјала који су
симболизовали њихову елеганцију, имућност, племенито порекло.
Обавезан део мушке одеће биле су кратке панталоне до колена испод
којих су носили уске чарапе до колена.
Приредила: Лела Милановић, 4/2
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Препоруке о начину одевања и пожељном изгледу не само да нас свакодневно окупирају са
страница модних журнала или тзелевизијских реклама, већ почињу да диктирају начин понашња,
као и животни стил многих.
Но, били израз социјалног статуса или мода, дијаманти су женини вечни најбољи пријатељи.

Дијамант (грч. adams- непобедив) је безбојна, кристална супстанца са великим
индексом преламања светлости. Структура дијаманта одговара sp3
хибридизацији угљеника. Дијамант је алотропска модификација угљеника. Он
је најтврђи минерал у природи.
Због тога се користи за сечење, брушење и полирање других мекших
материјала - употреба у индустријске сврхе.
На Мосовој скали тврдоће заузима највише место са тврдоћом 10.
Угљеникови атоми у дијаманту заузимају тетраедарску структуру, сваки атом
угљеника има 4 сигма везе. Тврдоћа и способност дијаманта да прелама
светлост последица су његове структуре.
Сечењем и полирањем дијаманата добија се брилијант који се користи као
накит. Полирање се изводи дијамантском прашином.
Копа се у рудницима и највећи светски произвођачи дијаманата
су Русија, Јужноафричка Република ...
Производња вештачких дијаманата се изводи у челичном контејнеру - експлозијом, јер онда у контејнеру
владају велики притисак и температура. Вештачки дијаманти се користе у индустријске сврхе. Руси су развили
технологију да тако произведене дијаманте боје различитим бојама. Индустријски произведени дијаманти нису
тако крупни као поједини примерци који се могу наћи у природи, али им то и није намена.
Мера за тежину дијаманта је карат. Један карат = 0,2
Приредио: Филип Трајковић, 1/6
Каучук (Природна гума, индијска гума) је еластомер (еластични угљоводонични полимер) је изведен из
латекса, млечног колоида кога производе неке биљке. На биљкама се
направи зарез у кори. Лепљиви, млеку слични латекс се сакупља и
потом прерађује у гуму. Пречишћена форма каучука је полизопрен,
који се може произвести и синтетичким путем. Природна гума се
екстензивно користи у многобројним производима. Она је обично
веома растегљива, флексибилна и изузетно водоотпорна.
Први проналазак у процесу прераде каучука било је мастицирање, тј.
претварање еластичног каучука у пластичну масу гњечењем међу
ваљцима. Тако гњечени каучук много се лакше отапао у бензину,
бензолу и другим органским растварачима. За овај проналазак из
1820. године заслужан је Енглез Томаса Хенкока.Пластичном
каучуку додаване су разне хемикалије уз излагање различитим условима. Тако је 1839. године Чарлс Гудјир
опазио да каучук са додатком сумпора загревањем даје смесу која показује знатно измењена својства. Касније је
овај спој каучука и сумпора добио име гума, а сам процес назван је вулканизација.
Највећа количина каучука данас се примењује за израду пнеуматика, где је незаменљив.
Увидевши вредност каучука, бразилске власти забраниле су извоз семенки и младица хевеје под претњом
смртне казне. Упркос забрани, Енглез Хенри Викам успео је око 1860. године, под изговором да купује
орхидеје, да накупи већу количину семенки и младица. Покушај узгајања хевеје у ботаничком врту крај
Лондона није успео због хладне климе, па је остатак семенки и младица пренет на острво Цејлон (данашња Шри
Ланка). Убрзо потом јављају се плантаже хевеје на читавом Малајском Архипелагу, који је и данас највећи
произвођач каучука.

Приредио: Анђела Јовановић, 1/5
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Започели смо ову рубрику мушко-женским односима разговором о моди и одевању, наставили
омиљеном жеснком темом - накитом, а да бисмо у временима све присутниојег агитовања о
родној равноправности и ми били у ,,тренду’’ морамо с емало бавити и мушким темама.
Од давнина се ни оне, као ни женске теме нису промениле, осим што су промениле форму, Зато
ћемо сада уместо о бојевима, јунацима и њиховим коњима, проговорити о утакмицама и
аутомобилима.
Светосавски турнир
Светосавски турнир у малом фудбалу и ове године одржан је после зимског распуста и окупио је 18
екипа које су биле извучене жребом.
Утакмице су игране у Хали спортова у Алексинцу. Турнир је функционисао системом елиминација и
свака екипа ја дала све од себе да прође даље. Након два одиграна кола, јавио се проблем са непарним
бројем екипа. Због тога је морала да се одигра групна фаза ради елиминације једне екипе. У тој групи
су биле екипе одељења I/1, III/3, IV/2, IV/1.
Пошто су остале четири екипе, одржано је полуфинале, у ком су се судариле екипе IV/1 и I/1, односно
IV/2 i III/3. Утакмица између IV/1 и I/1 завршена је у регуларном времену са 5:3, док је у другој
утакмици након регуларног времена резултат био 4:4 тако да су се пуцали пенали, при чему је екипа
III/3 показала бољу прецизност и концентрацију и докопала се финала.
Финале је одржано 27. јануара између екипа IV/1 и III/3. У првом полувремену екипа III/3 је имала
неколико добрих шанси, али је голман екипе IV/1 био на висини задатка, па се на паузу се отишло са
резултатом 0:0.
Почетак другог полувремена обележила је знатно боља игра екипе из IV/1, која врло брзо долази до
водства. Ни после постигнутог гола нису се опустили, већ су наставили са фантастичном игром, да би
на крају резултат био 5:0. Осим титуле најбоље школске екипе у фудбалу, ове године су додељене
награде најбољег играча, најбољег голмана и
најбољег стрелца. За најбољег играча турнира
проглашен је Амир Зека са Рудника из екипе I/1, за
најбољег голмана проглашен је Владимир Спасић
из Ниша из екипе IV/1 док је за најбољег стрелца
проглашен Мустафа Себастијан из Алексинаца
такође из екипе IV/1 са постигнутих 18 голова.
Приредио: Немања Тодоровић, 4/1
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Лајонел Меси
Лајонел Меси (Lionel Andrés Messi) важи за најбољег фудбалера на планети у последњих пар година.
Рођен је 24 . јуна 1987. године у граду Росарио, Санта Фе у Аргентина.
Његова игра на терену очарава сваког ко га посматра, његови магични потези доказују зашто је
најбољи на свету. Месси је узор сваком фудбалуру, оста је постован и цењен. На терену, он не показује
дрскост као остали фудбалери. Када постигне гол, он увек подиже два прста према небу, посвећује гол
својој баки. Када је фаулиран, он не претерује у свом болу...
Живи са својим оцем у предграђу Барселоне. За разлику од других саиграча и фудбалера, ретко се виђа
по ноћним клубовима, баровима, дискотекама.
Меси може донети одлуку на терену у било ком тренутку како ће се завршити утакмица, јер је као
„чаробњак“. Игра „леп“ фудбал, без фаулова и грешака, увек тачно процењено и прецизно. Не сматра
никог ривалом, за сваког има позитивно мишљење...
На питање како види свој успех одговорио је:
,,Сваки пут када почне нова сезона, ја почнем са циљам да постигнем све, без обзира шта сам
постигао у прошлој сезони. Ја сам увек у
потрази.’’
На питање како је развио своје вештине:
,,Из године у годину сам одрастао и био бољи.
Имао сам среће да поред себе имам добре
колеге, и то је помогло оваквој игри. Напорно
тренирам и то се исплати.’’
Како се осећа кад изгуби:
,,То се види на мом лицу. Тужан сам не желим
ни са ким да причам, повучем се у себе,
одмотавам целу утакмицу - где смо погрешили,
шта није ваљало, зашто нисмо победили...’’
Приредио: Александар Радовановић, 4/1
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Обожаваш брзину? Волиш мото-трке? Формула 1 је закон!
Волиш и филмове? Наравно! Свиђа ти се Iron man и баш ти је кул оно експериментисање
материјалима? Уф, материјали! То је назив једног твог предмета?
И сад се већ питате какве везе има Формула 1 и Iron man са Материјалима? Свакакве!
Кроз историју можемо пратити развој материјала и њихову важност у свакодневној употреби. У
почетку је човек узимао материјале из природе, а тек у новијој историји, користећи квантитативна
знања

из

математике,

физике,

итд.

откривају

се

поступци

за

добијање

материјала.

Број нових материјала у употреби експоненцијално расте, посебно посљедњих неколико година. Неки
примери револуционарних примена материјала заснованих на познатим истраживањима јесу
полупроводници и силицијумски чип у рачунару, те оптичка влакна за пренос информација.
Примена нових материјала заиста је широка и концентрирана је на утицај у спорту, и то у Формули 1 и
у тенису. Док у тенису избор материјала утиче на резултате и здравље спортиста, у Формули 1 он је
један од виталних факрора који возачу могу спасити живот.
Формула 1 као типичан пример Monocoque конструкције
Monocoque - француска реч за врсту каросерије. Ради се о сигурносној каросерији израђеној од смеше
угљеничног влакна која прави заштитну шкољку око возача. Окружена је структурама које се могу
деформисати и које апсорбирају енергију у случају несреће.Моноцоqуе конструкција уведена је у
"предкарбонско" доба. Оваква је (условно речено) шасија поставила нове стандарде у смањењу укупне
тежине болида, подижући чак и чврстоћу целе конструкције, а тиме и сигурност возача која је у тим
временима била прилично крхка. Прве
monocoque конструкције болида Формуле 1
биле су израђене од алуминијумских лимова,
али

у

осамдесетим

замијенили

бољи

су

их

материјали

годинама
(кевлар

и

карбон – угљенична влакна), пре свега због
високе цене материјала и израде.
Употреба одређених материјала за
поједине делове аутомобила
МЕТАЛ – од металних цеви и шина некада су се израђивале шасије;
Алуминијум – даанас се шасије израђују од алуминијума у комбинацији с његовим легурама.
Алуминијум се може до краја искористити за израду целог аутомобила.
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КЕВЛАР - арамид, скраћени назив за ароматични
полиамид. Хемијски назив за кевлар је
полипарафениленетерефталамид, познатији као
параарамид. Арамидни прстен пружа кевлару термичку
стабилност, а параструктура му пружа велику чврстоћу и
модул. Кевлар је данас једно од најважнијих органских
влакана које је човјек успео произвести. Пет пута је јачи од
челика с једнаком тежином. Употребљава се у различитим
облицима и у безброј апликација – од непробојних
панцирских кошуља до подводних каблова, падобрана,
свемирских летелица и савремених аутомобила.
НОРИЛ - пластика чија је предност што се након лакших
удараца враћа у почетни облик. Од њега се раде
блатобрани који су лакши од металних те су потпуно
отпорни на корозију.
УГЉЕНИЧНА ВЛАКНА - коришћењем аутоматских
процеса развијених у индустрији текстила од њих се раде
конусни елементи, тј. елементи који служе као примарна
зона апсорпције енергије у случају судара. Прва шасија од
угљичних влакана за Ф1 болид начињена је 1982. године.
Угљенична влакна су материјал без којега је све
незамислива модерна Формула 1, а који је с временом
постао и саставним делом врхунских спортских
аутомобила. Због своје чврстоће и мале специфичне масе
постаје сваким даном све занимљивији и произвођачима
великосеријских аутомобила. Богато искуство на овом
пољу поседују посебно Италијани, чије су марке Ферари и
Ламборгџини већ одавно усвојиле технологију употребе
угљичних влакана.

Dio
bolida

Materijal

Svojstva materijala

M – Benz W 154 Silver Arrov – 1938.g.
šasija

karoseri
ja

element
i
šasije

nikal –
molibden krom
(Hastelloy)

-zatezna
čvrstoća
N/mm2
- gustina 9270 kg/m3
- tačka topljenja 1453 °C
- modul elastičnosti 210000
N/mm2

aluminijum

- zatezna čvrstoća 40 – 180
N/mm2
- gustina 2700 kg/m3
- tačka topljenja 660 °C
- modul elastičnosti 69000
N/mm2
- granica razvlačenja 20 –
120 N/mm2

čelik

- zatezna čvrstoća 330 – 700
N/mm2
- gustina 7850 kg/m3
- tačka topljenja 1600 °C
- modul elastičnosti 210000
N/mm2
- granica razvlačenja 190 –
370 N/mm2

Maks.
brzina:

330 km/h
Ferrari F
- šasija ugljenična

Masa bolida: 980 kg
150 – 2011.g.
- zatezna čvrstoća 1500 –

kočnice

vlakna

4800 N/mm2
- gustina 1780 – 2150
kg/m3
- modul elastičnosti 22800
– 72400 N/mm2

karoseri
ja

kevlar

- zatezna čvrstoćа 3600 –

element
i
šasije

755

2

4100 N/mm
ТИТАН - убраја се у врло раширене елементе. У природи
- gustina 1440 kg/m3
- modul elastičnosti 131000
се налази као рутил и илменит. Индустријска је
N/mm2
производња почела након Другог светског рата, када се Maks.
спознало да је титан због своје мале густине, високог brzina: 310 km/h Masa bolida: 640 kg
топљења и добрих механичких својстава метал савременог доба. Због тих се својстава употребљава као
материјал за израду мотора болида Ф1.
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