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очетак пролећа 2010. године представља
посебно обележје у раду Регионалног центра
за таленте “Михајло Пупин”: протиче у знаку
обележавања 75-годишњице смрти Михајла Пупина (12.
марта) и 10-годишњице рада Центра. То су јубилеји који ће
у нашем раду остати забележени као нарочито значајни.
Много тога се изменило у протеклој деценији: Центар је
за то време постигао да се од једне нејасно формулисане
идеје развије у реалну институцију која реализује своје
активности на вишеструке начине.
У априлу 2000. године почела су прва тестирања ученика
на територији општине Панчево. Ученицима је пружена
могућност да, путем анкете, предложе предаваче са којима
би желели да раде у Центру. Тестирања су завршена до
краја септембра месеца и предавања су почела с пролећа
2001. године. Управни одбор Центра је формиран пре
почетка тестирања у договору власти локалне самоуправе
општине Панчево и Републичког центра за таленте, и за
првог руководиоца Центра је изабрана Борка Салапура.
Председник Управног одбора био је мр Радован Пешикан,
дугогодишњи директор панчевачке рафинерије. Формиран
је Програмски савет и Центар је могао да почне са радом.
Центар у Панчеву представљао је један од 14 формираних
регионалних центара у оквиру Републичког центра за
таленте на територији Србије. У почетку нису постојали
готови програми по којима би се уједначено радило
на републичком нивоу, па су позвани предавачи сами
осмишљавали рад у Центру са ученицима који су желели
да сазнају више.
За 10 година постојања мењали су се чланови Управног
одбора, Програмског савета, предавачи, ученици, али
идеја да треба омогућити младим људима који су надарени
не само за техничке или научне области него и за одређене
уметности (књижевност, ликовну и филмску, фотографију...)
остала је константа и наше препознатљиви знак. До сада
је кроз Центар прошло око 2000 ученика, који су били
активни у разним активностима: стална школа Центра,
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менторски рад, колоније, екскурзије, смотре ... Конкурси из
ликовне уметности и литерарног стваралаштва би тај број
знатно повећали.
Центар је почео са радом тако што се канцеларија
Центра “шетала“ од просторија помоћног директора у
“Мара Мандић” школи, боравила једно време у згради, у
то време, Општине Панчево, да би се затим на једно дуже
време канцеларија скрасила у ОШ “Ђура Јакшић”, за шта смо
им свима искрено захвални. Најдуже је канцеларија била у
ОШ “Исидора Секулић”, одакле је 2007. године морала да
се исели због недостатка простора у школи, да би кратко
била стационирана у атељеу Центра на Содари. Коначно
се канцеларија, у новембру 2007. године, преселила на
“Корзо” у Војводе Живојина Мишића 6, где је и данас.
Они невидљиви, који одржавају администрацију Центра,
у почетку су биле девојке из Спортског савеза. Данас, и
последњих 7 година, ту активност успешно за Центар ради
Удружена школа “Михајло Пупин”.
У почетку се финансирање Центра највише ослањало
на Рафинерију и Министарство просвете. Како је време
пролазило, град Панчево је заузимао све значајнију улогу
у тој врсти подршке Центру, почела су финансирања по
пројектима. Све мање је било удела државе и фирми које би
финансијски помагале раду Центра. То је и разлог због којег
бих посебно истакао средства која су Центру 2009. године
додељена од стране Кинеског удружења трговаца – огранак
Панчево, која су подељена на петнаесторо најуспешнијих
ученика Центра у виду једнорочне стипендије, и Теленора
– која су утрошена на унапређење рада Центра. Наиме,
на интерном конкурсу „Од речи до дела“ Центар је добио
средства од Теленора која су му омогућила да поправи
своју компјутерску базу и олакша комуникације, што ће
нам знатно помоћи у даљем раду.
Филмска колонија, која је почела са радом 2001. године
у Делиблатској пешчари, као својеврсни пилот пројекат,
данас је препознатљива на нивоу државе по активности
и значају. На своју десетогодишњицу представља један

од значајнијих брендова Центра, са око 50 снимљених
филмова. Планирамо да ове године објавимо брошуру у
којој ће бити описан рад филмске групе са свим филмовима,
подацима и учесницима колонија.
Оно што је почело, можда и стидљиво, са филмском
колонијом, развило се у то да је 2009. године одржано
укупно седам колонија из разних уметничких и научних
области, на којима је учествовало око 220 ученика и
на десетине предавача, ментора и предавача-гостију,
познатих научних радника и уметника. Стална школа
Центра је стуб ослонац рада у Центру од оснивања. Она
окупља током школске године између 200 и 300 полазника
у око 10 различитих школских области. Настава се током
ових десет година одвијала у више основних и средњих
школа у граду. Последњих неколико година нам је школа
домаћин Гимназија „Урош Предић”, за шта смо јој изузетно
захвални.

Арила 2003. године изашао је први број часописа
Центра „Пупин”, чији је главни уредник била, и још увек
је, професор књижевности и ментор групе за креативно
писање Јелена Журић. У марту 2010. ево, излази 13. број
нашег гласила, потврђујући да мисија којој смо се сви ми
посветили, и ученици и предавачи, има смисла.
Центар преживљава, упркос недаћама које је носило
време у коме је настајао, данас највише захваљујући слуху
градских власти и структуиран је тако што се углавном
ради са ученицима са територије града Панчево.
И ове календарске године, иако ће Центар
функционисати са смањеним средствима, осмишљен је
амбициозан програм рада. Очекују нас и даље бројне
колоније, екскурзије, смотре, конкурси и све што се
показало да онима, које занима да знају мало више, треба
да би у својим тежњама даље смислено напредовали.
мр Драгољуб Цуцић, руководилац Центра
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9 истраживачких или уметничких области.
• Девета Филмска колонија „Делиблатски песак» одржана је у Делиблатској пешчари, на Девојачком бунару, у објекту
Ликовне колоније од 06. до 16.07.2009. године.
• Учешће групе за аудио-визуелне уметност на фестивалу ЖИСЕЛ на специјалној пројекцији - традиционално.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
Преглед дешавања у Центру
• У суботу, 24. јануара 2009., у Гимназији „Урош Предић”, Градској библиотеци, Атељеу центра и у студију „Чарли”, у
Панчеву, почиње стална школа Центра за таленте.
• У суботу 24. јануара, у Гимназији “Урош Предић” у Панчеву, одржала је предавање мр Катарина Митровић, асистент
на Филозофском факултету Београдског универзитета, ученицима групе за историју, под насловом „Средњовековни
човек и време“.
• VII уметничка смотра ученика Баната организована је на горњем спрату (галерија и задужбински део библиотеке) и
у читаоници Градске библиотеке у Панчеву, 26. фебруара, са почетком у 19 часова.
• Колонија математичара на Дивчибарама трајала је од 28. фебруара до 6 марта.
• У среду, 8. априла, у Студију 21, одржана је промоција нове књиге Дамјане Бумведети Deus (s)ex machina. Књига
је настала на колонији групе за граматику и стилистику српског језика, одржаној октобра месеца 2008. године на
Дивчибарама.
• РЦТ „Михајло Пупин“ је у периоду од 04.04. до 10.04. организовао
Школу биологије и хемије на Дивчибарама.

Ментори ученицима са територије града Панчево, приликом писања радова за смотру:

ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР 2009. ГОДИНЕ
Предавања у сталној школи Центра, с јесени, била су организована по групама на следећи начин:

• Група полазника из Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“,
обишла је Ботаничку башту „Јевремовац“ у Београду, 26. 4. 2009.године.

• Групе
за физику:
средњошколци, 8.
разред и 7. разред
су 29. априла
посетиле Институт
за нуклеарне
науке „Винча”.

• У суботу 9. маја, у Гимназији “Урош Предић” у Панчеву одржана је 8. смотра научно-истраживачких радова ученика
Баната. Поред ученика Баната било је гостујућих радова из Београда и Жабља.
• У недељу 17. маја, у великој сали Народног музеја града Панчева одржана је Друга ревија филмова ученика Баната.
Представљени су сви филмови који су учествовали на конкурсу и додељене су награде. Смотра је трајала од 18 до 21
час.
• У суботу 6. јуна, у ОШ “Ослободиоци Београда” одржана је републичка смотра научно-истраживачких радова ученика
Србије. Из Регионалног центра за таленте “Михајло Пупин” учествовала су 22 ученика, из 6 основних и средњих школа, у
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• Старији чланови
групе за Ликовну уметност
(студенти 2. године Факултета
примењених уметности у
Београду) при Центру за
таленте, провели су радно са
ментором групе Светозаром
Алексићем у одмаралишту
на Дивчибарама од 17. до 25
септембра. Осмислили су и
насликали три мурала који ће
наредних година улепшавати
одмаралиште.
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• Екскурзијa Манастири Шумадије, групе за историју, 3. октобра замишљена је и
остварена с намером да заокружи знање које су полазници Центра усвојили током
прошле школске године на тему средњег века у Европи и код нас.

• У Великој
скупштинској сали 9.
октобра је обележен
„Дан Михајла
Пупина“ и том
је приликом
заменик
градоначелнице
господин Душан
Мрвош доделио плакате
и награде најуспешнијим
ученицима Центра и њиховим менторима.
• Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ је окупио
своје чланове 24. октобра у Гимназији „Урош Предић“ ради
договора о почетку наставе у новој школској години - 1.
новембра.
• Од 2. до 7. новембра је у панчевачком одмаралишту организована колонија група за граматику и стилистику српског
језика (ОШ и СШ - 17 ученика), креативог писања (ОШ и СШ - 16 ученика), историју (СШ - 8 ученика) и ученика који ће се
бавити Шекспировим делом, под радним насловом “Шекспир наш савременик” (СШ - 20 ученика).
• У уторак 17. новембра, у 20 ч., у Градско библиотеци
Панчева је отворена изложба “Милева и Алберт Ајнштајн у
просторвремену”. Аутор изложбе проф. др Мирјана ПоповићБожић је одржала предавање након којег је приказан филм
Радована Бранкова о Милеви Марић и Алберту Ајнштајну “Ми смо
Ајнштајн”. Изложба је трајала до 27. новембра.
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• У четвртак, 10. децембра, 15 ученика, полазника Центра, на групи за креативно писање, ишло је са својим ментором,
професором књижевности Јеленом Журић, у позориште “Душко Радовић” у Београду да гледа представу “Буђење
пролећа”.
И после 120 година од када је написан, комад
Буђење пролећа није изгубио ништа од своје
актуелности. Болан прелазак из детињства у
адолесценцију, нагло буђење чула и рушење бројних
илузија подједнако живо и убедљиво звуче данас
као и у последњој деценији 19. века
• Драмска група “Чарли” при Центру 3. 12. у великој
сали Култ урног центра Панчево изводи своју другу по
реду позоришну премијеру. Представа БОИНГ БОИНГ
аутора Марка Камолетија је бравурозна комедија водвиљ, а на сцену је постављена са намером да се
чланови драмске групе, учесници у представи, опробају у
овом за глумце захтевном жанру. Представу је на основу
адаптације Зорице Мирковић поставио Иван Ракиџић,
редитељ - ментор групе.
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Адаптација: Ирена Краус;
Режија: Ања Суша;
Улоге: Маша Дакић, Јелена Петровић, Јелена
Илић, Дамјан Кецојевић, Милош Анђелковић,
Душица Синобад, Милош Самолов
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2. РЕГИОНАЛНИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ЈУЖНОБАНАТСКОГ,
СРЕДЊОБАНАТСКОГ И СЕВЕРНОБАНАТСКОГ
ОКРУГА 2008/09. ГОДИНЕ
Октобра месеца 2008. године објављен је конкурс за игране, анимиране и документарне филмове ученика Баната.
Пријављено је укупно 20 филмова. 17. маја одржана је 2. по реду ревија филмова ученика Баната. Регионални центар
за таленте „Михајло Пупин“ је у оквиру својих активности, прошле године, организовао прву ревију, и имајући у виду
број пристиглих филмова и интересовање које је ревија изазвала, одлучио да и у наредној години настави са овом
манифестацијом.
Жири у саставу Владимир Анђелковић, Мирослав Бата Петровић и Стевица Живков је 23.04.2009, у Панчеву,
прегледао 20 пријављених филмова и, у складу са пропозицијама, донео следећу одлуку:

• 17. децембра Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” објавио је
књигу аутора др Мирка Дејића, др Саве Ћебића и мр Александре Михајловић
МАТЕМАТИЧКА ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ.

• У недељу, 20. децембра, завршено је прво полугодиште сталне школе
Центра.
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• Колонија математичара на Дивчибарама je одржана од 28.02 до 6.03. На колонији је учествовало 84 ученика
основних школа у Панчеву а гостујућа школа је била ОШ „Сава Жебељан“ из Црепаје.
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Прва награда – Клајд и велики свет, аутор: Егон Каченовић, Гимназија “Бољаи”, Сента.
Друга награда – Летовање, аутор: Рада Обрадовић, Филмски клуб “Жисел”, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Омољица.
Трећа награда – Коцка, аутор: Татјана Ристић, РЦТ “Михајло Пупин”, Гимназија “Урош Предић”, Панчево.
Жири дипломама награђује следеће филмове:
За идеју – Шампион, Милош Варга, Филмски клуб “Жисел”, ОШ “Доситеј Обрадовић”, Омољица.
За сценарио – Пет манастира Баната и једна сандала, Михаела Аврамеску, Гимназија “Урош Предић”, Панчево.
За камеру – Happy еnd, Иштван Леикауф, Гимназија “Бољаи”, Сента.
За монтажу – Хорор, Маријана Јовандић и Владимир Борка.
За режију - Извесно време, Невена Поповић, РЦТ “Михајло Пупин”, Гимназија “Урош Предић”, Панчево.
За глуму – Андреа Кораћев (за Врело село 1 и 2)
За звук – Врело село 2, Маријана Јовандић.
За анимацију – 30 група аутора из ОШ “Доситеј Обрадовић”, Омољица
Награђују се учешћем у филмској колонији Делиблатски песак 2009, Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“:
Егон Каченовић из Сенте, Александра Берец из Сенте и Марија Ћорић из Омољице (за филм Љубав према коњима).
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БРОЈ, ПО ДИСЦИПЛИНАМА, ПРИЈАВЉЕНИХ РАДОВА

ИЗВЕШТАЈ СА 8. РЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ
ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
ЈУЖНОБАНАТСКОГ, СРЕДЊОБАНАТСКОГ И
СЕВЕРНОБАНАТСКОГ ОКРУГА 2008/09. ГОДИНЕ
ПЛАСМАН УЧЕНИКА НА РЕГИОНАЛНОЈ СМОТРИ

У суботу 9. маја, у Гимназији “Урош Предић” у Панчеву је одржана 8. смотра научно-истраживачких радова ученика
Баната. Поред ученика Баната било је гостујућих радова из Београда и Жабља. Од пријављених 68 ученика и 48 радова у
10 области, на Смотри је учествовало 55 ученика са 43 рада. На Републичку смотру се пласирало 23 ученика

БРОЈ, ПО ДИСЦИПЛИНАМА, ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА СМОТРЕ

Председници комисија по дисциплинама су били: мр Валентина Хамовић (Српски језик и књижевност), др Сава
Ћебић (Математика), Слободан Тршек (Информатика), мр Ненад Лазаров (Физика), др Александар С. Николић (Хемија),
др Предраг Јанковић (Биологија), др Дејан Шабић (Географија), Дубравка Ђорђевић (Историја), Стојковић Милица

(Енглески језик).

Регионална смотра
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Републичка смотра
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51. РЕПУБЛИЧКА
СМОТРА РАДОВА
НАУЧНОГ И
УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА
ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

екскурзије

Екскурзија групе за биологију: Посета
ботаничкој башти „Јевремовац“
Група је обухватала полазнике група физике
6. разред, коју је водила проф. Љиљана Јанковић
и три групе биолога са професоркама биологије
при Центру: Миром Петровић, Верицом Васић и
Александром Ђурђевић.
У току предивног априлског дана, полазници и
професори су уживали у вођеном обиласку кроз
Ботаничку башту, при чему су имали прилике да
чују одакле потичу биљке које су посматрали па
чак и занимљивости о појединачним врстама као
и о појединим стаблима присутним од оснивања
Ботаничке баште.
Обилазак је укључио и поглед на највеће
зељасте биљке, банане, смештене у стакленику
Ботаничке баште.
Кроз упознавање правила формирања
Јапанског врта, имали су прилику да чују понешто
о јапанској култури и начину живота.

У суботу 6. јуна, у ОШ “Ослободиоци Београда”
одржана је 51. републичка смотра радова ученика
Србије. Из Регионалног центра за таленте “Михајло Пупин” је учествовало 22 ученика, из 6 основних и средњих
школа, у 9 истраживачких или уметничких области. На Републичкој смотри је освојено:
-два прва места - Константин
Видаковић (физика) и Јелена
Маринковић (српски језик)
-два друга места - Вукан Машић
(српски језик) и Јасна Милосављевић
(српски језик)
- три трећа места - Дуња Рашић
(књижевност), Жељка Стојанов
(енглески језик) и Нађа Ницуловић
(математика)

* 14
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Екскурзија групе за физику: Посета институту за
нуклеарну физику “Винча”
29 априла су ученици за физику са
својим предавачим при Центру за таленте
посетили Институт за нуклеарну физику у
Винчи. Укупно 17 ученика и 4 предавача су
провели у Институту од 9.30 до 13 часова.
По доласку група је обишла
лабораторију за атомску физику. Након
те лабораторије група је ишла у обилазак
Центра за нуклеарне технологије и
истраживања (реактор Б). После та два
обиласка је група присуствовала на два
предавања и то из: тамне материје и о
експериментима у ЦЕРН-у. Као последње
је група обишла лабораторију за физику
кондензоване материје (у којој ради и
предавач групи за средњу школу мр Ненад
Лазаров).

15 *

* екскурзије

екскурзије

Екскурзија групе за историју: Посета
значајним српским манастирима који
се налазе на територији Шумадије ка
Западном и Великом Поморављу
Трећег октобра 2009. организовали смо једнодневну екскурзију у
оквиру групе за историју РЦТ„Михајло Пупин“, Панчево. Нас десеторо
ученика са професором историје Александром Ђорђевићем
кренуло је путевима Шумадије ка Западном и Великом Поморављу.
Крајња дестинација били су заправо значајни српски манастири тих
крајева.
Јавили су се наши вечити проблеми: киша, лоши путеви и
недостатак времена. Све то нам ипак није сметало при обиласку
Раванице, Манасије, Љубостиње као и Жиче, за коју су се сви сложили
да је најлепша.
Раваница сведочи о српско-турским ратовима јер је још увек штите високе куле и зидине. Изграђен у стилу моравске
школе, овај манастир чува мошти кнеза Лазара Хребељановића.
Манасија још увек одише средњовековним духом и усамљена лежи у долини Велике Мораве. И она, као и Раваница,
крије се иза великих зидина. Задужбина Стефана Лазаревића је остала за нама када смо се упутили ка манастиру
Љубостињи, првом женском манастиру који нам је подарила кнегиња Милица, у ком се и замонашила. Када смо га
обилазили одиграла се церемонија венчања.
Прешавши Западну Мораву, дошли смо у Жичу, манастир где је крунисано седам српских краљева. Стар већ осам
векова, манстир Жича је обнављан у XIX веку и зато данас изглед прилично добро. Нема оног коме се неће свидети
црвена боја којом је окречен.
Све знаменитости не могу описати, јер треба их видети сам и просудити, бар они које то занима.

издаваштво *

издаваштво

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
У оквиру своје издавачке делатности
Центар је објавио три значајне публикације

1. Часопис ПУПИН, фебруар.
2. Дамјана Бумведети-Мумибасич, Deus (s)ex machina, март.
3. др Мирко Дејић, др Саво Ћебић, мр Александра Михајловић,
Математичка даровотост и креативност, децембар.

Жана Јанковски, ученица групе за историју

Екскурзија групе за историју: Прелепа
бајка 21. века
У суботу, 12. децембра, рано ујутру, ученици Групе за историју
Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ пошли су на
једнодневну екскурзију, у обилазак двораца Војводине. Прво су
се упутили ка Новом Саду, тачније у дворац Дунђерских у Кулпину.
У дворишту тог дворца налазе се две прелепе зграде. Прва је
већа и због тога се зове велики дворац. Добио је данашњи изглед
почетком 20. века, након промене власника, када је дошао у
власништво Лазара Дунђерског. Други, мањи дворац је изграђен
крајем 18. века, а већи је изграђен половином 19. века. У великом
дворцу се данас налази Пољопривредни музеј, у коме се налази и
нешто родослова породица Стратимировић и Дунђерски. Данас
је мали дворац претворен у месну канцеларију и канцеларије
кулпинских удружења грађана. Парк око двораца, као и зграда
великог дворца, веома су добро очувани, док је мали у лошем стању. Оба дворца су споменици културе од великог
значаја.
Касније, гимназијалци су свој пут наставили ка Бечеју, тачније ка дворцу “Фантаст”. На великој даљини они су угледали
прелепу белу грађевину која их је на први поглед очарала јер изгледа бајковито. Богдан Дунђерски је најзанимљивија
личност породице Дунђерски и власник чувеног дворца, који је у том времену одсликавао сву његову моћ и богатство.
Богдан је био изузетан пријатељ са Урошем Предићем. Богдан је замолио свог веома доброг пријатеља да нацрта
иконостас који ће се налазити у капели коју је он желео да изгради и у којој би њих двојица заједно почивали. Нажалост,
тако није било јер је након Богданове смрти било забрањено да неко други буде сахрањиван поред њега. Туристи који
данас посете капелу могу да се диве раду високе уметничке вредности. Више од половине целокупног имања заузима
ергела. Такође, у склопу комплекса “Фантаст” може се видети и базен, који је данас није у употреби, као и прелеп парк.
Данас је дворац, реновиран у луксузни хотел, у који долазе бројни домаћи и страни туристи.
Нажалост, ту се путовање наших гимназијалаца завршава. Они су се поподне упутили ка Панчеву, али сасвим задовољни
и пуни позитивних утисака. Сасвим је сигурно да је наша Војводина пребогата културноисторијским споменицима, али је
исто тако сигурно да наши средњошколци имају и право и могућност да их виде.
Сања Деспотовић, ученица групе за историју
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НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ У ШКОЛСКОЈ
2008/09. ГОДИНИ

3. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА МАТЕМАТИКУ,
ДИВЧИБАРЕ 2009.
Колонија математичара на Дивчибарама je одржана од 28.02 до 6.03. На колонији је учествовало 84 ученика
основних школа у Панчеву а гостујућа школа је била ОШ „Сава Жебељан“ из Црепаје.

Оно што је карактерисало колонију математичара јесте велики занос у раду ученика и предавача који се огледао у
целодневним разноразним активностима. Поред предавања која су се одржавала сваког дана пре и после подне, биле
су свакога дана на огласним таблама постављане:
- Загонетне приче;
- Енигматика;
- Наградни задаци;
- Првенство у шаху.
Увече су били награђивани ученици који су први решавали. Награде су биле књиге и палачинке које су прављене у
кухињи (све похвале домаћинима).

руководилац Центра
мр Драгољуб Цуцић
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Дневни ред:

Субота, 28.02.

Стигли смо око 12 сати, сместили се, ручали и цео дан је био без посебних обавеза. Увече је пуштен филм и дати су
прве главоломке, енигматика и наградни задаци.

Недеља, 1.03.

9.30-11.00 – 4. и 5. разреди предавања, 9.00-10.00 – 7. разред припреме за окружно такмичење из физике.
11.00-12.30 – 6, 7. и 8. разреди, предавања.
15.00 – шетња.
16.00 – првенство Колоније у шаху (2 кола)
17.30. – предавања за све разреде.
20.00 – припрема за окружно из физике 6. разред, главоломке, енигматика и наградни задаци.
21.00 – додела награда, полуфинале квиза за 6,7. и 8. разред

Понедељак, 2.03.

9.30-11.00 – 4. и 5. разреди предавања, 9.00-10.00 – 7. разред припреме за окружно из физике.
11.00-12.30 – 6, 7. и 8. разреди предавања.
15.00 – шетња и клискање.
16.00 – првенство Колоније у шаху (2 кола)
17.30. – предавања за све разреде.
20.00 – припрема за окружно из физике 6. разред, главоломке, енигматика и наградни задаци.
21.00 – додела награда, финале квиза за 6,7. и 8. разред

Уторак, 3.03.

Гостовао је др Војислав Андрић, професор математике, бивши министар, директор Ваљевске гимназије и држао два
одвојена предавања
9.30 – предавање Војислава Андрића 5. и 6. разреду, 4. разред свакодневно предавање.
11.00-12.30 – предавање др Војислава Андрића 7. и 8. разреду.
15.00 – шетња и клискање.
16.00 – првенство Колоније у шаху (5. коло)
17.30. – предавања за све разреде.
19.30 – филм, главоломке, енигматика и наградни задаци, припрема за окружно из физике за 6. разред.
21.00 – додела награда, судоку квалификације.

Среда, 4.03.

9.30-11.00 – 4. и 5. разреди предавања, 9.00-10.00.
11.00-12.30 – 6, 7. и 8. разреди предавања.
15.00 – квалификације у стоном тенису, шетња и клискање.
16.00 – првенство Колоније у шаху (6. коло)
17.30. – предавања за све разреде.
20.00 – припрема за окружно из физике 6. разред, главоломке, енигматика и наградни задаци.
21.00 – додела награда, финале такмичења у судокуу,квиз за 4. и 5. разред.

Четвртак, 5.03.

9.30-11.00 – 4. и 5. разреди предавања.
11.00-12.30 – 6, 7. и 8. разреди предавања.
15.00 – припрема за окружно из физике 7. разред, шетња и клискање.
16.00 – првенство Колоније у шаху (7. коло)
17.30. – предавања за све разреде.
20.00 – припрема за окружно из физике 6. разред, главоломке, енигматика и наградни задаци.
21.00 – додела награда.

Петак, 6.03.

Припрема за одлазак кући дан раније због општинског такмичења из математике.
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Награђени књигама:
4. разред

Страхиња Стојановић – УБИТАЧНИ МАТИШ,
Марко Шушњар – ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ,
Александар Милошевић, - ГЕОМЕТРИЈА

5. разред

Живојиновић Душан – ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ, ШАХ И МАТЕМАТИКА,
Алекса Гађански Божић – ГЕОМЕТРИЈА,
Јелена Минић – УБИТАЧНИ МАТИШ.

6. разред

Андријана Симић – ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ,
Душан Драгутиновић – ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ БРОЈАО,
Миљан Зарубица – УБИТАЧНИ МАТИШ,
Ана Батинић – ГЕОМЕТРИЈА, ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ.

7. разред

Дарко Мијатов – УБИТАЧНИ МАТИШ, МАТЕМАТИКА СВУДА,
Стефан Шушњар – ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ,
Грбић Бранко – МАТЕМАТИКА СВУДА, ГЕОМЕТРИЈА, ШАХ И МАТЕМАТИКА, ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ

8. разред

Драгана Цековски – ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ,
Симанић Дејана – МАТЕМАТИКА СВУДА,
Никола Радовић – МАТЕМАТИКА СВУДА, ШАХОВСКЕ ГЛАВОЛОМИЈЕ, ШАХ И МАТЕМАТИКА
Небојша Ристовић - ГЕОМЕТРИЈА,
Јована Мичић – ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ БРОЈАО,
Алекса Бошков – МАТЕМАТИКА СВУДА,
Душан Дакић – ГЕОМЕТРИЈА.
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3. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ, ДИВЧИБАРЕ 2009.
Прошле школске године организована је теренска настава на Дивчибарама у периоду од 4.4. до 10.4.2009. године
у организацији Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ из Панчева. Програм активности конципирали
су професорке билологије: Александра Ђурђевић, Мира Петровић и професор хемије Зоран Савић, док су план
реализовали наведени професори и колегиница, професор биологије, Верица Васић.
У оквиру теренске наставе полазници центра су имали прилике да се ближе упознају са актуелним еколошким
проблемима као што су ефекат стаклене баште, киселе кише, вештачка ђубрива али и да науче колико нам тога потиче
из природе а у широкој је свакодневној употреби кроз теме: производи из природе (мед, восак,...), сапуни и парфеми –
историјат употребе, састав и добијање, ароматерапија.
Сва предавања пропраћена су адекватним експерименталним поставкама (ефекат стаклене баште, киселе кише,
органско ђубриво-компост) у трајању од седам дана, при чему су промене контролисали и пратили сами полазници
ради добијања резултата и извођења закључака о озбиљности ових глобалних промена. Последњих дана имали су
прилику да кроз дебате искажу своја мишљења о проблемима глобалног загревања и киселих киша.
Наша мала лабораторија бавила се и производњом сапуна, мирисних свећица и парфема које су полазници, њихови
аутори, понели са собом доказујући своју креативност.

Група за биологију, седми разред, ментор Верица Васић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бунул Драгомир, ОШ „Исидора Секулић“, Панчево
Радаковић Дејана, ОШ „ Свети Сава“, Панчево
Пешић Даница, ОШ“Свети Сава“, Панчево
Павловић Невена, ОШ „Свети Сава“, Панчево
Вујичић Јована, ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово
Буказић Дејана, ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово
Николић Кристина, ОШ„Аксентије Максимовић“, Долово
Ристић Јелена, ОШ „Аксентије Максимовић“, Долово

Група за биологију, осми разред, ментор Александра Ђурђевић
1. Ксенија Богдановић, ОШ „ Јован Јовановић Змај“, Панчево
2. Јована Исевски, ОШ „ Жарко Зрењанин“, Качарево
3. Јелена Николић, ОШ „ Жарко Зрењанин“, Качарево
4. Марија Лукић, ОШ „ Жарко Зрењанин“, Качарево
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Група за биологију, први разред средње школе, Мира Петровић
1. Илијевић Ана, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
2. Солеша Игор, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
3. Узон Игор, Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево
4. Сава Веселиновић, Гимназија „Урош Предић“, Панчево

Група за хемију , осми разред, ученици средње школе, ментор Зоран Савић
1. Тамара Томић, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
2. Милица Јанков, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
3. Барбара Лобода,Гимназија „Урош Предић“, Панчево
4. Андреа Алексић,Гимназија „Урош Предић“, Панчево

Шта су рекли полазници колоније?
- Све је углавном било супер. Наставници су учинили да нам свако предавање буде занимљивије и били су супер
иако смо их смарали! Шетње су биле супер као и дружење... Веома су ми се свидели експерименти и сви радови осим
константног дељења у групе што је могло да проузрокује свађу али није.
- Ово ми је прва година у центру иако сам 1. година Гимназије. Овај теренски рад ми се много допао. Допала су ми се
предавања, вежбе и експерименти али и дебата. Немам неких посебних замерки, али бих волела да је било мало више
експеримената. Надам се да ћемо се видети и следеће године. П.С. Професори су најбољи!
- Ово ми је први пут да идем на Дивчибаре ради овако неког рада. Није било напорно. Све је било организовано и
за све смо нашли времена. Иако смо доста времена проводили у раду, било је довољно времена и за остале активности
као што су дружење, шетња и гледање добрих филмова. И време нам је било баш лепо. Само смо се последњих дана
нешто разболели па нисмо ишли у шетњу па је било мало досадно, јер су ми те шетње баш одговарале. А и Дивчибаре
су баш нешто инспиративна планина. Јесте да смо радили и све то, али сам се и добро одморила. И предавања су ми се
свидела, доста сам нових ствари сазнала, а и експерименти су ме упутили да размишљам у нешто дубље што ми се пре
чинило непознато и далеко. Посебно су ми се дебате свиделе иако се нисам баш нешто показала. Све у свему, лепо сам
се провела и баш је било лепо.
- Боравак овде ми је био јако забаван. Наставници су били супер. Дебата и практичан рад као што је прављење
парфема и сапуна(које је успело у малим мерама) ми се највише допало.
- За ових седам дана сам се провела супер. Наставници су заслужни за то. Све најбоље за њих јер су били фер и
коректни. Експерименти, свеће, парфеми и сапуни су били забавни и било је право уживање правити их. За филмове
све најбоље јер су били занимљиви поготово за пингвине... Иако су шетње биле мало предуге било је пуно тога лепог
да се види. Све у свему било је забавно јер смо се забављали и упознали многе пријатеље и видели шта све може
урадити природним путем помоћу предавања.

НА ТЕРЕНУ СА БИОЛОЗИМА И ХЕМИЧАРИМА
Центар за таленте ‘Михајло Пупин’ Панчево потрудио се да нама, младим талентима поља знања И радозналости
прошири. Ми, биолози смо му захвални на томе, јер сада нам је поглед на неке основне процесе у природи много јаснији.
Центар је насе образовање проширивао разним предавањима, колонијама, експериментима…
Наиме, једном недељно, углавном суботом, у гимназији ‘Урош Предић’ Мира Петровић држи часове средњошколцима,
Александра Ђурђевић осмацима, а Верица Васић седмацима. Предавања обухватају теме које се обрађују у току школске
године. Научено градиво се просирује занимљивим детаљима везаним за ту тему. Често имамо И сликовит приказ
презентацијама преко лап топа.
Осим тог теоретског рада, центар нас води на терен где цемо И научено градиво практицно применити. Априла
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2009. године центар нас је одвео на Дивчибаре где смо
поред разних сетњи и обиласка Дивчибара имали и многе
радионице.
Дан је изгледао овако: После доручка следило је
предавање о практичном раду којем ћемо се тог дана
бавити. После предавања следила је шетња коју смо
морали, нажалост, да завршимо до ручка. После ручка и
малог предаха у учионици смо терију спроводили у праксу
практичним радовима. Након тога опет би ишли у неку
шетњу док не падне мрак, после тога вечера и гледање
документарног филма. После наизглед напорног дана
отишли би на спавање.
Нама јесте дан толико испуњен, али има много слободног
времена које смо проводили играјуци карте, слушајуци
музику, играјући, бавити се неким споредним стварима.
У оближњем хотелу ‘Дивчибаре’ играли смо билијар, пили
топлу чоколаду, дружили се. Поред тога, упознали смо нове
људе, јер нисмо само ми, биолози ишли, већ и хемичари.
Све у свему, било нам је веома занимљиво.
Предавања су се, као што рекох, односила на практичан
рад којим ћемо се тај дан бавити. Имали смо предавање о
сапунима И свећама. Презентације су нам доцарале како се
они праве, њихове хемијске формуле, састојке.. Такође смо
сазнали да свеће могу имати ароматерапијско дејство када
се у њих дода неко етерично уље, и имају посебан мирис.

Сапуни се, веровали или не праве од свињске масти. Сами
смо успели да направимо неколико свеца и сапуна, и то
искуство је било дивно.
Следеће предавање било је о парфемима. Видели смо
огромне фабрике парфема на презентацији и огромне
залихе парфема. Такође смо И парфеме правили сами тако
сто смо у уље додавали одређена етерицна уља и мешали
разне мирисе, а те парфемчиће смо понели кући.
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Имали смо и разне експерименте. Правили смо
природно ђубриво – компост тако што смо ређали остатке
хране из кухиње у балон и прекрили танким слојем земље
одакле су гљиве И бактерије почеле разлагање. Стајало је
на собној температури седам дана, а цео процес траје 40
дана. Тако смо имали прилике да видимо који се производи
брже разлажу, а такође то разлагање нема баш пријатан
мирис.
Дурги експеримент је био у вези са ефектом стаклене
баште. Поставили смо саксије са пшеницом на собној
температури, а једна је била покривена пластичним
балоном. Сваки дан смо мерили температуре обе саксије
И мерили раст и влажност око биљака. Под балоном је
топлије, брже расте И брже вене. Биљке смо прскали
киселинама различитих јачина, али се она биљка која је
била под балоном најбрже сушила иако киселина није
била довољно јака.
Имали смо и дебате. Дебате су били на тему за и против
глобалног загревања и за и против ефекта стаклене
баште. Били смо подељени у две групе, и верујем да би
сте помислили да је много теже оној групи која је била
за ефекат стаклене баште и глобално загревање, али она
се подједнако добро борила као и супротна група. Та два
појма су проузрокована фабрикама и расним загађењима
које човек производи, па је група која је била за имала
много ставки које су им пмогле,
као нпр. да човек не би могао без
аутомобила, и фабричких продукта.
По један члан из обе групе требао је
да изађе пред професоре И говори
о својим ставовима, а овај други би
требао да их својим аргументима
надјача, тако да је то била једна
веома, а опет едукативна дебата.
Докуменатрни филмови су били
на тему биљака, и свако вече смо
имали прилику да погледамо по
један. Најзанимљивији су били,
по мени, они у кишним тропским
шумама јер је тамо најразноврснији
биљни и животињски свет.
Након тог филма смо добровољно
гледали игране филмове по избору,
а неки који нису желели они су
слобоно вече проводили уз реми и
друге карташке игре, или уз причу и
слушање музике..
Све у свему, време које смо тамо провели било је
квалитетно и што се знања тиче и шсто се друштва тиче.
Радо бих ово искуство поновила.
Хвала Центру за таленте.
Јована Исевски

9. ФИЛМСКА КОЛОНИЈА, ГРУПЕ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ, ДЕЛИБЛАТСКА
ПЕШЧАРА 2009.
Девета Филмска колонија „Делиблатски песак„ одржана је у Делиблатској пешчари на локацији „Девојачки бунар“, а
у објекту Ликовна колонија „Делиблатски песак“ од 06-16. 07. 2009. године. У раду Колоније учествовало је двадесет и
петоро полазника, а од пратећег особља били су ангажовани: лекар, кухињско особље, техничко особље, организатор
и ментор, драмски педагог као и остало припадајуће особље.
Током Колоније снимљено је седам кратких филмова, примерених узрасту полазника, од којих је избор
традиционално приказан ван конкуренције – као ревијални део програма, почетком августа месеца на фестивалу
„Жисел“, Омољица.

Организатор је учесницима Колоније обезбедио: материјал, опрему и услуге за реализацију филмова.
Снимљени филмови на овогодишњој колонији су следећи:
Човек, Speed, Случајни сусрет, Чаша пуна звезда, XD, Пера врли витез, Бицикл.
У овогодишњој Колонији су по први пут учествовали аутори награђених филмова, на „Другој ревији филмова
ученика Баната“ одржаној у Панчеву 17. маја текуће године, а у организацији Регионалног центра „Михајло Пупин„
Панчево.
Пласман на наведеној Ревији је награђен позивом за учешће на Колонији за следеће учеснике, који су у току исте
снимили своје кратке филмове:
Марија Ћурић, „Филмски клуб Жисел и Дом културе Омољица“
Егон Каченовић, Гимназија за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
Александра Берец, Гимназија за талентоване ученике „Бољаи“, Сента
Услед недостатка средстава, у овогодишњу Колонију нисмо могли да позовемо госте - предаваче, што је ранијих
година било пракса, тако да је Колонију посетио само председник Центра организација аматерског филма Србије,
господин Владимир Анђелковић.
У току Колоније одржаване су и пробе представе „Боинг-боинг„ која се припрема у оквиру драмске групе Центра, а
чију су учесници били ангажовани као глумци у горе наведеним филмовима.
Организатори Колоније се искрено надају да ће следећа десета јубиларна Колонија, обиловати са много више
садржаја, да ће доживети извесне измене, у циљу побољшања рада Колоније. Такође, се искрено надамо да ће и боља
финансијска ситуација омогућисти остварење наведених циљева.
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4. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ДИВЧИБАРЕ 2009.
Панчево, град великих фабрика, мирног Тамише и, између осталог, људи који се труде да покрену
интересантне ствари и лепа дешавања за младе
људе попут ђака и студената.

Тако се у сарадњи панчевачког Центра за таленте
„Михајло Пупин“, на челу са директором Драгољубом
Цуцићем и сликаром Светозаром Алексићем, као и
Дирекције за изградњу и уређење Панчева, родила идеја
о акцији осликавања ентеријера Панчевачког дечијег
одмаралишта на Дивчибарама.
Центар већ неко време сарађује са групом студената
београдске Академије примењених уметности међу
којима су и његови стални чланови. И тако се у атељеу, у
Савској 16, поред цртања и сликања, штампа графика, па
чак и слаже мозаик.
Ови млади људи и будући уметници провели су
недељу дана у поменутом одмаралишту, тако да су, од
септембра прошле године његови будући гости могли
да уживају у погледу на три велика мурала, укупне
површине од преко двадесет метара квадратних,
смештених на зидове трпезарије, дневног боравка
и амбуланте. А њихове веселе боје и разигране
композиције, као да су украдене из дечије маште. Аутори ових дела, студенти из класе професора Ратка Лалића су:
Миња Тодоровић, Сузана Максимовић, Ивана Прокоповић, Ирена Кузмановић, Ива Бендеља, Слијепчевић
Даринка, Живановић Андрија, Вуковић Александар и моја маленкост. Придружили су нам се млађи полазници Центра,
Александра и Јулија Бека.
И тако смо ми седам дана уживали у прелепим пределима планине и гостопримству Панчевачког одмаралишта.
Било је ту свега: од сликања до касно у ноћ, преврнутих кантица са бојом, уфлеканих мајица, препирки око избора
музике, преко обилазака Црног врха, печења палачинки и печурака, али и осталих кулинарских специјалитета
Александра Ђорђевића, нашег љубазног управника и домаћина, па све до ноћних излазака, билијара, базена и пуно
доброг провода који је оставио трага, па смо последњих дана сликали и по десет сати дневно да бисмо завршили
на време. На крају је све испало боље од планираног. Организатори су били задовољни, а сигуран сам да се и деци
допало.
Сви смо се супер провели, а најтежи
део је био растати се од друштва и чистог
ваздуха. Сви су понели лепе успомене, а
понеки и оставили сузу, две. Ипак, теши
нас то што следећег септембра исти
организатори праве ликовну колонију на
Дивчибарама за нас студенте, а планирају
да угосте и неке од цењених професора.
Све у свему, очекује нас још једно
сјајно дружење прожето радом на пољу
уметности, а сигуран сам да ћете делиће
те атмосфере моћи да доживите гледајући
неке од наших радова који ће настати том
приликом.
Александар Станојев, студент ФПУ, БУ,
одсек за зидно сликарство
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КОЛОНИЈА „ШЕКСПИРОВЕ ДРАМЕ“, ДИВЧИБАРЕ 2009.
Полазници:

1. Тара Максимовић
2. Милан Беч
3. Емилија Шимшић
4. Јована Перић
5. Сара Лаловић
6. Дуња Перковић
7. Милица Марковић
8. Александра Тодоровић
9. Јована Јевтовић
10. Страхиња Скоко
11. Жана Јанковски
12. Соња Барна
13. Јасна Милосављев
14. Невена Поповић
15. Вук Савановић
ПОНЕДЕЉАК
16-18 и 30: уводна радионица
20:вечерња радионица. Ученици су
добили тему за писање: НА ВЕЧЕРИ КОД (СА)
ШЕКСПИРОМ

(графика), Марија Цолока, ОШ Миша Стојковић, Гај

УТОРАК
9 и 30-11: Анализа драме ХАМЛЕТ
11 и 45-13: Наставак анализе
15 и 30-18 и 45: Радионица креативног писања. Тема: АВЕТНО ДОБА ПОНОЋИ ЈЕ САДА
21: Вечерња радионица, читање радова
СРЕДА
9 и 30-11 и 45: Анализа драме КРАЉ ЛИР
12-13: Наставак анализе
17-19: Радионица креативног писања. Тема:
ВИДИ ПОД-ЉУБАВ
20 и 3о: Књижевно вече
22-23: Вечерња радионица, читање радова
ЧЕТВРТАК
9 и 30-13: ОТЕЛО
14-15: гост, професорка историје
17-19: Радионица креатибног писања. ТЕМА:
ВРЛИНА! МУШМУЛА!
20-21 и 30: ОТЕЛО, гледање филма
22-23: читање радова
ПЕТАК
10-13: МАКБЕТ

14-15: гост професорка Рајна Драгичевић са Филолошког факултета БУ.
17-19: Радионица креативног писања. Тема: ЛАЖЕШ, ЗЛАТО, ЛАЖЕШ, ДУШО, ЛАЖЕШ, ВЕШТИЦЕ
21 и 15-22 и 15: читање радова
22 и 30: књижевно вече
проф. Александра Михајловић
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2. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ,
ДИВЧИБАРЕ 2009.
Група за српски језик и књижевност, креативно писање:
1. Марија Теодора Меновски,
2. Олгица Антић,
3. Антонина Дотлић,
4. Душан Јовчић,
5. Софија Јовановић,
6. Бојана Стефановски,
7. Тамара Бербић,
8. Милан Вучковић,
9. Маша Михајловић,
10. Тијана Саватић,
11. Дуња Јованов,
12. Невена Лукинић,
13. Вања Сенеши,
14.Симона Андрејић,
15. Андреа Маркуш,
16. Аљоша Дакић

трећи разред, Гимназија „Урош Предић“
трећи разред, Гимназија „Урош Предић“
трећи разред, Гимназија „Урош Предић“
трећи разред, Гимназија „Урош Предић“
трећи разред, Гимназија „Урош Предић“
други разред, Гимназија „Урош Предић“
други разред, Гимназија „Урош Предић“
други разред, Гимназија „Урош Предић“
други разред, Гимназија „Урош Предић“
први разред, Гимназија „Урош Предић“
први разред, Гимназија „Урош Предић“
први разред, Гимназија „Урош Предић“
први разред, Гимназија „Урош Предић“
први разред, Гимназија „Урош Предић“
први разред, Гимназија „Урош Предић“
осми разред, ОШ „Јован Јовановић Змај“

Програм колоније остварен је у целини и на потпуно задовољавајући начин. Под радним насловом „Стилске вежбе“
(по чувеној књизи Рејмона Кеноа), ученици су - кроз предавања, стручну литературу и вежбе у писању – истраживали
могућности транспоновања значења у књижевноуметничком тексту, односно употребу метафоре као кључне фигуре
песничке слике и уопште књижевноуметничког изражавања. Осмислили су и водили књижевно вече песника и
преводиоца Дејана Илића, госта књижевне колоније, извели представу „Стилске вежбе“ и на завршној књижевној
вечери, у облику перформанса, представили своје радове настале током трајања колоније.

РАСПОРЕД РАДА ПО ДАНИМА:
ПОНЕДЕЉАК, 2. новембар – долазак, смештај, распоред
активности; подела штампаног материјала, упознавање
са „малом покретном библиотеком“ (књигама и књ.
часописима).
Поподневна радионица
Од 16.30 до 19.15 уводно предавање проф. Јелене
Журић под насловом „Метафорично. Преношење значења
по аналогији“ и радионица под насловом „Од поређења до
метафоре“, у којој су ученици писали сопствене примере
за поређење, а потом сажимањем постизали метафору
и излагали своје резултате; нарочито су вредна њихова
објашњења, коментари и дискусије који су потпуно
отворили тему и изазвали радозналост и заинтересованост
за истраживања у том смеру.
Вечерње активности
Од 21. до 24.00, заједно са ученицима из групе за историју,

* 28

погледали смо филм „Краљица Марго“ снимљеном по роману
Александра Диме и разговарали.
УТОРАК, 3. новембар
Преподневна радионица, од 9.30 до 13.00 - разрада теме:
СТИЛСКЕ ВЕЖБЕ - анализа изабраних књижевних и теоријских
текстова; дискусија: стилска изражајност језика – од поређења
до метафоре на примерима песама Ђуре Јакшића, Војислава
Илића, Алексе Шантића, Јована Дучића, Милана Ракића,
Владислава Петковића Диса, Милоша Црњанског...
Поподневна радионица, од 16.30 до 19.00 – модеран
песнички израз – песништво и преводи Дејана Илића; писање
на задате теме и анализа радова, коментари, дискусија.
Вечерњи термин под радним насловом „Метафорско
позориште“, од 20.30 до 24.00 – припремање представе „Стилске
вежбе“. Ученици су импровизовали стилске вежбе инспирисани
књигом Рејмона Кеноа, додајући своје интерпретације основног
текста - „Белешке“: Женски, Новопазарски, Загребачки, Мајка и дете, Ана Ивановић, Професорски I, Професорски II, Јелена
Карлеуша, Ромски, Нећу...
СРЕДА, 4. новембар
Преподневна радионица, од 9.30 до 13.00 – писање на задате (и слободне) теме и анализа радова.
Поподневна радионица, од 16.30 до 19.00 – боравак у „библиотеци“, читање поезије Дејана Илића и италијанских
песника, припремање разговора са песником.
Вечерње активности
Од 20. 30 до 22. 00 - Књижевно вече Дејана Илића, разговор,
дискусија.
Књижевно вече Дејана Илића водиле су ученице Марија
Теодора Меновски и Тамара Бербић, а стихове су читали ученици
Олгица Антић, Антонина Дотлић, Душан Јовчић и Вања Сенеши.
Дејан Илић је донео шеснаест својих књига као поклон учесницима
колоније, те смо заједно одлучили да књиге буду поклоњене
библиотеци Гимназије „Урош Предић“, како би биле доступне свим
ученицима ове школе.
Од 22.00 до 24.00 – проба представе „Стилске вежбе“.
ЧЕТВРТАК, 5. новембар
Преподневна радионица, од 9.30 до 13.00 – радионицу је
водио песник Дејан Илић: подразумевала је уводно предавање, писање текстова, анализу, дискусију; ученици су писали
о теми „Простор“, са задатком да представе лични, интимни, унутарњи или спољашњи простор, у краткој форми и, по
могућности, са поетским набојем.
Поподневна радионица, од 16.30 до 19.00 – читање у библиотеци, писање, сређивање рукописа; проба представе
„Стилске вежбе“.
Вечерње активности
Од 20. 30 до 22.00 – књижевни сусрет са писцем Вулетом
Журићем – разговор о краткој причи.
Од 23.00 до 24.00 – премијера представе „Стилске
вежбе“. У представи су учествовали ученици: Олгица
Антић, Андреа Маркуш, Невена Лукинић, Антонина
Дотлић, Софија Јовановић, Тамара Бербић, Дуња Јованов,
Вања Сенеши, Душан Јовчић, Аљоша Дакић, Вукан Машић
(из групе за граматику и стилистику) и Војин, син наше
колегинице Иване Бикар. За потребе представе ученици
су осмислили и сонг – Кеноов текст „Ода“ извели су на
музику песме „Кад си срећан“...
ПЕТАК, 6. новембар
Преподневна радионица, од 10.00 до 13.00 – писање
радова; читање, анализа, дискусија; тему је задао гост
писац Вуле Журић.
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Ученицима је дата, као основна, кеноовска белешка - опис путовања Дејана Илића од Београда до Дивчибара, онако
како је то сам песник испричао – да се у аутобус на директној линији укрцао у 13.15 у Београду, али је на Дивчибаре стигао
тек у 19.30, јер су га касно и неадекватно обавестили о преседању у Ваљеву; ученици су ту основну причу приповедали,
у краткој форми, користећи различите тачке гледишта, облике приповедања, стилски и језички разнолико...
Поподневна радионица, од 16.30 до 19.00 – рад на рукописима, сугестије, коментари; припремање књижевне
вечери.
Књижевно вече ученика, од 22.45 до 23.30
Путовање песника Европа-трансом – књижевно вече почело је малим перформансом - симулирање кише, а наставило
се читањем радова са последње радионице, поређаним тако да, у полукружном низу, делују као својеврсни позоришни
комад. Потом су се овој групи прикључили ученици проф. Сашке Михајловић, који су у некој врсти ретроспективе
приказали сопствене радове инспирисане Шекспиром.
Плакате за све манифестације групе за креативно писање радила је ученица Симона Андрејић.
СУБОТА, 7. новембар – евалуација – процењивање успешности рада у књижевној колонији Дивчибаре 2009; повратак
у Панчево.
							
проф. Јелена Журић

4. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА ГРАМАТИКУ
И СТИЛИСТИКУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, НА
ДИВЧИБАРАМА 2009.
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Чланови групе за граматику и стилистику су: Александра Стаматов,Мина Валашко,Невена Стајковић,Маја Сабо, Наташа
Бацковић, Ивана Иричанин са наставницом Иваном Бикар.

Група за граматику и стилистику српског
језика, средњошколци
Тема: лексички парадигматски односи
Полазници:

1. Јелена Маринковић
2. Милица Маринковић
3. Тамара Рапајић
4. Кристина Грбић, ученици 2. разреда
5. Јована Урошевић
6. Андреа Влаховић
7. Кристина Сочериу
8. Симона Брођан
9. Дејана Парежанин
10. Вукан Машић, ученици 3. разреда

Извештај о раду групе – граматика и стилистика, 8.разред
2.11.2009. од 16 и 30 до 19 часова – тест објективног типа и провера истог, уз потребна објашњења код одређених
нејасноћа.
3.11.2009. од 10 до 13 и 16 и 30 до 19 часова – синтагматска конструкција, напоредни односи међу независним
предикатским реченицама, систем зависних реченица, табеларна анализа.
4.11.2009. од 10 до 13 часова – граматичка и семантичка конгруенција у роду и броју; комуникативна кохезија.
4.11.2009. од 16 и 30 до 19 часова – стилистика, стилогеност неких језичких категорија: дијалектизми, варваризми,
неологизми, архаизми, жаргон.
5.11.2009. од 10 до 13 часова – значења, функције и синонимија глаголских облика.
5.11.2009. од 16 и 30 до 19 часова – синтаксички стилогени облици, аугментативи, деминутиви, пејоративи,
хипокористици; синонимија, хомонимија, антонимија, паронимија; полисемија; фигуративни изрази, епитет,
персонификација, поређење, метафора .
6.11.2009. од 10 до 13 часова – акценатски систем.
6.11.2009. од 16 и 30 до 19 часова – правописне норме.
проф. Ивана Бикар

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРУПЕ ЗА ГРАМАТИКУ И СТИЛИСТИКУ
Пре поласка на Дивчибаре смо размишљале о томе како ће нам бити лепо…Замислите само,пет дана без
родитеља,школе…Наравно,нисмо ни биле свесне колико ћемо, заправо, радити и колико ћемо научити. Већ првог дана
смо имале часове и, на своје велико изненађење, радиле смо јако тежак тест, али имале смо наставницу која нем је, на
најлакши могући начин, помогла да савладамо и најтеже градиво…као што је разлика између падежног и придевског
атрибута, на пример.
Предавања су била распоређена тако да је ујутру било теже, а увече лакше.
Поред тестова,сваки дан смо вежбале још и синтагме, зависне и независне реченице, граматички и природни род
и број именица (Плуралија и Сингуларија Тантум),а најнезанимљивији нам је био дијаграм реченица. Али, то није све.
Проучавали смо и стилске фигуре,синонимију глаголских облика, као и правописна правила…и оно што нам је било
најинтересантније,а то су стилистика И лексика (лексицка знацења речи). Писале смо и саставе са позајмљеницама, и у
жаргону.
Иако је често било напорно,било је и веома поучно и драго нам је што смо биле део тога.
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Преглед рада:

2. 11. 2009.
16.00-18.15 Шта су лексички парадигматски односи?
Синонимија (3)
3. 11. 2009.
09.30- 11.45 Синонимија и полисемија (3)
16.30-18.45 Антонимија (3)
4. 11. 2009.
09.30-11.45 Хипонимија (3)
Акцелеративни речник (3)
5. 11. 2009.
09.30-11.45 Паронимија
(3)Хомонимија
Акцелеративни речник, анализа (3)
6. 11. 2009.
09.30-11.45 Акцелеративни речник, анализа
(3)Свет речи, чланци из области лексиколигије

ЕВАЛУАЦИЈА
Оцени избор теме оценом 1 – 5 и то образложи

Тема је означена као одлична (Свака част на избору!), учесници су означили још да им се допала, да је занимљива,
исцрпна. Нарочито им се допада стога што у школи нису на овај начин обрађивали парадигматске односе (допада им се
висок ниво предавања). Средња оцена 5,00

Оцени начин рада оценом 1 – 5 и то образложи

Учесницима се нарочито допало што је током рада коришћено више метода (предавање, индивидуални рад, рад у
пару, рад у групи). Потенцирање истраживачког рада означено је као веома корисно. Чињеница да је рад био добро
организован, условила је добро функционисање групе и савладавање захтева без већих проблема. Похваљена је и добра
атмосфера. Један учесник сматра да је требало радити тест. Средња оцена 5,00

Оцени водитеља

„Нема жалби“, водитељ означен као колегијалан,
занимљив и понекад забаван. Учесницима су предавања била
врло јасна и допало им се што је било пуно примера за сваку
област. Уочен је труд водитеља да одговори на свако питање
и разреши недоумице. Учесници су похвалили асистента и
уочили високу стручност и завидан ангажман. Средња оцена
5,00

Оцени лично ангажовање

Готово сви учесници су означили да су се максимално
трудили и ангажовали на сваком предавању. Неки су своје
ангажовање означили као „упијање“, док су други означили да
су учествовали у дискусијама и отварали језичке проблеме.

31 *

* колоније
Понеки учесник је био критичан према себи и означио да су му преподневне радионице теже падале због раног устајања.
Нису сви нумерички изразили свој однос. Средња оцена 5,00

Збирна оцена и закључак

Учесници су веома задовољни овом радионицом. Означена је као врло поучна и корисна. Констатовано је и да је
група одлична. Велики утисак оставила је проф. Драгићевић. Иако је већина полазника дала оцену 10, или 5+, и просечну
оцену ћемо изразути стандардном мером. Средња оцена 5,00

Запажање водитеља:

Уједначеност групе омогућила је висок ниво рада и јак темпо у савладавању лексичких парадигматских односа.
Чињеница да ову групу чине најбољи познаваоци матерњег језика (у популацији ученика 2. и 3. разреда) дозвољавала је
готово академски ниво предавања. Сви полазници су били веома активни (додуше, не од првог дана, требало је да прође
период адаптације на тему и водитеља), с лакоћом су савладавали постављене циљеве. Како су на радионици пробуђена
нова интересовања, очекује се да резултују новим језичким истраживањима.
проф. Валентина Паровић

3. КОЛОНИЈА ГРУПЕ ЗА ИСТОРИЈУ, ДИВЧИБАРЕ
2009.
Радило се на уочавању опште карактеристике развоја европског континента. Тематски назив колоније је Историја
европског континента у 16. и 17. веку. Акценат је био на политичкој историји али су обухваћени и остали сегменти
развоја људског друштва у том периоду. Предвиђено је предавање асистента са групе за историју Филозофског
факултета. Након вечере су пројектовани дугометражни филмови са темама из овог периода.
Учесници колоније:
1. Јукић Зорана,
2. Живуљ Јелица,
3. Ановић Бојан,
4. Урошевић Јована,
5. Стајић Невена,
6. Тривковић Ирина,
7. Јанковски Жана,
8. Серенчеш Андреа.

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС УЧЕНИКА
БАНАТА 2010.
Чланови жирија: мр Јелена Ангеловски, Бојан Васић и Јелена Журић.

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ:
Основна школа
1. Прва награда - Јована Докман, VIII (ОШ „1. октобар“, Башаид)
2. Друга награда – Марко Остојић, VII (ОШ „Моше Пијаде“, Гудурица)
3. Друга награда - Ена Зечевић, VI (ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево)
4.Трећа награда – Наташа Бацковић, VIII (ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево)

Средња школа

1. Прва награда – Александар Перић, II (Средња пољопривредна школа, Зрењанин)
2. Друга награда – Маја Бабић, III (Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда)
3. Трећа награда – Јована Јевтовић, III (Гимназија „Урош Предић“, Панчево)

ИЗВЕШТАЈ СА КОЛОНИЈЕ ИСТОРИЈЕ НОВЕМБАР 2009. ГОДИНЕ
У периоду од 2.11.2009. до 7.11.2009. у простору ученичког одмаралишта града Панчева на Дивчибарама, одржана
је колонија групе за историју, на којој је учествовало осам ученика . Координатор колоније је био професор историје ,
Александар Ђорђевић.
По доласку на Дивчибаре сачинили су програм , трудећи се да свако добије задатак у складу са својим интересовањима.
Књиге које су понели са собом су потпуно заокупиле њихову пажњу. Верно су им дочарале далеку прошлост и стара
времена, наизглед, тако истрошена , јер је о њима већ пуно речено. Међутим, били су затечени многим чињеницама и
догађајима које су потом откривали. Године су наилазиле пред њиговим очима. Прошлост је полако постајала неизбрисиви
део свих нас, који настављамо даље, стварајући нова времена, и нове записе. Изучавали су Европу шеснаестог и
седамнаестог века, велике владаре, утицајне државе, али и оне мање битне. Говорили су о ратовима, освајањима и о
великим освајачима. Затим су причали о значајним догађајима у животима, како великана, тако и о животима поданика.
Четвртог дана у госте им је дошла мр Катарина Митровић, асистент Историјског факултета БУ. Говорећи о животу Срба
у Јужној Угарској , уз осмех их је водила путевима предака. Причала је о њиховој борби за очување вере и културе.
Читала им је писма и повеље из петнаестог и шеснаестог века, писане руком мудрих људи, на српском, латинском и
италијанском језику.
Млади зналци су вечери, проводили гледајући историјске филмове. Ову колонију ћу сигурно памтити по времену
проведеном у природи, дугим шетњама и маљенском снегу.
Зорана Јулић
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Посебне похвале припале су:
- ученицима:
1. Александра Словић, V (ОШ „Жарко Зрењанин“, Бока)
2. Леа Ћорда, VI (ОШ „Јован Стерија Поповић“, Велика Греда)
3. Лазар Стоиљковић, VI (ОШ „Јован Стерија Поповић“, Велика Греда
4. Тамара Станисављев, VII (ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево)
5. Лена Црквењаков, VI ( ОШ „Јован Јовановић Змај“, Зрењанин)
6. Марко Војиновић, VII ( ОШ „Јован Јовановић Змај“, Панчево)
7. Милица Џопалић, IV (Гимназија „Борислав Петров Браца“, Вршац)

- школама:

1.ОШ „Жарко Зрењанин“, Бока
2. ОШ „Јован Стерија Поповић“, Велика Греда
3. ОШ „1. октобар“, Башаид
4. ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево
5. ОШ „Т. Г. Масарик“, Јаношик
6. Гимназија „Борислав Петров Браца“, Вршац
7. Хемијско-прехрамбена средња школа, Чока
8. Гимназија „Урош Предић“, Панчево
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ЛИКОВНИ КОНКУРС УЧЕНИКА
БАНАТА 2010.
Александар Обрадовић,
ОШ Свети Сава, Панчево,
1. награда за ниже разреде ОШ

Чланови жирија: мр Иван Герун, мр Зоран Деранић и Светозар Алексић.

НАГРАЂЕНИ:
Средња школа:

1. Соња Соколов, Прва награда, ученица 4. разреда Гимназије “Урош Предић” из Панчева.
2. Јелена Бањац, Друга награда, ученица 1. разреда Гимназије “Урош Предић” из Панчева.
3. Марија Теодора Меновски, Трећа награда, ученица 3. разреда Гимназије “Урош Предић” из Панчева.

Виши разреди основне школе:

1. Тамара Жунић, Прва награда, ученица 7. разреда ОШ “Исидора Секулић” из Панчева.
2. Ивана Радовановић, Друга награда, ученица 7. разреда ОШ “Бранко Радичевић” из Ченте.
3. Радослав Дулијан, Трећа награда, ученик 6. разреда ОШ “Ђура Јакшић” из Перлеза.
4. Андреа Картали, Трећа награда, ученица 6. разреда ОШ “Ђура Јакшић” из Панчева.

Нижи разреди основних школа:

1. Александар Обрадовић, Прва награда, ученик 3. разреда ОШ “Свети Сава” из Панчева.
2. Миљана Миљковић, Друга награда, ученица 3. разреда ОШ “Ђура Јакшић” из Панчева.
3. Душан Митровић, Трећа награда, ученик 3. разреда ОШ “Свети Сава” из Панчева.
Награђени ученици основних школа са територије града Панчево моћи ће да се придруже групи за ликовну
уметност, која ради у атељеу Центра на Содари, од априла месеца.
Дипломама се награђују следеће школе: ОШ “Миша Стојковић” из Гаја, ОШ “Јован Јовановић Змај” из Панчева, ОШ
“Свети Сава” из Панчева и Гимназија “Урош Предић” из Панчева
Посебно се награђује ОШ “Миша Стојковић” из Гаја тако што ће се омогућити да наставница ликовног и два ученика
иду на ликовну колонију Центра.
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Миљана Миљковић,
ОШ Ђура Јакшић, Панчево,
2. награда за ниже разреде ОШ
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Ивана Радовановић,
ОШ Бранко Радичевић, Чента,
2. награда за више разреде ОШ

Тамара Жунић,
ОШ Исидора Секулић, Панчево,
1. награда за више разреде ОШ

Невена Костадиновић,
ОШ Серво Михаљ, Зрењанин,
2. награда за више разреде ОШ
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Андреа Картали, 6. разред,
ОШ Ђура Јакшић, Панчево,
3. награда за више разреде ОШ

Радослав Дулијан,
ОШ Ђура Јакшић, Перлез,
3. награда за више разреде ОШ
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НАГРАЂЕНИ КЊИЖЕВНИ РАДОВИ
Соња Соколов,
IV разред,
Гимназија Урош Предић,
Панчево,
1. награда за СШ

ОСНОВНА ШКОЛА
Прва награда

ПИТАЊА
Хладно је, сунце је већ одавно зашло иза оних кућа које ми се чине тако далеко. Млади месец се сакрива иза звезда,
а звезде иза звезда, као игра „Ко ће пре?“. А ја, шта ја? Лежим на трави, ноге ми босе, скоро па их не осећам од хладноће.
Али, ако је хладно, зашто нисам у кући, на неком топлом месту? Ма, не знам ни сама шта радим, где сам, као да ме нема.
Чујем нешто, чини ми се тако близу, а тако је далеко. Шта се то дешава? Свет изгледа тако мали, као на карти. Ипак, зашто
је оволико велики? Понекад, као сада, не знам шта се догађа. Сада сам изгубљена, а сигурно је то од ових сова које ми
облећу изнад очију, па ми погледе носе на другу страну.
Размишљам о томе како је бити сам, усамљен, а не изгледа ми тешко. Сигурно зато што се правим да сам остављена, а
у ствари, има нечега што ми недостаје. Недостају ми можда неки драги људи, али да ли сам због тога оваква? Као да сам
болесна, не осећам сада ништа на телу, осим очију које ми се покрећу ради свог погледа ка небу. Нико ме не зове, никоме
не требам, изгледа да сам постала усамљена. Спава ми се, толико спава, а питање је да ли ћу се пробудити, ако заклопим
очи.
Јована Докман ВИИИ 2
ОШ „1. октобар“, Башаид

Друга награда

Јелена Бањац,
I разред,
Гимназија Урош Предић,
Панчево,
2. награда за СШ

СЕСТРИНА ФИОКА

Марија Теодора Меновски,
III разред,
Гимназија Урош Предић,
Панчево,
3. награда за СШ
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Дочекао сам се сестрине фиоке,
и отуда, имам, утиске дубоке.
већ на први поглед,
фиока је пуна,
од разних сличица
до финог сапуна.
Посебно разгледам
албум са сликама;
све са екскурзије,
нигде са нама!
Ту су цедуљице
с неких часова,
за дневник спремљена
једна свеска нова!
Видео сам шта све
крије од нас она;
па и једно име,
и број телефона!
Е па, сестро моја,
тужибабо једна,
док о мени ћутиш,
и ти си безбедна!
Марко Остојић VII
ОШ „Моша Пијаде“, Гудурица

Александар Станојев
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ЗУБИ
Када једеш неку храну,
било слатку, било слану,
зуби су ту врло важни,
здрави, бели и још снажни.
А какви треба да су зуби
кад се љуби?
( Прешла сам на другу тему
мора да сам у проблему?)
Вероватно такви исти,
само чисти.
Зато моја сестра Ања,
преко мере зубе пере,
а година доста има и
љуби се са момцима.
А ја перем зубе своје
да остану беле боје.
Да не руже, већ да служе!
Када једем неку храну,
било слатку, било слану.
Кад за љубав време дође,
да се с њима лакше прође.
Ена Зечевић VI
ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево
Портрет (графика), Александар Станојев

Одједном, нека шака прекрила ми је уста. Снажно сам је угризла и почела да вриштим. На сву срећу, Лоркан је ово
приметио и дотрчао до мене. Док се мачевао са гусаром који ме је напао, довикнуо ми је да одем у капетанову кабину.
Ту сам била безбедна. Нисам могла да
видим шта се дешава, али сам могла
да чујем галаму и ударање мачева са
палубе. Нервозно сам грицкала нокте
док сам чекала да видим исход борбе.
Убрзо је Лоркан утрчао у кабину и
рекао ми да смо победили. Радосно
сам скочила и загрлила га свом снагом.
Он ме је збуњено погледао, а затим се
насмешио. Потпуно сам поцрвенела
и узвратила му осмех. Прешли смо на
противнички брод који је био у једном
комаду. Пошто је опасност прошла,
могли смо да одахнемо. Таман што сам
почела да разговарам са Лорканом,
капетан је рекао да није смео да ме
доведе овде док не прочитам књигу
до краја. Без објашњења је почео да
изговара неке чудне речи. Лоркан ми је
дао једно сломљено огледало и рекао
да га узмем и замислим онај брод са
Лептир (Мозаик), Вања Влаисављевић, 8. разред ОШ Мирослав Антић
црним једрима када год пожелим да
причам са њим. Око мене се ковитлала прашина и - цео брод и Лорканово лице полако су нестајали.
Нагло сам отворила очи и схватила да се налазим у свом кревету. Отишла сам у кухињу како бих попила мало
воде. Размишљала сам о овом чудном сну и, смејући се себи, отишла до собе да погледам да ли ту стварно има неког
огледала. На моје изненађење, испод јастука се стварно налазило једно старо, сломљено огледалце. Збуњено сам га
узела и замислила пиратски брод са насловне стране моје књиге. Лорканово лице појавило се у огледалу! Са осмехом
је рекао: „Баш ми је драго што си се јавила. Прочитај књигу до краја, па ћемо се ускоро поново стварно видети.“ Била
сам збуњена, уплашена, али и срећна. Он је убрзо морао да иде и врати се бродским дужностима, а ја сам брзо зграбила
књигу како бих је што пре прочитала до краја.

Трећа награда

УПАЛА САМ У ОМИЉЕНУ ПРИЧУ
Једне веома досадне вечери узела сам да читам неку књигу о вампирима. Не, није „Сумрак“ у питању, већ нека друга
књига о вампирима пиратима. Детињаста књига, измишљена, потпуно нереална – баш оно што ја волим да читам. Књига
није била досадна, али сам била веома уморна, тако да сам заспала након што сам прочитала тринаесту страну.
Пробудила сам се после пар минута, била сам невероватно жедна. Уморно сам изашла из своје собе и зевнула пар
пута. Тек тада сам установила да се ја налазим на великом броду са црним једрима и подом од црвених дасака. Тај брод
није био ништа друго него стари једрењак са насловне стране моје књиге. Уопште нисам знала какав је то брод ни шта се
на њему налази – па тек сам стигла до тринаесте стране књиге! Није ми преостало ништа друго него да пробам сама да
истражим брод. Било ми је прилично глупо да шетам у зеленој пиџами по броду, али нисам имала неку другу могућност.
Прво сам морала да нађем кухињу. Као што рекох, била сам невероватно жедна! Убрзо сам приметила степенице које
се спуштају, тако да сам претпоставила да ће ту негде бити кухиња. Сишла сам низ степенице и дошла право у ходник са
много врата, а на крају тог ходника, са црвеним тепихом, осветљеног свећама, налазила су се једна бела отворена врата.
Наравно, нисам могла да одолим и ушла сам у ту мрачну просторију. Одједном су се упалиле свеће и осветлиле целу
просторију, а иза мене је стајао човек који је, судећи по свом изгледу, био капетан брода. „Очекивао сам твој долазак“,
рекао је. Била сам збуњена, па сам само питала: „Ти си вампир, је л’?“ Понекад се стварно задивим чињеницом колико
глупа умем да будем. Капетан је потврдно климнуо главом, а онда ме упитао: „Зар ниси прочитала књигу?“ Сада сам се још
више збунила, па сам почела да говорим себи: „Пробуди се! Пробуди се!“ Капетан је био изненађен мојим понашањем,
па ме је уштинуо да ми докаже да не сањам. Позвао је Лоркана – вероватно најслађег вампира којег сам видела на
том броду. Дуга црна коса вијорила му се на... хммм... ветру? Зар је могуће да овде има ветра!? Схватила сам да је брод
погођен, па смо капетан, Лоркан и ја брзо отишли на палубу. Други брод је ишао ка нашем. Пирати су се борили, а ја сам
седела са стране и нервозно посматрала.
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Наташа Бацковић VIII
ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево

ТОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ИМАТИ У СЕБИ ГЛАС
Толико је важно имати у себи глас којим се пита о свом месту у свету, о величини и смислу тог света. Важан је и начин
на који он говори, важни су одмерен и добро погођен тон реченице. Њиме наша питања, нешто за шта се чини да само
нас мучи, постају оно битно у и за сваког човека. Важно је постићи ту природност, уверљиву озбиљност текста, коју
прича Питања Јоване Докман свакако има, како би оно што говоримо други заиста чули и разумели на прави начин.
Игром се може пуно тога. Помоћу ње се одраста, полако се откривају туђи светови, пре свега непознати свет одраслих,
али такође боље оцртава и свој. Духовито играње, римом, певањем, самим језиком и хумор који из те игре произилази,
главне су одлике песама Зуби Ене Зечевић и Сестрина фиока Марка Остојића. Они су у својим текстовима успели да баце
поглед на нешто толико блиско, просторно и временски, а опет некако тајно и страно, њиховом свету, на све то што и
њих ускоро чека.
Шта урадити једне веома досадне вечери? Маштати или написати причу, прочитати пасус омиљене књиге? Можда
писањем одсањати прочитано, препустити се немогућем и жељеном кроз рад имагинације, али задржати и неку врсту
критичке дистанце, игриву иронију која је истовремено и део измаштаног света онолико колико га, на добар начин, и
подрива, доводи у питање, преводећи сан и сањарење у књижевност. Ове две врлине, без којих нема доброг писања,
живу машту и истовремено свест о њој, у великој мери поседује и прича Упала сам у омиљену причу Наташе Бацковић.
							

Бојан Васић, члан жирија
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СРЕДЊА ШКОЛА
Прва награда

ШАЛА

(или без броја)
„Готово сваки композитор је, наиме, написао понеку складбу којој намјерно није дао број
и на тај начин показао како је сматра недозрелом или тек пригодном, како јој је мјесто
на самој периферији његова опуса.“
				
Милан Кундера
Из слатког полусна грубо га отргну тутњава воза. Последња станица. Најежен од хладноће и непријатног звука,
излази тешким, туђим кораком. Не сећа се тачно кад је избио на познату стазу која је водила до школске фарме. Али, као и
сваког понедељка, успут, прате га драги, познати лавеж паса и пој првих петлова. Његов омиљени музички пејзаж. Нежно
крепећи, враћају га у јаву.
Пребира по мислима. Шта ће данас бити? Треба стићи до школског имања. Дан ће провести у винограду, где скоро
месец дана раде праксу. Виноград је добро родио и пуно је посла.
Унапред зна шта га чека.. Груба правила у одељењу. Ако ћеш
са нама, буди храбар и неустрашив. Смешни су му сад већ неки
несташлуци из прошлости. Најважнија ствар на свету била је бити
први у одважности. Први који је професору исплазио језик. Наравно,
иза леђа. Први који је сакрио садни материјал за топлу леју и
пластеник. Након тога уследило је дуго и мучно испитивање. Ништа
горе од тога! Сироти стари чика Петар! И сад га видим како их јури
са штапом без изгледа да некога стигне. А безброј пута су га нагло
пробудили из дремежа на сунцу, док је чекао да звони.
Мелодије и звуци! Осетљивост на музику и сад га враћају у
стварност и сенче тугу. Увек је већу поуку извлачио из туге. Срећа га,
некако, успављује, чини духовно мање осетљивим. Често би се због
тога питао: да ли је онда тежња ка срећи лакши пут?
Да се вратимо музици. Она у његовом свету заузима почасно
место. Извор је свих уметности. Како изрећи оно што музика само
нејасно наговештава. Уз музику је, такође, буђење после сваке илузије
најмање болно. У то се више пута уверио. Сада се, међутим, труди да
чује тишину раног септембарског јутра. Да ослушне најтише рађање
дана. Има част да буде део непоновљиве и неухватљиве поезије.
Раскош и хармонија спојени. Шапат боја слива се, непрегледно, у
даљину. При дну роса, преливена по свелом лишћу багрема, утишава
му корак. Благо шуштање прија његовом уху. Воли тихе тонове и
тишину.
Најлепше и најзначајније ствари казују се у по гласа.
Кроз спокој и невиђену благост, осећа величину тренутка. Јесења
раскош у буђењу. Укус свежине шири ноздрве и буди чула. Покуша
да отргне од заборава прозрачност разливеног зрака и складну
мелодију расутог лишћа. Треба задржати овај тренутак лепоте.
Написати песму. Можда компоновати. Ову лепоту уткати у нову. У уху
Лампа (графика), Александар Станојев
му Брамсов Концерт за клавир и оркестар у Д-дуру. Музика почиње
тамо где поезија престаје. Или обрнуто? Посматрајући свет око себе, жели да поново именује нова осећања. Да им да
вредност и значење. Стварање лепоте није мали напор. Доноси патњу, али и невиђену радост. Музика и поезија – две
сестре!
Овакве мисли чине га лаким, па лети нечујно по рубовима винограда, по покошеној и сасушеној трави.
Покошена и сува трава! Биле су то прве дечје цигарете. Димило се са свих страна. Шћућурени поред котларнице, или
уз ограду винограда, сакривени од одраслих, први пу су били одрасли. Није му се допао мирис дима. Али није желео

да поквари уживање осталима. Касније су такви тренуци његовим друговима постали важнији од часова. Све мање је
времена проводио са њима. Затим – пустио косу, купио гитару и почео да чита. До данас му то нису опростили.
И сад их јасно види сакривене између редова у винограду. Згрчени, дрхтаво, као да им се у рукама затекла највећа
драгоценост, па не одвајајући поглед од ње, испуштају тамне колутове, слепи и глуви за све око себе.
Не зна тачно да ли је то дошло под утицајем деде, песме о Стојану Јанковићу, или се то, напросто, спојило тако добро
– виноград је сматрао симболом, не само доброг домаћинства, него неке нарочите и ретке отмености. Гроздове – за
мирисну и сласну дивоту, а вино, зна се – омиљено пиће богова и великих јунака. А кроз мисли му увек, кад би био у
оваквој прилици, пролази Бранко и болни опроштај од винограда. Виногради умиљати! И Црњански, његов омиљени
писац, уместо свог живота, живео је буре и сенке грозних винограда. Расуто лишће са Бранкова гроба. Болно сећање на
завичај и младост.
Превлада блага туга, са преливима дионизијске радости и опијености.
Рајски предео преточен у стварност!
Стварност! Каква груба и глупа шала! Не зна више ни ко је дошао на идеју да Милици, том анђелу, сакрије наочари.
Биле су то наочари са нарочито дебелим стаклима. Тиха и скромна, и уз њихову помоћ, тешко се сналазила. Често би се,
у ходу, дотицала разних предмета, што је покаткад било дирљиво, и болно.
Није му било смешно да гледа девојчицу како, без наочара, с муком откида зреле гроздове, док се они, у ваздуху,
распадају и расипају. Само петељке остају у њеним рукама, а зрна се просипају и нестају, у трави. Она, најпре, стрпљиво
и предано купи, окреће се на све стране, немо гледа у другове, па наставља. Расута зрна пуцају, мешају се са грудвицама
земље и лишћем. Хвата је паника и он осећа ту узнемиреност. Сва усплахирена, прстима, упрљаним и лепљивим брише
сузе и склања косу са лица. Тај залепљени прамен косе, његов је прамен.
Види очај на дивном лицу и осећа неку необичну, потпуну пораженост.
Како до сада није приметио лепоту тог лица? Будило се и бунило нешто у њему, у исти мах. Размицале су се границе.
Узвишени бол је раскидао и померио све.
У повратку, примети како је дан, иако кратког даха, увелико свануо, светао и топал. Његова зрачност обасја га и сасвим
пробуди.
Александар Перић, II
Средња пољопривредна школа, Зрењанин

Кућа (цртеж), Александар Станојев
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Друга награда

МОРС
Хладно тело – замрзнуто.
Нема чиме да задрхти.
Златне локне, као да су се угасиле, наједном.
Путујем истрошеним прстима
њеним свиленим вратом.
Вришти дугачак, усамљени ожиљак,
цвили моја кривица измученим жилама.
Иритира ово трепераво неонско светло,
гризе и оно мало преостале топлоте
у овом затвору,
отима нам плишане покриваче,
посипа језу по нама,
а у кости сипа звук који страши.
Самоћа.
Размазујем јој издробљен,
црвени кармин по бледим образима.
Полако, на почетку,
а затим
сасвим љутито,
и потпуно безосећајно.
Бес.
Увек ноћу,
као под лупом,
добијем још један минут са њом.
Један од последњих
ближи се,
знам.
Смејем му се у лице,
хистерично.
Нечији прљави зуби
желе да је додирну.
- Не дам,
а знам да нисам јача.
Одгурујем неког од себе
шакама.
- Не дам
до себе.
Спуштам руке на њене,
међу длановима осетим хумке,
ограђене травњаке
и мермерне плоче,
које и сунце обилази.
Мистика које плаши све
ту је.
Нећу да ме заштите.
Глупо светло престаје да трепће,
гута нас мрак
и гребе о гркљане задављених.
Зидови се приближавају средини,
а врата нема нигде.
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окрећем ону исту
стаклену бочицу
потпуно и истрескам
мирис по платну,
Да спере преосталу крв.
Соба се гаси,

Остаћу и ја са њом,
изгледа.
Задавићу саму себе,
док ми ти зидови од дима
испуњавају шупљине на лицу
и боје беоњаче у плаво.

Трећа награда

МОЈА ЗАДУЖБИНА

Црквени торањ (цртеж), Александар Станојев

Портрет (цртеж), Александар Станојев

Гледам горе,
јер испред себе видим
само тај одвратан сто и њу на њему.
Почињем да се вртим,
раширених руку.
Окрећем се тако,
док шапућем себи
неке заборављене клетве.
- Не дам
да престане лудило.
Кармин је већ лепо упијен
у мртве ћелије
које га прождиру.
Поливам јој тело
капима јаког парфема.
Лотосов цвет.
Покривам јој лице белим,
прашњавим чаршавом.
Само је још оно остало
незаштићено
(од пропадања, ваљда).
Доста је било,

већ је сасвим мала,
и зидови не престају.
Немам где.
Довољно је.
Излазим неогребана,
требало би да је све у реду.
Добила сам предивну
ружичасту нијансу.
Импресивно.
Идем,
кажу да морају да затворе
мртвачницу.
Пауза.
Маја Бабић
Гимназија „Душан Васиљев“

Зидови боје сунца у подне. Све је и даље живо, назиру се њени покрети. На поду жута крпара на којој често лежи
и смеје се плафону или киши. Кија због прашине испод кревета, па се онда и томе смеје. На кревету груби индијски
прекривач и јастук, који је са њом и у стварности прошао свет и гурао се са понеком сузом.
На столу хрпа књига, исподвлачене и проучене, не зато што је неко тако наредио, него зато што она тако воли.
Исписани папири и на њима неколико тупих оловака. И једна разгледница из Лондона.
Из ормана вири мало љубичастог штофа, а у фиоци нова пиџама коју сигурно неће никад да обуче, па ни сама не
зна зашто је чува. Ту негде пар балетанки, поцепаних од чудних плесова које је случајно играла. На полици недостаје
неколико књига које је одавно неком позајмила. А ту је и пар нових, обе започете јер није знала коју прво да чита. Виси
мала застава Грчке, подсећање на песак и со. И Гаудијев слончић, окренут ка вратима да доноси срећу. Улазница из музеја
и лимена кутија од париског кекса. А иза један португалски речник.
Фотеља чува важне ствари, неколико плишаних играчака, омиљено ћебе и џемпер
који је ту случајно спустила. Иза је кеса са њеним смешним цртежима из вртића. А поред клавир са неколико
раштимованих дирки. Куцка сат који је добила од другарице. На њему време спорије пролази. Зато и не знам када је
одавде отишла.
Сад негде склапа договоре, преводи књиге, слика мостове. Или шапуће глумцима текст из првог реда. Тражи шрафић
од минђуше. Једе јабуку. Или се смеши пролазнику и говори му колико има сати. А можда и не ради ништа тако битно.
Кад сам овде, дишем као она. Чувам све. Скачем и живим. Смејем се и радујем што нико не може да ми угаси сунце
и заустави кишу, веже пунђу као ја и врти прстен из досаде. Схватам да нико осим мене не може да добије моју улогу. Ја
смишљам темпо и мелодију. Свој свет цртам сама.
Све своје остављам одабранима, баш као и она.Онима који умеју да слушају зидове и причају са казаљкама на сату.
Јована Јевтовић, III
Гимназија „Урош Предић“
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ДРУГА СТВАРНОСТ СТВОРЕНА ОД ТОНОВА И РЕЧИ

Птица (Мозаик),
Јелена Бурсаћ, 8. разред
ОШ Исидора Секулић

Текст Шала Александра Перића сасвим је складна проза, састављена од есејистичких пасажа и кратких наративних
секвенци које извиру једна за другом путем ненаметљиве асоцијативности. Мотиви су вешто укомпоновани, а суптилна
чулност, и јако, субјективно осећање за природу, надилазе обичну дескрипцију и чине главну тему дела. Осетљивост на
шапат боја, на звуке, на стварност и људе у њој, снажна емпатија кроз коју су дати ликови, кроз коју су уз пуно разумевања
осликане њихове позиције природно се спајају са прочитаним, са оном другом стварношћу створеном од тонова и речи.
Субјекат покушава да схвати свет, себе и друге, смисао лепоте, ставарања и уметности и за узврат добија будност, лакоћу,
треперење живота у пуној мери.
Морс је дуга песма, готово поема, која се протеже страницама попут празног болничког ходника или минута
проведених уз нечији одар. Истоименом речју, граматичког женског рода, Римљани су покушали да означе смрт, да
персонификују осећај меланхолије и беса који оставља неминовни сусрет са њом. Маја Бабић својим текстом завирује у
подручје артифицијелног, немоћног, первертираног ероса, у архетип Танатоса. Херметизованом песничком нарацијом,
ритуализовањем поступака песничког субјекта, опипљивошћу атмосфере мрака и безизлазности, ауторка успева да
сагледа наличје телесног, да од осећаја затворености коју често пружа свакодневица изгради свет налик на Бодлеров
или Траклов, на мртвачницу Готфрида Бена.
Сам начин говора битан је колико и оно што је тим чином речено. Тако је жив прозни ритам Моје задужбине свакако
њен главни градивни елемент. Њиме приповедач слуша и оживљава ствари, њиме дише, буди богатство света, поприма
његову ширину и разноликост, придајући подједнаку важност свим манифестацијама егзистенције. Јована Јевтовић
конституише текст путем пажљивог набрајања, прибирањем емоција и успомена које ишчитава из предмета. Слично као
и код Пруста, они су носиоци значења и кроз однос са њима субјекат се конституише и гради своје унутрашње богатство.
На сваком месту где приповедачево задовољство собом запрети да оптерети наше задовољство у тексту, сам дах, сам
ритам приче пресудно односе читаоца у добром правцу.
						

Бојан Васић, члан жирија

Кривина
‘’Ђоле, за колико сати долази следећи
аутобус за Дивчибаре?’’
‘’За два и по-три сата, мислим’’, одговорио
је возач средовечном кондуктеру.
‘’Ето, чули сте и од њега, за три сата, и да
поновим, на перону два’’.
‘’Хвала вам’’, рече разочарано високи
господин са жичаним наочарима и упути се
према кафани.
‘’Трећи овог месеца,могли би мало више да
се информишу пре поласка,овако ће морати
да чекају три сата’’, добаци кондуктер младом
колеги. Возач нервозно запали цигарету
и наслони се на у међувремену отворени
прозор.
‘’Ко му је крив’’, одвратио је возач и
снажно увукао дим, ‘’не могу ја да бринем о
свима, моје је да возим, а он и није тако лоше
прошао’’.
‘’Хех, да. Упознаће се са добром ракијом а и
појести топлу пљескавицу код Зоће’’, насмејао
се кондуктер, окренувши се ка вратима која су се отварала, пребацујући мисли на предстојећи повратак у Београд.
Бојана Стефановски,II

Како сам систематски уништен
од идиота или God save the poet
Срање, већ је 12:15, закаснићу. Трчим ка станици, пробијајући се кроз гужву. Матора крава на шалтеру оговара неку
козу са својом једнако тупавом другарицом, не удостојивши ме ни једног јединог погледа.
Колико ми је досадно, ви нисте ни свесни. Сваки дан исти, исти људи, исти догађаји. Могао бих да нађем неку
игрчку.
Улазим у директан аутобус за Дивчибаре. Нека баба која смрди на шталу седа поред мене. Из звучника допире звук
најгоре народњачине. Биће ово пријатан пут.
А онда га угледах. Био је висок, проћелав и помало изгубљен – прави песник. Журио је на аутобус, нека дечурлија га
је чекала на Дивчибарама. Е па, нека га сад чекају мало дуже, они тамо уживају, а ја се овде смарам.
Заустављање аутобуса тргне ме из полусна. Изгледа да постоје различите представе о томе шта је директна линија.
Погрешним информацијама шетају ме са перона на перон.
Ево, и овај возач овде је одличан за манипулисање. Ето, рећи ће песнику да тај аутобус иде за Дивчибаре. Додуше, он
и иде, са малим преседањем у Ваљеву.
Аутобус не трпи идиотизам и оставља ме. Изнервиран, улазим у кафану Волан, где воња на волове. Посматрам људе,
безлични су, чак и мени.
Ајоој, како се овај песник изнервирао када је сазнао да је закаснио и да мора још 3 сата да чека бус у Ваљеву. Скоро
да ми га је мало и жао. Хајде, нека оде мало у кафану, да дрмне једну. Може и пљескавицу да добије, али неће бити баш
укусна, нећемо да претерујемо.
Имам трему. Шта ако се деци не допадну моје песме? Плус касним.
Пф, чак ми је мало и досадно, ипак се не нервира довољно. Можда да одвалимо народњаке и ставимо неку смрдљиву
бабу да седне поред њега. Да, да, тако је боље. Хихихи, гледај како се сад нервира.
Ма нема везе, бар сам ја уживао у путу.
Ах, понекад је тако добро бити Бог.
Маша Михајловић, III
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Мрзовољна у себичности
Оборила је поглед када је чула како возач по други пут лаже путника о правцу аутобуса.Она је знала одредиште, али је
била и сувише мрзовољна да проговори. Стигавши на последњу станицу, увалила је торбу том високом путнику, правила
се фина јер јој је било мрско да сама носи.
„Извињавам се, где је станица за Дивчибаре ?“ – упита је.
Преврну баба очима и одговори : “На другој станици.”
Да је није мрзело, могла је да му каже да и она иде тамо.Али није. Само је лагано ушла, себично заузела два места, и
посматрала оног залуталог путника како тражи перон.
Милан Вучковић, II

Аљоша Дакић
5.или 6.или 7 .11.2009

*
Светлоплаве муве,
Њих 20 несрећно
Укаљаних излучевинама
5 неуротичних
Јесењих мува.
Напрасито урликање
Чиче коме је,
За све крива,
Разуме се,
Америка.
Мусаво пресијавање његовог усамљеног предњег зуба.
Лик изгубљеног песника у чашици
Куване ракије
Тешко подношљиви мирис Европа-транса.
Волан је фино место to take a rest.

Ракија... и он и ја
Пази овако, пре два, три ил’ ипак недељу дана, одо’ ја у „Волан“ на поподневно освежење: кафа, 3 љуте и кувано. А
завршило се са много више. И угледо тако ја неког финог батицу, он узо ракију и ја реко ’ај да му се придружим. Јес’ да
је и на први поглед делово малко ко неки грдосијан... Имао неку плаву косу и зелену ракију, овај кошуљу, ил’ ми се то
учинило тако. Ауу, а тад ми пусте „Поломићу чаше од кристала“ и то ме погоди онако вала баш! Или је то било неко друго
послеподне, не знам сад тачно да кажем. Приђем му ја, а оно он нешто нервозан. И крене он мени тако да приповеда како
је кренуо из Букурешта око 12, или је то можда био Београд?
Ма, човек узо да се нервира јер су га зафркли за аутобус, а чекају га нека деца на некој планини. Јеее... Једино што сам
досад научио је: где су деца – ту су и проблеми. И он је мени тако за сааат времена испричо тај његов пут, а успут ми је
и неку као његову песму прочито. Не могу сад баш нешто да се сетим о чему се ради ту, ал’ се неки зека помиње. И тако,
попио он своју ракију и пошо... Ја га сад мало боље погледо, па ми се учини да је ипак мало проћелав. И пожелео сам
му што бољу и успешнију турнеју по Србији са својим бендом. Па и да га увек вози „Европа турс“, а он ме тад нешто мрко
погледо...
Рођаци, ја леепо увек причам да су ти уметници највећи лудаци, ех!

Марија Теодора Меновски, III

Софија Јовановић

ВОЛАН

Април

Проклета кафа. Просула се. По цео дан радим у овом јебеном кафићу, а и даље константно просипам кафе.Чекам да
неки аутобус стане на станицу испред, пошто само тако могу очекивати муштерије.На тој станици се обично силази и
одлази на другу станицу у други бус,али људи који нису одавде не знају где да иду да би наставили пут, па заврше у овом
бедном кафићу.Убијам руком бубашвабу која се шећка по шанку.Лустер пада са плафона неком детету, које је управо
утрчало да тражи чашу воде, право на главу.Зовем хитну помоћ.Јавља се неки мушкарац,али ја спуштам слушалицу, јер
видим да је аутобус стигао.Дете које лежи на поду поливам водом и излазим испред кафића.Посматрам људе који излазе
из аутобуса.Видим тројицу збуњених. Један улази у кафић, али примећује онесвешћено дете на поду и истрчава напоље.
Хмм, то дете ми стварно представља проблем.Бацам га у WЦ. Проћелави, високи човек улази у локал. Седа за шанк и
тражи ракију и, као свака муштерија, прича ми како је лоша организација аутобуса и како је возач идиот.
Климам главом, а човек полази у WC. Дођавола! Тамо је оно дете.Он улази али не истрчава. Излази, плаћа рачун и
одлази. Ја улазим у WЦ и не видим ништа. Дете је нестало, а муштерија је отишла. Ко зна кад ће доћи следећа.
Вања Сенеши, I

Без наслова
Морам да кренем. Опет касним.Мој глупави шеф ће да ми да отказ.Он је човек.Веома је надрндан.Његове ђавољске
очи ме прогоне сваки дан.Чим дођм, он се одмах дере.
Кренуо сам аутобусом. Као и обично, био је крцат.
Таман када се указало слободно место, неки тип са дугачким вратом ми је сео на место.Будала.
Изашао сам из буса. Кренуо сам на моје мрачно радно место.Кафић звани „Волан“.Нисам ни стигао да уђем, шеф је већ
кренуо да се дере.
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-Па да`л си ти нормалан, ја ћу тебе...
Добро сад, не морам да залазим у детаље.
Кафић? „Волан“ је била роштиљара и кафана у центру Ваљева.
Много смрди у кухињи, али су пљескавице изврсне.
Стигла ми је једна чудна муштерија. Дошао је човек који је тврдио да је писац и да је преводилац са румунског,
француског, шта већ...
Жељно је појео пљескавицу и 20 ћевапа.Попио је кувану ракију, коју није платио, и отишао.Такав је живот.
Ја немам пуно муштерија, али кад неко дође то су увек неки писци, филмаџије, сликари, клошари, чобани. На крају
дана је дошао онај лик из аутобуса. Није имао чарапе, и није имао дугме на капуту. Не знам да ли је уметник, али ме
стварно нервира...

Све је меко,топло и нежно. И ја.
Дивно се осећам у овој петнаестој години.Душа ми је пуна цветића боје кајсије,и ја не желим да нестану.Не желим да
одрастем и да у себи пронађем маму озбиљног и забринутог лица, која је сигурно некада била као ја сада.
Хоћу да уживам у облацима, плавим очима, мирисима трешње и слаткој киши.
Андреа Маркуш, I

ЛАЖНИ СМЕХ
Чујем глас, који пуца
као дрво на – 36
Очи су огледало душе
а лажни кез њен најпрљавији део!
Истина или лаж?
Зуби који вире из процепа
међу уснама
Пут који ми показујеш
Није прав!
Лажеш ли, или те ја волим?
Како могу то да помислим,
Поглед све говори, или не?

Пуцали сте, али сте промашили
сада те гледам,
лице ти није исто!
Поглед, додир,
музика гласа, врата
ка другом свету
Ти, као чаша воде
живот, који олако проспемо
Душан Јовчић, III
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Offensichtlich капираш поенту
Дана 13.12.
Појела сам
Два кувана
Кромпира
И две куване
Шаргарепе.
У симбиози са
Групицом
Крупног поврћа
Нашла се
Групица
50
Ситних
Зрна
Грашка.
Све сам то
Смуљала
За 10 мин
Док
Ми је мама
Причала
Приче за велику децу.
Нисам скапирала поенту
Данашњег дана
У којем нисам научила
Услове мира 3. рата
Између Турске и Аустрије
Нити привилегије Срба
У Војној Крајини.
Ко се на овоме свету, и иначе,
Цима за привилегије Срба.
Имам осећај
Да ћу
Променити свет до краја песме.
Марија Теодора Меновски, III

На вечери са Шекспиром
Крећем се ка мрачној кући у којој и овако касно гори свећа.Приближавајући се свом циљу, у близини чујем шапате и
смех блудних владарки ноћи.Убрзавам корак. На прагу куће видим тамнопуту домаћицу која с фењером у руци дочекује
, и ватајући за мишицу, повлачи унутра .Говори ми да будем тих и послушан.
Пролазим кроз узан ходник, врата око мене, станари осећају да је неко непознат унутар њиховог дома.
Доведен сам у широку полумрачну собу, седам за сточић поред ватре око које се скупило неколико офуцаних
градских мачака, оне шире непријатан устајали мирис.На столу је послужена вечера, хладна, али у овим оскудним
данима примамљива.Зидови собе су испрскани мастилом ,чест је бес њеног станара.Поглед ми паде на особе које су
седеле у мрачном углу собе, тргнух се, престао сам да размишљам о просторији у којој се налазим .Глас једне ми се
обрати:,,Записиваћеш што будемо говорили, а овом вечером те обавезујемо да све што буде изречено, за овим столом и
остане. Ти си сведок, а сведочићеш, ако буде потребно, нама самима у будућности, уколико један од нас прекрши договор
који ћемо вечерас склопити.“Господин Бекон је говорио о условима под којима ће улазак позоришне трупе у град бити
дозвољен.Његов саговорник Виљем, како сам касније сазнао, све је прихватио с одређеном дозом задивљености и
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среће. По завршетку писања сам очекивао да господа печатирају документ, као формални уговор, али печат сам био
ја .Чувар, сведок и живи печат никад склопљеног уговора.Моја дужност је била да списе које пише саветник Елизабете
Тјудор, Френсис Бекон, објављујем под именом Виљем Шекспир, а новац од зараде на тим делима, која није била велика,
,дајем господину Виљему .Никада се нисам женио, а цео свој живот провео сам бринући о „непостојећем” уговору, и сада,
на крају свог живота, откривам ово теби, непознати читаоче, и кршим давно дату реч моћницима свог времен, можда
непознатим у твом.
Јован Праштало

На вечери код Шекспира
На столу гори свећа. Од кад сам ушла у његов стан, Вилијем није изустио ни реч. Већ дуго седимо једно наспрам
другог неприродно исправљајући леђа. Гледамо се немо. Сенке таласају по зидовима. Непријатно ми је. Заправо, не
бих смала да будем овде. Моји родитељи мисле да сам на вечери код Мери, моје драге пријатељице. Ипак овде сам, са
њим. Овде сам, јер знам да се наш сусрет више никада неће поновити. Желим да га последњи пут погледам у очи. У овом
тренутку сва моја осећања су субмисивна у односу на огорчење ког не могу да се ослободим. Знам шта ће ми рећи. Само
чекам тренутак. У његовим очима видим бол, у својим га кријем. Једна суза лагано клизи низ његов образ. Она је била
његов живот. Та суза била сам ја.
Гледам га. Његово лице постаје све блеђе, као да у секунди губи на десетине милилитара крви. Према њему осећам
нешто што се може назвати љубоморном мржњом. Не знам шта он осећа, али видим да је сломљен. Лакше му је да ме
позове да седнем за сто. Вечера је већ одавно постављена да накратко одложи оно што следи. Седела сам, али храну
нисам ни окусила.Видео је то. И сумњао је. Штавише, било је очигледно да знам шта ће ми рећи. Свећа је догоревала у
тишини. Моје тело обузимала је бол и савладавала немоћ. Знала сам, ожениће се Аном! Устала сам, застала на прагу и
чекала да нешто каже. Није имао храбрости.
Јасна Милосављев

АВЕТНО ДОБА ПОНОЋИ ЈЕ САД
Аветно доба поноћи је сад. Врата пакла се отварају. Изгубљене душе лутају мрачним улицама. Траже освету...
Седим у фотељи и пијем црно вино. Свећа се полако гаси. Суве гране лупају по прозору. Напољу је прилично
тихо, улице су празне. Само се
у даљини чује мјаукање једне
комшијске мачке. Гасим свећу и
одлазим на спавање. Пун месец
обасјавао је моју собу. Вртим се по
кревету, не могу да заспим. Биће
ово дуга, тешка ноћ.
Одједном, дуне јак ветар
и отвори прозор. Скочила сам,
затворила га и потом поново легла.
Осећам јак и тежак мирис трулежи
у соби. Пажљиво ослушкујем и
сваки шум миришем. Чини ми се
да ме неко посматра, али никога
не видим. Питам ко је, али не
добијам одговор. Кроз цело тело
пролази ми језа. Уплашена бацам
поглед ка вратима и видим њега.
Месечева сенка обасјавала је
половину његовог лица. То је ОН,
човек којег сам ишчупала из срца
и послала у гроб.
Соња Барна
(цртеж), Александар Вуковић
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ГОСТ ДЕЈАН ИЛИЋ

*

Нешто што би стварност
могла бити а није,
и не може бити

(аветно доба поноћи. гробље.)
ГРОБАР 1:
ГРОБАР 2:
ГРОБАР 1

Јеси ли чуо да је Офелија мртва?
Полонијева ћерка Офелија? Од кад то?
(баца лобању у гроб):
Убила се јутрос, ваљда од туге за ћалетом.
(чује се плач иза дрвета.)

ГРОБАР 1 и
ГРОБАР 2:

Ко је то? Покажи се!
(долази Хамлет.)
ХАМЛЕТ (јеца):
Офелија се убила!?
ГРОБАР 1 (уплашен): Д...д...да. Сад треба да буде сахрањена.
(Хамлет ускаче у гроб и отвара ковчег.)
МРТВАЦ:
Излази из мог гроба!
ХАМЛЕТ
(затвара ковчег и излази из гроба.)
Зар нисте рекли да Офелија треба да буде сахрањена?
ГРОБАР 1:
Да, али још није стигла.
(светлост бакље у даљини.)
(долази погребна поворка на челу са Лаертом. носе ковчег са Офелијом.)
ХАМЛЕТ (дотрчава): Пустите ме да је видим! Пустите ме да је видим!
(гура неколико људи из поворке и отвара ковчег у којем је Офелија.)
О, фелија, зашто си Офелија!?
ЛАЕРТ:
Убио си ми оца, а због тебе се убила моја сестра! Не знам
како си успео да побегнеш из енглеске луднице, али одавде нећеш!
(баца му мач.)
Одбрани своју част, сада, одмах!
(сипа отров у вино. Хамелт то примећује.)
Али, пошто сам добар, даћу ти да попијеш једну чашу црног вина пре него што умреш.
ХАМЛЕТ (спреман за двобој): Нека, хвала.
(Лаерт замахује мачем. Хамлет му га избија из руке.)
ЛАЕРТ: Не!
ХАМЛЕТ (подсмева се): Пошто сам добар,
допустићу ти да попијеш чашу црног вина
пред смрт.
ЛАЕРТ: Н...н...н...не!
ХАМЛЕТ (пререже му гркљан)
Ако је волео бело вино, могао је да каже,
а не ту да муца!
НЕКО ИЗ ПОВОРКЕ: Свака част, успео си
да побијеш целу породицу!
(Офелија се буди.)
ХАМЛЕТ (зачуђен): Офелија, љубави, па
ти си жива! Ово мора да се наздрави!
(случајно испија отровано вино.)
Упс!
(пада мртав.)
ОФЕЛИЈА: Не! Хамлете!
(забија мач себи у срце.)
Велибор Бачујков
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Разговор са песником и преводиоцем Дејаном Илићем, гостом групе за креативно писање
у оквиру књижевне колоније на Дивчибарама

РЕТРО
ДЕЈАН ИЛИЋ
рођен је 1961. у
Травнику, живи у
Београду. Завршио
италијанистику
на Филолошком
факултету у
Београду. Аутор је
шест књига поезије:
Фигуре (Рад, 1995),
У боји без тона (Рад,
1998), Лисабон (Рад,
2001), Дувански пут
(Рад, 2003), Кварт
(Повеља, 2005) и Из
викенда (Повеља,
2008)
Песнички преводи: Салваторе Квазимодо, И
одмах је вече (Октоих, 1993); Леонардо Синизгали,
Мушице у боци (Заједница књижевника Панчева,
1994); Бартоло Катафи, Зимска хиромантија (Октоих,
1995), Валерио Магрели, Природе и шаре (Октоих,
1995); Чезаре Павезе, Две цигарете (Рад, 1998);
Умберто Фјори, Говорити зиду (Рад, 2001); Валерио
Магрели, Вежбе из типтологије (Рад, 2002); Фабио
Пустерла, Ствари без историје (Рад, 2002) и Ђорђо
Орели, У породичном кругу (Рад, 2005).
Превео је и четири књиге Жана Бодријара.
Приредио је избор из новије италијанске поезије,
у сопственом преводу, под насловом Тело и поглед.
Нови италијански песници (Повеља, 2006)

Доста је било шетњи топлим пределима,
повуци се у зиму, у њено срце
од кристала, глечер-зрнце.
Већ познајеш оно што долази, већ видиш
ону пругу, и воз што води до куће
у планини, кроз угарена поља, крш,
опустошену вегетацију, сеоско
гробље на коме једу,
пошто су сахранили ближњег.
Где скупља се лед, отвара се простор
и мешају стопе животиња и људи.
Дакле, назад у брда, у хибернацију,
у љубав за бело, три боје,
све три боје бело, преко прагова
на којима снег постаје снег,
још се ложе ватре у овим крајевима,
само ватра у средишту студени,
само плес у средишту мраза.
Повуци се у зиму, стигао је час,
и не ради ништа, буди срце
које само куца, буди зрнце
жара, до пролећа.
( Из збирке Кварт)

Награђен је престижном наградом “Милош
Ђурић” за књижевно превођење.
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очетком новембра, ученици првог, другог и
трећег разреда гимназије, као и неколико
ученика ВИИИ разреда, боравили су на Дивчибарама,
где се одржавала колонија посвећена српском језику
и књижевности, и историји.Групу за креативно писање
водила је професорка Јелена Журић, а курс посвећен
Шекспиру професорка Александра Михајловић.
Младим писцима друштво су правили ученици из групе
за граматику и стилистику српскога језика, предвођени
професоркама Валентином Паровић и Иваном Бикар,
као и историчари заједно са професором Александром
Ђорђевићем. Вредно су радили, дружили се и уживали.
Не би ли се што боље упознали са људима из области
свог интересовања, имали су неколико гостију. Један од
њих, био је управо гост групе за креативно писање, и
гост нашег часописа, песник Дејан Илић.
Дејане, какви су Ваши утисци о књижевној
колонији? Шта Ви мислите о таквом начину рада
са децом и да ли је постојало нешто слично у Ваше
време?
Први пут сам присуствовао колонији овакве врсте
Тамара Бербић и Марија Теодора Меновски у разговору са песником
и био сам изненађен заинтересованошћу младих
људи за књижевност, њиховом спремношћу да се упусте у тако ризичан посао као што је писање. Овакве радионице,
те непосредни сусрети са савременим писцима и песницима, одличан су начин да млади људи употпуне своје искуство
књижевности, с обзиром да је оно што им пружа школа, ма колико било неопходно, ипак недовољно за све оне који желе
да пишу и који књижевност не доживљавају само као знање или предмет школске наставе.
Када сте почели да пишете? Да ли је Ваша прва творевина била песма или...?
Веома касно, негде у двадест петој години, када сам завршио факултет. Дуго сам мислио да то није за мене. А онда сам
почео да преводим италијанске песнике, након што сам завршио италијанистику, и први пут осетио уживање у писању.
Убрзо сам прописао и сам, али ћу до неког пристојног израза стићи тек после пет-шест година.
У библиотекама и књижарама проза заузима далеко више места него поезија. Да ли Вас је то некад навело да оставите
песме, почнете са писањем прозе? Хоћете ли нас изненадити неком причом или романом?
Не верујем. Пишем поезију, и желим да у поезију којом се бавим уложим сву своју енергију, које у мени има, чини ми
се, таман за једну врсту писања, један жанр. Можда ни толико.
Када сте гостовали на Дивчибарама, рекли сте да Вас музика инспирише? Постоји ли још неки извор
инспирације за Вас? Какву музику слушате?
Припадам генерацији која је стасавала уз непрестано присуство рокенрол музике, уз музику смо учили, дружили
се, путовали, летовали... Многе битне догађаје у нашим животима обележила је управо музика, неке песме које су биле
тонска подлога нашег одрастања. Тако је остало и до данас. Не бих да мешам различите врсте медија, то јест уметности, јер
свака има своју својствену енергију, али могу да кажем да је музика и даље окриље, позадина мог живота и писања. Какву
музику? Много тога, јер је много година прошло. Ових дана, рецимо, Спрингстеен, Еарле, Дyлан, Wилцо... А што се тиче
инспирације, она је у самом животу, и, наравно, у свим делима која волите, независно од жанра или врсте уметности.
Студирали сте италијанистику, већ дуго преводите знамените италијанске песнике... Одакле љубав према
италијанском језику? Чије Вам је песништво поетички најблискије? Које бисте италијанске песнике препоручили
младим читаоцима, и младим песницима?
Пуно сам се бавио италијанском поезијом двадесетог века, те су ми многи италијански аутори посталии веома “блиски”.
Од новијих песника поменуо бих Валерија Магреља, Фабија Пустерлу, Умберта Фјорија, Клаудија Дамјанија. То су аутори
без којих не бих могао да замислим савремену поезију, не само италијанску.
Када бисте упоредили савремено италијанско и српско песништво, шта бисте издвојили као најзначајније
разлике и сличности?
Тешко је о томе говорити у оквиру једног оваквог разговора, постоје извесне сличности у промени парадигме с
краја прошлог века, слично је, наиме, померање од поезије као језичког феномена ка поезији као покушају поетске
артикулације стварности. Разлике? Италијанска савремена поезија има плоднију традицију, организованију песничку
сцену, бољи “просечан” укус.
Који Вам је критеријум за Антологију италијанске новије поезије био примаран?
Изабрао сам ауторе које су ми се учинили најзначајњим за деведесте године прошлог века. А онда сам настојао да
их у што ширем избору представим нашој публици. То су песници који су покушали да поврате моћ речи која говори о
свету.
Шта Вас у поезији највише интересује? Када је Ви пишете, и када пишете о њој ...?
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Без обзира одакле долази, без обзира на то шта вас “инспирише”, песма мора бити “ефектна”. Иако сте је ви написали,
другима она мора изгледати као да је настала сама, као плод неког невидљивог творца. Иако је у свом великом делу
“вештачка”, јер подразумева разраду, дотеривање, рад на тексту, песма мора изгледати сасвим “природно”.
Који су Вам песници били узори на почетку Вашег бављења поезијом? Које песнике данас, осим италијанских,
најрадије читате? Препоручите нам неке важне књиге – песничке, прозне, теоријске...
Сви велики песници до којих сам могао доћи, а онда, италијански песници Ђузепе Унгарети, Салваторе
Квазимодо, Бартоло Катафи, Чезаре Павезе. Од наших, Васко
Попа, Новица Тадић. Свима бих препоручио Адама
Загајевског којег, захваљујући нашој преводитељки
Бисерки Рајчић, можемо читати и у преводу на српски.
Што се тиче књига о поезији, треба читати све, јер је,
код нас, таквих књига веома мало.
Многи наслови Ваших песама, а поред тога и
стихови, речи су из страних језика. Јесте ли то са
неким нарочитим разлогом урадили?
Реч о жељи да се наруши, чак и визуелно, монотона
структура текста, тамо где је то оправдано. С друге
стране, постоје феномени који се просто не могу
означити српским језиком.
Колико Вам је у поезији важно да постигнете
одређену атмосферу (стање, расположење,
осећање...)? А колико Вам је стало до слика које носе
дубља значења и идеје?
Најважнија ми је слика, визуелност. Слика која није
одраз стварности, него нешто што се додаје стварности.
Нешто што би стварност могла бити а није, и не може
бити. Зарад те слике, спреман сам и да кривотворим саму
“стварност”.
Шта “песнички субјекат” у Вашим песмама дугује
Вама?
Пуно тога, увек је то тако, и када се не види. Лирски
субјекат и Ја налазимо се у сталном прожимању, један
другог одмеравамо, Ја њему одузимам стварност, Он
мени, у функцији песме. Након обављене операције, ни Он
ни Ја нисмо више оно што смо били.
“Тако бих волео да ми неко дође, да попричамо о
било чему”- стих из Ваше песме `Не пуно`, на мене је
оставио највећи уисак. Да ли су песме те са којима
“причате” о свему?
У овом стиху реч је о“жудњи за другошћу”, о затворености
лирског субјекта у одређеном амбијенту, који је и амбијент
самог текста, јер је преко њега презентован. Овде се, дакле,
призива други, јер тек захваљући другом, заиста запоседате
неки простор. Други вам даје потврду да негде јесте.
Шта саветујете младим писцима?
Читајте, пратите оно што волите, што вас погађа, писаћете
боље. Писање није само плод “инспирације”, него и “рада”,
пишите увек спремни одбаците оно што сте написали.
Тамара Бербић, III
Гимназија “Урош Предић”
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ГОСТ БОЈАН ВАСИЋ, ПЕСНИК

ПОЕЗИЈА НИЈЕ МИМЕЗИС
Разговор са Бојаном Васићем, добитником песничке награде „Млади Дис“ за рукопис
збирке „Срча“

Б

ојан Васић је апсолвент књижевности на Филолошком факултету у Београду. Добитник
је награде „Млади Дис“ у 2009. години. Награду додељује градска библиотека „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку, а поред признања, у издању ове библиотеке, изашла је и прва збирка
песама младог аутора - „Срча“.
Збирка има осам циклуса, са по пет песама. Ретки су наслови, па и на нивоу циклуса, или се
за наслове користе цитати.
“Језик поезије не открива нам појавну стварност. Поезија није мимезис. Нити открива
суштину света, као што су то сматрали модернистички песници. Језик је комуникација међу
субјектима, начин на који је објекат присутан у субјекту. Језичке моћи и ограничења, моћ су и
ограниченост самог човека. Језик (човек, свет) есенцијализовани су у поезији, у њој добијају
могућност преиспитивања и самоискушавања.”
Поезија је ту да конструише нашу сопствену стварност. Стварност у Бојановој поезији је
„Једноставна и трошна, сазидана од белог набоја водене паре“, а по мишљењу Дејана Илића, једног од чланова жирија, и
аутора поговора за Бојанову награђену збирку - „лабилна“ и трошна“.
Бојан Васић је један је од покретача и уредника обновљеног књижевног часописа „Знак“, званичног часописа
студената Филолошког факултета. Желећи да га представимо новим читаоцима „Пупина“, поставили смо му неколико
питања која су, првенствено, везана за писање, поезију, књижевне/песничке узоре, песнички језик, атмосферу, „грађу“ и
све оно из чега настаје песма.

Мислим да је ово ја писало и пре него што је постало ја

Када су настали твоји први рукописи? Песме, приче...
Пишем од другог, трећег разреда основне школе. И то нису били само стихови, већ и приче, бајке, епови, романи,
хиљаде и хиљаде страница забележене игре и маште. Редови наивни и неухватљиви, чијег аутора не могу да се јасно
сетим, чији смисао не умем да реконструишем. Редови често писани без интерпукције, окренути тренутку у коме су
настајали, писани посебним писмом и језиком чији су речник и правопис сада изгубљени. Стваралаштво чији су идеали
и вредност другачији, истовремено и површнији и дубљи, од овог садашњег. Мислим да је ово ја писало и пре него што
је постало ја.

Рецимо да истовремено и имам и немам узоре

Имаш ли своје узоре у књижевности?
Рецимо да истовремено и имам и немам узоре. Аутор сваке заиста добре песме, онакве какву бих и сам желео да
напишем, несвесно ми постаје узор. Разни стихови, теоријски ставови, или поступци одређених аутора, изоловани из
њиховог целокупног стваралаштва, увек су ту да покажу пут, да његов циљ учине јасније дефинисаним, да потпомогну
решење неког (поетичког) проблема. Али то никада није одређени аутор са одређеним насловом, са својим целокупним
делима и биографијом, и никада текст само једног ствараоца. Утицај-узор се не бира. Његове присутности најчешће
нисам ни свестан док размишљам, док пишем. Ипак, неко је увек ту. То се сазна тек касније, у тумачењу несталог,
објективизованог себе, у поновном читању-тумачењу написаног текста...
Неки од могућих-сталних узора крију се у редовима песника и песама којима се често враћам: ...Шаламун, Стражилово,
амерички пост-језички песници, Никита Станеску, Ристовић, Тамница, Борхес, Енценсбергер, Матић, Пустерла, Деспотов,
Китс...
Списак је услован и променљив.

Томас Бернхард. Или Црњански

Омиљени писци? Песници?
Томас Бернхард. Или Црњански. И Жозе Сарамаго. Можда Албахари, Барнс, Болањо. Можда ДеЛило. Или Карвер?

Није то осећај. То је језик

Језик твоје поезије. Језик поезије уопште.
Није то осећај. То је језик. И поезија, као посебно место језика. А и ако је то осећај, онда је то осећај сигурности у
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разлику, у размак, у несигурност и немогућности. Језик поезије не открива нам појавну стварност. Поезија није мимезис.
Нити открива суштину света, као што су то сматрали модернистички песници. Језик је комуникација међу субјектима,
начин на који је објекат присутан у субјекту. Језичке моћи и ограничења, моћ су и ограниченост самог човека. Језик
(човек, свет) есенцијализовани су у поезији, у њој добијају могућност преиспитивања и самоискушавања. Савремену
поезију, као између осталог и филозофију, или друге уметности, посматрам пре свега као вештину поновног постављања
правих питања. На оне тешке и нерешиве теме. Испитивање односа човека и света, и самог језика као носиоца тог односа,
чини ми се једном добром полазном основом за бављење поезијом.

У поезији не постоје чињенице

Кроз чињенице реалног живота конструишеш неку, наизглед несигурну стварност. Причај нам о њој.
У поезији не постоје чињенице. Бар не онакве са каквима се свакодневно сусрећемо на другим местима. Поезија
конституише сопствену стварност у којој би истинито била успелост неког стиха, слике или читаве песме. Чињенице, као
део стварности (ма шта она била) конституишу се за нас кроз апаратуру чула и језика, као трагови, као записи који се
могу и кривотворити. У поезији се трудим да испишем координате те несигурности, да се крећем мапирајући те остатке,
истовремено и подривајући ту мапирајућу (истовремено, у ствари, и симболичку, искривљујућу) функцију језика,
омогућивши тиме свом лирском субјекту постојање, кретање кроз уломке света, њихово што искреније присуство у
поетском дискурсу.

...начини на који човек види свет

Какво место заузимају успомене у овој збирци?
Успоменама, ако се оне схвате као типолошки термин одвојен од његовог уобичајеног, уског, свакодневног значења,
могу се назвати начини на који човек види свет, начин на који можемо да га примимо, поседујемо, на који постојимо у
њему; тако схваћене успомене су оно што конституише нашу стварност путем чула и језика. Оне су једино (све) што нам
је дато.

Књига заиста и почиње једним датумом

Књига, тј. прва песма, почиње датумом. По чему је он особит? Постоји ли критеријум по ком су песме поређане
у збирци?
Књига заиста и почиње једним датумом, који је сам по себи, као датум нечије туђе, личне и обичне историје, за другог (а и
по себи), чини ми се, дубоко небитан и уистину нечитљив. То може да се наизглед промени самим његовим укључивањем
у неки дискурс, у контекст који му даје значење, било да је то (псеудо)исповест, страница из нечијег дневника, или, као
што би то овде требало да буде случај, лирски дневник. Циклус, наравно, одмах и изневерава ову могућност, тиме што
у свом каснијем току одбацује тај стваралачки импулс. Сама чињеница да се читалац пита по ком су онда критеријуму
поређане песме у циклусу, одаје искреност само као још једну од безброј могућих стратегију писања, као једну језичку
конструкцију. Циклус тиме жели да се самопроблематизује, да постоји као сукоб, тензија, а не да фигурира као симулација
неког неприпадајућег дискурса.

Атмосфера за писање настаје изнутра

Постоји ли посебно место или атмосфера у којима настају песме?
Атмосфера за писање настаје изнутра, случајно (под тим подразумевам само да ми није познат узрок тог импулса),
да би се потом пренела на затекнути простор, био он аутобус, клупа, кеј... Најчешће је то хронотоп у којем и проводим
највише будног времена: моја соба, касно ноћу.
				
МаријаТеодора Меновски, III
Гимназија „Урош Предић“

Из збирке „Срча“
8. 7. 2006.
можда би се требало
присетити тог
јутра и доручка са
девојком на
сплаву стајања над
мирисом свежег хлеба
тек сам доспео ни из
чега и изгледа да
поново полако
губим тло под
ногама

можда би се стварно
требало присетити
лета задиханим
видом се ухватити
за сламке сунчевих
зрака и извесности
своје коже назвати их
садржином
порозном тачком
ослонца песме и
света

57 *

* гост

гост *
ГОСТ МИЛОШ АЈДИНОВИЋ, РЕДИТЕЉ

Нисам довољно софистициран
и кул ...
Разговор са филмским редитељем Милошем Ајдиновићем поводом његовог
дипломског филма „Мртав човек не штуца“
Милош Ајдиновић је половином децембра 2009. године, пројекцијом свог филма
„Мртав човек не штуца“ у биоскопу Балкан у Београду, положио и последњи испит
на Факултету драмских уметности у Београду, оценом 10, код професора Слободана
Шијана...
Панчевци су Ајдиновићев филм могли да виде почетком фебруара у Културном
центру, и том приликом да поздраве и већи део младе филмске екипе, која је, по свему
судећи, задовољна квалитетом сарадње као и крајњим исходом...
Екипа Пупина је бескрајно уживала у овом интелигентном и духовитом филму, и на
крају поставила нека питањца редитељу.
Првобитан назив филма био је “Тврде столице”, зашто је промењен?
Филм смо назвали “Тврде столице” и то је била наша прва асоцијација на један
дуготрајан и мучан судски процес какав смо хтели да прикажемо, али исто тако то
је било слично насловима америчких анархичних комедија из тридесетих година
бившег века као што су Анимал Црацкерс или Дуцк Соуп, а ја сам хтео да снимим филм
у том стилу, као нешто где би у сваком тренутку могао да ушета Гручо Маркс и заколута
очима. Међутим, кад је филм измонтиран, видело се да му структура није довољно чврста за један такав наслов, да више
наводи на некакву мекшу, флуиднију асоцијацију и онда смо одлучили да изронимо из те материје и дали му друго име.
Ко је филму дао прво, а ко друго име?
Вуле му је дао оба имена, али увек истиче да му се први наслов више допада.
Како си одабрао простор у којем је филм сниман?
Обишли смо гомилу сала, од оних за венчања и сахране до оних за балет и карате , ишли смо по Панчеву, Београду и
ужој и широј околини. У Стаклари смо наишли на идеалну могућност да се буквално уселимо на недељу дана у њихову
стару мензу и да је преуредимо како год нам одговара, и то је пресудило.
Због чега си за свој дипломски филм одабрао баш ту тему?
Кад смо се договорили да ћемо да пишемо комедију, Вуле се сетио неког чланка о жени која непрекидно штуца још
од бомбардовања. Ја сам, са друге стране, имао у глави тог лудог адвоката и онда се све претворило у филм суднице. Ако
изузмемо телевизијске серијале Синише Павића и Војислава Шешеља у којима суђења играју битну улогу, код нас и нема
пуно примера овог жанра.
Колико је трајало писање сценарија и снимање филма?
Сценарио смо писали око месец дана, можда и мање, у јесен 2007, а филм смо снимали свеукупно петнаест дана,
мада смо услед фантастичне организације и ефикасног рада успели да тих петнаест дана развучемо на 2008. и 2009. То
је стварно завидан резултат у поређењу са неким старим редитељима који су снимали целовечерње филмове за четири
дана.
Пешиканов разговор са госпођом коју заступа ја ћу памтити по овој реченици:”Ако је кум дугме,онда ти муж
дође нешто као рајсфершлус.”Која је твоја омиљена сцена?
Ма, мени су се све сцене мање-више смучиле, погледао сам их милион пута, сада бих пре гледао рекламе за средства
за чишћење него свој филм :)
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Да ли је било тешко одабрати глумце и ко ти
је помагао у томе?
Још кад смо почињали да пишемо сценарио знали
смо да ће Немања Оливерић да игра Пешикана.
Он можда још увек није толико познат и не добија
велике улоге, али у том тренутку је снимио негде
око шест милијарди студентских филмова и био
је култна личност ФДУ кинематографије. Уз то је и
феноменалан глумац. Поред њега, одмах сам знао
да ће у филму играти и Бора Ненић; са Бором сам
сарађивао и на испитном филму за трећу годину и
мислим да ће се та сарадња наставити у недоглед;
он ми је, иначе, доста помогао и око преостале
поделе, упознао ме са Банетом Јевтићем, Соњом
Дамјановић и Миљаном Прљетом; и до хора
смо дошли преко Боре. Углавном, кад други
глумци чују да у филму игра Бора Ненић, одмах
остављају све што су до тада радили и трче да
се прикључе екипи.
Пошто знам да си прво студирао
књижевност, интересује ме зашто си
одлучио да студираш режију? Због чега
си одабрао филмску, а не позоришну
режију?
Пре него што сам се уписао на
Филолошки, ја сам годину дана ишао на
часове математике и припремао се за ПМФ,
па сам се онда, месец дана пре пријемног,
предомислио. А онда, кад сам кренуо
на предавања на Филолошком, схватио
сам да, представљена из одређеног
академског угла, књижевност може да
буде досаднија чак и од математике.
И онда сам побегао у средину у којој
апсолутно нема ни једног јединог
промила академског, нити било каквог
интелектуалног размишљања – на
филмску режију! Нисам довољно софистициран
и кул да бих се бавио позориштем.
И да ли ћемо ускоро моћи да очекујемо
нови филм?
Вуле Журић и ја смо написали нови сценарио
– Црвени облак – акциону комедију у којој Ненад
Окановић чисти град од криминалаца и осталих
разних гадова. Чим набуџимо буџет, бацамо се на
снимање.
Олгица Антић, III
Гимназија “Урош Предић”
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ГОСТ АЛЕКСАНДРА АНЂЕЛИЋ
Како проводиш слободно време у Москви?
Кад смо слободни, често у оквиру факултета идемо
у обиласке. Нисмо могли да заобиђемо Театар Баљшој,
Музеј Пушкина, Третјаковску галерију. Сваке недеље
на факултет долазе људи из медијског света и говоре
нам о свом искуству. Поред тога посећујемо снимања
разних емисија и после студенти о томе пишу.

УЗ ЧАЈ ИЗ РУСКОГ САМОВАРА
Разговор са Александром Анђелић, студенткињом Факултета
телевизије Московског државног универзитета „Ломоносов“

С

а Александром Анђелић упознала сам се на једној екскурзији по белом свету. Она је природна, весела и
дружељубива, одмах сам то са усхићењем приметила, и не сањајући да ће се наше познанство наставити и на овај
начин - интервјуисањем за „Пупин“, у којем су, у последњих седам година, објављивани и многи њени текстови.
Како си одлучила да ћеш студирати у Москви и како си дошла до информација о самом факултету?
Прилично смо мали кад нам се постави то велико питање – шта ћемо бити кад порастемо. Филолошка гимназија ми
је дала солидну основу за друштвене факултете, али ја нисам осећала позив неке одређене професије. Пре би се могло
рећи да сам одлучила да покушам да студирам у Москви, а све се то десило кад сам отпутовала тамо по сертификат о
владању језиком. Фина госпођа, код које сам полагала усмени део тестирања, предложила ми је неколико факултета, и
један ми је деловао занимљиво. Тако сам овамо доспела. Поред тога, не шкоди мало шврљати по интернету
( www.msu.ru ).
Како је изгледала припрема за пријемни?
Пошто је факултет креативно настројен, не постоји неко конкретно теоријско знање које би требало показати, већ
је на снази била спонтаност. Много ми је помогло све чиме смо се бавили баш ту, у Центру за таленте. Писање за Пупин,
креативне радионице, књижевне колоније, учешћа на смотрама. То је била моја најбоља припрема.
Како си се навикла на нову средину, језик, људе?
Град је огроман, и баш као што пружа много могућности, својом
величином може и да те прогута. Ја живим у дому, окружена сам својим
колегама. Још увек, кад се побудим, очекујем да чујем српски, а тек онда
се сетим где сам. Још се навикавам. Руски полако савладавам, некима је
симпатично како говорим, кажу ми да сад већ причам слободније, али са
страним нагласком. Људи су занимљиви, свако има своју причу и полако
се упознајемо. Неки су из Москве, неки из разних крајева Русије, а сви са
истим циљем – да се изборе за неко своје место у овом великом граду.
Матрјошке - најраспрострањенији руски сувенир, код

Да ли има много страних студената на факултету?
нас познат као “бабушка”
Какав је био први утисак са предавања, о професорима?
На факултету сам само ја странац, а у оквиру целог Универзитета има много страних студената из свих крајева света.
Запазила сам Италијане, Шпанце, Французе. Једних има убедљиво
највише – Кинеза!
Предавања нису много другачија од оних којима сам присуствовала
код куће. Професори су разни, као и свуда. А доста тога зависи од
добре воље свих оних који улазе у учионице.

Шта се највише чита у Москви?
У Москви се чита. То се највише примети у метроу
– чак и они који нису успели да седну држе књигу или
новине у рукама. Поред материјала за факултет, поред
класика, млади читају Набокова, Пељевина, Улицку.
У посети музеју Пушкина
Критичари су у 2009. години издвојили историчара
Леонида Јузефовича, Јелену Чижову, Александра
Терехова, Андреја Геласимова у ужи избор за награду Велика књига, највећу књижевну награду у Русији.
Који су филмови актуелни?
Што се тиче страних – исти они који се приказују код нас. Од руских можда „12“ Михалкова, „Цар“ Павела Лунгина, или
„Морфијум“ Алексеја Балабанова. А, између осталог, прашину је подигла млада Валерија Гај Германика која је режирала
серију „Школа“, емитовану на Првом каналу руске телевизије.
Можеш ли да нам представиш неког свог пријатеља са факултета?
Да не бих зашла у неке дубље анализе једне особе, радије бих издвојила
неколико људи који се, на овај или онај начин, истичу. Ту је једна Даша која
студира са нама, али и на међународним односима, тако ће, у својој 21.
години, завршити два факултета (то овде није тако неизводљиво, једини
услов је да не може на оба факултета да буде на буџету). Један Роман – пише
песме и свира гитару.
Једна Катја – сања да се бави
глумом, а за сад је успешна
у акробатској гимнастици.
Максим ужива у зимским
спортовима
и
воли
фотографију. Сви су разни,
а ипак постоји нешто што их спаја. (Шта је то, сазнаћемо временом.)
Како изгледају снежни дани у Москви?
Сећам се како сам у октобру мислила да ћу у кратком капутићу
издржати зиму. Сад имам две јакне и два капута. Температура се
спуштала и до -25, а већ дуже време је -10. Има мнооого снега. Све је
бело и идилично. Али, понекад помислим да снег никад неће нестати.
Елем, сви иду на клизање, или – на скијање. Ми на физичком скијамо,
тј. савладавамо технике остајања на ногама, а у паузама се одмарамо
уз чај из руског самовара.
Марија Теодора Меновски, III
Гимназија „Урош Предић“

Опиши нам укратко свој смер.
Факултет телевизије Московског државног универзитета
„Ломоносов“ најближи је грубом споју журналистике и практичних
смерова на Факултету драмских уметности. Прва година је општа, а
касније се студенти деле на групе – режисери, продуценти, критичари
и слично. На факултету смо од 9 до 6 часова, имамо 16 предмета.
Међу њима су домаћа и страна журналистика, фотографија, камера,
монтажа. Ту су и они средњошколски - филозофија, историја, страна и
домаћа књижевност, руски, енглески, па чак и физичко.
Студио - час фотографије
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зимске школе

Зимска школа математике
РЦТ „Михајло Пупин“ - Дивчибаре
2010.
Семинар за педагоге и
психологе основних и
средњих школа Панчева у
организацији РЦТ „Михајло
Пупин“, Панчево
Представљање књиге „Математичка даровитост и
креативност”

даровитости: даровитост и креативност, идентификација
даровитости, рад са даровитом децом, математичке
способности, мотивација наставника за рад са даровитом
децом , путеви математичких открића, математичко
надахнуће, математичко стваралаштво, награде великим
математичарима.
Даровитост подразумева да, ако нешто стварно волимо,
можемо то и да развијамао. Поред ове формулације
наведеног појма проф. Дејић истиче да је овај појам врло
отворено питање, да су о њему подељена мишљења, на
пример: у земљама истока се сматра да су сви даровити
али да је то потребно и открити, док се на западу мисли да
су само неки даровити.
Аутор такође скреће пажњу да је најважније наћи
начин како развити интересовање за математику, а и
уочити разлику између креативности и даровитости.
Посебан осврт дат је и на стваралаштво у оквиру наставе
математике. Као инспиративан пример истакнут је наш
велики математичар Михајло Петровић Алас. Такође,
наглашено је да се даровитост остварује само уз велики
рад.

Од 20. до 27. фебруара је реализована Зимска школа
математике РЦТ „Михајло Пупин“ за основношколце у
панчевачком одмаралишту на Дивчибарама. Зимској школи
је присуствовао 81 ученик од 4. до 8. разреда, њихови
ментори-предавачи, координатори активности и гости
предавачи. Зимска школа је замишљена и реализована у
духу математике, забаве и обуке скијања.
У зимској школи било је присутно: 18 ученика 4. разреда,
20 ученика 5. разреда, 19 ученика 6. разреда, 11 ученика 7.
разреда и 13 ученика 8. разреда.
Ментори група су били: за 4. разред учитељива
Смиља Шкорић, за 5. разред професорка Бранка Дејић,
за 6. разред наставница Марија Трајковић, за 7. разред
професор Александар Станисављевић и за 8. разред
наставница Емира Николајевић. Координатори колоније
су били председник програмског савета др Саво Ћебић и
руководилац Центра мр Драгољуб Цуцић. Рекреативац и
учитељ скијања је био професор Синиша Ђорђевић.

Важна фаза у открићима јесте и надахнуће, које
представља неки вид блеска пре остварења.
аутора проф. др Мирка Дејића, др Саве Ћебића, мр
Александра Михајловића
У Клубу просветних радника у Панчеву је, 11. фебруара
2010, у организацији РЦТ „Михајло Пупин“, професори
Мирко Дејић и Саво Ћебић одржали су семинар за
психологе и педагоге основних и средњих школа Панчева.
Циљ семинара је био представљање књиге из области
математике која је намењена раду са даровитим ученицима.
Семинару је присуствовало 15 психолога и педагога, како
из средњих тако и из основних школа Панчева.
Професор Дејић је приликом поздрављања присутних
изразио захвалност РЦТ „Михајло Пупин“, као и његовом
директору, за подстицај да се објави књига из ове области.
Као значајан податак је навео да се аутори књиге баве
методиком наставе математике, и да књига садржи збир
радова и чланака објављених у земљи и иностранству.
Новодећи да је у току рад на докторској дисертацији, која
обухвата рад са даровитом децом из области математике,
назначио је колико је заступљеност ове теме значајна у
систему образовања.
У књизи су на популаран и приступачан начин
обрађени сви појмови који се тичу математичке
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Математичка способност, подразумева сналажење у :
- Нумерици
- Простору
- Развијену интуицију
- Смисао за геометрију
_ ...
Путеви долажења до математичке истине су различити.
Многе теорије настају из главе следећи само логику
стварања, а неке су резултат апстракције и моделовања
стварности.
Дата су и корисна упутства наставницима практичарима
како да и сами идентификују и развијају даровитост код
деце.Да се даровитост испољава веома рано, показано је
на примерима из живота великих математичара.
У другом делу семинара др Саво Ћебић је говорио о
развоју математике у свету, начину награђивања успешних
научника у свету из области математике. Такође је пренео
искуства са конференција о математичкој даровитости у
земљи и иностранству на којима су учествовали аутори.
У закључном делу је истакао да је за постизање циља
неопходна сарадња педагошко-психолошке службе и
предметних наставника.
Славица Николић

Дневни распоред током трајања колоније:

8.00 – устајање
8.30 до 9.30 – доручак
9.30 до 12.30 – настава (4., 6. и 7.), од 10.00 до 12.00
рекреација (5. и 8.)
13.00 до 14.00 – ручак
16.00 до 19.00 – настава (5. и 8.), од 15.00 до 17.00
рекреација (4., 6. и 7.)
19.00 до 20.00 – вечера
20.00 до 22.00 – забавне активности
22.00 четврти разред на спавање
23.00 остали на спавање

Сваког дана су били на огласној табли јавно задавани
наградни задаци логичког карактера (да би што већи број
ученика могао да буде активан у решавању)и такмичарски
судоку.
Сваког дана су ученици имали школу скијања, у време
када нису имали наставу, у на крају је подељено око 50

диплома ученицима који су завршили „А“ ниво школе
скијања.
Забавне активности током недеље:
субота – фитнес,
недеља – фитнес,
понедељак – магичне карте,
уторак – судоку, такмичење у фризурама
среда – лото, математички квиз
четвртак – маскенбал,
петак – додела диплома и награда.

Гостујући предавачи:

недеља – проф. др Јован Пузовић. Професор Пузовић
је шеф катедре за нуклеарну физику и елементарне
честице Физичког факултета БУ. Одржао је предавање на
тему „Актуелна дешавања у ЦЕРН-у и тежње физичара у
савременој физици материје“. Професор Пузовић је 10
дана пре доласка на Дивчибаре боравио у ЦЕРН-у (члан
је екипе физичара из Србије) тако да је одржао изузетно
актуелно предавање.
четвртак – проф. др Мирко Дејић. Професор Дејић је
члан програмског савета Центра од његовог оснивања,
редовни професор је на Учитељском факултету БУ, где се
бави основним дидактичким проблемима у математици.
Професор Дејић је одржао изузетно занимљиво предавање
на тему „Словенска (српска) нумерација“ у којем је
указано на разлику нумерације којом се данас служимо и
нумерације којојм су се служили некадашњи градитељи
манастира по Србији.
Посебно бих истакао активности професора Ћебића,
професора струковних студија на Вишој техничкој школи
струковних студија у Зрењанину, који је током Зимске
школе све време вршио одабир наградних задатака,
судокуа, водио математички квиз и својим духом одржавао
позитивну атмосферу на Дивчибарама. Последње
вечери, пре доделе награда и диплома ученицима, је
професор Ћебић одржао краће предавање „О наградама у
математици“.

Списак награђених ученика на колонији
математике
1. Грбић Бранко- мајстор судокуа
2. Драгутиновић Душан - за постигнуте резултате у
решавању (хит) наградних задатака
Зарубица Миљан (хит наградни задатак)

3. Прво место математички квиз:
ЕКИПА ЂИЂИ (8. разред)
5. Манић Лука, капитен
6. Богунић Немања
7. Мијатов Дарко
8. Глигоријевић Владимир

ЕКИПА ЗЛАТНИ РАЗБИЈАЧИ (5. разред)
5. Шушњар Марко, капитен
6. Даница Зечевић
7. Ђорђевић Михајло
8. Васиљчин Владимир
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4. Наградни задатак

12. Грбић Бранко (2)
13. Мијатов Дарко (2)
14. Дарио Живковић
15. Александар Милошевић
16. Марко Шушњар
17. Владимир Весилчин
18. Стефан Ковач,
19. Абци Сара (математички задатци),
20. Ђорђевић Иван (судоку),
21. Машић Лука (за решавање математичких задатака),
22. Гађански Андреј (за решавање математичких
задатака)

5. Дневни судоку

4. Марија Иваноски
5. Владимир Весилчин
6. Александар Милошевић

Руководилац Центра
мр Драгољуб Цуцићмр Драгољуб Цуцић

Зимска
школа физике
Регионалног центра
за таленте “Михајло
Пупин” из Панчева “Дивчибаре 2010.”
Драгољуб Цуцић, Љиљана Јанковић,
Миливије Видић, Ненад Лазаров

Регионални центар за таленте “Михајло Пупин”Панчево, ОШ “Бранко Радичевић”,
ОШ “Исидора Секулић”, ИНН “Винча” и Гимназија “Урош
Предић”
Од 30. јануара до 6. фебруара 2010. године групе за
физику Региoналног центра за таленте “Михајло Пупин” су
у Одмаралишту града Панчево на Дивчибарама одржале
зимску школу физике. Учесници зимске школе су били
ученици 6, 7. и 8. разреда основне школе и 1. и 2. разреда
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средње школе. Укупно је био 31 ученик (шеснаест девојчица
и петнаест дечака) и то: 10 ученика 6. разреда (6 девојчица
и 4 дечака), 12 ученика 7. разреда (8 девојчица и 4 дечака),
4 ученика 8. разреда (4 дечака), 2 ученика 1. разреда (једна
девојчица и један дечак) и 3 ученика 2. разреда (једна
девојчица и два дечака) средње школе, из 5 основних
школа и две средње школе. Ментори, по разредима, били
су: за 6. разред Љиљана Јанковић, професор физике у ОШ
“Бранко Радичевић”у Панчеву; за 7. разред Миливоје Видић,
наставник физике у ОШ “Исидора Секулић” у Панчеву; за 8.
разред ОШ и 1. разред СШ мр Драгољуб Цуцић, професор
физике и за 2. разред СШ мр Ненад Лазаров, запослен у
ИНН “Винча” и хонорарно у Гимназији “Урош Предић” из
Панчева.
Зимска школа је осмишљена тако да се њен садржај
разликује током дневних активности да би се избегла
монотоност, да се у континуитету задржи пажња ученицима
и да им се пружи прилика да науче колико је могуће више.
У ту сврху, парцијално, зимска школа се састојала из
следећех садржаја:

историјски преглед развоја схватања материје и објединио
га са најсавременијим ставовима физичара по питању
материје, тамне енергије и тамне материје. Професор
Аничин је направио ученицима једно путовање кроз
најелементарнија питања физике.
Професорка Поповић-Божић је одржала предавање
под називом „Системи комуникација и физика“. Једно
инспиративно предавање које је почело са првим
облицима комуникације међу људима и које се завршило
на основним технолошким принципима на којима
функционишу мобилни телефони. Предавање је било
пропраћено демонстративним експериментима који су
веома заокупили пажњу ученика.
Инжењер Јовић је одржао предавање „Зашто је у
пракси наизменична струја стекла предност у односу на
једносмерну струју“. Он се потрудио да објасни ученицима
зашто се данас служимо углавном наизменичном струјом,
у чему су основни разлози зашто је у “рату струја” победила
опција за коју се залагао и Никола Тесла, иако су против
себе имали једног од најмоћнијих људи 19. века - Томаса
Едисона.

- Стална школа (наставак предавања која се одржавају
сваког викенда у Панчеву),
- Семинари – гости предавачи,
- Наградни задаци,
- Квизови,
- Изложбе биографија физичара,
- Анкете и писање есеја на задату тему,
- Филмови,
- Рекреација и физичке активности ученика.
Стална школа физике при центру за таленте окупља
58 ученика и то: 26 ученика 6. разреда ОШ, 13 ученика
7. разреда ОШ, 11 ученика 8. разреда ОШ, 3 ученика 1.
разреда СШ и 5 ученика 2. разреда СШ.

СЕМИНАРИ – ГОСТИ ПРЕДАВАЧИ

Укупно је на колонији било три гостујућа предавача.
Осмишљено је да предавања буду потпуно различитог
типа. Хетерогеност предавања је имала за циљ да се
постигне разноликост и тиме да се обухвати што више због
евентуалног интересовања ученика. Предавања су била
популарног типа због различитости узраста ученика и
неуједначености знања из физике.
Гости зимске школе физике су били: проф. др Иван
Аничин, из Института за физику у Земуну; проф. др Мирјана
Поповић-Божић, из Института за физику у Земуну и мр
Јован Јовић, из ЈП ЕМС, Сектор техника, Сектор за РЗУ у
објектима преносне мреже. Сва предавања су одржана
у поподневним часовима и била су заједничка за све
ученике.
Професор Аничин је одржао предавање под називом
„О материји и тамној материји“. Том приликом је направио

“Ипак је све физика”

Групу у квизу „Ипак је све физика“ је требало да
сачињавају: један средњошколац, један ученик 8. разреда,
један ученик 7. разреда и један ученик 6. разреда.
Пријављено је 5 екипа, од којих се једну чинили само
ученици 7. разреда.
Било је укупно 20 питања - 10 питања је било из физике
(3 из механике, 2 из термодинамике и кинетичке теорије
гасова, 2 из електрицитета и магнетизма, једно из оптике,
једно из атомске физике и једно из нуклеарне физике) и
она су покривала градиво од 6. разреда основне школе
до 4. разреда средње школе. Других десет питања је било
из опште културе, са тенденцијом на техничку и научнообразовну културу.
Заступамо мишљење да један физичар мора да буде
широко образован ради примењивости знања физике – да
познавање принципа и закона физике не буде апстрактно
знање.
Квиз је трајао две вечери и чланови екипе која је
освојила прво место награђани су књигама из популарне
физике и дипломама.
У квизу су могли да учествују ученици свих разреда.
Неколико дана пре квиза су ученици добили материјал
за квиз, часопис о Николи Тесли издат од стране
Електропривреде Србије и Министраства за образовање
2006. године. Ученици су се пријављивали за квиз да се
такмиче у паровима. Питања и понуђени одговори су се
налазили у комплету од два шпила карата; 54 питања су
се односила на Николу Теслу “ТЕСЛИН ВРЕМЕПЛОВ” а 54
питања су била из познавања природних наука (физика,
математика, биологија и хемија) “SPOOKY SCIENCE”.
Квиз је трајао једно вече и чланови екипе која је
освојила прво место награђени су књигама о Николи
Тесли и дипломама.

РЕКРЕАЦИЈА И ФИЗИЧКЕ
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
НАГРАДНИ ЗАДАЦИ

Наградни задаци су уведени да се развије такмичарски
дух код ученика и уједно да се стави на проверу њихова
оштрина духа и виспреност интелигенције. Задаци су и
бирани тако да су могли равноправно да их решавају
ученици свих узраста. Били су то логички задаци. Ученици
који су први тачно решили задатке добили су као награду
књигу из популарне физике и диплому.

Опште је познато да су талентовани ученици у току
школске године у својим матичним школама оптерећени
знатно више различитим врстама обавеза од обичних

КВИЗОВИ

Одржана су два квиза. Разлог одржавања квизова је био
да се на још један, мало другачији начин, провери и обнови
знање из физике, историје физике али и опште културе –
која једног физичара чини целовитом личношћу. Такође,
на тај начин је испуњено време у вечерњим часовима на
један користан и забаван начин. Први квиз је био „Ипак је
све физика“ а други „Никола Тесла“.
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ученика, чији се рад углавном своди на веома скромне обавезе. Узимајући то у обзир, идеја ове зимске школе није била
само да се деци намећу обавезе и рад, већ и да дође до њихове релаксације и растерећења кроз физичку активност.
Сваки дан је организована нека физичка активност, као на пример: санкање, клискање, скијање и дуге шетње по околним
брдима. Да би ученици лакше памтили и савлађивали додатно градиво, потребно је да свака научна школа део времена
посвећује слободним спортским активностима.

ЗАХВАЛНИЦА

Овим путем се захваљујемо Граду Панчево, ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево и Панчевачком
дечијем одмаралишту Дивчибаре на изузетном гостопримству и организацији текућих послова. Захваљујемо се
професорки Поповић-Божић за упутства око организације две анкете.

архимедова када *

Рад са смотре из области хемије

ДОБИЈАЊЕ ЕТАРСКИХ УЉА У АПАРАТУРИ ПО
КЛЕВИНЏЕРУ
И ЊИХОВА ПРИМЕНА У КОЗМЕТИЦИ
(одломак)

ЕТАРСКА УЉА

ЗАКЉУЧАК

Основни принцип којим смо се руководили приликом реализације зимске школе физике био је разноврсност. Пре
свега смо се потрудили да ученицима понудимо различите садржаје чији циљ је био да им буде интересантно, али и да
им се понудие нови увиди у физику. Други циљ нам је био да ученике припремимо за такмичења. Зимска школа није била
тематски дефинисана. Професори који су били вође група су уједно и предавачи ученицима при сталној школи Центра
на групама за физику, тако да им ученици нису непознати.
Може се нагласити да су реализатори колоније задовољни оствареним. Учињено је све што је планирано, што значи
да је организација (више састанака пре одласка) била добра. Резултати са општинског такмичења, које је било наредног
викенда након повратка са колоније, и поред велике успешности учесника, није био крајњи циљ.
Ученици су у анонимној анкети, на крају колоније, изразили велико задовољство што су били учесници. Често су
истицали да би радо учествовали и наредне године.

ЗИМСКА ФИЛМСКО-ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
2010.
„ МЛАДИ РОМИ, ЖИВОТ У ИСТОМ ДВОРИШТУ,
КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ “
Од 11. до 14. марта 2010. године на „Чардаку“, у Делиблатској пешчари, одржана је зимскa ликовна колонија
са темом „Живот у истом дворишту - млади Роми , култура и образовање“. Колонија је одржана средствима и на
иницијативу Града Панчева и Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, Панчево.
У рад колоније укључено је и троје ученика ОШ „Бранко Радичевић“, Панчево, ромске националности и то:
Анита Мировић, Давид Шаин и Ненад Цветковић, као и полазници драмске групе „Charlie“, који су у овом пројекту
били актери кратких играних филмова, снимљених на наведену тему. Снимљена су четири кратка филма , урађено
неколико кратких филмских анимација, у којима су учествовали заједнички чланови групе за филм и ликовнoдизајнерске групе. Група за ликовне уметности и дизајн је при том урадила и неколико графичких радова. Колонију
су као ментори водили Снежана Манасић, ликовна уметница-педагог, и Иван Ракиџић, ментор групе за филм,
филмски и тв редитељ.
По завршетку колоније и сабирању резултата рада можемо да констатујемо да је колонија била врло успешна
те да су постигнути циљеви које и сама тема колоније задала.
Иван Ракиџић
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Биљке у којима су главни састојци испарљиви мирисни производи – етарска уља, називају се ароматичне биљке. Оне
су веома распрострањене у природи. Велики број њих се гаји ради производње сировина (ароматичне дроге), зачина и
етарских уља. Најзаступљеније су у родовима из фамилије уснатица (Ламиацеае или Лабиатае), штитарки (Апиацеае или
Умбеллиферае), главочика (Астерацеае или Цомпоситае), затим Рутацеае, Лаурацеае, Мyртацеае итд.
Етарска уља се могу наћи у свим деловима биљака а најчешће у листу и цвету. Добијају се на разне начине. Највише
се примењује дестилација помоћу водене паре као најјефтинији поступак. Овај начин се користи и за индустријско
добијање етарских уља из разних гајених ароматичних биљака, нпр. питоме нане, лаванде, тимијана, матичњака, морача,
аниса, кима, коријандера и др.
Етарска уља представљају смесу великог броја разних једињења: угљоводоника, алкохола, алдехида, кетона,
киселина, естара, фенола и многих других алицикличних, алифатичних, ароматичних и хетероцикличних једињења.
Главни и најчешћи састојци су терпени и сесквитерпени и њихови деривати. Најчешће се састоје од већег броја органских
једињења (нека имају и више од 50 компоненти), мада има и оних са само једним једињењем.
Количина етарског уља у ароматичним биљкама, односно дрогама се најчешће креће између 0,2 и 2%, мада и овде
има знатних одступања. У неким га има врло мало, нпр. принос уља матичњака је 0,05-0,10%, изузетно цењеног уља руже
често не прелази 0,03%, док принос неких других, мање цењених уља може достизати чак 15% а у каранфилићу га има
16-20%.
Табела 1. Количина етарског уља у неким официналним ароматичним дрогама – минимални захтев (Пх. Југ. IV)

Особине етарских уља
Етарска уља су бистре, ароматичне, лако покретљиве, испарљиве, безбојне или жућкасте течности. Нека су и обојена
(нпр. од камилице је плаво, од азулена).
Хлађењем нека етарска уља очврсну или се из њих излучују чврсти састојци (стеароптени или камфори). Стеароптени
се могу на овај начин и издвојити из етарских уља (нпр. ментол из етарског уља питоме нане). Етарска уља се практично
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ЕТАРСКО УЉЕ ПИТОМЕ НАНЕ
не растварају у води. Међутим, лако се растварају у етанолу, масним уљима и многим органским растварачима (етар,
хлороформ...). Дужим стајањем се често усмоле, згусну, потамне и реагују кисело.
Мириса су својственог, а укуса већином љутог и ароматичног. Има типичних изузетака: анисово и морачево уље је
ослатко, од питоме нане хлади итд.
Поред органолептичких особина, основне физичке и хемијске карактеристике на основу којих се утврђује квалитет уља
су: густина, индекс преламања, оптичка ротација, растворљивост у алкохолу, интервал кључања, киселински и естарски
број, садржај алдехида и кетона, фенола, итд. Најпоузданији начин утврђивања хемијског састава а тиме и квалитета су
хроматографске методе (гаснохроматографска и гасно-хроматографска-масено-спектрометријска испитивања).
Сматра се да једињење може да делује као мирис само ако има такве хемијске и физичке особине које му омогућују да
продре кроз мембране одговарајућих ћелија и да активира специфичне рецепторе. Најважније особине које омогућују
такво деловање јесу:
• велика испарљивост и мала молекуларна маса,
• добра растворљивост у мастима а слаба али извесна растворљивост у води и
• присуство неких од осмофорних група као што су двогуба веза угљеник-угљеник, хидроксилна, алкокси-, карбонилна
(алдехидна, кето-, естарска), нитро- или амино-група.
Поред општих хемијских карактеристика, стереохемијски односи функционалних група и конформација молекула
у целини су такође врло значајни елементи који одређују ефикасност интеракција неког једињења и одговарајућег
рецептора. Међутим, суштина односа хемијске структуре и мирисног деловања још увек је доста нејасна и предвиђања
природе мириса на основу аналогија у структури испитиваних једињења су несигурна. Типични примери су ванилин
(3-метокси-4-хидрокси-бензалдехид) и изованилин (3-хидрокси-4-метокси-бензалдехид) од којих први има изражен
сладуњави мирис док је његов изомер лишен сваког мириса. Исто тако, врста мириса се веома много мења са
концентрацијом: нека једињења имају врло пријатан мирис у ниским концентрацијама док у високим изазивају гађење.
Дешава се и то да једињења са тешким и непријатним мирисом, када су у смешама, миришу изузетно пријатно и
освежавајуће.

Примена етарских уља
Средином овог века, етарска уља доста губе у значају јер их замењују лакше приступачни синтетички препарати. У
новије време, међутим, њихов значај за хемијску и друге сродне индустријске гране поново расте, углавном зато што
се за многе синтетичке препарате утврдило да имају нежељене секундарне ефекте. Данас је њихова примена највећа у
прехрамбеној, фармацеутској и козметичкој индустрији, где се употребљавају као адитиви за храну и пиће, антисептици,
инсектициди, дезодоранси и за маскирање мириса синтетичких производа (вештачке коже, гуме, пластичних маса и
сл.).
Зависно од намене, одређује се начин и облик у коме се користе (пасте, помаде, раствори, емулзије, аеросолови и
сл.). Најцењенија су чиста, природна уља добијена из свежег биљног материјала а њихов квалитет се може подешавати
повећањем или смањењем количине неке компоненте. Чисте компоненте, “изолати” које се могу додавати су бројне
а њихов избор зависи од намене производа. У козметичкој индустрији, на пример, веома много се користе гераниол,
линалол и цитрал али се поред њих као додаци етарским уљима употребљавају и синтетички производи. Неки од њих
су једињења нађена у природи али се у већим количинама добијају из других природних једињења (полусинтетички
производи), као нпр. јонон из природног цитрала, анис алдехид из анетола, ванилин из еугенола и др. Често коришћени
синтетички производи су фенил-етил-алкохол, естри салицилне киселине, кумарин и нека ароматична нитро- и аминоједињења.
Значај етарских уља, независно од области у којој се примењују, највећим делом проистиче из њихових биохемијских
особина, односно физиолошког деловања. Као што је речено, главно својство етарских уља и компонената од којих се
састоје је мирис, дакле способност надражаја нервних ћелија у осетљивим деловима слузокоже носа чиме изазивају
различите ефекте. Захваљујући мирису и укусу, стимулишу нервни систем тако да могу да повећају апетит па се стога
користе у производњи хране и индустрији алкохолних и безалкохолних пића (ментол, лимонен, ванилин). Стимулацијом
нервног система активирају рад дисајних органа, срца и крвотока; благо надражујуће и антисептичко дејство даје неким
уљима својства диуретика и помаже у лечењу цревних паразита, смањује спазме и уопште, делује благотворно на органе
за варење. Њихово коришћење у производњи фармацеутско-козметичких препарата заснива се и на локалном дејству
на кожу, односно на томе што захваљујући наведеним физичким особинама, лако продиру кроз површинска ткива где
дејствују антисептички и побољшавају циркулацију.
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Mentha piperita

Састојци: у лишћу има 0,5-4% етарског уља, 6-12% танина, флавоноида, горких састојака и др. Пх. Југ. ИВ захтева
најмање 1% етарског уља.
У етарском уљу има слободног и естарски везаног ментола, ментона, ментофурана, јасмона и др. Пх. Југ. ИВ захтева у
етарском уљу најмање 48% укупног ментола, од тога не мање од 4% естарски везаног ментола.

Квалитет, односно финоћа мириса и укуса етарског уља питоме нане битно зависи од односа слободног и
естерификованог ментола и одсуства веће количине ментофурана и других састојака.

Добијање и примена
Дестилацијом помоћу водене паре, из покошених надземних делова биљке у цвату, зависно од врсте нане, добија се
неколико процената етарског уља.
Користи се за израду официналних препарата: воде од питоме нане (Аqуа Ментхае пиперитае, Пх. Југ. II), 5%-тног
етанолног раствора (Спиритус Ментхае пиперитае, Пх. Југ. II), прашка за зубе (Пулвис дентифрицус, Пх. Југ. II). Највеће
количине етарског уља од питоме нане потроше се за израду козметичких препарата и у индустрији посластица.
Хлађењем етарског уља питоме нане издваја се природни левогирни ментол (Ментхолум натуралис), који се користи
као холагог (за појачање лучења жучи), антисептик и анестетик. Екстерна апликација уљаних или алкохолних раствора
ментола ублажава неуралгичне и реуматске болове, као и зубобољу. Препоручује се онима који пате од главобоље,
лоше пробаве, метеоролошких фактора (ветар, ваздушни притисак или влажност ваздуха), напетости у врату, грознице,
прехладе, упале синуса и умора. Прочишћава дисајне путеве, елиминише назеб и прехладу. Лечи тегобе система за
варење као што су мучнина (приликом вожње аутом, авионом, као и морске болести), нагон за повраћање, грчеве,
надимање. Код дојиља потпомаже лучење млека и делује против зачепљења млечних канала. У хигијени се користи за
израду тоалетних вода са дезинфекционим дејством за испирање уста, у козметици за негу масне коже.

ПРАКТИЧАН ДЕО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Експериментални део овог рада обављен је у лабораторији Хемијског факултета Универзитета у Београду.
У апаратури по Клевинџеру извршили смо екстракцију воденом паром етарског уља из сувог листа питоме нане.
Материјал смо набавили у биљној апотеци Института за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић”. Из 200г нане
добили смо око 6мл етарског уља; принос је 2,5-3%. Процес екстракције је трајао око сат времена.
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Добијено етарско уље смо испитали у ИХТМ, у Центру за инструменталну анализу, помоћу инфрацрвене
спектроскопије.
Највеће је подударање са ментоном. Као што сам навела раније, требало би да етарско уље садржи највише ментола.
Међутим, иако овде то није био случај, то није неочекивано, зато што нисмо били у прилици да радимо са свежом биљком
у пуном цвату (када је етарско уље најквалитетније).
Добијено етарско уље смо помешали са алкохолним екстрактом невена (добијеним у апаратури по Сокстлету), у који
смо претходно додали стеаринску киселину и натријум-хидроксид. Добили смо дезодоранс у стику, који је вишеструко
користан.

ЗНАЧАЈ НЕКИХ ЕТАРСКИХ УЉА
Етарско уље чајног дрвета - Melaleuca alternifolia
Добија се хидродестилацијом из свежих листова и гранчица.
Као природан антисептик, етерично уље чајевца се препоручује као традиционални лек за болове у стомаку, за
реуматизам и као инсектицид. Повећавајући знојење, хлади тело и помаже у третману инфекција, као што су ларингитис
и бронхитис. Помаже и код астме, синузитиса и болова у грлу. Смирује дигестивни систем, ентеритис, дизентерију. Грчеви,
артритис, реуматизам и бол у мишићима се такође могу третирати овим уљем. Препоручује се и код проблема на кожи
(акне, неуродерматитис) , инфекције зубног меса и вагиналних инфекција, као и код озледа и опекотина.
Етарско уље бергамота - Citrus bergamia
Добија се из коре плодова агрума сличних лимуну.
Етерично уље бергамота је слаткастог и воћног мириса са цветном примесом. Делује антисептично и помаже код
свих врста инфекција, прехлада, бронхитиса, астме, запаљења грла, проблематичне коже, бешике и полних органа.
Умирује пробавне сметње. Побољшава психичко стање, те отклања нервне сметње, напетост и депресију, побољшава
концентрацију и подиже дух.
Етарско уље лаванде - Lavandula officinalis Chaih
Добија се дестилацијом цвета лаванде.
Противупално и антибактеријско дејство етарског уља лаванде корисно је код инфективних болести дисајних путева,
пробавног тракта (упале дебелог црева, заразне дијареје, запаљења црева, паразита и цревних глиста), урогениталног
система (упале мокраћног мехура, венеричних обољења, за елиминацију менструалних тегоба), усне дупље (чир, цисте,
афте, упале десни) и коже (ране, повреде, опекотине, црвенило коже, инфекције), за болове уопште (смањује и елиминише
главобољу, реуматске и друге болове у мишићима). Од етарског уља лаванде припремају се препарати који се користе
као заштита од уједа комараца. Изванредно се меша са другим етеричним уљима, па је неизоставно уље у мирисним
комбинацијама и парфемима. Веома је добар дезодоранс, како за личну употребу, тако и за освежење просторија. Од
велике је користи у производњи козметичких препарата за негу нормалне и масне коже и косе.
(...)
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