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Плус, лист ученика и наставника
Техничке школе ,,Прота Стеван Димитријевић''
Алексинац
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Вечита главобоља свих редакција - о
чему

писати

у

новом

броју?

Школски

летопис, стваралаштво ученика, јубилеји,
пороци и ето новог школског листа налик
стотинама.
другачије.

Ми

смо

Желели

желели

смо

нешто

да

будемо

занимљиви и нови, оригинални.
Наша мала редакција је онда решила да
се у овом броју листа бавимо темама које
су занимљиве младима. Разговарали смо школа ,,смарање’’, зашто су ,,маторци’’
шта да бирамо - музика? Не, не слушају досадни,

зашто

немамо

стрпљења,

сви исту музику, неки ће рећи да је времена, живаца...
фђглупо. Видео-игрице? Ни оне нису свима

Запитали смо се да ли заиста живимо

заминљиве, а и ово није форма која би новим начином живота или се све понавља
била погодна да их представимо.
још

воле

гледиште

млади? Љубав.
да

Да,

заузмемо?

Шта –

али

Ако

осећања,

мода,

обичаји,

понашање,

које манири, навике?

будемо

Откад је света и века, неке се улоге

романтични, момци ће рећи да је лист нису мењале, само су се облици њиховог
лимунда. Ако говоримо о сексуланости и испољавања временом мењали - девојке
заштити и сл. практичним стварима, чекају

своје

принчеве,

жене

рађају,

девојке ће нам спочитавати све оне велике мушкарци ратују, љубав је вечита...
љубави - Ану и Вронског, Ромеа и Јулију,

Многи ће рећи да данас нема принчева,

Париса и Хелену. А, ако уопште причамо породица је разорена, мушкарци се више не
о

љубави,

на

један

или

други

начин, надмећу,

а

љубав

је

усмрћена

професори ће рећи - зар је ово тема за користољубљем. Да ли је заиста тако?

један

школски

лист,

а

родитељи

ће

поновити ону чувену реченицу - Овога није

било у моје време!
Нађосмо се у чуду. Шта сад да радимо?
Е, управо ово родитељско паметовање
дало нам је идеју. Зашто се не бисмо
бавили феноменом времена?! Можда ту
нађемо

одговор

на

то

зашто

нам

Уживајте у нашим запажањима!
Ваша редакција
Човек је господар свих оних речи које
никада није изговорио, као и роб свега
онога што му је измакло!

је
2

Чекање
Разбила сам сат
Лутајући мрачном улицом
Изгубила сам појам о времену
Лутајући пронашла сам столицу
Зелене боје на напуштеној железничкој
станици
Осећала сам да је цела вечност прошла
Чекајући некога

Затворила

си

ме

тамо

где

нема

људске душе, где нема светлости,
ваздуха ни љубави... Само мрак, клупа
и ја.
Прикован сам за тло трулог дрвета
које

нема

снаге

да

издрзи

моју

тежину, ниси могла ни ти.
Не осуђујем те. Ти си једина особа

Одједном је наишао воз

коју не проклињем, иако презирем

И шине су кренуле да плачу

живот. Можда и ниси људско биће, не!

Воз одлази

Не!

Ти

ниси

Ти си

Опићу се

најскупље комаде испране данашњице.

Уложићу га у сећања
Петак 13.
Смирује ме јутро које лагано певуши

моје

биће.

Преко пута мене се отворише врата кафане
Нећу потрошити новац у кафани

прах

људско

жеље уклесан

у

О, жено мила! Жено драга, ослободи
ме! Ове клетве, ове самоће, ове језе..
Не.. Ја тебе не мрзим, нити си ти
крива

за

мој

мамурлук,

испијање

Доноси ми витез доручак у кревету

последње боце црног задовољства и

Клања се

поломљених

Овог дана сам ја краљица
Поред шољице кафе проналазим парче папира

излога

у

Кнез

Михајловој...

Слова су избледела

Желим да ти пошаљем речи које

Пише у левом углу "петак 13."

захвалност

Номинујем бол да ми одговори осмехом
Не желим да ми се данас руга

значе.

Желим

да

ти

подарим осећање љубави због књиге

Данас славимо

коју

Славимо смисао лажи

коначно упознам себе и сазнам ко сам

Опомињемо прељубу
Подржавамо затвор Петак је,

ми

баци

из

сијалице.

Можда

био 38 година.

Петак је 13.
Обликујем лице према времену
Бићу баксуз

Милена Живић, 4/1
У љубави сте настали, у љубави цветајте.
Шилер
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Неко ће рећи да не постоје свевремене теме, али ми овим чланком желимо да вас изазовемо - да ли сте у то
сигурни? Зар нису омиљене теме већине мушкараца - аутомобили, спорт и жене? Да, али то је данас, аутомобила
није било пре пет векова! Било је коња, ратова и турнира. Само су некада бригу бринули о својим коњима, данас то
чине за аутомобиле и моторе, једнаким жаром их ,,негују’’, њима се хвале, диве им се, усавршавају их.
Данас нема ратова, не може се говорити о томе. Тако је, али спортских надметања и истог жара за победом.
И на крају - наклоност женама је неоспорна, али сада је однос према женама другачији. Убеђени да су младалачки
снови о принцу на белом коњу који не говори дружини о деви која га чека, оствариви, тему о витезовима и витештву
оставићемо за ,,женску’’ рубрику, а ми ћемо се позабавити љубимцима.
Реч

„аутомобил“

је

грчког

порекла

грчки

језик "άυτο" („ауто“), самостално и латинског
порекла

латински

језик

"m ob ilis"

у

значењу покретан. Аутомобил је етимолошки
дефинисан

као

самостално

се

крећуће

саобраћајно средство који није зависан на
трачницама или тролама и за чије кретање нису
потребне животиње или људске снаге и које се
креће захваљујући своме властитом погону.
Најзначајнија историја аутомобила се почиње
писати крајем 18. века када су били реализовани
први

експерименти

са

возилима

који

су

покретани помоћу парне машине. Ка његовим
првим конструкторима спадали су Шкот Џејмс
Ват и Француз Николас Жозеф Кињо. Парна
машина је 1769. године одвозила четири путника и развијала је брзину од 9 км за час.Почетак 19. века био је стално
доменом парних машина које су се постепено побољшавали. Промене су настале у другој половини 19. века када је
конструкторима пошло да направе први мотор са унутрашњим сагоревањем. У годинама 1862. све до 1866.
је Николас Ото развио мотор са унутрашњим сагоревањем.
Развој данашњих аутомобила је почео 1885. године када је у Немачкој у Манхајму Карл Бенц патентирао своју
моторну триколицу. Године 1887. сасвим независно од Карла Бенца почиње градња аутомобила од Готлиба
Дајмлера који је код изградње мотора сарађивао саВилхелмом Мајбахом. 1897. године Аустријанац Рудолф
Дизел усавршио је мотор.
Први аутомобил у тадашњу Србију дошао је 1903.
године, у Београд. Купио га је трговац Божа
Радуловић, у једној фабрици у Аустрији (по неким
изворима у Чешкој). Возило је у Београд стигло 3.
априла 1903. године, возом и са фабричким
шофером. Газда Божа га никада није возио, већ је
као шофера ангажовао извесног Срету Костића,
који је тако постао први возач у Србији.
Приредили: Стефан Васић , 3/4
Милош Влајић, 3/4
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Још у старој Југославији Алексинац је важио за град са највише аутомобила по глави становника после шампиона Љубљане. По гужви на улицама нашег малог града, чини се да и даље имамо сличну титулу.
Ипак, везу Алексинца и ферарија тешко да знамо или верујемо у њу. Мислите да је нема? Е, па варате се!

Горан Поповић рођен је у Алексинцу. Дипломирао је
индустријски дизајн на Универзитету у Београдуу.
Поповић као студент почео је да ради на различитим
пројектима као графички и индустријски дизајнер.
Радио је на дизајну луксузних јахти у Италији да раде
на дизајну. После дипломирања је почео да ради у
Београду, али после награде на великом међунароном
такмичењу Пининфарина почео је да ради у овој
фирми у Торину. И данас ради у Торину, у
дизајнерском студију у коме је као старији партнер.
Најзначајнијим његовим
Да ли мислите да је за неког из Источне Европе и Балкана теже добити
пројектима сматрају се:
посао као дизајнер аутомобила у односу на неког са Запада?

Pininfarina Blue Car,
Ово није препрека. Данас, то је већи проблем, јер постоје многе школе
concept
дизајна. Занимање дизајнер у последњих неколико година постала

JAC A-Class Hatchback
веома популарна, доста младих талената који желе да успе у

JAC A-Class Sedan
аутомобилској индустрији. Наравно, број је ограничен. То је проблем.

Ferrari F430, interior

Ferrari 360 Modena

Daewoo Nubira

Ferrari 550 Maranello, interior
Међутим, пут некога ко жели да
постане дизајнер, другачији је, ако
долази из Београда или, на пример, из
Париза?
Ја не знам да ли је исти, али веома
различит није. Седамдесетих година,
када сам био у потрази за
информацијама но ономе што се
тражи у аутомобилској индустрији - који
материјали, како изгледају
презентације, требало ми је много
напора да добијем те важне
податке.Данас, млади све знају, јер
срећом имају приступ информацијама
у припреми за рад. Уверен сам д аје
само један елемент важан за
постизање успеха, а то је таленат.

Преузето са:
http://www.zurnal24.si/clovek-ki-ustvarja-ferrarije-clanek-46449
http://www.granstudio.com/people, 12. 1. 2016.
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Када се „бубамара” закотрља, свет се умири. Стотине милиона људи обожавају фудбалску игру јер доноси
задовољство и срећу. Због тога се и каже да је фудбал најважнија споредна ствар на свету.

Фудбал од
енгл.еских
речи ,,foot’’
стопало
и ,,ball’’ лопта јесте
колективни
спорт који се
игра између
две екипе,
састављене
од по једанаест играча. Игра се фудбалском
лоптом на правоугаоном игралишту с травнатом или
вештачком подлогом.Голови су смештени један
насупрот другом на крају уже стране игралишта. Циљ
игре је убацити лопту у противнички гол било којим
делом тела осим руком. Једино голман може у
ограниченом простору, такозваномшеснаестерцу,
играти руком. Победник утакмице је екипа која на
крају утакмице постигне више голова (погодака).
Игре
које
су
се
темељиле
на
шутирању лопте одигравале су се у многим земљама
током историје. Најстарија игра о којој постоје
документи је цују[1], која се помиње током војних
вежби за време династије Чин у Кини (255.-206.
пре нове ере). Остале прадавне игре биле
су кемари у Јапану и харпастум у Старом Риму.
Правила фудбалске игре су донета средином 19.
века да би коначно ујединила све врсте фудбала
које су се играле по разним школама широм Велике
Британије. Прва су правила измишљена
у Кембриџу 1848, али нису била усвојена. Током 50их година 19. века бројни клубови у државама
с енглеским као матерњим језиком играли су
фудбал који се разликовао од једног до другог места.
Неки су клубови доносили сопствена правила, а
најпознатија су била „Шефилдска фудбалска
правила“ из 1867. Такође, 1862, Џон Чарлс Тринг
изнео је своју врсту правила која су имала утицаја у
стварању првих „фиксних“ правила. Сва ова
правила су имала позитивну последицу; стварање
првог фудбалског савеза, дана 26. октобра 1863..
Прво окупљање савеза било је у Freemason's Tavern
у улици Great Queen Street у Лондону.

У Freemason's Tavern, током пет сусрета
између октобра и децембра, донета су службена
правила која су, с мањим изменама, на снази и
данас.
На
завршном
састанку,
клуб Blackheath повукао се из савеза због
избацивања два правила - прво, у којем је писало да
је допуштено играти руком било где на терену и
друго, у којем је дозвољено ударање по ногама.
Данас, правила доноси ИФАБ (International Football
Association Board). Ово је тело основано 1886.
после састанка у Манчестеру.На том састанку су
учествовали,
осим
енглеског,
и шкотски, велшки и ирски фудбалски савез.
Најстарије фудбалско такмичење је енглески ФА куп,
први пут одржан 1872.[5] Енглеска је такође дом
најстарије лиге, основане 1888. од стране Астон
Виле. Оригинални систем такмичења окупљао је 12
екипа из средње и северне Енглеске. ФИФА је
основана 1904. у Паризу, обећавши да ће
поштовати и покушати да унапреди фудбалска
правила. Повећана популарност фудбала на
међународном нивоу довела је да ИФАБ прими
ФИФА-у под своје окриље 1913. године. У данашње
време, ИФАБ се састоји од четири члана из ФИФА-е,
као и од једног представника из сваког од
четири британска савеза.
Данас, фудбал свој статус најпопуларнијег спорта на
свету дугује једноставним правилима и минималној
опреми. Фудбал се данас игра на професионалном
нивоу у више од двеста земаља света, а занимљиво
је напоменути да је, према ФИФА-и, већи број
аматера него професионалаца. Такође, ФИФА
је 2001. објавила да преко 250 милиона људи игра
фудбал редовно за неки професионални или
аматерски клуб.
У великом делу света, фудбал због чињенице да
је екипни спорт, зближава људе и побољшава
односе између места, градова, па чак и
држава.Америчка ТВ-станица „ЕСПН“ тврди да је
пласман Обале Слоноваче на Светском првенству
2006. прекинуо грађански рат у тој афричкој земљи.
Приредили:
Младен Миљковић, 3/4
Ђорђе Михајловић, 3/4
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Мало познати податак јесте да је члан репрезентације
Југославије на првом светском првенству 1930. у Уругвају
био један Алексинчанин. Међу фудбалерима, на које је
актуелни филм оживео сећања, а који су тада имали статус
народних хероја, налазио се и Драгослав Михајловић –
Вампир, рођен 13. децембра 1906. у Алексинцу, у
учитељској породици, од мајке Јелке и оца
Николе. Михајловић је направио прве фудбалске кораке у
Алексинцу у тадашњем ,,Делиграду”, а касније се са
породицом сели за Београд, где је играо левог бека у БСКу, а одликовала га је оштрина у дуелима и изузетна снага,
па је тако и заслужио надимак Вампир.
За репрезентацију је дебитовао 13. јуна 1930. на пријатељској утакмици у Софији, против
Бугарске (2:2), када су екипу сачињавали само београдски фудбалери. Био је један од одабраних
за пут на 1. Светско првенство у Монтевидео где је одиграо све три утакмице, али је читава
његова каријера репрезентативца стала у те
четири утакмице током јуна и јула 1930.
На утакмици против Славије у Прагу 23.
новембра 1930. тешко је сломио ногу и
морао је да заврши каријеру са само 24
године.
Још као играч запослио се у полицији и остао
на том послу до 1944, када је одлучио да оде
из земље и никада се није вратио.
Отишао је у Аустралију где је од 1950. до
1960. тренирао ЈУСТ, клуб југословенских
исељеника. Такође је тренирао екипу СЦ Сале
Цитy. Умро је од обољења на бубрезима.
18.јуна 1978. у Сејлу у Аустралији.
Мало је познато да је Фк ,,Делиград " за који је играо некада Драгослав Михајловић био један од
најстаријих клубова у Србији. Клубови који су у Србији основани пре Делиграда су:
- Прво српско друштво за игру с лоптом - Београд, 1899.
- Бачка - Суботица, 1901.
- Сокол - Београд, 1903.
- Шумадија - Крагујевац, 1903.
- Српски мач - Београд, 1906.
Прву фудбалску лопту у Алексинац је донео др Јосиф Буцек, вративши се са студија из Чешке.
Прве утакмице у Алексинцу играли су између себе тимови Гимназије и Учитељске школе.
Сачуван је и резултат 1.утакмице, коју је судио сам др Буцек био је 4:3 за Гимназију. Онда је
помама за "лоптањем" освојила цео град и 1908. је основан
градски клуб.
Штета што су комунисти овај клуб угасили после 2. светског рата.
Разлог за гашење је што је Делиград играо утакмице и за време
рата. Иначе, од оснивања па све до гашења Делиград је био
најбољи алексиначки клуб, квалитативно много изнад свих
осталих, који су се оснивали и гасили. У управи су увек били
најутицајнији Алексинчани, а играти тада за Делиград је била
ствар престижа.
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Често се дешава да ће отац у прекор сину убацити ВОЈСКУ и некадашње време када се ,,знала команда’’ и ишло у
војску. Много је мушкараца који читав живот препричавају догодовштие из војног живота, и у томе налазе
равнотежу за женско кукање изазвано сећањима на порођај.

Војском се назива оружана сила једне државе која
је намењена за одбрану земље од спољњег
непријатеља, као и за извршавање других задатака
које јој додели државно руководство. Сврха
постојања војске није само вођење рата. Војска се
користи и за извођење мировних операција, као и
за подршку другим државним институцијама у
случајевима невојног угрожавања безбедности
( п р и р о д н е
и
и н д у с т р и ј к е
несреће, тероризам, организовани криминал итд).
Од Косовоског боја до данашњих дана свест од
потреби заштите родног огњишта дубоко је
укорењена у свести човека овог простора. У доба
Немањића ратовали су великаши за превласт,
територију и личне интересе, док се Европом
пронео глас о Србима као добрим ратницима.
Марија Терезија, владарка великог царства, била ја
одлично
упозната
са
способностима
ових ,,заосталих’’ ратника, па им је понудила
договор који је њима личио на ослобођење, а њој
јасно значио штит од турских насртаја. Хајдуци су
бранили част српског рода, када су моћнији од
обичног човека одлучили да су сеобе једини спас.
Ипак, душевно расположење српског становништва
у једном тренутку почетком 1804. године
превагнуло је на ону страну где се једини излаз још
видео у подизању оружја којим би се обезбедили
правда и право. Та коначна одлука пала је у Орашцу
на Сретење. Био је то тада неизвесан подухват у
најсложенијим политичким условима ондашње
Европе.
Заједно са оружаном борбом на просторима где су
живели Срби полако се развијала и
свест где је средиште њихове
државности. Појам Србије настаће
тек као последица устанка и
прерастања борбе за аутономију у
оквиру турског поретка у борбу за
самосталну државу. Тај преображај
десио се 1806. године, после
великих српских војних победа.
Победе над турском војском код
Иванковца, Мишара, Делиграда,
али и улазак у Београд, дале су
устанку међународни значај, он
постаје вододелница за ондашње
велике силе. Устаници су поразили

не само турску војску већ, нехотично, и Наполеона,
који ју је опремао и војнички инструисао да удари из
три правца, цара који је свако одступање Турске
видео као напредовање Русије.
Мада готово неписмени и без стручних војних
школа, вође устанка и војске правилно цене
стратешке елементе у политичком одлучивању,
место војске и војне претње на првом месту.
Трпели су поразе, нису се добро сналазили у
политичким играма великих сила, али никад нису
одустајали од одбране отаџбине.
У традицијама старе српске војске, од којих су неке
пренете и у војску Краљевине Југославије, истакнуто
место имали су бојеви из Првог српског устанка и
личности Карађорђа, кнеза Милоша, Хајдук-Вељка,
Танаска Рајића. Доминантни утицај на развој српске
војске и војне мисли доћи ће из Француске. У Првом
светском официри школовани у Француској збуниће
много надмоћнијег непријатеља потврђујући славну
прошлост српске војске и спремност да се и у
будућности суочи са свим проблемима.
Данас је српска војска професионализована, а
добровољно служење војног рока омогућено је
регрутима, женама и лицима у резервном саставу
која су извршила цивилну службу или одслужила
војни рок без оружја. Ипак, доба испраћања синова
на одлужење војног рока, чини се, прошло је, иако
многи са сетом причају о војничким данима и
препричавају их скоро читавог живота.
Приредио Петар Богданић, 3/6
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У један чланак никако не може стати прича о војној традицији Алексинца, али свакако ће бити вредно поменути
неколико имена и историјских чињеница - Милосав Трифунац, Миодраг Дамјановић и Коњичка касарна, тј. 190.
коњички пук.

На слици је Милосав Трифунац (Тривунац), трговац посланик за варош Алексинац на
Светоандрејској скупштини на којој је био изабран члана делегације која иде у
Букурешт да честита кнезу Милошу повратак на престо и допрати га у Србију.
Милосав Трифунац био је у Првом српско-турском рату 1876-1877. командир
алексиначког батаљона прве класе, који су чинили војници алексиначког среза .
Батаљон се добро исказао у борби на Мрамору 2. јула 1876. због чега је Трифунац
одликован медаљом за храброст.
Извод из дела Др Владана Ђорђевића Српско-турски рат, Београд, 1907.
Наш мали град може се подичити и чињеницом да је једини бригадни генерал пре 1937. рођен
у Алексинцу.
Миодраг Дамјановић – Чика Бели (Алексинац, 16. јануар 1893 — Хановер, 4. август 1956) био
је бригадни генерал у војсци Краљевине Југославије, шеф кабинета председника владе Милана
Недића, командант Српског добровољачког корпуса и заменик командата у Југословенској
војсци у отаџбини током Другог светског рата. Након рата био је командант Југословенске
војске ван отаџбине током боравка у савезничким логорима.
Миодраг Дамјановић био је Србијанац старога кова, домаће васпитање и родољубље понео је
од куће, као и љубав према униформи и војничком позиву. Из ослободилачких ратова 1912. –
1918. артиљеријски капетан I класе М. Дамјановић излази окићен са три медаље за храброст
''Милош Обилић'', две златне и једном сребрном.
Биографија на http://www.czipm.org/damjanovic.html
Крајем јула и почетком августа 1945. Врховна команда издаје наредбу да се формирају 3 самосталне коњицке
бригаде - -10.коњичка бригада у Нишу, 11. коњичка бригада у Чаковцу са појединим деловима у Вараждину и
12.коњицка бригада у Суботици.
Крајем 1945.године формира се коњичка школа у Земуну, а 1952. се преименује у Коњички школски центар и
преместа се у Вршац. Школовање је трајало 11месеци. Половином 1949. инспекција коњице се преименује у
Команду коњице, извршене су реформе и према мобилизацијском развоју тадашње ЈА 1949. годинене 190.
коњички пук мсмештен је у Алексинцу.
У духу наредбе врховног команданта ЈНА од 27. бјула 1959. дана 5.августа 1959, коњичке јединице су расформиране
због развоја механизованих и тенковских јединица.
Касарна ,,Делиград’’ у Алекинцу активно је
коришћена до пре пар година. Сада овај велики
комплекс чека решење статуса као добар плен
инвеститора, али и уз сетну наду Алексинчана да
ће се војска вратити у наш мали град, као и митско
понављање аманета дародавца земљишта Проте
Стевана Димтирјевића да се дарована земља
може користити само за касарну.
Извори:
https://sr.wikipedia.org/sr/Миодраг_Дамјановић
http://jna-sfrj.forum-aktiv.com/t896-konjica-19451959
http://www.paluba.info/smf/index.php?
topic=18711.90
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Када је обезбедио храну, станиште и породицу и и тиме обезбедио опстанак, човек је пожелео и да се забави. Без
обзира да ли игра, пева, слика, глуми... човек вековима задовољава своју креативност уметношћу, која је
недељива, бесполна и вечна. На реду су филм, музика и књиге..
Филм је уметност, често називана и ,,седмом уметношћу’’,
будући да је најмлађа од седам уметности, а тај назив је
први употребио Рићото Канудо 1911. године у „Манифесту
седме уметности“.
Први филм настао је пре више од сто година. Његови
творци су браћа Лимијер. Приказан је у Паризу, 28.
децембра 1895. године. Трајао је свега неколико минута и
представљао је долазак воза на железничку станицу.
Приликом пројекције људи су, видевши да им воз иде у
сусрет, почели да вриште и беже по сали, не знајући да је
то само пројектовано на платну. Исти филм је
у Србији приказан шест месеци касније, 1896. године у
кафани браће Савић код зграде Албаније, „Код златног
крста“. За прво српско филмско остварење проглашен је
филм под називом Живот и дела бесмртног Вожда
Карађорђа у режији Чича Илије Станојевића.
У почетку, филмови су били кратки, неми (безвучни) и црно-бели. Звезде немих филмова су умеле да се изражавају
без речи, користећи руке и изразе лица на помало пренаглашен начин. Публику нису дозивали у биоскопе
бљештавилом сцениграфије, специјалним ефектима и постпродукцијсом рекламом,већ умећем, причом и поуком. И
данас са посебним уважавањем филмски критичари говоре о Чарлију
Чаплину, Грети Гарбо, Рудолфу Валентину.
Све се променило са развојем технологије и открићем звучних
филмова 1927. године. Многи глумци који су имали изражен страни нагласак
или пискаве гласове остали су без посла, као на пример Џон Гилберт (1899 –
1936), неприкосновена звезда немог филма или Пољакиња Пола
Негри (1894 – 1987). Многи филмски уметници снимали су прво слику, а звук
додавали накнадно. Касније су се досетили да микрофоне сакрију у декору,
али је и та идеја имала један пропуст, глумци нису смели много да се
померају. Тек кад су микрофоне окачили о нарочите пецаљке које микромани
померају, као што се и данас ради, звучни филми су снимани без тешкоћа.
Унапређењем технологије, унапређен је и филм. Крајем 20. века настали су
први филмови савремене технологије који делује реалније у односу на
њихове претходнике. У тешким и
опасним сценама ангажовани су
каскадери, а експлозије су намештене
помоћу специјалних ефеката. У
постпродукцији су неки делови
компјутерски обрађивани. Тако је
филм унапређен и модернизован.
Један од првих оваквих филмова је
"Кинг Конг" (1933.) у коме је лутка
гориле величине 60 центиметара анимација и рачунарском
обрадом изгледала већа од Њујоршких солитера.
Ја волим савремене филмове, али поштујем културу немог филма. Време када
су ови филмови снимани назива се ,,златним добом Холивуда’’. Иако више
волим савремене филмове, сигуран сам да ово доба није случајно добило тај
назив.
Данас се више говори о филмској индустрији, него о филмској уметности.
Снимају се високобуџетни филмови пуни специјалних ефеката и повлађивања
публици. Ничим нас не изненађују, осим степеном суровости и појачавањем
свега до неслућених, често ненормалних граница.
Приредио: Немања Миленковић, 3/4
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Алексинац - град рудара чији рудник више не ради, али и град дуге традиције позоришног живота, град Фестивала
првоизведених представа, родно место најпознатије таште југословенске кинематографије гђе Николајевићке
из ,,Позоришта у кући’’, чувене Златане из серије ,,Село гори, а баба се чешља’’, Слобе из серије ,,Неки нови
клинци’’.

Глумица Олга Ивановић, чувена
Николајевићка из популарне серије
Позориште у кући, рођена је у
Алексинцу. Ова улога која је
обележила њену дугогодишњу плодну
каријеру донела јој је велику
популарност, али и проблем, јер су је
гледаоци умногоме идентификовали са ликом џангризаве таште. Помало у сенци остале су њене друге улоге
из бројних позоришних представа и ТВ серија, 'Николајевићка' је, између осталог, тумачила и ликове из
Крлежиних, Шекспирових, Хавелових и дела Аце Поповића.
,,Дошло је ослобођење и ја сам се укључила у све акције у којима су омладинци имали главну реч, па
између осталог и у аматерску групу која је припремала рецитале и приредбе са којима се гостовало по
околним селима. Тако сам у том аматерском позоришту открила други део своје личности.
Па и поред свега тога, још увек нисам била начисто шта ћу ја сад; још увек ми се чинило да тај глумачки пут
није никакав пут, да бити глумац и није право занимање - као што је било бити лекар!
Без обзира на то, црв у мени је радио...
У то време у Алексинцу је импровизована још једна болница која је углавном примала рањенике из нишке
болнице, оне чије су ране биле само залечене и који је сада требало код нас да наставе са лечењем.
Шеф ове импровизоване болнице била је једна лекарка опште праксе, а одмах после ње, по хијерархији,
долазила сам ја - са једним семестром медицине. Наравно, звали су ме "докторка" и ја сам се осећала
силно корисном, а и важном. И верујем - да се није догодило ово о чему ћу сада да вам кажем - да бих
наставила студије медицине и данас била лекар. Међутим...

Олга Одаловић рођена је 29. августа 1958. године у Цељу, у
Словенији, одакле је њена мама Марија, док је сада покојни отац
Павао био рударски инжењер. Живећи у радничкој породици,
позната глумица је од малих ногу научила како све у животу мора
сама да обезбеди. Лета која је проводила у Лици код баке Евице
посебно су јој се урезала у сећање, па и данас у истом маниру
покушава да васпита своје наследнике, сина Јакова (22) и ћерку
Ленку (13) које је добила током две и
по деценије срећне брачне заједнице
са својим колегом Драганом
Петровићем Пелетом (49). Олга се
све чешће присећа свог одрастања
жалећи за прошлим временима која
су била много безбрижнија и не крије
да њеном темпераменту више
одговара живот у мањем граду, а
посебно место у Олгином срцу
заузима Алексинац у који се
преселила са својим родитељима
када је имала три године.

Боје млађег тима глумаца српске
сцене рођених у алексинцу
предводи Андреј Шепетковски,
филмски, позоришни и
телевизијски глумац. Рођен је 5.
марта 1974. у Алексинцу.
Ванредни је професор на
Академији лепих уметности у
Београду
од 2005.
године.
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Музика може да промени свет, зато што музика може да промени човека.
Боно Вокс

Историја гитаре
Верује се да историја гитаре
почињје
Блиског

још

из

антитичког

истока(Вавилон).У

Египту и Риму су постајали
инструменти за које се може
сматрати

да

су

претече

данашње гитаре. Италија је у 17.
веку

била престоница

света

гитаре.У Француској, гитара је
постала инструмент високих и
богатих

слојева

италијански

друштва.

композитори

су

компоновали

гитаре на свету) је осмислио тест снаге,

огроман број дела на гитари. Тако да су свирачи

издржљивости за вратове гитара, тако што

на гитари и људи који су правили гитаре

би гитаре постављао између две столице и

пропутовали већи део света. Највазнији фактор

стајао на њима.

у развоју гитаре је одиграо тренутак када је 

Компанија Фендер направи око 90.000

уведена и шеста жица на гитари током средине

жица дневно. То је више од 20.000 миља

18. века. Музика на гитари страховито брзо

годишње, довољно да се обавије око

напредује у Шпанији током 19. века. Гитара

земље.

сваким даном постаје све популарнија.



Лес Паул (амерички кантри, блуз гитариста
и

Занимљивости о гитарама

произвођач

гитара)

доживео

је

собраћајну несрећу, и замолио је доктора
да му трајно постави руку у позицији за



Најмања

гитара

на

свету

је

10

свирање гитаре.

микрометара дугачка, са жицама од 50
нанометара(100 атома )у ширини.


Извор:

Франц Шуберт је компоновао своју музику http://svetgitara.com/kratke-zanimljivosti-o-gitarama/
на гитари која је висила са куке изнад http://svetgitara.com/nesto-vise-o-istoriji-gitare/
његовог кревета, јер није могао да
приушти себи клавир.



Текст приредио: Мирослав Арсић, 3/6

Године 1950. Лео Фендер (творац најбоље
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Број 6

Да је традиција музицирања у граду на Моравици врло дуга потврђује не само певачко друштво ,,Шуматовац’’ које
постоји више од 125 година, већ и Музичка школа ,,Владимир Ђорђвеић’’ чији су историјат њени ученици и
наставници испунили признањима и наградама освојеним широм света. Мало је, пак, позната чињеница да је
Алексинаци родни град Томе Здравковића.

За столовима кафана у Алексинцу могу се још
чути приче о томе како су се у некадашњим
крчмама и бифеима, којих је средином 19. века у
овој варошици било чак 36, уз чашу вина или
ракије ковали устанички планови и померале
државне границе. Наиме, када је Алексинац
коначно ослобођен од Турака, био је то најјужнији
град у обреновићевској Србији. Према причама
историчара, као и самих Алексинчана, управо у
задимљеним крчмама осим сусретања устаника,
склапали су се озбиљни послови и одређивале
људске судбине.
Алексинац је био стратешки значајан у време

Иако многи сматрају да је краљ кафанске музике на

устанака све док га након ослобођења Ниша

просторима бивше Југославије, легендарни Тома

1876. нису многи заборавили. Данас постоје

Здравковић

подаци да је кроз град пролазило небројено људи,

крштеници уписан је Алексинац. После неколико

трговаца и занатлија, па је баш зато и био

месеци његова породица се преселила јужније.

погодно тле за велики број механа – каже

Старији мештани Алексинца кажу да их је Тома,

директор Завичајног музеја Александар Никезић.

нажалост, заборавио већ када је први пут осетио

Претпоставка да је и сама зграда алексиначког

чари престонице.

Завичајног музеја некада била кафана, што је

Тома се није често појављивао у овом граду иако је

утемељено на основу несвакидашњег изгледа

кафански живот тих година у Алексинцу био и више

куће “доксатаре”. Доксат, односно тераса, и два

него богат.

димњака на кући сведоче у прилог овој тврдњи

- Ми му не замерамо јер знамо да ко пређе Бубањ

појединих архитеката.

поток, не враћа се без великог разлога тамо где се

рођен

у

Печењевцу,

у

његовој

само родио. Ипак, поносни смо што је он
Алексинчанин - једногласни су саговорници из једне
од алексиначких кафана.
Извор:
http://www.aleksinac.net/lat/aleksinac/aleksinackekafane-pisale-istoriju.html
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У среду 16. децембра 2015. ученици Техничке школе „Прота Стеван Димитријевић" из Алексинца,
одељење III/6, присуствовали промоцији књиге Бранислава Јанковића „Време зла, која је у организацији
Библиотеке „Вук Караџић" одржана у Галерији Центра за културу и уметност у Алексинцу. Искористили смо прилику
да поразговарамо са овим књижевником, који живи и ради у Нишу, а његова књига ,,Сузе Светог Николе’’ полако
осваја простор школских учионица.

Плус: Александар Петровић, певач групе Ортодокс Келтс, после читања
Вашег романа „Сузе Светог Николе“, каже: „Она има нешто што друге
немају. Она има моћ да вас натера да се упознате са самим собом.“
Верујете ли да књижевност и даље има ту функцију?
Бранислав: Мислим да јој је то и сврха, али не само да се читалац упозна
са оним сакривеним у себи, већ и сам писац. За мене је писање једна
врста покајања, молитве за опрост грехова, начин да кажете: у реду, крив
сам, и молим да ми опростите. Драго ми је да Сузе Светог Николе
изазивају различите емоције код читалаца. Нема ништа горе за једног
писца када су људи равнодушни према ономе што пише.
Плус: Какве читаоце писац прижељкује?
Бранислав: Оне који ће да се увек враћају његовим књигама, тражећи у
њима нешто што можда нису приметили приликом ранијих читања. Или
оне који ће узети оловку и подвући нешто што им се допало. Ми ионако
пишемо због читалаца. и трудимо се да им се ти допадне. Ниједан човек
није острво, па ни писац.
Плус: Кад бисте Ви били професор књижевности у нашој школи на један
дан, како би изгледао час код Вас? О којим темама (књижевном делу) бисте волели да причате са
ученицима? Шта бисте им рекли што нису Вама говорили професори док сте били средњошколац?
Бранислав: Уопште не бих терао ученике да читају, само бих им објаснио да због тога не губи књижевност,
већ они. А онда бих им прочитао неку бајку које се сећају још из времена када нису ни кренули у школу и
објаснио да, ако има толико истине и мудрости у бајци за децу, онда могу да схвате колико и каква блага
чувају класици. Имао сам дивне професоре књижевности и много научио од њих.
Плус: Колико се разликују генерације читалаца у доба вашег школовања и данас?
Бранислав: Уопште се не разликују. Ко воли да чита он чита. То нема везе са временима него са људима.
Заблуда је да се раније више читало.
Плус: Зашто у савременој школској лектири нема Јеврема Утвића, Сибина Марковића Вука, Гмитра
Милошевића? Мислите ли да су програми књижевности превише уштогљени? Које класике књижевности и
даље волите да читате? Да ли је могућ дијалог књижевних класика и савремених младих генерација?
Колико су се промениле вредности и узори?
Бранислав: Па, ето, има Гмитра Милошевића, једна средња школа у Суботици је ставила Сузе Светог
Николе у изборну лектиру, што мени чини изузетну част и потврђује квалитет онога што пишем, колико год
желео да будем скроман. Што се тиче обавезне лектире могло би се причати о ревизији и новим
предлозима. Волим Андрића и Достојевског. Свака њихова књига је по један свемир, тако да је дијалог
младих људи и тих стваралаца универзума је и те како могућ. Вредности и узори? Зависи из чијег угла
гледате. Деце које читају поменуте писце или деце која читају Зоранах, или како се већ зове.
Плус: Ваша дела су занимљива, пуна фантастике, напетих ситуација, детективских заврзлама, а све то је
вешто измешано са историјским чињеницама. Колико је стварање књижевног дела за вас игра и забава?
Бранислав: То је забава која мора да има своја правила и која не сме да превари читаоце. Колико год би 14
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ло забавно, ви као писац морате да преузмете одговорност као неко ко води
игру и као неко ко је ту да пази на своје ликове. Истраживање теме о којој
пипете је још један део писања, зна да буде мукотрпан али се увек на крају
исплати.
Плус: Шта недостаје градиву књижевности што би средњошколце натерало да
више читају? Како сте Ви савладавали све те силне лектире?
Бранислав: Нико не може да натера никога да чита. Човек то воли или не воли,
то нема везе са одабиром наслова у лектири. Онај ко воли књиге читаће и оне
које нема у лектири. Онај ко не воли неће читати ништа.
Плус: Колико Вас је средњошколска лектира спремила за данашњи позив?
Бранислав: Упознала ме је са мајсторима писања од којих сам научио много
тога. Нема доброг писања без доброг читања. Када чујете од неког писца да он
не чита друге писце, будите сигурни да је то лош писац.
Плус: У Вашим романима наилазимо на једног пензионисаног мајора српске војске (чувара Тајне – тајног
агента) налик Џемс Бонду, у обичног српског војника увученог свеца, истражитеља злочина шерлоковског
типа у Србији у доба Обреновића – то представља прилично занимљив приступ многим темама о којима се
често само шапуће или које се у потпуности игноришу. Колико би морали да се промене професори
књижевности па да Ваша дела буду лектира у савременом програму?
Бранислав: Мислим да је то линија мањег отпора. Лакше је држати се онога што сте још ви учили у средњој
и на факултету, него открити неког новог писца и пробати протумачити оно што он покушава да каже. А
можда су и сами писци криви због тога. Премало је квалитета у данашњем мору књига.
Плус: Одакле толика потреба да у своје приповедачко језгро стално умећете наносе наше усмене традиције
(паганског слоја наше традиције)? Какво је то преиспитивање прошлости? Зашто су Вам занимљиви
Тодорови коњаници, Куга, пали анђели, они који разговарају и виде мртве? У тој „моди“ која је преплавила
свет, какви су ваши мотиви?
Бранислав: У земљи легенди, митова, богате историје, паганске религије, чудних обичаја, бапских прича,
просто се наметнула идеја о писању таквих тема. Покушао сам да кроз своје књиге сачувам сећања на
неке старе дане и старе обичаје и ритуале који се скоро више нигде и не користе и не изводе јер су села
опустела. Ко се сећа Тодораца и чуме? Ми смо народ који олако заборавља шта смо били и шта смо имали.
Поводљиви смо и то нам се обија о главу. Углавном славимо најтеже поразе. Најгоре у свему је што ништа
не желимо да научимо. Моји мотиви су да свој народ барем мало тргнем из летаргије и да путем
књижевности отворим очи онима којима је званична историја наметнула обрасце мишљења.
Плус: Какав би дијалог са човеком данашњице могли да воде митолошки, легендарни ликови? Који савет
би неки од Ваших јунака (можда један од Вама омиљених) могао нама да да?
Бранислав: Сигуран сам да ниједан од мојих јунака, јунака у правом смислу речи, не би желео ни да
разговара са људима данашњице. Како некоме
пренети храброст, част, поштење? Зато данас и
нема јунака. Јунаци су за књиге нису за реалност.
Постидели би нас.
Плус: Пореде Ваше стварање са стваралаштвом
Дена Брауна. Завист или неразумевање? Забава
или озбиљан рад?
Бранислав: (и ово избаците, ти који ме пореде
нису ни прочитали моје књиге)
Плус: Како приповедачи југа Србије обогаћују
књижевну сцену?
Бранислав: Који приповедачи?
Децембар, 2015.
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Мој саговорник је желео да говори о томе како се ишчупао из клешта смрти, али је желео да остане анониман.
Поштујући његову жељу, нисмо га потписали. Он данас има 23 године и живи у Алексинцу. Током разговора био је
нервозан, што је задавало проблем току разговора. На нашу срећу, све је протекло изванредно и ми му желимо
пуно среће током лечења.
Плус:Када си почео да користиш дрогу? Како си доспевао
до те супстанце.
Х: Дрогу сам почео да користим из досаде, због друштва.
Желео сам да се нешто промени у мом животу. Доспевао
сам на разне начине, преко другара углавном.

кренуо пут школе и када је стигао видео је да десет
јединица и мноштво изостанака.
Пулс: Да ли си осећао грижу савести тада?
Х: Тада не. Касније када сам добио забрану свега и
кренуо на лечење да.

Плус: Како ти се живот међао?
Х: Постајао сам аљкав, нисам водио рачуна с ким како Плус: Где си се лечио? Колико је коштало лечење?
разговарам, нисам ишао у школу и предао сам се Х: На једној приватној клиници. Доста је скупо,не бих о
једноставно том опијату.
цени.
Плус: Које си дроге користио и колико често?
Плус: Шта је било са твојим друштвом?
Х: Почео сам са травом, палио сам у почетку од две до Х: Два другара су завршили на робији, а трећи је побегао
четири буксне, а касније сам пробао и кокаин, хашиш.
из земље.
Плус: Одакле ти новац за кокаин? Знамо да је то прилично
скупа дрога.
Х: Отац ми је у то време имао велику плату, лагао сам да
желим да купим нове ствари, да имам девојку, да желим с
њом да успем...

Плус: Да ли си имао везе са полицијом?
Х: Јесам, имам досије за тешке крађе и диловања дрогом.
Плус: Занима ме да ли си у том периоду имао девојку?
Х:( смех) Не, мислим имао сам комбинације, везе без
обавеза.

Плус:И отац је поверовао у то?
Х: Да.

Плус: Како си се понашао према њима?
Х: Сматрао сам их све лаком робом и искоришћавао сам
Плус: Интересује ме твоје понашање према породици у их.
том периоду када си био под дејством дроге?
Х: Кући сам одлазио само да преспавам, избегавао сам Плус: Како си се излечио?
да причам с мајком, која је мислила да сам у пубертету и Х: Још увек се лечим.
ништа није наслутила.
Плус: Да ли понекад осетиш кризу?
Плус: Да ли имаш брата,сестру?
Х: У почетку сам осећао, сада не.
Х: Имам сестру.
Плус: Како се твоја породица опходи сада према теби?
Плус: Да ли је она нешто приметила чудно код тебе? Када Х: Највећа су ми подршка и ветар у леђа. Заједно
се сазнало да си упао у тај лавиринт с дрогом?
доручкујемо, гледамо филмове и излазим са сестром.
Х: Пошто је сестра старија од мене, када сам ја био у
средњу школу, она је била на факултету. Приметила је да Плус:Имаш ли друштво? Девојку?
ми стално стижу позиви које сам ја одбијао и прочитала је Х: Не.
кришом једну препирку с другаром, након чега ме је
питала да ли имам неки проблем.
Плус: Шта би саветовапо младима?
Х: Лако се упада у тај лавиринт, а много тешко излази.
Плус: Када си схватио да си постао зависник?
Немојте то никад пробати, јер ћете ускратити себи живот.
Х: Годину дана након што сам први пут ушмркао кокаин.
Уништићете се.
Плус: Како су сазнали твоји?
Х: Сестра је приликом сређивања мог ормара пронашлс
две кесице у којима је био кокаим, дала је то оцу. Ја сам
мислио да сам то негде изгубио. Отац је дао на анализу.
Сазнало се да сам наркоман. Те недеље је разредни
старешина позвао мог оца да дође у школу због мог
лошег понашања. Он није чекао ни секунд одмах је

Плус: Хвала ти пуно што си ми изашао у сусрет и отворио
душу. Редакција ти жели да се што пре извучеш из свега,
пронађеш девојку и будеш срећан!
Х: Хвала ти, Милена! Прошла си тест за новинара. Шала
на страну, хвала пуно. Ћао!
Разговор водила Милена Живић, 4/1
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Видим и знам
Не видим светлост
у тами.
Не видим наду
да ће боље бити.
Не видим срећу,
не осећам топлоту.
Не осећам љубав,
нити тугу.
Не осећам искреност,
ни веру не видим.
Не видим тебе
као некада.
Не видим никога
и ништа не видим.

Јована Стефановић, 4/1- рад награђен на конкурсу ,,Европа у мом крају’’

Не видим будућност срећну,
нисам у њој.
Не видим пут
и не знам
где да кренем.

тако смо споро тонули.
Не видим и
не знам,
Чинило се - до дна
вечност треба.

његове руке спаса

Не видим,
али
молим за помоћ!
Не видим,
али
чујем сваки њихов јаук из таме.
Не видим,
али
чујем,
мени нико не верује.
Не видим,
али
осећам сваку сузу као кишу
и сваки дашак као олују.

Не видим и
не знам,
а
чинило се - испловићемо.

јер отиш`о је.

Не видим и
не знам
како смо дошли до дна тако
брзо.
Не видим и
не знам,
али

на земљи,

И видим
и знам - нисмо.
Мој Бог

и његов глас љубави.
О, срце моје нека дођее
Нека се јави
бар на кратко
у сновима мојим.
Пружи ми руку спаса
подари ми звук твог
гласа.

Срце моје пуно љубави
о, срце моје пуно туге

Срцу мом треба Бог

јер мог Бога нема више

а мој Бог био он је.

јер мог Бога нема...
Срцу мом јако недостаје.
Недостаје ... Најјаче...

Јована Павловић, 3/6
У љубави се често сумња у оно у шта
се највише верује.
Стендал
Вештина у љубави је сакрити вештину.
Овидије
17
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Залупила

си

врата

мојим

ноћима,

помиловала

Сунца

леденим

рукама.

Сада седимо и причамо. Гађамо се бесмислом.
Неописиво смо се извештили у томе да једно другом пробадамо душу.
Соба је пуна дима од невешто запаљених осмеха. Ломиш прозоре ових тесних
зидова. Чак и са бесом којим пева свака пора твог лица, проклето си лепа.
Зачарала си ме.
Али мене превише мрака ослепи. Па онда бесомучно копам да нађем звезде,
макар и најнеприметнији трачак светла. Погубио сам се у твом лажном сјају.
Али није био лажан. Поричем самог себе на граници лудила.
Сам сам крив што сам те измислио, што сам желео да обојим барем једну
страну свог живота.
Ветар ју је разнео.
Боље реци - разнео је њен пепео.
Ионако нисам имао о чему да пишем, остала је празна. Појела си моје речи,
немилосрдно изгужвала чак и одјеке свега оног што сам икада рекао. Седим у
крхотинама сопствене празнине и не знам где се налазим.
Тако себична, однела си ме целог.
Заробила си ме у свом мрачном срцу. Изгледа да ти ни на памет није пало да
се окренеш и да ме вратш натраг одакле си ме украла.

Јована Стефановић, 4/1

Прозор моје собе обасја нека
чудна светлост.
Рекла бих, није сунчева.
Али,инспирише. Прија.
Практикујем буђење у цик
зоре
Али, срце ми спава..
Не одмара се.
Куца...
Милена Живић, 4/1
Вељко Јовановић, 3/1
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Број 6

Живимо у друштву предрасуда
Говоримо да живимо у савременом свету,с вету технологија,с авремених достигнућа, лаксег живота. Ипак,
нераскидиво смо повезани с прошлошћу чврстим нитима. Предрасуде су оно што нашем друштву у целини
не дозвољава да иде напред.
Ми смо друштво предрасуда. Однос према Ромима, женама, људима с телесним недостацима,људима
другачијим од већине,тешко се мења. Људи обично суде другим људима по изгледу, боји коже, начину
понашања, верској и националној припадности, образовању, социјалном статусу. Желе да их одстране из
друштва.
Често сам упадао у несугласице са људима из околине зато што носим муслиманско презиме. Ја се не
стидим свог презимена, јер сам поносан на своје порекло и претке. Долазио сам у непријатне ситуације у
друштву због презимена, ледали су ме чудно, понекад и вређали: ,,Погледај га, он Албана!", ,,Он ме припада
овд!".
У почетку сам се плашио, али сам се временом навикао на то. Живимо у таквом друштву где нико не цени
какав си човек. Погрешно мерило вредности, људи се гледају по богатству, гардероби, и чини ми се да се
више цени бахато, некултурно понашање. У трци за што бољим начином живота некако смо изгубили себе.
Заборављамо да је најважније бити човек, помоћи другом у невољи, бити хуман.
Није само неприхватање различитости по националности одредница друштва у ком живим. Можда то неће
рећи јавно, али људи ових простора не прихватају различитости. За инвалида ће рећи - онај у колицима,з а
особу са вишком килограма неће рећи ,,пуна" већ ,,дебела", Роме ће називати ,,Циганима". Чак иако се
изјавама слажу с различитостима, у дубини душе не мисле тако. Васпитање, порекло, уграђене вредности
утичу на то да смо друштво предрасуда.
Патријахалност је уграђена у наш национални индетитет. У нашој култури се увек радије слави рођење сина
него кћери, богатија се свадба приређује сину. За кћерку се каже да је туђа кућа и туђа срећа.
И касније су жене у другачијем положају. Иду у школу, али за сваки успех морају више да се потруде. Улазак
у затворени круг мушкараца
им није забрањен, али не
добијају повластицу. Морамо се
мењати као друштво у целини.
Образовање се стиче у школи,
у породици и друштву. Живимо
заједно, али

уз поштовање

свега што је другачије од нас.
Свака се вера и нација мора
поштовати, не гледајмо људе по
изгледу већ шта имају у души.

Стефан Ахмети, 3/6

Лука Завишић, 3/1
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Излажући се опасности да опет оповргнете свевременост тема, поготово код несталног женског рода, ипак запажамо
да од ,,Кулина бана, до наших дана’’ жене причају о истим темама - мушкарцима, љубави и моди. Сан о принцу на
белом коњу машта о деви која га чека у његовом( и њеном) добро утврђеном (читај као Она: богатом) дворцу - тема
свих времена, зар не?
Док се на зидовима девојачких соба смењују ликови Гари
Купера, Кевина Костнера, Кијану Ривса и Џастина
Тимберлејка, настаје мит о принцу на белом коњу илити
милионеру у белом мерцедесу. Тинејџерске снове о
судбоносном сусрету, када ће је Он препознати међу
хиљадама других, пасти на колена и изјавити јој љубав
због које ће она зачути музику са небеса, замењује
пажња лепо васпитаних локалних момака пристојног
изгледа са просечним примањима и могућностима
напредовања у каријери. Тако сневану реченицу – И
живели су дуго и срећно! замењује реалност уз власника
продајног ланца “луксузне“ робе пореклом са Тајланда,
или уз професора с неотвореним продајним салоном
половних аутомобила, или естрадног уметника с
хонораром од свадбених солистичких концерата.
У међувремену, модерна жена очекује модерног
мушкарца или Тарзана с Нобеловом наградом за физику.
Да би задовољио модерну жену, Он мора да одговара
њеним критеријумима:
1. Мушкарац за XXI век, мора да буде паметан, али не
превише. Чисто да засени моје другарице, јер је
паметнији од њихових мужева, али и да зна када ја треба
да будем у центру пажње;
2. Треба да буде комуникативан, али не сме да прича
превише. Ја говорим много, а ако и Он то буде чинио,
говорићемо истовремено, па нећемо бити у стању да се
чујемо. А ја не подносим мушкарце који ме не слушају!
3. Мој мушкарац мора да буде начитан, али и да
региструје моју “говорну“ ману, т.ј. чињеницу да док
причам, понекад имам потребу и да застанем да бих
удахнула ваздух. Е, у тим паузама он треба да покаже
своју реторику, али то морају бити велике мисли и
есенцијалне истине као Ти си божанствена жена! или Ти
си савршено створење! и томе слично;
4. Идеалан мушкарац мора да има иста политичка
уверења као његова драгана или, ако су случајно
различита, да своја временом промени. Савремена жена
нема времена да га идеолошки образује и преобраћа, јер
је на њеним плећима све више обавеза. Не штедећи
време и снагу, Она на себе преузима и шопинг, и посету
козметичару, педикиру, маникиру, и аеробик, и праћење
модних трендова, и учење страних језика. Покушаји
његове политичке едукације путем литературе такође дају
мале резултате, јер је познато да чим поштена жена крене
за својим обавезама (шопинг, педикир, маникир…), Он
схвата да је измакао будном оку контроле и почиње да
листа Спортски журнал;

5. Мушкарац који претендује да буде савршен требало би
да буде маштовит, јер ће морати да задржи неумањену
заинтересованост за облине своје партнерке, чак и кад
престану да буду дискретне;
6. Он неизоставно мора да буде веран. То значи да за
представнице супротног пола не сме имати другог
интересовања осим интелектуалног. Може слободно да
гледа и слуша друге жене, али сваки пут када га нека
задиви, неопходно је да је упореди са мном, наравно у
моју корист!
7. Било би дивно када би дотични био и романтичан. То не
значи да мора да “откида“ на пољско цвеће, бубе и
залазак сунца, али би сваки пут када гледам љубавни
филм требало да ме остави на миру! И никако не сме да
ми се подсмева што плачем! Хоћу да кажем да се у
таквим филмовима ја редовно идентификујем са неким и
тако посредно учествујем у филму. На пример, ако је
главни глумац несрећан, трапав и прете му зли људи, ја се
поистоветим са њим, па кроз све муке пролазимо
заједно. Ако је, пак, главни глумац млад, згодан, паметан,
храбар, ја се идентификујем са главном глумицом!
8. Савршени Он би требало да изрази снажну жељу да
детаљно упозна женске послове, тако да кад год се ја
превише осетим женом, извучем руке из сапунице и
дрекнем Доста ми је свега!, Он треба да засуче рукаве и
без речи настави тамо где сам ја стала. А што се мушких
послова тиче, кад ја пожелим да их детаљно упознам, Он
треба да ме од тога одврати неком мудром реченицом,
као на пример Принцезо, није то за тебе!
P.S. Погрешно би било мислити да би на основу ове
скице, мушкарац XXI века требало да буде млакоња. Не,
никако! Он би, примера ради, морао да уме да тресне
руком о сто и покаже ко је газда у кући! (ма ко то био)
И док модерна жена снева о модерном мушкарцу, пред
њеним вратима се појављује расејани адвокат, замазани
механичар, уморни зубар или распричани трговац и
великим осмехом и са скромним букетом црвених ружа
остави је без текста. Скица за портрет идеалног мушкарца
и даље јој је у глави, али све чешће она убеђује себе –
Можда Мел Гибсон срче кад једе супу! Можда Ричард Гир
хрче док спава! Можда Том Круз прича глупе вицеве!
Пошто ју је овај господин Просечни оставио без текста,
Она се присећа старе изреке – Кад наиђе мушкарац, који
ће те натерати да ућутиш, знаћеш да је то онај Прави!
Из збирке Откуцаји душе,
Маја Радоман Цветићанин
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Број 6

Love
"Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is
not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in
evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
Love never fails."
Our lives would be empty and meaningless without feelings. Without faith, hope and love people
would just be simple machines. Love is a feeling that happens just like a spark. It could happen to
anybody at anyplace with anyone. It is a beautiful relationship between two persons. Many people
have crossed borders through the feeling of love. Some may have done mistakes, some may have
sacrificed and many more. The passion of love could be explained at any age, at twenty, forty or
eighty, it does not matter.
Love is a wonderful feeling. All living beings experiences love. Every person express their love in
their way. Every age and culture have their own way of expressing love. Courtship through the
ages was very different. For example, there was fan language in Spain. It was the language
unmarried women used to flirt with men. Also, there were and, unfortunately, stll are arranged
marriges. During the Victorian era love was expresssed in a very formal way. In ancient times,
men used to raid other tribes and they captured their wives by force. Today, there are speeddating clubs, on-line dating agencies. Young people have the freedom to choose. I think it is good
to have a choice and to belive in the power of love.
"Beauty lies in the eyes of the beholder and it cannot have a justification to any person’s eye for
being in love with a person." Even with time passing by and generations changing, love is one feel
that is always constant and will never change for love cannot be explained or described, it can
only be experienced. It is affection to another person which comes from within and is not faked. It
makes the old feel young, the sick feel better; the lost feel won.
Lazar Nikodijević , 4/1
Песма пољупца
Пажљиво, плахо
Усне ти освајам.
Паперјасти дах
У пепео ме претвара.
И пливам сјајна
У погледу небесница.
За тренут рођена,
За дрхтај саздана,
За месечину ти
На уснама
Испевана!
Из збирке Представа ума,
Александра Павловић

Вежба
Вежбали смо доброту
По снегу који нам
Трагове вешто прекрива
У стазама непроходним
У стазама раскорењеним
У мимоходу са
самим собом
Када се сретнемо
са лицем стварним
Или се сећањем
даривамо измаштаном
Вежбали смо доброту
У стиску песнице
И додиру нежности
А све бисмо дали
За загрљај прогнаника

Или поглед просјака
Јер ми смо ти
Исти, живи сахрањени
Вежбали смо себе
У рукама тудјим
А топлина је прстију
Била знак рапознавања
У револуцији очију
У доброти одласка
Вежбали смо доброту
А гласове затрпали
Јер лако је човеку
Даривати наду
Даривати љубав
Од човека старију
Александра Павловић
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ПЛУС

Први археолошки доказ козметике
налазимо у древном Египту. У то време
су жене робовласника стављале светло
зелену пасту од бакарних минерала на
лице, да би обезбедиле боју и
дефиницију црта лица. Шминку за очи
Египћани су правили мешањем олова и
бакра и добијали смесу под називом
месдемент. Зелену нијансу су углавном
наносиле на доње капке, а тамније
сиве тонове на горње капке. Оне су
користиле мирисна уља и бојиле своје обрве кремом сачињеном од овчјег лоја, олова и чадји.
Каном су фарбале нокте на рукама. За усне и образе су користиле црвену глину помешану са
водом.

Новије време
диктира нам и нове
трендове. Склад са
свим тим, велики
избори козметике.И
сви ти различити
брендови, чине да
при куповини не
можемо баш тако
лако да се одлучимо
шта купити, И шта би
према нашем лицу и
карактеру највише
одговарало.
Инспирисана управо
овом темом, и
слушајући разна
предавања И семинаре које су везане за
моду, фризуре И шминку, желела сам један
блог да посветим историји шминке.

Замка
Да, те ноћи пожелех да живим
пронађох у твојим очима кутак за поезију
меморисах отекле нокте
рањен желудац
испијен поглед
мамуран ход
Образи ми гореше у виду хладноће
или сам само замишљао да је тако
усне ми изгубише крв
плућа ваздух
Појео сам само једно парче саламе
коју сам пржио претходна три дана
и, како после да ми желудац не рањен?

Приредила Маја Радојевић, 3/6

"Човјек

Милена Живић, 4/1

који не воли није способан осјетити величину туђе љубави, нити снагу
љубоморе, нити опасност која се у њој крије."
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Број 6

Времена се мењају и
ми се мењамо са њима
Једина непроменљива категорија, која нас
сваким даном уверава у своју постојаност, јесте
време. Његово протицање не примећујемо, али
промене на људима, у њима и око њих, сведоче
овај неумитни ток. 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 свог детињства, али као одраслог
човека.
Данашњи живот није ни налик оном којим
су живели наши преци пре само стотинак
година. Живот без електричне енергије данас би
био незамислив. Теслин проналазак прeдвојио је
време на оно пре и оно после њега. Без струје би
многима живот постао незамислив. Помислите
само како би вам изгледао дан без телевизије,
радија, музике, филмова, рачунара, интернета,
мобилног...Истовремено, без свих погодности
савремене технологије бисмо брже схватили
колико треба да будемо срећни и захвални на
ономе што имамо.
Нова времена нису донела промене само у
лакшем обављању свакодневних активности.
Променили су се људи сами, као и начин
живота. Постали смо ужурбанији. У сталној смо
јурњави за нечим почев од посла и пара преко
стицања знања до јурњаве са самим собом и
временом. Живи се врло брзим темпом. Убрзали
смо обављање основних животних потреба.
Нема више времена ни за миран породични
ручак, а камо ли за честа породична дружења
каквим се диче наше деке и баке.
Рачунари и интернет мрежа омогућили су
брз проток информација, па је и стицање знања
постало једна вештина. Данас се неписменим
човеком сматра онај ко не користи рачунар, не
зна бар два страна језика, не вози аутомобил и
не зна да напише свој CV. Срести неког ко није
испланирао читаву седмицу унапред врло је
ретка појава. Планирају се чак и дани годишњег
одмора, који више није ленчарење с породицом,

већ активни обилазак више различитих
туристичких места.
Време је донело промене и самом човеку.
Живети убрзаним темпом значи потребу да се и
сами мењамо. Постали смо ужурбани, понекад
површни, углавном уско стручни и врло
нервозни. Недостатак времена, као и све већа
употреба рачунара у сврху „дружења“ путем
омиљених програма налик „Фејсбуку“, све више
доприносе да људи постану отуђени једни од
других. На срећу, ми не живимо још увек у
технолошки и економски тако развијеној земљи,
али се промене осећају и код нас. Другарство,
племенитост, пожртвованост као да су спустиле
главу
пред грубијанством, бахатошћу и
себичлуком. Растурене породице данас су
уобичајена појава, а нетолерантност једна од
одредница српског друштва. Ово се најбоље
доказује непостојањем адекватне домаће речи за
толеранцију, јер то не значи бити попустљив,
већ разумети и прихватити.
Промене су често болне и тешко
прихватљиве. Понекад се трудимо да их не
приметимо борећи се за познате вредности.
Ипак, да промена није било, људски род се не би
стално усавршавао. Зато, поред свих лоших
страна промена, треба захвалити протоку
времена на оним променама, које људски род
чине бољим.
Миљан Ђорђевић, 3/3

Вељко Филиповић, 2/4
23

Школски лист ,,Плус’’,
број 6
Издавач:
Техничка школа ,,Прота
Стеван Димитријевић’’
Алексинац
Јануар, 2016.
Уредник:
Маја Радоман Цветићанин,
проф. српског
Стефана Ристић, 4/4

Редакција:
Милена Живић, 4/1
Јована Стефановић, 4/1
Мирослав Арсић, 3/6
Петар Богданић, 3/6
Сарадници:
Драгана Милић Рајда, проф.
српског Ана Пејић, проф.
српског
Александра Павловић, прооф.
српског

Анђела Марковић, 2/1

Драгана Ранђеловић Јоцић,
проф. српског
Лидија Бујић, проф. ликовног
Слободанка Китановска,
проф. енглеског

24

Стефана Ристић, 4/4

Јелена Стефановић, 2/6

