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МАЛИ ПОДСЕТНИК
На путу
Ти можеш да будеш што хоћеш,
али ја сам то што јесам.
Цане, Партибрејкерс

У

једним новинама појавила се изјава о
томе како су Панчевци најинтелигентнији.
Нема најинтелигентнијих. Интелигенција
је, попут ваздуха, равномерно распоређена по
Земљи, али има места на којима се озбиљније ради,
системски, што омогућава да се неке средине
истичу између осталих. Слично је и са временом
које долази, будућношћу: негде је она већ одавно
присутна, а негде још увек није дошла – будућност
није равномерно распоређена. Постићи резултат
на државном такмичењу значи уложити много
већи напор, данас у нашем школству, него бити
вуковац – па опет, постоје они који то не цене,
који мисле да је велики уложен рад ученика
„њихова ствар“, са чим друштво нема ништа. Као
да управо та деца, данас деца, неће већ сутра
бити наш највећи улог да нам свима буде боље.
Увек су постојали, и данас постоје, „стубови који
носе“ – то сигурно нису они који су још у школи
научили да се провлаче и малтретирају оне
који желе да раде више и боље. Упросечавање,
тежња за упросечавањем је данас злочин, ко год
да га заговара. Образовање је кључни стожер
будућности. За све који занемарују образовање
будућности нема. Образовање креира идентитет.
Од начина како се односимо данас према
образовању тка се ткиво будућности наше деце.
Неодговорност данас, у коначном броју корака,
креира проблеме који ће настати сутра.
Рад са високо мотивисаним даровитим
ученицима веома је важан. Даровитост не сме
да буде привилегија богатих – оних који могу
да плате озбиљне школе и добре учитеље.
Уколико се даровитима не омогући школовање
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у условима у којима могу да напредују, они ће
свој таленат преусмерити у незадовољство.
Даровити, неостварени и незадовољни. Мали
проценат даровитих успе да реализује свој
таленат – за остварење потенцијалног код човека
потребан, али не и довољан услов јесте подршка.
Даровитошћу се расипамо као водом, као и свим
ресурсима који нам изгледају, у нашој површној
бахатости, као да су неисцрпни.
Радимо, и не стижемо да саберемо шта смо
све урадили. И када помислимо да смо постигли
зенит, сами себе изненадимо. Мислим да је
број од 45 награђених ученика на државним
такмичењима, од којих су двојица награђени и
на светским олимпијадама, нешто чиме би се
поносили и много већи градови од Панчева. Нису
сви ученици „прошли“ кроз Центар, али велика
већина њих јесте. Прошла година била је, једном
речи, изванредна. Поред награда, осликали смо
мурал Михајла Пупина, око 250 ученика било
је бесплатно на камповима и колонијама које
смо организовали, око 500 ученика је похађало
часове у Центру, добили смо интерактивну таблу
од ротаријанаца, реализовали смо неколико
екскурзија, организовали смо низ предавања
признатих у мњењу науке и уметности, учествовали смо у „Ноћи истраживача“, снимали филмове
коју су награђивани, мерили радиоактивност у
граду и још много тога што је тешко просторно да
стане у једном уводнику.
Колектив нам се мења, неке старије колеге
уступиле су место млађим, неки сарадници, који
су нас пратили од почетка, попут професора
Аничина, напустили су нас, неки су одрасли
и отишли су на студије (неки од тих студената
постали су предавачи у Центру), а неки су
напунили довољно година (или су сазрели) да
нам се прикључе.
Драгољуб Цуцић

• У четвртак,
29. јануара,
у читаоници
Градске
библиотеке
Панчево,
приказан je
филм Михајло
Пупин - пут ка
светлости.

• У четвртак, 12. фебруара, у читаоници
Градске библиотеке Панчево, Центар за
таленте је организовао представљање
монографије ,,Краљевина Југославија и
Дунав. Дунавска политика југословенске
краљевине 1918-1944”. Аутор је др Милан
Гулић, научни сарадник
Института за савремену
историју у Београду. О
књизи су говорили др
Драгомир Бонџић, виши
научни сарадник Института
за савремену историју
и Александар Лукић,
докторант Института за
новију историју Србије.

• На 31. ликовном конкурсу ,,Железница очима
деце”, Љубица Новаков, члан атељеа ликовне
групе РЦТ ,,Михајло Пупин”, и ученица 5. разреда
ОШ ,,Мирослав Антић Мика” освојила је прву
награду у категорији радова школске деце. Такође,
атеље Центра за таленте, који води ликовни
педагог Светозар Алексић, добио је диплому као
једна од најуспешнијих радионица у Србији.
• Последње недеље фебруара одржана је 9.
колонија младих даровитих математичара.
Учествовало је 93 ученика, од 4. закључно са 8.
разредом основне школе.
• У другој половини марта објављени су резултати 13.
ликовног и књижевног конкурса за ученике из Баната.

• У суботу, 7. фебруара, у канцеларији
Центра, гостовала је и одржала
предавање средњошколским групама
за физику др Олга Јакшић, запослена
на Институту за микроелектронику
ИХТМ-а. Том приликом је представила
рад Института.

• Партнерски је подржан
пројекат Института
Винча „Stem up“, чиме је
продужена сарадња из
претходних година.

• У суботу, 1. ф
ебруара,
тестирани су
полазници Це
нтра.
Тестирање ин
телигенције
спровео је Гор
ан Томин,
Панчевац, пси
холог, сарадн
ик
Менсе, запосл
ен у Ваздухопловној школ
и у Београду.

• Од 20. до 27. марта одржана је колонија за
„природњаке“ из Центра за таленте. Учествовало
је 19 ученика-биолога, 6 ученика-програмера,
30 ученика-физичара, 9 ученика-хемичара, 6
ученика-програмера и 15 ученика са групе за
енглески језик.
. априла, у Градској
• У понедељак, 27
одржана је 13. смотра
библиотеци Панчево,
ика Баната. Додељене
уметничких радова учен
има на ликовном и
су награде победниц
.
за ову школску годину
књижевном конкурсу
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• Од 5. до 14.
јула одржан је
јубиларни 15.
филмски камп
„Делиблатски
песак 2015“
на Девојачком
бунару.

ичари након
• април 2015, Београд – млади физ
ења
додела диплома са државног такмич

• У четвртак 7. маја група од 16 ученика (7. и 8.
разреда) и два наставника (Миливоје Видић
и Љиљана
Јанковић)
била је на
,,Отвореним
вратима,
2015.” у
Винчи.

• У суботу, 9. маја, у гимназији „Урош Предић“
и канцеларији Центра за таленте, одржано је
14. такмичење у истраживачким радовима за
ученике из Баната.

• У част петнаестогодишњице
постојања Центра за таленте,
уприличeно je књижевно вече
бивших и садашњих чланова
групе за креативно писање, у
понедељак, 11. маја у Аполу.

• У мају је група
за историју била
на једнодневној
екскурзији у
Београду.

• 4. јуна започело је осликавање мурала Михајла
Пупина на згради Поште у Панчеву. Аутор мурала
је академски сликар Александар Станојев. Мурал
је урађен поводом обележавања 160 година од
рођења Михајла Пупина (1854) и 80 година од
његове смрти (1935). Израду мурала организовао
је РЦТ ,,Михајло Пупин”.
• У суботу 6. јуна, одржано је 58. републичко
такмичење у радовима научног и уметничког
стваралаштва даровитих ученика Србије на
Универзитету ,,Сингидунум“ у Београду.
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војио
• Жељко Арсић ос
у
је бронзану медаљ
ј
но
на 46. међународ
изике, која
олимпијади из ф
до 12. јула у
је одржана од 5.
Мумбају.
индијском граду

• На међународној математичкој олимпијади на
Тајланду, одржаној од 4. до 16. јула, Огњен Тошић
је као ученик другог разреда освојио бронзану
медаљу.
• Од 11. до 20. јула одржан је 5. научно-едукативни
камп ,,Михајло Идворски Пупин“ 2015.

• У Идвору су се 28. августа окупили представници
РЦТ ,,Михајло Пупин” из Панчева, РЦТ ,,Зрењанин” и
гимназије ,,Борислав Петров Браца”. Оправдано су
били одсутни представници из Кикинде. Ово је било
прво окупљање с намером да се координира рад са
мотивисаним и даровитим ученицима из Баната.

• У канцеларијама
Центра за таленте
одржан је састанак
Програмског савета 31.
августа.
• Почетком септембра Душан Цвјетић,
некадашњи ученик ОШ ,,Исидора Секулић”,
сада гимназијалац, освојио је треће место на
Српској физичкој олимпијади.
• Шеста Ноћ истраживача у Србији одржана
је у петак, 25. септембра и у Панчеву.
Биолози Центра за таленте анимирали су
младе у бившим просторија ,,Панчевца“, код
Поштанске штедионице, а Центар је имао
и представнике на трибини „Зашто је лако
поверовати“, која је одржана од у 19 часова, у
сали „Аполо“. Математичари-средњошколци
били су у Комбанк Арени.

• Овогодишња књижевна колонија у Тршићу
одржана је од 8. до 13. августа. Поред ученика
из лозничке Гимназије „Вук Караџић“ и
београдске Тринаесте гимназије, учествовало
је троје ученика групе за креативно писање
РЦТ „Михајло Пупин“.
• Крајем августа изашао је нови број
Пупина, 22-23.
• 26. августа Ротари клуб ,,Панчево” поклонио
је интерактивну таблу за побољшање рада са
даровитим и мотивисаним ученицима.

• Састанак Управног одбора одржан је у
канцеларијама Центра за таленте 30. септембра.
• Одржано је предавање мр Јована Јовића
у канцеларији Центра 1. октобра у оквиру
припреме за екскурзију у ТЕ Костолац 1.

• Учешће групе
за креативно
писање на пројекту
„Трговина људима у
фокусу“, у Градској
библиотеци
у Панчеву 15.
октобра.

мали подсетник *
а (физичари, 2. и 3.
• Реализована је екскурзиј
, у ТЕ Костолац. Део
разред), у суботу, 3. октобра
аску Виминацијума, а
времена је проведен у обил
ој плажи у Костолцу.
део у разбибриги на уређен
• РЦТ „Михајло Пупин“ учествовао је на
данима Михајла Пупина организованим 9.
октобра у Идвору. Приказан је филм „Мој
деда Миша“ и награђено је 13 ученика који
су били првонаграђени на државним или
међународним такмичењима.

• У РЦТ Београд 2 организован је састанак
свих руководилаца Регионалних центара
са Богољубом Лазаревићем, задуженим
за новоосновани ресор Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, који
се бави даровитим ученицима.
• Представљање пројектног
решења на конкурсу за
уређење Светосавског
платоа у Београду, Миљана
Радоњића, архитекте,
Панчевца, у петак, 16.
октобра.
• У уторак, 20. октобра, одржана је свечана
додела награда најуспешнијим ученицима
са територије Панчева и насељених места, у
Малој скупштинској сали. Успехе је остварило
више ученика него икада до сада, 44 ученика
је освојило награде (из општих школских
предмета) на државним и међународним
такмичењима (многи из више области).
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• У уторак, 20. октобра, одржана је у Аполу
премијера филмова Луке Ивановића
„Мелијес“ и Алексе Борковића „Пад“, као и
књижевно вече Адама Ковача.

• У среду, 21. октобра, слушали смо предавање
др
Владимира Удовичића, са Института за физи
ку у
Земуну, у Великој скупштинској сали. Подеље
но
је 80 детектора за мерење зрачења, (ученици
ма
Центра, гимназије, ОШ ,,Васа Живковић“
и
ОШ ,,Бранко Радичевић“), у организацији
РЦТ
,,Михајло Пупин“.
• Прво окупљање и формирање свих
група у Центру одржано је у суботу, 31.
октобра, у Гимназији ,,Урош Предић“.

• У петак, 6. новембра, 60 полазника
група за граматику и стилистику српског
језика, креативно писање, енглески
језик и ликовну уметност отишли су на
седмодневну Лингвистичко-уметничку
колонију у панчевачко одмаралиште на
Дивчибарама.

• Професорка гимназије
,,Урош Предић” и ментор
групе за други разред,
Јасмина Ћосић, одржала је
28.11. предавање о својој посети ЦЕРН-у,
где је боравила са групом професора
физике из Србије, од 4. до 11. августа
у организацији ДФС-а. Предавању су
присуствовали средњошколци који су на
групама за физику.
• Од 5.12. почеле су да раде групе за
физику и програмирање.
• 30 ученика 7. и 8. разреда са групе за
физику и пет њихових ментора, заједно са
донаторима из Ротари клубова ,,Панчево”
и ,,Панчево – Михајло Пупин”, посетило је
12. децембра Историјски музеј у Београду,
у ком је поставка изложбе ,,Михајло Пупин
– од физичке до духовне реалности”.

децембар 2015, Панчево – математичари
2. разреда СШ на часу
• У среду, 16. децембра, у свечаном холу
Покрајинске владе, награђени су најбољи
ученици Војводине. Центар је представљало
8 ученика (3 су добила специјалну награду а
5 награду).

• У суботу, 7. новембра почеле су са радом
групе за математику, од 4. разреда основне
школе до матураната средње школе. Часови
су одржани у Гимназији ,,Урош Предић”.
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• 29. децембра одржан је састанак УО РЦТ
„Михајло Пупин“, на коме је садашњи
руководилац добио мандат на још 4
године. Након УО организовано је свечано
окупљање предавача који раде у Центру.

Иван Аничин,
наш драги Професор

Прошло је отприлике 20 година откако сам упознао професора Ивана
Аничина. Био ми је професор на једном предмету на магистарским
постдипломским студијама. У просторији на „нуклеарној“, на Физичком
факултету, били су тог дана професор Крмпотић, који ми је био професор
„нуклеарне“ на студијама, и професор Аничин, са ким сам се чуо нешто раније
телефоном и договорио о свом доласку. При уласку, када сам их поздравио,
на коментар професора Крмпотића: „Ево мени госта“, и реплику професора
Аничина: „Он је мој гост“, само сам смушено рекао: „Али ја сам дошао код
обојице“. Мало је рећи да су они оцртали основне трагове на мом печату.
Професор Аничин био ми је ментор и на магистарском и на докторату. Ово би
била врло лична прича да је остало само на томе.
О томе ко је био проф. др Иван Аничин у свету науке, промоције физике и
у образовању омладине у Србији много је већ написано и сигуран сам да ће
тек бити писано.

Иван Аничин на предавању у Идвору, јул 2015. год.

Одмах по почетку рада Центра, у простору данашње канцеларије Центра
за таленте, тада „Студија 21“, одржан је серијал предавања, маја 2001. године,
под насловом „Од атома до глуона“. Уз помоћ професора Аничина успео сам
да ангажујем проф. др Јована Пузовића и др Горана Шкора. Та активност је
много тога детерминисала у развоју РЦТ „Михајло Пупин“. Од тада па до данас
рад групе за физику градили смо тако да се све генерације у Центру за таленте,
које воле физику, „сусретну“ са професором Аничином. Да ли нам је долазио у
Панчево, да ли је долазио у Идвор, да ли је долазио на Дивчибаре, или смо ми
одлазили на Физички факултет или у нискофонску лабораторију Института за
физику у Земуну, било је све једно. Важно је било да он, како је то само он умео,
шири „вирус физике“. Никад му није било тешко да се организујемо и уредимо
„виђење“. Тога више неће бити и наша група за физику у Центру мораће да
се престроји и пронађе нови ослонац. За нас (има нас приличан број у РЦТ
„Михајло Пупин“) који смо имали срећу да познајемо Ивана Аничина остаће
једна празина и сетно сећање на благост и мудрост једног доброг човека.
Драгољуб Цуцић
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14. РЕГИОНАЛНА СМОТРА

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
УЧЕНИКА БАНАТА 2015. ГОДИНЕ
У суботу, 9. маја, одржана је 14. такмичење
у истраживачким радовима ученика Баната.
Смотра је одржана у Гимназији ,,Урош Предић”
у Панчеву.
За Смотру је пријављено 45 ученика у 11
различитих области (11 ученика основне школе
и 34 ученика средње школе). На Републичку
смотру се пласирало 36 ученика (80% од броја

пријављених ученика за Регионалну смотру,
30 ученика средње школе и 6 ученика основне
школе).
Код средњошколаца прво место освојило
је 18 ученика, друго место 3 ученика и треће
место 19 ученика.
Код основаца прво место заузео је 1 ученик,
друго место 3 ученика и треће место 1 ученик.

ОРГАНИЗАТОРИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ
Председник:
проф. др Мирко Дејић, члан Програмског
савета и Управног одбора Центра.
Заменик:
др Драгољуб Цуцић
Чланови организационог одбора:
-проф. др Мирко Дејић
-др Јелена Ангеловски
-др Александар Николић, научни саветник
-Александра Ђурђевић, проф.
-мр Валентина Паровић
-Милан Сурла, прог.
-др Никола Угрчић
-Aлександар Ђорђевић, проф.
Задужени за дочек такмичара и
ментора:
-Славица Николић
Централнa комисија:
-Јелена Журић, проф.
-Мракић Сања, проф.
-Драган М. Стојањеловић, проф.
Комисија за приговоре:
-др Саво Ћебић
-Бојана Адамов Илић, проф.
-Срђан Срдић, проф.

ПРЕДСЕДНИЦИ КОМИСИЈА

БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА,
ПО ДИСЦИПЛИНАМА
Српски језик (6)
Књижевност (3)
Математика (4)
Информатика (4)
Физика (6)
Хемија (4)
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Биологија (-)
Географија (3)
Историја (3)
Енглески језик (8)
Психологија (4)
Екологија (2)

Детаљи са Регионалног такмичења

Учесници 14. Регионалног
такмичења у истраживачким
радовима

Комисије за математику:
др Саво Ћебић
Комисије за информатику:
Зоран Радовановић, проф.
Комисије за биологију:
др Драгана Божић
Комисије за географију:
Будимир Ђукичин
Комисије за хемију:
др Александар Николић
Комисије за историју:
Дубравка Ђорђевић, проф.
Комисије за српски језик:
др Јелена Ангеловски
Комисије за енглески:
Милица Стојковић, проф.
Комисије за екологију:
Драгана Вучић
Комисије за физику:
Миливоје Видић
Комисије за књижевност:
мр Јелена Ангеловски
Комисије за психологију:
Горан Томин
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58. РЕПУБЛИЧКА СМОТРА

РАДОВА НАУЧНОГ И УМЕТНИЧКОГ
СТВАРАЛАШТВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ
На 58. Републичком такмичењу у радовима
научног и уметничког стваралаштва даровитих
ученика Србије, одржаном на Универзитету
„Сингидунум“ у Београду, 6. јуна, учествовало
је око 450 ученика из Регионалних центара:
,,Михајло Пупин“ – Панчево, Сремски Карловци,

Београд 1, Београд 2, Бор, Лозница, Чачак, Ниш
и Врање.
Регионални центар за таленте „Михајло
Пупин“ представљало је 32 ученика и ученица
из Панчева, Омољице, Качарева, Ковачице,
Кикинде и Новог Сада. Они су освојили 4 прве
награде, две друге награде и 8 трећих награда.
Поред тога, добили су и 13 специјалних
награда за изванредно урађен
и одбрањен рад, и то 11 првих
специјалних награда, једна друга и
једна трећа.

Друге награде освојили су:
1. Милана Грбић, 4. разред Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде, Књижевност, рад:
„Роман Женска француског поручника Џона Фаулса: пародија, сатира и постмодерна“,
ментор: Срђан Срдић.
2. Стефан Капунац, 4. разред Гимназије „Урош Предић“ из Панчева, Српски језик, рад:
„Родна равноправност у језику“, ментор: мр Валентина Паровић.

Треће награде освојили су:
1. Никола Милорадовић, 2. разред Гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада,
Географија, рад: „Миграције Цинцара у Јужни Банат“, ментор: Драган Стојањеловић.
2. Алексеј Остојић, 8. разред ОШ „Стевица Јовановић“ из Панчева, Енглески језик, рад:
„90’s Alternative Rock“, ментори: Бојана Адамовић Илић и Анита Шаманц.
3. Јован Дончевски, 8. разред ОШ „Жарко Зрењанин“ из Качарева, Енглески језик, рад:
„Barcelona“, ментори: Бојана Адамовић Илић и Анита Шаманц.
4. Јована Стојановска, 8. разред ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Панчева, Енглески језик,
рад: „Hary Potter“, ментори: Бојана Адамовић Илић и Анита Шаманц.
5. Антонијо Анкајцан, 1. разред ЕТШ „Никола Тесла“ из Панчева, Информатика и
рачунарство, рад: „Мултимоте“, ментор: Милан Сурла.
6. Немања Киџин, 4. разред Гимназије „Урош Предић“, Историја, рад: „Социјализам
југословенских емиграната у Сједињеним Америчким Државама на основу личног фонда
Милана Станковића“, метор: Александар Ђорђевић.
7. Зорана Бунчић, 3. разред Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде, Психологија, рад:
„Испољавање алтруизма у зависности од пола, старости и места становања“, ментор: Сања
Мракић.

Детаљи са Републичког такмичења

Прве награде освојили су:
1. Наталија Филиповић, 4. разред Гимназије „Урош Предић“ из Панчева, Српски
језик, рад: „Родна равноправност у језику“, ментор: мр Валентина Паровић.
2. Марко Шушњар, 2. разред Математичке гимназије из Београда, Математика, рад:
„Инверзија и поларно пресликавање“, ментор: Јелена Шкорић.
3. Јована Иветић, 3. разред Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде, Књижевност,
рад: „Дијахрониска анализа формалне еволуције утопијских романа“, ментор: Срђан
Срдић.
4. Никола Конески, 4. разред Машинске школе „Панчево“ из Панчева, Историја, рад:
„Нордијска митологија“, ментор: Александар Ђорђевић.
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8. Миона Стојчевић, 3. разред Гимназије „Урош Предић“ из Панчева, Српски језик, рад:
„Развој лексике код деце предшколског узраста“, ментор: мр Валентина Паровић.
Специјалне прве награде (50 бодова за рад и одбрану рада) освојили су:
Марко Шушњар, Јована Иветић, Небојша Брајковић (4. разред Гимназије „Урош
Предић“, Историја, рад: „Развој свиларства у Панчеву“, ментор: Александар Ђорђевић),
Немања Киџин, Никола Конески, Милана Грбић, Миона Стојчевић, Стефан Капунац,
Наталија Филиповић, Алексеј Остојић и Јован Дончевски.
Специјалну другу награду (49 бодова за рад и одбрану рада) освојила је:
Вишња Сараволац (4. разред Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде, Физика, рад:
„Одређивање специфичног наелектрисања електрона“, ментор: Мариа Франциа).
Специјалну трећу награду (48 бодова за рад и одбрану рада) освојила је:
Магдалена Тарајић (3. разред Гимназије „Урош Предић“ из Панчева, Математика, рад:
„Хармонијски низ“, ментор: др Саво Ћебић).
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КОЛОНИЈЕ
Све колоније финансира Град Панчево.
Филмски камп на Девојачком бунару
финансирају Град Панчево, Покрајински
секретаријат за културу и Министарство РС за
културу. Камп у Идвору су финансирали: град
Панчево, Покрајински секретаријат за спорт
и омладину, ЕМС, ЕПС, општина Ковачица и
Идвор.

9. колонија групе за
математику - основци,
Дивчибаре 2015.
Колонији је присуствовало 90 ученика, 6
ментора, рекреатор и координатор колоније.
На колонији је учествовало: 26 ученика 4.
разреда, 22 ученика 5. разреда, 16 ученика 6.
разреда, 12 ученика 7. разреда и 14 ученика
8. разреда. Ментори по групама су били: за
4. разред Смиља Шкорић, за 5. разред Јелена
Самарџић, за 6. разред Емира Николајевић,
за 7. разред Мариа Трајковић и за 8. разред
Александар Станисављевић. За ваннаставну
математику и забавне активности био је
задужен председник ПС Центра, др Саво Ћебић.
Инструктор скијања на колонији и рекреатор
био је Иван Миливојевић, професор физичког
васпитања. Координатор колоније био
је директор Центра, др
Драгољуб Цуцић.
Ваннаставне
активности
су биле: хит дана (наградни
задатак који се поставља сваки
дан, један за 4. разред и један
за остале ученике), такмичење
у „Не љути се човече“, судоку
такмичење, квиз. Такмичење у
шаху водио је Драгољуб Цуцић.
У
недељу
поподне,
22.02.2014,
на
Дивчибаре
су дошли ученици који су
учествовали на такмичењима
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из хемије и програмирања. Ученике је довела
Славица Николић.
На судоку такмичењу, које се одржавало
сваког дана од 1. до 5. нивоа учествовало је 15
ученика. Победио је професор Саво Ћебић.
За шаховски турнир је било пријављено 22
ученика, Награде за победнике обезбедио је
шаховски клуб „Светозар Глигорић Глига“ из
Панчева. Турнир је носио назив 3. шаховски
турнир ,,Светозар Глигорић Глига“, Дивчибаре
2015.
Резултат:
1. место – Никола Путник, ОШ ,,Мирослав
Антић Мика“, 6. разред – 6/6 поена.
2. место – Даниел Ковач, ОШ ,,Братствојединство“, 7. разред – 5/6 поена
3. место – Филип Милтеновић, ОШ ,,Јован
Јовановић Змај“, 6. разред; Лука Трајковић,
ОШ ,,Васа Живковић“, 5. разред Никола
Станимировић, ОШ ,,Гоце Делчев“, 8. разред;
Милош Ђошић, ОШ ,,Гоце Делчев“, 5. разред;
Алекса Вучковић, ОШ ,,Мирослав Антић Мика“
и Михајло Симић, ОШ ,,Јован Јовановић Змај“,
7. разред – 4/6 поена.
За такмичење у „Не љути се човече“ било
је пријављено 56 ученика. Победио је Огњен
Ђукић, ученик ОШ ,,Сава Жебељан“.
За квиз такмичење било је пријављено 10
екипа. У полуфиналу биле су по 5 екипа, а у
финалу је учествовало 4 екипе.

Квиз је трајао 3 дана. Победила је екипа
„Дирпан123“, чији су чланови били: Николија
Станковић, ОШ ,,Мирослав Антић Мика“,
8. разред; Никола Кршанин, ОШ ,,Јован
Јовановић Змај“, 8. разред; Никола Медан, ОШ
,,Стевица Јовановић“, 8. разред и Лука Форго,
ОШ ,,Стевица Јовановић“, 8. разред.
За перспективног решавача задатака
проглашен је ученик 4. разреда Александар
Милановић, ОШ ,,Вук Стефановић Караџић“.
За највећу наду математике на 9.
математичком кампу проглашен је Огњен
Шкрбић, ученик 4. разреда ОШ ,,Вук
Стефановић Караџић“.
Најбољи математичар 9. кампа младих
математичара Дивчибаре 2015. био је Данило
Зечевић, ученик 8. разреда ОШ ,,Исидора
Секулић“.

Колонија природних
наука за ученике
основних школа
Панчева,
Дивчибаре 2015.

са ученицима је радио др Саво Ћебић.
Координатор колоније био је директор
Центра др Драгољуб Цуцић. Гост-предавач
колоније био је мр Јован Јовић, заменик
извршног директора ЕМС, који је одржао
предавање о утицају непогода које су нас
задесиле у мају, јуну и децембру 2014. године,
на електромрежу Србије, као начин на који је
све то санирано. Такође, гост колоније био је и
председник месне заједнице Идвор господин
Душко Белић.

За квиз се пријавило девет екипа. У финалу су
биле екипе: Бундеве, Е, Живојин и Програвари.
Победила је екипа Е у саставу: Михајло
Ђорђевић, Дино Ћеримагић, Иван Мартић
и Александар Цуцић. Пре финала, квартет
На колонији је било 19 ученика-биолога, у саставу: Данило Марјановић (тамбура),
6 ученика-програмера (двојица су радила Михајло Марјановић (виолина), Лазар Тршек
и физику), 30 ученика-физичара (двоје су (гитара) и Михајло Ђорђевић (гитара) одржао
радили и хемију, а двојица програмирање), 9 је двадесетоминутни концерт.
ученика-хемичара (двоје су радили и физику),
6 ученика-програмера (двојица су радили и
физику) и 15 ученика са групе за енглески језик
(једна ученица је морала да има и пратњу).
Ментори по групама су били, за биологију:
Верица Васић, Александра Ђурђевић и Мира
Фишкаловић; за физику: Вера Станоевски,
Љиљана Јанковић, Миливоје Видић и др
Драгољуб Цуцић; за програмирање: Слободан
Тршек; за хемију: др Марко Перић; за енглески
језик: Владимир Шарац; за математику: др
Саво Ћебић. Припрему за окружно такмичење
Детаљи са Колоније природњака
из математике, које се одржало 28. марта,
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8. колонија биолога,
Дивчибаре 2015.

биљне врста шумских и ливадских екосистема
на терену, већ у учионици, уз помоћ биљних
атласа. Том приликом, настао је илустровани
хербаријум који описује део биљне заједнице
Дивчибара. Овај рад био је изложен последње
Теренска настава групе за биологију при
вечери у сали одмаралишта, заједно са
Регионалном центру за таленте ,,Михајло
примерима ксерофитних биљака у ручно
Пупин” реализована је у периоду од 20.3.
бојеним ћуповима, које су правили сами
до 27.3.2015. године. План теренске наставе
полазници групе за биологију у оквиру
конципирале су и оствариле дипл. биолог
радионице ,,Направи своју башту”.
Александра Поповић, (професор биологије
у ОШ ,,Бранко Радичевић“ и ОШ ,,Стевица
Ради тематског повезивања градива
Јовановић“, Панчево ), дипл. молекуларни
за полазнике седмог и осмог разреда,
биолог Верица Стошић (професор биологије
посматран је и људски организам као
у ОШ ,,Аксеније Максимовић“, Долово) и дипл.
екосистем. Ткива и органски системи имају
биолог Мира Фишкаловић (стручни сарадник
улогу станишта за многе паразите и патогене
у Ботаничкој башти ,,Јевремовац” у Београду).
микроорганизме. Предавања о људском
Овогодишњи терен бавио се структуром
организму као екосистему, на мало другачији
начин, представила су обољења узрокована
бактеријама, вирусима и паразитским
организмима.
Овим
предавањима
присуствовала је и др Гордана Братељевић,
која је отворила тематику вакцинације, што
је представљало повод за организовање
дебате на тему ,Вакцинација - за и против”.
Полазници групе за биологију утврђивали су
своја знања у малом биолошком квизу, за који
су питања формулисали сами, а међу задацима
су се налазиле и укрштенице и асоцијације са
биолошким појмовима. И ова теренска настава
Детаљи са Колоније биолога
оставила је добар утисак на полазнике, као и
на предаваче.

6. колонија групе за
физику и 4. комбинована
математичкофизичарска колонија,
Дивчибаре 2015.
копнених екосистема и процесима који се
у њима одвијају. Предавања су пропраћена
вежбама везаним за тематику. Због лоших
временских услова, ученици нису скицирали
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На колонији природњака било је 90 ученика,
од којих се 30 бавило физиком. Ментори група
за физику били су: Вера Станоевски (радила је
са ученицима 6. разреда, било их је 9), Љиљана

Јанковић (радила је са ученицима 7. разреда,
било их је 5), Миливоје Видић (радио је са
ученицима 8. разреда, било их је 7) и Драгољуб
Цуцић (радио је са средњошколцима, било их
је 9).
Како је окружно такмичење из физике за
основце било 7. марта, на Дивчибарама су се
спремали такмичари за републички ниво, као
и ученици који су били редовни на настави у
Центру, и који су желели да „подигну“ свој ниво
знања.
Такође, локална самоуправа је направила
изузетак и дозволила средњошколцима, који су
се пласирали на републичко такмичење, да се
припремају на Дивчибарама.
Основци су се спремали и за Републичко
такмичење из математике, с обзиром на то да
се већина њих пласирала и тамо. Сви ученици
разреда су радили анализу задатака са
републичких и међународних такмичења, као
и одговарајуће лабораторијске вежбе. Радило
се 6 до 8 часова дневно и, када је време то
допуштало, прављене су рекреативне шетње.
Увече су били забавни садржаји: квизови,
филмске вечери и музички концерти.
Гост-предавач на колонији је био мр Јован
Јовић, који је одржао предавање о искуствима
у санирању штете служби Електромреже Србије
током протеклих поплава и ледених киша.

1. колонија програмера,
Дивчибаре, 2015.
Колонији је присуствовало 6 ученика.
Ментор групе био је Слободан Тршек. Ученици
су се припремали за такмичење.

3. колонија групе
за енглески језик,
Дивчибаре, 2015.

У марту 2015. године на Дивчибарама је
одржана колонија Регионалног центра за
таленте „Михајло Пупин“ Панчево. У оквиру
колоније учешће је узела и група за енглески
језик, коју су сачињавали ученици седмог и
осмог разреда: Дончевски Јован, Тепша Немања,
Секулић Маријана, Папић Тара, Косовац
Емилија, Најдовски Вељко, Јовановски Емилија,
Глоговац Јован, Гајић Катарина, Кркобабић
Анђела, Атанасов Анђела, Сандра Сирмић,
Стојановски Миљана, Савевски Анђела, а
ученике је водио професор Владимир Шарац
из Техничке школе „23. Мај“ и Студија за учење
страних језика „Јелена“. Колонија је трајала 7
дана, а учесници су били смештени у дечијем
одмаралишту ЈП „Дирекција“, Панчево. Током
ове колоније, ученици су превасходно писали
научно-истраживачки рад на енглеском језику
на разне теме из области историје, античке
митологије и научне фантастике. Такође, време
је посвећено припремама из енглеске граматике
за регионалну смотру и републичко такмичење
Колонији је присуствовало 9 ученика.
талената у истраживачким радовима, усмено
Ментор групе био је др Марко Перић.
и писмено су обрађиване различите актуелне
Организоване су припреме за такмичење,
теме и организоване су игре и квизови на
ученици су решавали тестове са прошлих
енглеском језику. Слободно време учесници
такмичења, као и из збирки за такмичења.
колоније су проводили у шетњи и разоноди у
Рађени су огледи из области реакција
пријатној атмосфери коју пружају Дивчибаре.
оксидо-редукција и термохемије.
Завршетак колоније обележен је приредбом,
Одржана су предавања на тему ,,Хемија и
квизом и кратком представом у режији,
свет око нас“, као и ,,Металоиди у исхрани и
организацији и сарадњи професора и ученика.
адитиви у храни“.

3. колонија хемичара,
Дивчибаре, 2015.
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ЛИНГВИСТИЧКО-УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА,
ДИВЧИБАРЕ 2015.
Колонија лингвистичих и уметничких група одржана је од 6. до 13. новембра, под
покровитељством Града Панчева.
На колонији је боравило 60 ученика, 5 ментора, координатор колоније и један гостујући
предавач.
број

Предавачи на колонији:
•Ивана Бикар (група за граматику),
професор српског језика у ОШ Васа Живковић
и предавач у РЦТ „Михајло Пупин“;
•Драгана Цуцић (група за књижевност и
креативно писање), професор српског језика
у ОШ ,,Јован Јовановић Змај“;
•Светозар Алексић (ликовна група),
ликовни уметник и педагог, и
ментор у РЦТ „Михајло Пупин“;
•Александар Станојев (петакнедеља), ликовни уметник
и асистент на Институту
за уметничку игру Алфа
универзитета;
•Драгољуб Цуцић,
координатор колоније.
Гостујући професор на
колонији:
•књижевник Вуле Журић
Радило се сваки дан, пре
подне, после подне, увече. Око
6 часова дневно. Увече је био тематски
прилагођен бископски програм, а поподне,
после ручка, од 14 часова до ужине (16
часова), биле су организоване шетње или
спорт (кошарка и фудбал). Писци су писали
сваки дан, граматичари су радили акценте,
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Енглези су неуморно понављали енглески, а
сликари сликали. У уторак, 10. новембра, гост
колоније био је писац Вуле Журић. Био је то дан
посвећен Бранку Ћопићу (непосредно пред
Сајам књига изашла је књига Вулета Журића
Република Ћопић). Време је било лепо. Кад год
се није радило, били смо напољу.

Гостовање Вулета Журића

Организоване су следеће шетње:
7.11 – Голубац
8.11 – Велика плећа
9.11 – Љути крш
10.11 – Црни врх
12.11 – Стражара

Групе за креативно писање и граматику
српског језика организовале су увече гледање
филмова. На репертоару биоскопа су били
следећи филмови:
6.11 – Дечак у пругастој пиџами
7.11 – Дечаштво
8.11 – Чапи
9.11 – Магареће године
10.11 – Изванредни млади ум
11.11 – Преостало време

7.11. преподне – Стилистикa и грaмaтикa;
стилистикa и лексикa; врсте стиловa, језик
и његовa употребa, изрaжaјнa вредност
језичких средстaвa, рaзноврсност изрaжaјних
могућности, стилскa вредност речи.
7.11. поподне – Функционaлне вредности
и односи изрaжени у реду речи у реченици;
реченично јединство; стилистички ефекти
синтaксичке
хијерaрхије;
рaспоред
реченичних члaновa.
8.11. преподне/поподне – Акценaт речи
и реченице; aкценти појединих речи и
реченично тежиште; интонaцијa искaзa и
реченице; говорнa мелодијa.

Детаљ из шетње

Ове године, Дивчибаре су угостиле 10.
колонију групе за граматику и стилистику
српског језика, 8. колонију групе за креативно
писање, 9. колонију групе за ликовну уметност
и 4. колонију групе за енглески језик.

10. Колонија групе за
граматику и стилистику
српског језика,
Дивчибаре,
новембар 2015.
Плaн и прогрaм рaдa :
6.11. поподне – Рaзговор сa ђaцимa,
упознaвaње сa плaном и прогрaмом рaдa,
сaтницa.

Граматичари

9.11. преподне – Синтaгмa, врсте и функцијa;
синтaгмaтскa конструкцијa и односи.
9.11. поподне – Неки посебни типови
предикaтских реченицa; нaпоредни односи
међу реченичним члaновимa и незaвисним
реченицaмa.
10.11. преподне/поподне – Врсте и службa
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речи; aнaлизa реченице (дијaгрaм).
11.11. преподне – Стилскa функцијa
одређених слојевa лексике (синоними,
хомоними, aнтоними, пaроними; дијaлектизми,
вaрвaризми, aрхaизми, неологизми, жaргон,
тaбу
речи;
деминутиви,
aугментaтиви
хипокористици, пејорaтиви, фрaзе).
11.11. поподне – Стилогени облици
изрaжaвaњa и фигурaтивни изрaзи; епитет,
поређење,
метaфорa,
персонификaцијa,
контрaст, грaдaцијa, хиперболa, метонимијa,
aсонaнцa и aлитерaцијa; здружени фигурaтивни
изрaзи.
12.11. преподне – Творбa речи (просте,
изведене и сложене речи, нaчини грaђењa).
12.11. поподне – Конгруенцијa, грaмaтичкa и
семaнтичкa конгруенцијa, слaгaње с бројевимa;
системaтизaцијa обрaђеног грaдивa.

8. Колонија групе за
креативно писање,
Дивчибаре, 2015.
Тема овогодишње колоније било је
„Одрастање“. На колонији је учествовало
10 ученика. Бавили смо се кратком причом
покушавајући да сваког дана обрадимо
неке од мотива који су повезани са главном

колоније *
задатака за писање. Писци који су нас водили
кроз свет кратке приче били су: Бокачо,
Чехов, Хемингвеј, Буцати …
На поподневним часовима читали смо и
критички проучавали наше приче.

Сликари

Писци

Гост колоније, у уторак, 10. новембра,
био је књижевник и председник Српског
књижевног друштва, Вуле Журић, који је
представио своју најновију књигу Република
Ћопић. Организовали смо књижевно
вече, водитељи су били ученици: Михајло
Кљајевић и Ања Цветановић. Дружење
са Вулетом наставили смо на књижевним
радионицама које је он осмислио.

9. Колонија групе за
ликовну уметност,
Дивчибаре, 2015.
Ментор Ликовног кампа, који је бројао
15 полазника, био је Светозар Алексић, уз

темом, а које смо уочили у причама писца
кога смопредстављали тога дана. Пре подне
је било резервисано за одабрану причу на
основу чије анализе бисмо долазили до

* 20

асистента Александра Станојева.
Камп је реализован у складу са планом и
садржао је савлађивање ликовних техника
прилагођених условима у којима се одвијао
камп: акварел, гваш, темпера и акрилик.
Ученици су тематски истраживали пејзаж
и слободне композиције, а полазници су
едуковани у савладавању техника припреме
подлога и обраде тема од стране ментора.

Дивчибарама. Имали су прилику
да покажу и унапреде своје знање
енглеског језика кроз многобројне
активности, задатке и игре. Такође,
време је посвећено припремама из
енглеске граматике за регионалнo
и републичкo смотру талената,
усмено и писмено су обрађиване
различите
актуелне
теме
и
организоване су игре и квизови на
енглеском језику. На крају колоније
је била организована журка за
ученике и професоре.

4. Колонија групе
за енглески језик,
Дивчибаре, 2015.
У периоду од 6.11. до 13.11.2015. године,
у оквиру лингвистичко-књижевно-ликовне
колоније Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин“ Панчево учествовала је
и група за енглески језик. Учесници ове
колоније били су ученици седмог и осмог
разреда основних школа из панчевачке
општине.
Наставу је водио професор енглеског
језика Владимир Шарац (Техничка школа
„23. Мај“ и Студио за учење страних језика
„Јелена“). Ученици су кроз свакодневни
рад, дружење и испуњено слободно
време имали квалитетан и занимљив
боравак у панчевачком одмаралишту на
„Енглези“
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15. ФИЛМСКИ ЛЕТЊИ КАМП,

ГРУПЕ ЗА ФИЛМСКУ И
ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ,
ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК 2015.
Петнаеста јубиларна филмска колонија
Делиблатски Песак одржана је у периоду
3-14.7.2015. у објекту Културно-просветне
заједнице у Делиблатском песку, на
Девојачком Бунару. У раду овогодишње
колоније учествовало је преко двадесет
полазника групе за филм.
И ове године, као и претходне две,
прављен је наставак серијала о историји
филма који на један специфичан начин,
са дозом хумора, а поштујући историјске
чињенице, приказује живот и рад великана
филмске уметности. Овај циклус није
завршен и очекује се наставак у следећој
школској години. У овој колонији први пут
је примењен принцип креирања филмске
приче (уз акценат на раду са глумцима) по
систему слободне импровизације на, такође
слободно одабрану тему. Гости ове колоније
су били: Бранислав Платиша, драмски
уметник из Београда; Светлана Зојкић,
сценограф, костимограф, педагог, драмски
писац и драматург; књижевник Угљеша
Шајтинац, који је полазницима одржао

и чланова групе. Као и сваке године до сада
успели смо да организујемо ЛЕТЊИ БИОСКОП
У ПЕШЧАРИ – приказивање култних филмова
на видео пројектору, после чега би уследио
разговор и анализа. Снимљени филмови ће
бити јавно приказани у јесен ове године на
специјалној пројекцији у Центру за културу у
Панчеву.
У току Филмске колоније учеснике су
посетиле екипе РТС-а и Телевизије Панчево
а прилози су приказивани на наведеним
телевизијским
станицама
и
директним
јављањима радио станицама. Манифестација
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Списак учесника:
Координатор - ментор Иван Ракиџић
Шминкер, маскер - Розалија Танасијевић
Гостујући предавач - Угљеша Шајтинац
Ментор постпродукције
- Маријана Јовандић
Андреа Кораћев - улога у филму
Катарина Бахћух - ученица,
полазник групе за филм
Сара Абци - ученица,
полазник групе за креативно писање
Александра Манић – ученица,
полазник групе за филм
Алесја Ћустић – ученица,
полазник групе за филм
Емилија Дојчиновић – ученица,

полазник групе за филм
Тина Сушић – ученица,
полазник групе за филм
Лука Ивановић – ученик,
полазник групе за филм
Душан Цвијетић – ученик,
полазник групе за филм
Бранислав Черњев – ученик,
полазник групе за филм
Аљоша Дакић - студент ФДУ-а,
полазник групе за филм
Вања Сенеши - студент ФДУ-а,
полазник групе за филм
Ристић Ненад - техничко сособље
(светло, тон)
Снежана Милосављевић (лекар колоније)
Милка Говедарица - куварица
Вера Којић - помоћна куварица
Милорад Илић - економ

5. ЕДУКАТИВНО-НАУЧНИ КАМП МИХАЈЛО
ИДВОРСКИ ПУПИН – ИДВОР, 2015.

Детаљи са кампа у Делиблатском песку

предавање на тему Драматургија кратких
форми. Након овог предавања уследио је
богат и конструктиван разговор предавача

године на Ревији филмског стваралаштва деце
и омладине Србије полазници групе за филм
су добили шест најпрестижнијих награда, а
награђен је и ментор Иван Ракиџић. Награђени
филмови на овогодишњој Ревији су снимљени
у току прошлогодишње колоније.

је пропраћена у најстаријем недељнику на
Балкану „Панчевац“. У свим овим медијским
извештајима наглашено је учешће финансијера
који су омогућили одржавање колоније.
Поред свих тешкоћа које су пратиле
припрему овогодишње колоније успели смо
да одржимо веома успешну манифестацију.
Четрнаестогодишње постојање и стечено
искуство у припреми и вођењу колоније чине да
колонија из године у годину бива све боља и да
постаје једна врста летње филмске школе. И ове

Десетодневни 5. научно-едукативни камп „Михајло
Идворски Пупин – Идвор, 2015.“ одржао се од 11. до
20. јула.
У кампу је боравило 18 ученика, 2 ментора и
координатор кампа. Ментори су били: Слободан
Тршек, професор програмирања у Машинској
школи у Панчеву и предавач у РЦТ „Михајло
Пупин“ из Панчева, Милан Сурла (дипломирани
физичар), програмер у Teleskin d.o.o., предавач и
члан Програмског савета у РЦТ “Михајло Пупин“ из
Панчева. Координатор кампа био је др Драгољуб
Цуцић, директор РЦТ „Михајло Пупин“ из Панчева.
Са полазницима се радио програмски језик Јава,
представљање пројекта „Хипатија“ и компјутерске
симулације у физици. Главна тема кампа била је ,,Јава кроз
примере у физици”.
Циљ рада у кампу био је да се направи синтеза компјутерске
науке и физике, да се ученицима омогући да науче да сами
праве симулације једноставних физичких појава. Ученици су
савладали софтверски алат „Eclipse“ (http://www.eclipse.org/),

који спада у најчешће професионално
коришћене „open source“ програме за
програмски језик Јава. За симулације
у физици коришћени су примери из
пројекта „Open Source Physics“ (http://
www.opensourcephysics.org/).
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Посебно интересантан био је пројекат
„HYPATIA“ који је представио Душан Вудраговић,
који је и један од његових аутора. Циљ овог
пројекта био је да омогући ученицима средњих
и основних школа да заједно са професорима
изучавају елементарне честице и њихове
интеракције анализирајући визуелни приказ
продуката распада честица приликом судара. Пре
гостовања Душана Вудраговића, гост кампа био
проф. др Иван Аничин, који је одржао пригодно
предавање о материји и елементарним честицама.
За време трајања кампа, у Народном дому била је
постављена изложба о Милутину Миланковићу.
Једно поподне било је посвећено овом научнику,
а приказан је и документарни филм о њему. Гости
кампа били су још: Братислав Стојиљковић, виши
кустос из музеја „Никола Тесла“, који је одржао
предавање о дружењу између Николе Тесле и Марка
Твена, као и мр Јован Јовић, са стручњацима из ЈП
ЕМС, који су демонстрирали и представили како
се снима терен помоћу летелица за прикупљање
података о ГИС-у. Милош Ковачки, један од
спонзора кампа и некадашњи полазник групе за
програмирање у РЦТ „Михајло Пупин“, одржао
је предавање о могућностима злоупотребе
података који се остављају на мрежама попут:
фејсбука, твитера, јутјуба...
Гостујући предавачи у кампу били су:
- проф. др Иван Аничин (професор
Физичког факултета БУ у пензији),
- Братислав Стојиљковић (виши кустос
музеја „Никола Тесла“),
- Душан Вудраговић (истраживачсарадник при Институту за физику у Земуну),
- мр Јован Јовић (помоћник техничког
директора ЈП ЕМС),
- Милош Ковачки (власник ИТ фирме
КУДОС ДОО).

Спонзори кампа:
1. Електропривреда Србије,
2. ЈП Електромрежа Србије,
3. Покрајински секретаријат
за спорт и омладину АП Војводине,
4. Град Панчево,
5. КУДОС доо Београд.
6. МЗ Идвор,
7. ОШ Михајло Пупин, Идвор,
8. Општина Ковачица,
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РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА „ДУГО
ЛЕТО ЗА КРАТКЕ ПРИЧЕ – ТРШИЋ 2015. “
Овогодишња књижевна колонија у Тршићу одржана је од
8. до 13. августа. Поред ученика из лозничке Гимназије „Вук
Караџић“ и „Тринаесте београдске гимназије“, учествовало
је троје од позваних четворо ученика групе за креативно
писање РЦТ „Михајло Пупин“: Сара Абци, Вања Станојевић и
Адам Ковач.
Остварени програм колоније је својеврсни наставак
прошлогодишњег: будући да смо се тада бавили темом
ДЕТИЊСТВО (у књижевности и на филму), сада смо наставили
темом ШКОЛА (у књижевности и на филму) – са жељом да
кроз писање и дискусију тематизујемо сложене односе и
проблематику које школа, школски систем подразумева:
смисао и сврха образовања, улога ученика, наставника,
Детаљи са кампа у Идвору

Учесници Кампа:
Зечевић Данило 8. ОШ Исидора Секулић, Панчево
Станимировић Никола 8. ОШ Гоце Делчев, Јабука
Цвијетић Душан 8. ОШ Исидора Секулић, Панчево
Станковић Николија 8. ОШ Мирослав Антић Мика, Панчево
Јакшић Тијана 8. ОШ Јован Јовановић Змај, Панчево
Станчов Александар 8. ОШ Стевица Јовановић, Панчево
Вари Јован 8. ОШ Васа Живковић, Панчево
Доротеја Зарев 8. ОШ Стевица Јовановић, Панчево
Тршек Лазар 8. ОШ Јован Јовановић Змај, Панчево
Вуковић Миња 8. ОШ Милош Црњански, Суботица
Ђорђевић Александар 8. ОШ Јован Стерија Поповић, Вршац
Гјер Дејан 8. ОШ Васа Стајић, Нови Сад
Крстић Славко 8. ОШ Вељко Дугошевић, Рума
Тешић Драгана 8. ОШ Бошко Паковљевић Пинки, С. Митровица
Цуцић Маша 7. ОШ Јован Јовановић Змај, Панчево
Захаријев Александар 8. ОШ Георги Димитров, Босилеград
Јованов Валентина 8. ОШ Михајло Пупин, Идвор
Јелена Воркапић 8. ОШ Петефи Шандор, Нови Сад

родитеља, друштва, као и релације које се међу њима
успостављају.
За разлику од претходних година, када су се ученици
упознавали са више књижевних текстова (које смо
умножавали) – сада смо се
определили за то да сваки
ученик прочита књигу, како би
се касније о њој дискутовало и
писало. Реч је о књизи Браћа по
крви Ернста Хафнера, немачког
писца, социјалног радника и
новинара, коме се сваки траг
губи 1938. године. Роман је
објављен 1932, и одмах наишао
на велико интересовање
читалаца, али су га следеће
године нацисти забранили.
Хафнеров роман, описује
судбину групе берлинских

дечака која, у Берлину, 1932. године,
живи на самом друштвеном дну – и бави
се, како би преживела, најпрљавијим и
најнечаснијим пословима.
У избору филмова нашли су се:
Дивље дете Франсоа Трифоа. Талас
(нем. Die Welle), немачки филм из 2008.
године који је режирао Денис Ганзел.
Између зидова, филм добитника Златне
палме, француског редитеља Лорана
Кантеа, био је у трци за Оскара. Канадски
Господин Лазар (Monsieur Lazhar, 2011)
режирао је Филип Фалардо. После
гледања филмова развијале су се
дискусије о садржинском и уметничком
аспекту – а онда и кристалисале теме за
радионице.
Рад књижевне колоније
био је организован у преподневним
(10.30–14) и поподневним радионицама
(16–19). Као и прошле године, ученици
су имали прилику да присуствују
књижевном представљању учесника
Међународне књижевне колоније СКД,
и да се, последње вечери – представе
својим радовима. Планирано је да
ученици, пошто напишу своје радове о
роману Браћа по крви, представе свој
рад у некој врсти сарадње са издавачем.
Нешто о колонији налази се и на сајту:
http://loznickenovosti.com/?p=4999

Детаљи са кампа у Тршићу
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Уз помоћ Телекома, Града, градских
организација (туристичка, ЈКП ,,Грејање“)
и грађанства Панчева (пицерије „Кула“ и
„Порто“) завршен је један велики посао и
Панчево је добило обележје по коме ће бити
препознатљиво.

ДОДАТНЕ
АКТИВНОСТИ
ЦЕНТРА
Књижевно вече
у Аполу

Аполо

Програм обележавања 15 година рада
Центра за таленте започео је књижевном вечери
у Аполу. Окупили су се полазници групе за
креативно писање, од оних првих, међу којима
има већ стасалих песника, писаца, драматурга,
до најмлађих чланова. Док су се на платну
смењивале фотографије дружења, читања,
промоција, разговора, пред публику су излазили
млади писци, говорили о свом искуству рада
у оквиру групе за креативно писање, коју води професорка Јелена Журић, читали радове,
подсећали се заједничких доживљаја. Након што су неки од полазника узели у шаке своје
музичке инструменте, вече је прерасло у прави мултимедијални перформанс.

Мурал Михајла
Пупина
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Током јуна прошле године, на
згради Поште у улици Светог Саве 11
осликаван је велики мурал Михајла
Пупина. Аутор мурала је академски
сликар зидног сликарства Александар
Станојев, некадашњи активни члан
РЦТ Михајло Пупин.
Организацију око осликавања
највећег мурала Михајла Пупина,
120м², преузео је РЦТ ,,Михајло Пупин“,
у склопу обележавања 160 година од
рођења и 80 година од смрти нашег
великана (Михајло Пупин је ишао у
школу у Панчеву од 1867. до 1872.
године).

Фазе сликања мурала

Ноћ истраживача
у Панчеву
РЦТ „Михајло Пупин“ био је активан
учесник у Ноћи истраживача. Група за
биологију,
предвођена
професорима
Александром Поповић, Верицом Васић и
Миром Фишкаловић, у простору некадашњег
„Панчевца“, држала је тематске презентације
из следећих области: Њено величанство ДНК,
Математика је лепота и лепота је математика,
Парфеми са личном мирисном нотом, Направи
баштицу, Причам ти причу где мамути ричу.
Професорка математике Марија Михајлов
водила
је
средњошколце-математичаре
у Комбанк арену, где је било централно
обележавање Ноћи истраживача.
Драгољуб
Цуцић
је
учествовао
на
научнопопуларној трибини, одржаној у Аполу,
под називом ,,Зашто је лако поверовати?“
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Додела награда ученицима Центра
за таленте (у Идвору)
У петак, 9. октобра, у Народном дому у Идвору
организовани су Дани Михајла Пупина „Октобарски
сусрети проналазача“, под покровитељством САНУ, а у
организацији Фондације Младен Селак. Том приликом
додељене су златне медаље са ликом Младена Селака
и полазницима РЦТ „Михајло
Пупин“, Жељку Арсићу и
Огњену Тошићу, за постигнуте
резултате на такмичењима у
претходној школској години
и успешности у континуитету
у претходним годинама.

Додела награда
ученицима Центра за
таленте (у Панчеву)

С обзиром на то да нису свим ученицима
у Идвору додељене награде за успешност
у претходној школској години, у уторак, 20.
октобра, у Малој скупштинској сали у Панчеву,
организована је мала свечаност на којој је свих
45 ученика награђено. Признања су добили и
ученици који нису долазили у Центар за таленте.
Награђени су само за успешност из општих
школских предмета и области које обухвата
рад Центра за таленте. Награде су доделили
председник Управног одбора РЦТ „Михајло
Пупин“, Миладин Митровић и руководилац
Центра.

Додела награда у
Идвору

По пети пут у последњих
пет година, полазницима
Регионалног
центра
за
таленте „Михајло Пупин“ који живе или иду у школу на територији града Панчево додељене
су награде за постигнућа на такмичењима републичког и интернационалног карактера. Ове
године, 45 ученика освојило је награде на државним такмичењима и није било могућности да
се свима њима уручи признање у Идвору. Стога је у Идвор ишло 13 првонаграђених ученика.
Награде им је уручио господин Миодраг Радојковић, члан градске владе, ресорно задужен за
образовање.
И ове, као и претходних година, из првих редова, најбољим ученицима из Панчева, за њихове
резултате аплаудирали су академици САНУ, на челу са председником, академиком Николом
Хајдином, проф. др Бранком Ковачевићем ...
Вредно је истаћи да је овогодишњу свечаност отворио филм Мој деда Миша, који је снимио
2004. године Иван Ракиџић, ментор групе за позориште и филм Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин“.
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Додела награда у Панчеву

Посета изложби
„Пупин – од физичке до
духовне реалности“

30 ученика 7. и 8. разреда са групе
за физику, и пет ментора, заједно са
донаторима из Ротари клубова “Панчево”
и “Панчево - Михајло Пупин”, посетило је
Историјски музеј у Београду, 12. децембра,
у ком је поставка изложбе ,,Михајло Пупин
- од физичке до духовне реалности”.
Изванредан доживљај. Хвала!

Детаљи са посете изложби
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активности Центра

Додела
Покрајинских
награда у Новом
Саду

На свечаности одржаној у холу зграде Владе АП
Војводина, одржаној 16. децембра, у организацији
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, додељене
су награде најуспешнијим даровитим ученицима који
живе на територији АП Војводина и њиховим менторима.
Покровитељ свечаности је била Влада АП Војводине.
Специјaлну нaгрaду од по 50 хиљaдa динaрa добило
је 13 ученикa који су оствaрили врхунске резултaте
нa међунaродним нaучним и уметничким
тaкмичењимa. Ученике који су заузели
прва местa нa републичким тaкмичењимa,
њих укупно 65, Покрaјински секретaријaт
је у оквиру Фондa зa тaленте нaгрaдио сa
по 20 хиљaдa динaрa, a менторе ученика,
којих је ове године било 74, нaгрaдио је сa
новчaном нaгрaдом од 12 хиљaдa динaрa.
Критеријум за добијање специјалне награде
је био постигнуће првог места на државном
такмичењу из више предмета, у којима су се
такмичили ученици, или успешно учешће на
међународним такмичењима. Критеријум за
додела Покрајинских награда
добијање награде јесте освајање првог места
на релевантном државном такмичењу. Сви
ученици који су били пријављени за награде
и који нису добили специјалну награду и
награду, због подстицаја, добили су похвалу.

Специјалне награде, као полазници
Центра за таленте, добили су: Марко Шушњар
(ментор: Наташа Чалуковић), Огњен Тошић
(ментор: Мирјана Катић) и Жељко Арсић
(ментор: Јелена Марковић).
Награде, као полазници Центра за таленте,
добили су: Марта Бошњак (ментор: Драгољуб
Цуцић), Даница Зечевић (ментор: Наташа Чалуковић), Никола Конески (ментор: Александар
Ђорђевић) и Наталија Филиповић (ментор: Валентина Паровић).
Специјалну награду, из Панчева, добио је још Вукашин Гогош (ментор: Алберт Алфелди),
а награде су припале: Теодори Павловић (ментор: Зоран Миловановић), Дејани Маљковић
(ментор: Светлана Нишкановић Ђукановић),
Александри Кинђић (ментор: Катарина
Крстић) и Роберту Балинт (ментор: Ненад
Мирић).
Мариника Тепић, покрајински секретар за
спорт и омладину, отворила је свечаност и
доделила специјалне покрајинске награде.

Захвалност

Посебно желимо да истакнемо заслужнe за финансијску
и било какву другу подршку приликом обављања наших активности:
Извршна власт града Панчева;
Секретаријат за јавне службе и социјална питања града Панчева;
Покрајински секретаријат за спорт и омладину;
Министраство просвете Републике Србије;
Министарство културе Републике Србије;
Покрајински секретаријат за културу;
Електропривреда Србије
ЈП Електромреже Србије;
Јавно предузеће Дирекција за изградњу и уређење Панчева;
Гимназија „Урош Предић“ - Панчево;
Машинска школа Панчево;
Хемијски факултет;
КУДОС доо Београд.
Градска библиотека Панчево;
АТП Панчево;
мр Јовану Јовићу;
Ротари клуб „Михајло Пупин“, Панчево;
Ротари клуб „Панчево“, Панчево;
Општина Ковачица;
МЗ Идвор;
ОШ ,,Михајло Пупин” из Идвора;
Фондацији „Младен Селак“;
ТВ Панчево;
PANCEVO,MOJKRAJ.RS
Радио Панчево;
Панчевац;
СЗМР Плави Дунав;
Окружни затвор Панчево
PASSAGE GROUP, Панчево
СТР „Далма“
„Бистро пециво“, Панчево;
Телеком Србија;
Пошта Србије;
Кафић и пицерија „Кула“;
Пицерија „Порто“;
ЈКП „Грејање“, Панчево;
Туристичка организација Панчево;
Планинарски клуб „Соко“ и Ференц Варга;
Центар за културу ,,Вук Караџић“, Лозница.

Додела награда у Панчеву

др Драгољуб Цуцић, руководилац РЦТ „Михајло Пупин“
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* најуспешнији

најуспешнији *

НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ ПАНЧЕВA
У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ
бр. име и
презиме

школа и разред

предмет

пласман

Ментор у
Центру

Предавач у школи

1

Немања
Киџин

Гимназија Урош
Предић, 4. р.

Историја

3. место на републичком такмичењу у ИР

Александар
Ђорђевић

Александар Ђорђевић

2

Миљан
Зарубица

Гимназија Урош
Предић, 4. р.

Математика

2. место на републичком такмичењу

Саво Ћебић

(Сандра Белић)
Сузана Чикара

3

Марко
Шушњар

Математичка
гимназија, 2. р.

Математика

Јелена Шкорић

Физика

3. место на републичком такмичењу
1. место на републичком такмичењу у ИР
1. место на републичком такмичењу

Александар Пејчев
Војислав Пантић
Наташа Чалуковић

Драгољуб
Цуцић

бр. име и
презиме

школа и разред

предмет

пласман

Ментор у
Центру

Предавач у школи

22

Едвард
Етински

ОШ Јован Јовановић
Змај, 7. р.

Физика

2. место на републичком такмичењу

*

Миодраг Митић

23

Душан
Цвијетић

ОШ Исидора Секулић, Физика
8. р.
Филм

2. место на републичком такмичењу
Гранд При на 44. ревији филмског
стваралаштва

Миливоје Видић Зорица Станкић
Иван Ракиџић

24

Јелена
Маслак

ОШ Свети Сава, 8. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу

Ивана Бикар

Драгана Поштић

25

Милица
Ракиџић

ОШ Аксентије
Максимовић, 8. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу

Ивана Бикар

Тања Рашковић

26

Милан
Милетић

Гимназија Урош
Предић, 1. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу

Валентина
Паровић

Драган Митровић

27

Дејана
Маљковић

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Српски језик

1. место на републичком такмичењу

Валентина
Паровић

Светлана Нишкановић

28

Марија
Цветковић

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу

Валентина
Паровић

Валентина Паровић

29

Милица
Марков

Гимназија Урош
Предић, 3. р.

Српски језик

3. место на републичком такмичењу

Валентина
Паровић

Невена Стефановић

30

Јелена
Абрамовић

Гимназија Урош
Предић, 4. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу

Валентина
Паровић

Валентина Паровић

31

Наталија
Филиповић

Гимназија Урош
Предић, 4. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу
1. место на републичком такмичењу у ИР

Валентина
Паровић

Валентина Паровић

32

Лука
Ивановић

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Филм

Гранд При на 44. ревији филмског
стваралаштва

Иван Ракиџић

*

33

Алекса
Борковић

ЕТШ Никола Тесла, 3.
р.

Филм

3. награда на 44. ревији филмског
стваралаштва

Иван Ракиџић

*

34

Никола
Конески

Машинска школа
Панчево, 4. р.

историја

1. место на републичком такмичењу у ИР

Александар
Ђорђевић

Марко Опачић

35

Алексеј
Остојић

ОШ Стевица
Јовановић, 8. р.

Енглески језик

3. место на републичком такмичењу у ИР

Анита Шаманц
Бојана
Адамовић Илић

Александра Еремић

36

Јован
Дончевски

ОШ Жарко Зрењанин, Енглески језик
8. р.

3. место на републичком такмичењу у ИР

Анита Шаманц
Бојана
Адамовић Илић

Савка Шакић

37

Јована
ОШ Јован Јовановић
Стојановска Змај, 8. разред

Енглески језик

3. место на републичком такмичењу у ИР

Анита Шаманц
Бојана
Адамовић Илић

Кристина Рвовић

38

Антонијо
Анкајцан

ЕТШ Никола Тесла, 1.
разред

Програмирање 3. место на републичком такмичењу у ИР

Милан Сурла

Јелена Милић

39

Миона
Стојичевић

Гимназија Урош
Предић, 3. разред

Српски језик

3. место на републичком такмичењу у ИР

Валентина
Паровић

Валентина Паровић

40

Константин
Бончић

ОШ Јован Јовановић
Змај, 8. р.

Немачки језик

1. место на републичком такмичењу

*

Драгана Хаџи-Перић

4

Александар Математичка
Милошевић гимназија, 2. р.

Физика

3. место на републичком такмичењу

Драгољуб
Цуцић

Наташа Чалуковић

5

Павловић
Теодора

ОШ Мирослав Антић
Мика, 8. р.

Биологија

1. место на Републичком такмичењу

*

Зоран Миловановић

6

Огњен
Тошић

Математичка
гимназија, 2. р.

Математика
Физика

3. место на светској олимпијади
1. место на републичком такмичењу

Драгољуб
Цуцић

Александар Пејчев
Војислав Пантић
Наташа Чалуковић

7

Даница
Зечевић

Математичка
гимназија, 2. р.

Математика
Физика

3. место на републичком такмичењу
1. место на републичком такмичењу

Јелена Шкорић
Драгољуб
Цуцић

Александар Пејчев
Војислав Пантић
Наташа Чалуковић

8

Марта
Бошњак

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Физика

1. место на републичком такмичењу

Драгољуб
Цуцић

Боривоје Познатов

9

Стефан
Капунац

Гимназија Урош
Предић, 4. р.

Српски језик

2. место на републичком такмичењу ИР

Валентина
Паровић

Валентина Паровић

10

Жељко
Арсић

ЕТШ Никола Тесла, 4.
р.

Физика

3. место на светској физичкој олимпијади

Драгољуб
Цуцић

Јелена Марковић

11

Никола
Булатовић

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Математика

2. место на републичком такмичењу

Јелена
Шкорић

Велика Вучуровић

12

Михаило
Ђорђевић

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Физика

2. место на републичком такмичењу

Драгољуб
Цуцић

Боривоје Познатов

13

Јована
Ивановић

Гимназија Урош
Предић, 2. р.

Физика

3. место на републичком такмичењу

Драгољуб
Цуцић

Боривоје Познатов

14

Љубица
Новаков

ОШ Мирослав Антић
Мика, 5.р.

Ликовно

Конкурс „Железница у очима деце“

Светозар
Алексић

Светозар Алексић

15

Милица
Пантовић

5. београдска
гимназија, 1. р.

Математика

2. место на републичком такмичењу

Марија
Михајлов

Биљана Игњац

16

Данило
Зечевић

ОШ Исидора Секулић, Физика
8. р.

3. место на републичком такмичењу

Миливоје Видић Зорица Станкић

17

Александар ОШ Јован Јовановић
Цуцић
Змај, 6. р.

Математика

2. место на републичком такмичењу

Драгомир Машић

Физика

3. место на републичком такмичењу

Бранка Дејић
Емира
Николајевић
Вера
Станојевски

Владимир Марковић

41

Стефан
Симић

Гимназија Урош
Предић, 1. р.

Историја

3. место на републичком такмичењу

Александар
Ђорђевић

Александар Ђорђевић

42

Невена
Симић

ОШ Ђура Јакшић, 7. р. Историја

3. место на републичком такмичењу

*

Данијела Пантовић

43

Никола
Цинцовић

ОШ Васа Живковић, 6. Физика
р.

3. место на републичком такмичењу

Вера Станоевска Вера Станоевска

18

Настасја
Остојић

ОШ Стевица
Јовановић, 6. р.

Математика
Физика

3. место на републичком такмичењу
3. место на републичком такмичењу

*
*

Љиљана Алселди
Миодраг Митић

19

Душан
Грговски

ОШ Жарко Зрењанин, Математика
Качарево, 7. р.

3. место на републичком такмичењу

Мариа
Трајковић

Мирјана Марјановић

20

Михајло
Симић

ОШ Јован Јовановић
Змај, 7. р.

Математика

3. место на републичком такмичењу

Миломир Станивуковић
Љиљана Барбир

44

Математичка
гимназија, 2. р.

3. место на републичком такмичењу

Милан Сурла
Маја Јовандић

?

3. место на републичком такмичењу

Стефан
Ђорђевић

Информатика

Историја

Марија
Трајковић
*

Физика

3. место на републичком такмичењу

*

Миодраг Митић

45

Немања
Обрадовић

Гиманзија Урош
Предић, 3. р.

Историја

1. место на републичком такмичењу

*

Дубравка ђорђевић

21
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Наталија
Чакован

ОШ Стевица
Јовановић, 6. р.
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ЛИКОВНИ КОНКУРС
Резултати 14. ликовног конкурса ученика Србије
На ликовни конкурс приспело је 630 радова из 18 средњих школа,
42 основне школе и 4 атељеа у Србији.
ОСНОВНА ШКОЛА
Прво место – АНЂЕЛА ЈАЋИМОВИЋ, ученица 5. разреда ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево
Друго место – НИКОЛА ЛАВ БРЦАНСКИ, ученик 6. разреда ОШ „Мирослав Антић Мика“, Панчево
Треће место – СТЕФАН МАРИНКОВИЋ, ученик 5. разреда ОШ „Милош Црњански“, Српски Итебеј
Похвале:
1. Милан Козак, ОШ ,,Аксентије Максимовић”, Долово
2. Георгије Месарош, ОШ ,,Стевица Јовановић”, Панчево
3. Недељко Тривуновић, 7. разред, ОШ ,,Ђура Јакшић”, Банатски Двор
4. Мина Величковић, 5. разред, ОШ ,,Гоце Делчев”, Јабука
5. Марија Цвијетић, 6. разред, ОШ ,,Исидора Секулић”, Панчево
СРЕДЊА ШКОЛА
Прво место – АНДРЕА ВЕСЕЛИНОВИЋ, (17 г.) Сликарски атеље Морариу, Вршац
Друго место – МИЛЕНА ТАСИЋ, ученица 4. разреда ТШ „23. мај“, Панчево
Треће место – Сања МИЛИЋЕВИЋ, РЦТ Београд 1 - Земун, ментор: мр Милица Вуковић
ПОХВАЛЕ:
1. Никола Медан, 1. разред, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
2. Теодора Луцић, 2. разред, МШ „Јосиф Маринковић“, Зрењанин
3. Валентина Цветковић, 2. разред, ТШ „23. мај“, Панчево
Похвале за фотографије:
1. Кинга Радаговић, 1. разред, Гимназија Бечеј
2. Ева Јанковић Бошковић, Школа за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад
3. Мелоди Лајош, 2. разред, Школа за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
Резултати 14. књижевног конкурса ученика Србије
На конкурс је укупно приспело 364 рада из целе Србије. 59 ученика/ца из 26 основних школа
послало је 166 радова, и 82 ученика/ца из 51 средње школе послао је 198 радова.
ОСНОВНА ШКОЛА
Прво место – МАРИНА КОВАЧЕВИЋ, ученица 7. разреда ОШ „Бранко Ћопић“, Раковица
(Београд), за рад „Манипулатор“. Ментор: Биљана Кнежевић
Друго место – САРА ШКАЉАК, ученица 5. разреда ОШ „Стевица Јовановић“, Панчево, за рад
„Илузија“. Ментор: Ивана Дрофаник
Треће место – САРА СТАНКОВИЋ, ученица 6. разреда ОШ „Владислав Рибникар“, Београд, за
рад „Недељно поподне“. Ментор: Мирјана Нишевић
СРЕДЊА ШКОЛА
Прво место – МАРТА КНЕЖЕВИЋ, ученица 2. разреда ЕТШ „Паја Маргановић“, Панчево, за рад
„Увече на три ноге“. Ментор: Милица Ковачевић
Друго место – ЈАНА ПЕТРОВИЋ, ученица 3. разреда Филолошке гимназије, Београд, за рад
„Вида“ и „Нада“. Ментор: Лела Росић
Треће место – МИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ, ученица 4. разреда Прве нишке гимназије „Стеван
Сремац“, Ниш, за рад „Странац“. Ментор: Слађана Обрадовић

Захваљујемо регионалним центрима за таленте Србије, који су проширили информацију о
конкурсу, и многи сами организовали прикупљање радова.
Жири је радио у саставу:
1. Јелена Журић, члан Програмског савета РЦТ „Михајло Пупин“, Едука д.о.о., Београд
2. др Јелена Ангеловски, ментор групе за књижевност РЦТ „Михајло Пупин“, ОШ „Јован
Јовановић Змај“, Панчево
3. Милош К. Илић, писац

Захваљујемо регионалним центрима за таленте Србије, који су проширили информацију о
конкурсу, и многи сами организовали прикупљање радова.
Жири који је прегледао и оценио радове приспеле на 14. ликовни конкурс ученика Србије
радио је у саставу:
1. Светозар Алексић, ментор ликовне групе и члан Програмског савета РЦТ „Михајло Пупин“
2. мр Жељко Комосар, редовни професор Академије СПЦ
3. мр Зоран Деранић, ликовни уметник
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РАДОВИ УЧЕНИКА НАГРАЂЕНИХ НА ЛИТЕРАРНОМ КОНКУРСУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Прва награда

МАНИПУЛАТОР
Седмог јануара 1941. Други светски рат је био у току. И не само то, била
је прва недеља нове године, новог почетка, али је апсолутно нико није
славио. У подручју под паљбом, наравно.
Ричард Вајнегер би волео да је код куче, да ничега од тога нема, да
може да настави свој досадан живот. Гурали су га са земље по прилици око
пола пет ујутро. Хитлер је дао нова наређења, која су пренешена од њега,
преко вође, па до њих. Морали су да слушају без поговора.
Ричард је поштовао Хитлера. Сматрао га је за великог човека исте
националности. Нажалост, силом је утеран у војску, млад и без превише
искуства. Сада је био тај моменат да наставе пут даље.
Ричард је био човек црне косе, тамних очију и високо подигнуте
главе. И поред тога, никада није причао много јер то није волео и имао
је вишак самопоуздања. То га је до неке мере спутавало само што тога
није био свестан. Није чак ни много радио на свом карактеру, за њега се
подразумевало да је већ довољно добар. Боље речено, тако је он мислио.
У том тренутку кад га један од више рангираних људи убо врхом пушке
у раме, осетио је изненадну хладноћу иако снега није било. Очигледно је
било да је зима у пуном јеку, а да су униформе биле изузетно оскудне по
том питању.
„Без пет година ништа.“ , мислио је и стао на ноге помало несигурно јер
их више није ни осећао.
Није био једини, можда је физички био један од бољих, али је Ричард
очекивао да ће сад цео свет да се обруши на њега. Погледао је око себе и
уочио да је војника мање него претходни дан. Нешто ужасно му је прошло
кроз главу, али се свом снагом трудио да не мисли о томе шта их је можда
снашло. И шта ће снаћи њега.
Прихватио је пушку која му је била обешена за раме и наместио ју је
баш онако како су га учили. Није могао да верује, али обуке су биле много
горе него што права ствар и права борба заправо јесу. Такође није није
могао да одлучи да ли је то добро или лоше. Бацио је поглед на командира
који је показао право. Уздахнуо је. Требало је да се покрене у смрт.
Били су у групи од око 20 јер би били много уочљивији да их је више.
Имају тенкове и авионе за крупније ствари уосталом. Њихов задатак је само
био да пређу границу у другу земљу и дознају шта планирају са пратњом
од додатног појачања за хитне случајеве. Где су пошли и шта тачно раде
није знао јер им никад нису ни рекли. Нема приступ никаквој мапи и све
што Ричард треба да ради је оно што му каже. И поред свега тога, извиђач је
јавио да противничка војска зна да долазе и да обавезно напуне пушке. Ток
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мисли му се у том тренутку пресекао.
Шансе да преживи су равне висини
његовог ђона.
Чуо је оштар пуцањ само стотинак
метара од места на ком је стајао и
инстиктивно уперио пушку право
одржавајући ритам спорог трчања
са осталима. Чак и да је хтео да стане,
није ни могао ни смео. Али је знао
шта треба да уради. Мора.
Још једном је дубоко удахнуо и
нишанио у првог човека који није био
Немац. Опалио је. Истог тренутка га
је оборио и добио напад адреналина.
Даље је његов вишак самопоуздања
радио посао. У том тренутку, војник
исред њега је пао. Замало се саплео о
његово тело и већ су му ципеле биле
умрљане крвљу. Барем је сад имао

јаснији поглед испред себе.
Противничка
чета
је
била
троструко већа од њихове. Тада му је
било јасно да за њихову групу спаса и
нема. То је то. Ако не може да победи
пробаће да елимише што више њих.
Више пута је машио него што је
погађао, али докле год још увек може
да вуче окидач, све је сасвим у реду.
Било је много вриштања, буке,
пуцњаве, мада Ричарду то и није
много сметало. Од њихових је остало
још мање од пола, а успели су да убију
можда трећину противничке војске.
Граница је била ту. Било је јасно. За то
му карта није требала.
Покушао је да опали опет. И ту
се укопао. Ништа се није десило. У
паници више није знао шта да ради.
Остао је без муниције. Зашто, ама
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зашто није напунио пушку кад је кренуо?
Један од противничких војника циљао је равно у
њега. Ричард га је погледао у очи. Овај је без имало

Владан Станковић, Гимназија „Урош Предић“, Панчево

оклевања повукао окидач и Ричард је осетио јак бол у
грудима који му је одузео сву снагу у ногама.
Пао је на колена, а убрзо му је и лице дошло у контакт
са сувом земљом. Ништа више није видео. Хајл Хитлер.
Хајл Хитлер.
Марина Ковачевић, 7. разред,
ОШ ,,Бранко Ћопић”, Раковица
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Друга награда

Илузија
Пријатељство је као кап воде у пустињи, као упаљена шибица у мраку. Пријатељ је особа
која је увек ту кад затреба. Илија и ја смо били као брат и сестра, блиски као једнојајчани
близанци, били смо најбољи пријатељи. И у оним најтежим тренуцима, он је био уз мене.
Био је једина особа која ме је разумела. Као мали, били смо врло несташна деца. Сећам се
да смо једном приликом сломили директоркину омиљену вазу и добили казну недељу дана
добротворног рада. Мало је рећи да смо били заједно у свим згодама и незгодама. Никада
нисмо издали једно друго. Једноставно сам осећала да је он део мене и да сам ако њега
изневерим, у ствари, само себе изневерила. Бранили смо једно друго до краја. Увек сам
за наше глупости говорила да сам ја крива, али би Илија ускочио и оптужио ме да лажем и
рекао како је он за све крив. На крају бисмо обоје били кажњени. Једноставно, били смо
као цвет и арома, нераздвојни. Сећам се да смо као клинци слушали приче и радио емисије
о пинк пантерима који су пљачкали златаре по Паризу. У глави смо створили слику о њима
као људима чији је живот као стаклена чаша на ивици стола, људима који живе живот пун
адреналина, који живе по вилама у Бразилу и крију се од полиције , а онда на крају сасвим
мирно оду у пензију као да су цео живот били просветни радници. Илија је, благо речено,
био опчињен њима. Некако је имао тај сјај у очима који је заиста одавао његова осећања.
Како су године пролазиле , наша љубав према криминалу и наше пријатељство су расли
као цвеће на осунчаној ливади.
Након завршене средње школе одлучили смо да побегнемо јер је у то време Русија била
као Спарта у доба Старе Грчке. Полиција је била на сваком ћошку, а о војсци и да не причам.
За то време, Француска је била као распуштена банда. Полиције ту и тамо, војска никаква,
криминал им је био као доручак, очекиван, незанимљив. Било је Француза који би кривили
Бога због стања у држави , али то није имало никаквог ефекта. Власт је и даље била иста ,
никаква. Помислили смо да је то то, да ћемо тамо успети у нашим лудим сновима, у нашем
криминалном подухвату. Тајно смо купили авионске карте за Париз од наше животне
уштеђевине. Мој млађи брат Николај је био скејтер и дружио се са тим људима који су
шверцовали оружје (што је мени, признајем, помало сметало). Једног јутра, улетела сам
му у собу да га нешто приупитам:
- Николај! - гласно сам узвикнула.
- Молим? Не буди ме! - рекао је из кревета.
- Треба ми твоја помоћ , клињо!
- Ако ти треба моја помоћ, испоштуј ме мало!
- Добро узвишени, врховни краљу, бата Николају, треба ми Ваша узвишена помоћ.
Клањам се Вашој моћи! - тада сам клекнула као пред правим краљем.
- Тако већ може! - рекао је уморно и устао из кревета.
- Слатка пиџама! - рекла сам прстом показујући на његову пиџамицу са медведићима.
- Мама ми је купила. Пређимо на ствар!
- Да, па, знаш оног лика Ивана.
- Да, знам.
- Па, овај, треба ми његов број телефона.
- Зашто?
-Па, ето, треба ми нешто.
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Након успешног набављања броја телефона,
излетела сам из собе као ласта и ухватила се
за фиксни. Након једно пар минута окретања
бројева (јер мој брат никад није имао баш леп
рукопис) убола сам тачан број.
-Хало? - јавио се груби, али дечји глас
-Хало? Овде Сара, Николајева сестра.
-Да, да, Николај. Шта ти треба?
-Па, овај, треба да се нађемо, можда неко
прислушкује. Данас у три, то јест за пола сата,
код оне познате луткарске радионице „Код
Левинског“ знаш, где имају најслађе бабуш...
-Да, знам, знам. Може. Прекине ме нагло.
-Важи! Онда за пола сата!
Спустио је слушалицу толико гласно да се
јасно могло чути „туп“ на вези. Не рекавши
Николају ни реч, тихо сам се спремила и на
прстима ишетала из куће. По договору, испред
радионице Левинског, стајао је један висок ,
стасит момак небо плавих очију и златкасто
свиленкасте косе. Помало нервозно сам му
пришла и питала га да ли је он тај за којим
трагам.
-Да, јесам.
-Чујем, бавиш се разним пословима, рекла
сам тајновито погледавши младића.
-Па, добро чујеш.
-Мени би требао пиштољ калибра 45. Не
верујем да је много скуп.
- Руке увис! - рекао је одсечно и испипао ми
цело тело да би се уверио да немам камерицу
или микрофон.
-Ето, видиш да не радим за полицију.
-Добро. Онда, то је 90 000 руских рубаља.
Новац одмах или ништа.
-Важи, изволи! -згрчено сам му дала тај
огроман новац, али сам у себи мислила кад
Илија и ја будемо зачинили чорбу оним
Французима, биће и више .
Углавном, купила сам оружје и отишла
раздрагана до Илије.
-Илија, сунце моје, чека нас Француска!
Илија се само насмешио, чврсто ме загрлио
и шапнуо ми на уво ту слатку реч коју свако
воли да чује: „Браво!“. Била сам задовољна
својим успехом. По договору сутра је требало
да кренемо за Француску. Спавала сам ту ноћ
код њега на неком изломљеном каучу. Ноћ је
брзо пролазила као да су се сати претворили
у минуте. Убрзо, како то бива , стигло је јутро.

Зора је осванула и пламено небо дочаравало
је лепоту изласка сунца. Устала сам, мало се
протеглила и на прстима скувала јачу кафу у
некој старој џезви и послужила је у старом
кинеском порцелану. Тај послужавник је
изгледао као да сте се вратили у доба кинеске
династије...династије...углавном неке династије.
Отишла сам до Илије и мало засвирала лаки џез
на клавиру. Илија је отворио очи и погледао
у моје насмејано лице док сам му говорила :
„Добро јутро, џезвери!“. Арома домаће кафе

Ивона Драча, ОШ ,,Миша Стојковић”, Гај

ширила се по целој просторији и Илија је
уживао у мирисима. У оној његовој смешној
пиџами са крагном, не рекавши ништа , отишао
је до купатила. Изгледао је некако тмурно.
Ушла сам унутра и затекла га како тужно четка
своје зубе и гледа у лавабо. Загрлила сам га и
шапнула му :
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- Шта је било Илија? Реци ми, молим те!
Ништа није рекао само му је склизнула суза
низ умивено лице.
-Ништа, само сам се мало разнежио,
прошапутао је.
- Знам да ме лажеш, Илија!
- Не лажем. Само, не тиче те се.
- Илија, прекини ово да радиш!
- Ти , ти, не би разумела!
- Разумећу. Не желим да те гледам оваквог.
Ништа није рекао, само ми је пришао и
прошапутао: „Недостају ми“. Загрлила сам га
из све снаге , као да га грлим последњи пут.
Одједном, телефон је неочекивано зазвонио.
- Хало? - јавила сам се.
- Да, Саро? - рекао је глас.
- Да, ја сам.
- Неко зна.
- Молим?
- Неко зна за оружје! Бежите!
- Шта ће урадити?
- Одаће вас! - рекао је нагло и спустио
слушалицу.
Навукли смо прво чега смо се дохватили
, спаковали оно најбитније и појурили ка
аеродрому. Детаља се и не сећам , али знам
да смо муку мучили око реда. Кад смо стигли
и сели на седишта са пиштољем у чизми ,
одахнули смо. Успели смо! Након пар сати лета
, стигли смо у Француску. Када смо сишли са
авиона устопирали смо такси. Обичан , жути
такси , нико није ништа сумњао. Ушли смо.
Нисмо ни рекли дестинацију, а он је почео да
вози. Погледала сам у ретровизор и видела
његове очи како ме посматрају. Следила ми се
крв у жилама.
- Видим - рекао је дубоким гласом.
- Молим? - питала сам збуњено.
- Ви сте значи Илија Куријакин и Сара
Романов.
- Откуд знате?
- Иван ми је причао о вама.
- Да, Иван, познајем га.
- Имам једно место где бисте могли да
боравите.
- Води нас! - Илија је ускочио.
Након пар минута вожње, стигли смо до
једне високе пословне зграде. Ушли смо у лифт
ћутке и отишли на врх. Човек је отворио врата
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огромног дуплекса, дао нам кључеве у руке
и отишао. Те вечери смо до касно спремали
план за прву пљачку. Ујутру смо кренули на
тениске терене. Играли смо пријатељски
турнир у микс дублу са Канађанком Евелин
и Канађанином Стивом. После микс дубла,
Стив ми је показао нешто веома вредно –
дијамантски прстен. Рекао је да вечерас на
прославу долази човек да га купи. Његов сјај
и његова лепота су ме буквално опчинили,
али то је трајало веома кратко јер га је Стив
брзо вратио у у торбу. Кроз пар сати, почела
је прослава у стилу почетка 20. века. Одевени
у одела за свечане прилике, Стив је ушао
са нечим у џепу. Знали смо да је то прстен.
Фино смо му пришли и затражили капут. Он
нам га је одмах пружио. Кроз пар сати , Стив
се напио вотке. То је био мој знак. Кренула
сам до гардеробе. Отворила сам врата мале
оставе пуне јакни и капута. Када сам нашла
Стивов капут, узела сам пажљиво прстен и
сместила га у пунђу. Елегантно сам изашла и
села за сто. Када сам се нагнула , прстен ми је
упао у пиће. Пошто то нико није приметио јер
је чаша била пуна леда само сам додавала лед
и пустила дијамантски прстен да плови међу
ледом. Прослава никако да прође, као да су се
минути претворили у сате. Тада сам схватила
шта у ствари значи „Година прође, дан никад“.
Коначно, завршило се. Отишли смо до стана
и прославили наш успех. Сутрадан ујутру,
отишла сам до пијаце да купим нар за сок.
Дивно сам се провела, Французи су дивни
људи , и раздрагано се вратила у стан где
ме је чекао неописив призор. Врата су била
разваљена, а унутра је Илија лежао полумртав
на поду дневне собе. Имао је дубоку рану на
грудима, али је и даље дисао.
- Илија - рекла сам му тихо.
Погледао ме је у очи прошапутао: „Волим
те.“
Заувек ћу памтити те слатке речи. Од
ових окова се никад нећу ослободити. Не
желим да патим , желим да га видим бар још
једном. Прислонила сам нож на своје груди
и пољубила његове крваве усне последњи
пут. Али он то није осетио. Загрлила сам га и
препустила се тој слаткој, вечној илузији.
Сара Шкаљак, 5. разред,
ОШ „Стевица Јовановић“ Панчево

Трећа награда

Недељно поподне
Било је дивно,сунчано недељно поподне. Седела сам
на тераси у својој лежаљци од бамбусове трске и слушала
опуштајућу џез музику. Тачно у делу када је труба почела да
води песму осетила сам капљицу кише на мом носу. Одмах сам
устала и почела да купим ствари јер киша у ово доба године
уме да буде веома јака. Ушавши у стан мој телефон је зазвонио.
Када сам видела ко ме зове брзо сам одбила позив. Била то моја
другарица Саманта, списатељица вечито без инспирације. Увек
ме је звала код ње када нема инспирацију, а то је сваке недеље.
Ја бих само седала поред ње и чекала да се она ,,инспирише”.
Пре пар година написала је књигу звана: ,,Моје срце се топи без
тебе, научите дете да пишки на ноши”, продала је два примерка
од којих је један купила она, а другу њена баба. Обукла сам
кишни матил и у торбу стрпала прву књигу која ми се нашла при
руци због чега ћу зажалити. Изашла сам из стана и кренула до
Саманте да јој помогнем да бих могла да се вратим излежавању.
Киша је већ прерасла у прави пљусак када сам стигла до стана
неинспирисане списатељице. Врата су јој била отворена сигурно
да би доказала да је у таквим мислима да не може чак ни врата
да затвори за собом. Пошто је у брави био кључ закључала сам
врата и попела се у подкровље. Ту је седела Самнта на дрвеној
столици и показала ми је да седне поред ње на још једну дрвену
столицу. Гледала је право кроз прозор и посматрала труку две
капљице: ,,Кладим се да ће ова победити!”, то је сигурно рекла
да би испала као и сви други-нормалана. Била је просто обучена,
да сам ја неко ко је не познаје више би за мене била сликарка,
а не списатељица. Седеле смо ту још пола сата, а онада сам
извадила књигу коју сам понела....О не, заборавила сам да ми
је Саманта позајмиле њено ремек-дело од књиге. Сјајно, сада
немам ни књигу да ме утеши у овој мучној ситуацији. Саманта
је заспала од досаде, јер верујте не желите знати какава је то
досадна радња гледати капљице кише које се спуштају од врха
крова. Пошто сам се уверила да она чврсто спава, почела сам
да разматрам ситуације; да је пробудим јер се кладим да не
жели да пропусти како капљица 2 побеђује или да останем овде
док се пробуди. Ипак сам одлучила да побегнем. Оставила сам
књигу поред ње, узела кишни мантил и изашла напоље, али док
сам силазила низ степенице, пукла је Самантина столица под
притиском. Уплашила сам се и почела још брже да трчим, а онда
сам чула Саманту: ,,Еурека! Нова књига ће се звати ,,Летим на
крилима живота док ме јури пас који доноси смрт”.
Сара Станковић, 6. разред,
ОШ ,,Владислав Рибникар”, Београд
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Друга награда

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Прва награда

ВИДА
УВЕЧЕ НА
ТРИ НОГЕ
прво - опереш
руке, зубе, лице
Од јуче,
од магле,
од крви
Онда обучеш
себе, кошуљу, дете
За сутра,
за људе,
заувек
Сада си спреман
да одеш, причаш, куцкаш
њима,
о себи,
не о њему
И легнеш
на починак,
нигде,
на истину
И мори те само један
гласић
Копрца се,
тесно је
и гребе
Али ја нисам кројач.
Марта Кнежевић, 2. разред,
ЕТШ ,,Паја Маргановић”,
Панчево
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Аутобус се приближавао њеној станици. Пришла
је вратима и грчевито се држала за шипку масну од
додира. Горчина отказа јој је скупљала уста и оштро
надвијала обрве над потамнео поглед.
Возило је отпочело своје дуго успоравање и
напослетку се зауставило, па још једном цимнуло и
врата су се отворила.
Вида је коракнула низ три степеника и стала на топао
асфалт, спора и тешка од умора. Запутила се узбрдо,
ка својој кући у близини цркве, лаганим кораком,
гледајући себи у ноге. Кад је већ била зашла у своју
улицу, виде комшиницу Јовану како стоји у дворишту
своје куће и простире веш. Спазила ју је и застала са
раширеним чаршавом у рукама и изразом лица који је
био нешто између осмеха и жмиркања од сунца. Полако
јој је пришла и ослонила се на капију.
„Добар дан!“ каже Вида.
„О, добар дан, добар дан! Како си ми?“ пита Јована и
спушта чаршав назад у лавор, прилазећи капији.
„Ево, живи се некако.“
„А Илија како је, јел’ добро?“ пита не трудећи се да
изгледа као да му жели добро.
„Па и он је добро. Мислим, као и увек, гура и он. Него
ви како сте ми?“
„А сад мој Стефан уписао право“, каже Јована а у
очима јој цакли дивљачка жеља да код комшинице
изазове завист.
„А, па лепо, лепо. Нек му је са срећом!“ каже Вида
уморно.
„А теби на послу тамо како је?“ пита неодређено
замахујући главом у правцу из кога је Вида дошла.
„А, то. Добила сам отказ данас“, одговара.
„Јао, није ваљда!“ тобож се изненади Јована, лупивши
очајно дланом о длан, гледајући је очима пуним лажног
сажаљења иза кога се крила сласт и ситна пакост.
„Да, технолошки вишак, шта ћу“.
„Јао, није ваљда“, понавља комшиница. „Е да ми брзо
нађеш посао. Јао веруј ми, знам ја каква је то мука кад
човек добије отказ па још и остане са двоје мале деце“,
говори, значајно је гледајући.
„Да, да, па добро, имам ја и тај други посао. Идем па
радим оне упитнике од врата до врата... Ништа онда,

одох ја. Довиђења!“ каже Вида и хита
што даље од осећаја кривице у који та
жена покушава да је урони. А била је
она једна од оних људи који свако зло
и несрећу у свом животу схватају као
личну, само њима упућену, као нешто
што се другима није могло десити.
Била је једна од оних који за сваку своју
несрећу траже кривца у другоме и не
примећују терет других људи. Била је
кивна на Видиног оца јер ју је отпустио
из цвећаре, ни не помишљајући да је
то урадио јер посао пропада, јер не
може ни себе да издржава, а камоли
раднике.
„Поздрави Илију!“ чује како јој
Јована победнички довикује, гласом
који ликује, без икаквог баршуна
добрих намера.
Отворила је капију дворишта и
прошла кроз башту до илазних врата.
Извадила је кључ из ташне и ушла.
Спустила га је крај врата. Унутра
ју је чекала Нада са оним вечитим
осмејком, који ју је сада, тако уморну и
невољну, пекао и дражио.
„Како је било данас?“, пита.
„Па... Оно. Као и увек. Ништа
посебно“, каже Нада.
Вида клима главом и покушава да
смисли како да остане сама а де не
увреди гошћу.
„Али биће боље, сигурно!“ додаје.
Тескоба и она горка тежина коју
је осећала у себи нису јој дозволиле
да размишља, морала је да остане
сама у својој кући, што пре. Хватао ју
је неиздрж и она спусти Нади руку
на раме и балго је и нервозно погура
ка вратима, правећи се да је то
пријатељски покрет из милоште.
„Е, па, хвала ти“, још једном се
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воштано осмехује, слутећи стид који ће
осећати када следећи пут буде морала
да позове Наду да пази Илију.
Вида се склања у страну да је
пропусти док ова подиже ташну са
фотеље. Нестрпљиво и гласно уздише
и одмах се застиди тог поступка, али се
теши да тај уздах Нада није чула.
„Није лепо јео. Биће гладан,“ каже
узгред Нада.
„Снаћи ћу се ја већ,“ одговара ова
нервозно и снажно затвара врата за
њом.
Самоћа јој не доноси олакшање. Не
плаче јер јој сузе неће помоћи. И јер је
тата у другој просторији. Дубоко удише,
овај пут да се смири.
„Тата?“
„А?“ чује се промукло суво грло из
собе.
Вида улази и наслања се на рагастов.
„Јеси гладан?“
„Ма јок.“
„Сигурно? Нећеш да ти спремим
нешто? Имам свеже тиквице.“
„Не. Морам да одем да обиђем
радњу. Ајде, идемо“, каже и креће да
врти точкове својих колица.
„Не, не, не, не, нема потебе, тата, ја
сам била данас у цвећари“.
„Сигурно?“
„Да, да, па кад сам ја тебе лагала?“
каже Вида и нехотице, као кривац,
гледа ка столу на коме се налази хрпа папира
и рачуна – дугова који још, ни две године
након затварања радње нису отплаћени.
„Е, морамо да отпустимо ону Јовану, знаш.
Мало нам слабије иде сад. А штета, добра је
она жена, ал’шта ћеш кад се нема“, настављао
је.
„Да, добро, рећи ћу јој ја сутра.“
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Мина Величковић, 5. разред, ОШ ,,Гоце Делчев”, Јабука
ПОХВАЛА

„Е, дабоме“, каже опет Илија. „Него, јеси
засадила у ону жуту саксију мушкатле?“
„Јесам, јесам.“
„Дајдер да пипнем.“
Вида му пружа саксију.
„Полако, ухвати је чвтсто, овде, за ивицу...
Тако. И лепо је стави у крило“, Вида даје
упутства.
Илија се смеши и мало окреће главу у

страну од Виде, као и сви слепи људи кад не могу да процене где им
је саговорник. „Какве су?“ пита тихим гласом, као завереник, топлим
гласом, пуним искреног, детињег усхићења.
„Густе, велике. Баш им је богат овај жбун.“
„Црвене, је л’?“
„Црвене, црвене“, одговара Вида.
„Стави ми руку да их пипнем, да их ја не изломим“, нареди старац.
Вида послушно узима очеву руку и ставља му црвене латице
између кажипрста и палца.
„Протрљај сад, слободно, нећеш откинути“, каже. И отац са
уживањем милује латицу.
Затим му спушта руку на зелени жбун. И он само држи прсте убодене
у њега, повремено их мрда, а затим их приноси носу и мирише.
„Еее, доста је сад“, каже задовољно Илија.
Вида узима саксију у руке и носи је до прозора.
„Имам изненађење за тебе“, каже не окрећући се ка оцу.
„Дај да видим“.
Прилази му и гура колица до улазних врата, с муком их подижући
преко прага – прво предње, па задње точкове.
На трему их запахне топлота и заслепи сунце. Вида је једва
назирала башту испред себе. Море лала се лагано, мирно љуљало на
слабашном поветарцу.
„Је л’ осећаш мирис?“ пита.
„Лале“, каже гласом треперавим од миља.
„То сам садила прошле године кад нисам хтела да ти кажем шта је“,
говори усхићено, задовољна јер је обрадовала оца.
„Које боје?“ пита.
„Само жуте и црвене, онако како ти волиш“.
„Јесу чврсте, нису се расцветале? Је л’ могу да пипнем?“
„Ево, са’ ћу да те спустим“, каже и спушта га низ степенице у раван
дворишта. „Само спусти руку поред“.
Отац опружа руку преко наслона колица и узима круницу жуте
лале у прсте, прелази преко глатких латица и подиже руку, а затим је
опет спушта и понавља покрет полако, ритмично, као да мази мачку.
„Лале“, понавља Илија са чистим, срдачним осмехом.
Ово на очевом лицу, ово је срећа, мисли Вида.
„Да, тата. Лале“, каже.

НАДА
Врата се отварају. Улази Вида. Улази на онај уморни начин својствен
само људима који се враћају с посла – мало погнуте главе, опуштених
рамена и безизразног лица, полако вуче ноге. Све је на њој уморно.
И поглед, и фарбана коса боје сламе неуредно прошарана сребром, и
израстак, и згужван мантил беж боје, и смеђа сукња, и већ мало начете
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најлон-чарапе.
Спушта кључеве на сто поред
врата и осмехује се, али само уснама,
не очима. Пролази руком кроз косу.
„Како је било данас?“, пита.
„Па... Оно. Као и увек. Ништа
посебно“, каже Нада.
Вида клима главом. Делује као да
је због нечега потресена. Делује као
да не жели да прича о томе.

огледало *

поруче да је време да оде, са оним, само тој
ситуацији својственим „е“ у коме је садржано сво
нестрпљење домаћина да остане сам и због кога
ће се касније гристи и осећати слабашан стид.
Стид који нестаје мало након што се очни капци
чврсто стегну.
Нада подиже своју торбу са фотеље и крену ка
вратима. Вида се нестрпљиво склони у страну и
пропусти је.
„Није лепо јео. Биће гладан,“ каже Нада узгред.

башта.
Спушта се низ улицу, ногу пред ногу.
Један је од оних превртљивих пролећних
дана када се људи ујутру чвршће увијају у
своје мантиле, а већ их око подне скидају
бришући зној са чела.
Нада осећа како је сунце греје по
леђима. Мачке се се излежавају испред
кућа.
Тамо, на крају улице, види групицу
дечака како стоје и раде нешто око
бандере смејући се. Чкиљила је да боље
погледа али јој се сунце уплитало у
трепавице. Продужила је и када је била
довољно близу дечацима, схватила је шта
раде.
На бандеру су биле полепљене рекламе
и огласи. Највише је било оних штампаних,
неуредно рађених огласа на којима би
власник стана или водоинсталатер по
десетину пута написао свој број телефона
и изрецкао оглас тако да се број може лако
оцепити и понети. Дечаци су се гласно
смејали и кидали све папириће са огласā.
Забављали су се. Папирићи су падали у
прашину и под ђонове њихових патика.
Разбежали су се чим су приметили Наду.
Пришла је и погледала оглас.
ТРАЖИМ КУПЦА ЗА КОЛА ФИЈАТ
ПУНТО, ДВЕХИЉАДИТО ГОДИШТЕ,
ДИЗЕЛ. ХИТНО!!! ЦЕНА МАКСИМАЛНО
СНИЖЕНА!

Николина Тодоровић, 5. разред, ОШ ,,Славко Родић”, Лазарево

„Али биће боље, сигурно!“ каже не
као да нешто додаје, него као да се
исправља.
„Е, па, хвала ти“, још једном се
хладно и воштано осмехује као
сви људи који желе свом госту да
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„Снаћи ћу се ја већ,“ каже Вида нервозно
и снажно повлачи и затвара врата за Надом,
остављајући је у дворишту њихове куће, у
заталасаном мору жутих и белих лала.
Нада полако корача ка капији, а иза ње остају
Вида и њен слепи, непокретни отац и њихова

Са два прста је подигла један од
папирића и погледала га, а затим га поново
бацила у прашину и продужила.
Код куће ју је сачекао празан фрижидер
и прашњава комода. На шпорету је био
лонац са хладним паприкашем. Подгрејала
га је и села пред телевизор. На другом
програму је био неки игуман кога је
слушала јер није могла да се концентрише
на трилер док једе.
Причао је о значају вере и о Јову и
о томе како је вера у господа Бога исто

што и нада и како је важно да човек даје наду
ближњима јер је то најсветија дужност верника.
Нада је осећала да у игумановим речима
има нека велика истина и да би било добро
поразмислити о томе што он говори, али – да ли
зато што је била уморна, зато што је јела и гледао
јој се трилер или зато што једноставно није
била расположена да спознаје велике истине
Господње – била је сигурна да ће његове речи
заборавити колико сутра, не дајући им шансу да
је просветле.
Када је завршила са јелом само је ставила
тањир на ниски клупски сточић испред себе.
Последње што је игуман рекао пре него што је
променила програм било је да и није толико
важно оно што говориш наспрам онога што
мислиш и шточиниш.
Листала је канале и покушавала да пронађе
неки акциони филм да је успава. Зевала је
и гледала на сат. Било је превише касно за
дремање, а превише рано да би легла у кревет.
Решила је да позове мајку и прекрати време.
Таман што је узела фиксни телефон он јој је
зазвонио у руци.
„Хало!“
„Е, ти си, Надо. Како си ми, сине?“ зачуо се
мајчин глас са друге стране.
„Ево, мајка, гура се“, каже безвољно.
„Јеси кувала данас нешто, је ли?“
„Ма јок, подгрејала сам само онај паприкаш
од јуче.“
„Ако, сине, ако. Само кувано да једеш. Немој
молим те ону твоју готову храну и оно из
конзерве, упропастићеш желудац.“
„Добро, мајка, знам“, одговара Нада на већ ко
зна који пут поновљену придику.
„Ја данас била код Мирке, однела јој неку
питу. Да знаш какав је колач умесила! А каже ми
да се Бане оженио скоро.“
„Који Бане?“присећа се Нада
„Ма Бане, бре. Од Миће лимара сестрић.
Знаш, бре, онај што га умал’ не избацише из
школе кад је био клинац.“
„Ааа, тај Бане. Уф, бре, никад не би рекла
да ће он да се скраси... Добро. Шта ми ти још
овако радиш?“ упита мајку без неког стварног
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Трећа награда
интересовања.
„Ма, ништа, кажем ти. Ту око те пите мало и после од
Мирке кад сам отишла свратила до продавнице. Него
ти како си ми?“ брижно ће мајка.
„Ма, ево, ту се мало излежавам. Била сам данас цело
преподне код Виде. Чувала Илију.“
„Јао па како је он?“
„Како кад. Некад је и расположен и препознаје Виду,
а некад само нешто онако мумла без везе и не зна ни
где се налази.“
„Јао, Боже господе. Како је то страшна ствар. И још
и ослепео човек, а није ни да кажеш нешто матор. Јој,
боже, боже. Страшно је кад човек не види“, каже мајка.
„Мученик...“
„Сећам се кад си била мала, па ти стављали онај
фластер преко ока да се изједначи вид, а ти кукала и
врискала да ћеш да ослепиш. Боже, једва сам те тад
умирила. И после кад је требало наочаре да носиш
опет си кукала: `Мамо, мамо, ја ћу да ослепим, ја ћу да
ослепим!`Једва сам те некако умирила да ће све да буде
у реду и да ће да буде добро.
„Јао, мама, боже, шта ти све памтиш!“ тобож се љути
Нада.
„Ма ти си бре била много нервозна кад си била мала!
И у школу кад си ишла па ми се вратиш сва уплакана и
вичеш да ће да те оборе јер си добила тројку, па ти ја
пола сата вичем не секирај се, поправићеш ти то, једва
те смирим. Е... Муке с децом.“
„Јао бре, мама...“, каже Нада, са осмехом у гласу.
„Е, ја ти кажем. Видећеш и ти кад будеш своје имала,
дао бог!“ каже весело мајка.
„Добро, онда, мајка, чујемо се.“
„Ајде, ајде, видимо се“, каже мајка и спусти слушалицу.
Нада остаје да се смешка са слушалицом у руци.
Полако је спушта на постоље за пуњење. Идаље је рано
да се легне али она ипак навлачи пиџаму и леже. Гледа
у беласање плафона у мраку неко време, а онда заспи
мирним сном.
Сутрадан се касно пробудила. Навукла је оно што јој
је прво пало под руку, енергичним покретом забацила
велику торбу од скаја на раме и пожурила на посао.
Ходала је и брзо и поспано, несигурна на високим
потпетицама. Коса јој је поскакивала и длаке су зе
извлачиле из коњског репа. Гледала је пред ноге.
Кад је подигла поглед да пређе улицу приметила је
бандеру. И огласе на њој. Погледала је прво лево па
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десно пре него што је закорачила на
коловоз, па још једном лево па десно
на средини улице и у три корака
нашла се испред бандере.
Издајем
стан,
изгубљена
мачка, часови физике, намештена
гарсоњера за студента, сервис
рачунара, опел деведесет пето
годиште.
Посегнула је руком и откинула
неколико изрецканих папирића са
огласа о мачки. Затим је откинула још
неколико, остављајући тек два или
три да се клате на поветарцу – да не
би било очигледно.
А онда је посегнула и за
гарсоњером, и за часовима физике
и за опелом, и за сваким огласом на
бандери.
Бројеве телефона је згужвала у
шаци. Бацила их је тек пошто је изашла
из аутобуса, на послу, седам станица
далеко од бандере. Када је сишла и
окренула се ка возилу учинило јој
се да је унутра онај игуман од синоћ
и да јој се смеши, али врата се су се
у тренутку затворила и аутобус је
кренуо.
Jaна Петровић, 3. разред,
Филолошка гимназија, Београд

СТРАНАЦ
Ово је једна од оних вечери које
рповодим чекајући да укућани крену
на починак. На свом кревету седим
скрштених ногу и склопљених дланова,
миран попут каквог будистичког
монаха. Не знам шта бих могао да
радим, тако да само гледам ни у шта
и чекам тишину, иако знам да ће се
обавити око мене и изазвати горчину
чим за то куцне час.
Кроз врата допиру недовољно
пригушени гласови. “Немој дуго,
требало би да спаваш” - мајка. “Само
да завршим игрицу” - брат. “Надам се
да ће се Касандра опоравити од удара
грома” - баба. “Боље зови електричара,
уместо да гледаш те испразне серије” деда.
“Већ трећи дан мрачне улице, брука
за ово насеље!”
И мене шчепа нагон да осетим
прави мрак и уверм се да је онај
што уображавам само опсена која
изнемогло плеше око мојих костију,
да нагласи њихову крхкост. Знам да
нико неће доћи да ми пожели лаку ноћ
или провери шта радим, али сам ипак
напет, као предатор који ишчекује
залутали плен. Толико да су ми се
придигле длачице на врату и рукама.
И када замре последњи звук, ја меко
пролазим кроз ходник пун синтетичког
Никола Медан, 1. разред, Гимназија ,,Урош Предић”, Панчево
мрака. Полако откључавам улазна
ПОХВАЛА
врата и кроз њих клизим у ноћ, глатко
попут утваре. А мрак је тако густ да ме изненађује што ркоз њега не могу да пливам. Опрезно
силазим низ камено степениште чије обрисе једва назирем и застајем кад сам на сигурном
тлу.
Овај мрак је другачији. као да ме је уза себе привија својим рукама сазданим од хладног
ваздуха. Препустим се, затварајући очи и удишући мирис влажне баште. Забацим главу, да
се јеле, јабука, руже и земља завуку што дубље у моје ноздрве, задовољан што напокон
могу да будем сам наспрам неба, упркос свом телу скоро одраслог младића. Осећам како
узнемиреност полако ишчезава и отварам очи, да би ми се вид одмах замаглио од суза које
отрем у само два трептаја, не схватајући зашто су уопште наврле.
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Али нисам се на томе задржавао, јер је небо које ме
обавија скоро црно, као уснули океан, а по њему звезде,
густе као пеге на дечјем образу, магичне попут шумских
свитаца. Иако ме овај призор (не, стање) умирује, ипак
осећам клице страха како ми пријатно голицају утробу.
Голицање као кад стојим на ивици дванаестоспратнице
и гледам пејзаж прострт под мојим стопалима.
Заинтригираност величином тог океана, који би у
тренутку могао да ме обујми и избрише са Земљине
површине.
Не би ми сметало, додуше. Лакше ћу заспати негде
у вакууму него у кући у којој не бих опстао да нема
хладних и злослутних зидова. Можда бих са неким могао
да поразогварам о звездама и томе како сам заборавио
да постоје и посматрао их као декор за романтичарске
сцене у књигама, јер се роматничним сматра све оно
што су примећивали људи османаестог века, а ми иначе
не бисмо, јер нам изгубљеност одвлачи пажњу. Коме да
се обратим?
Гледам како се лица многобројних пријатеља која
сам призвао распршују налик на мехуре од сапунице.
Ко би озбиљно схватио разгов ор о мраку и ко не би
помислио да покушавам да будем филозоф. То је
онај што говори о стварима које не разуме, уместо
да као сав нормалан свет о њима ћути и остави их на
миру. Количина сазнања које црпимо из квалитетног
разговора је занемарљива у односу на напор који треба
уложити. Разочаран сам, али не могу да их кривим, јер
и сам на леђима носим Умор малаксао од трчања ка
лицима. Не могу да говорим.
Да умем да сликам, насликао бих ово да им појасним,
али мој рад би био презрен као још један неуспели
покушај постизања ауре продуховљености. Нисам
супериорнији, ни интелигентнији, ни много друкчији,
само сам сам. Не могу да се позовем на Џима Морисона,
моја самоћа није ркива што ми је све одбојно, и нису ми
други далеки јер сам затворен. чим осетим лагодност,
своје засторе цепам надвоје и жустро отварам своје
биће, скоро очајнички тражећи разумевање.
Ако га има, сведе се на “и ја”, кратко и љубазно.
Понекад за узврат добијем бујицу тајни, које брижљиво
чувам, срећан што ми неко верује. Онда сам огорчен
што ми је ипак криво јер нисам стигоа да завршим своју
причу и што јој није посвећена пажња за којом жуди, и
што је неко довољно очајан да од свих људи баш мени
повери део себе. И што прижељкујем да ми се неко
несебично посвети, иако сам превише окренут себи да
бих могао то да узвратим.
Ја сам немоћан. Не знам ни како бих започео тај
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разговор. Како да од свих оних које
ми пливају у грудном кошу уловим
пар прикладних емоција и како да их
обликујем у речи. Нити како да натерам
себе да не закорачим уназад пред првим
скептичним погледом.
Не лажи себе, емоције никад нису
прикладне. Прихваћене су када су
потребне, или кад они желе да их
посматрају као поларне медведе у
зоолошком врту. Уздахнем јер за некога
ко ми ни лице не зна и ја спадам у “оне”.
Сви су као Касандра која узвикује своја
пророчанства у уши оних којима је
Аполон за њих одузео слух, а јединство
ни ту не проналазимо. Не проналазим
јер не могу да се поистоветим ни са ким.
Разједајућу интимност коју сам
са сопственим мраком постигао, ни
са ким не могу да поновим. Нисам
недодирљив фантом који плута кроз
море људи и недодирљивих фантома.
Ја сам олупина брода која у бескрајној
олуји инстинктивно заобилази стене.
Гледам у пријатељско небо, поново
умирен. Оно је попут неког ћебета које
могу да пребацим преко главе и сањам,
заштићен. Или попут шешира који у
позоришту означавао мисао.
Са горчином се преплиће укус
промене и готово животињска снага
којом ме свежина густог океана сфере
обузима, изазива поспаност. Још једном
се загледам у свод и најзад потпуно миран
улазим у кућу и одлазим у кревет. Заспим
са мишљу да се овом осећају треба
вратити. Сву моју одбојност, горчину,
некомплетност; несавршеност уопште,
могу јасно сагледати и прихватити
само пред лицем савршенства. Дању
ћу једноставно наставити да болешљив
лултам кроз туђе болешљиве тонове,
чезнући да буду моји.
Сутрадан су поправили светиљке
у мом насељу.
Миљана Младеновић, 4. разред,
Прва нишка гимназија
,,Стеван Сремац”, Ниш

ТИШИНА
Кад порастем бићу као моја мама.
Биле смо заједно. Мама и ја, негде где никад нисам
била. Мислим да није много старија од мене, право је
дете. Ишла сам у непознато, али било је све у реду. Или
се мени тако чинило. Јер су сви људи заправо били исти.
Ходали, размишљајући о својим журним животима. Да
ли је неко размишљао о ономе што се сада дешава? Ја
нисам. (Очигледно нисам знала где се сад налазимо.)
Пратила сам кораке других људи, гледала где се они
налазе. Седи човек нам је прилазио. Упитао нас је да ли
нам може помоћи, нешто је објашњавао о попустима у
овој радњи. Мама ми је толико чврсто држала руку да
су ми прсти побелели. Осећала сам се заробљеном.
Хтела сам да истражујем. Туђе изразе лица. Волела
сам маму, али грубо сам отресла своју руку од њене.
Биле смо веома луде. Замислила се и ја сам измакла.
Њеном домашају. Сама. У пространом ходнику. Мрак
ме је поклопио. Смејала сам се. Клаустрофобична сам.
И волела сам да улазим у ормар и скривам се. Од свих.
Од света самог. И вриштим. А нико ме не чује. Паничим.
Кријем се.
Села сам на полицу у близини и чекала. Маму сам
чекала. Била је то наша игра. Да ме пронађе. Да ми се
радује кад ме види. Није је било. Желела сам да пожури.
Није радња била толико велика. Вероватно је само била
у дубини мрака. Страх је почео да ме грли. Била сам
приморана на самоћу. Није то било у ормару. Остала
сам сама са мислима. То је било страшно. Где је? Зар је
заборавила на моју руку? Пошла сам претходним путем,
да будем са непознатим изразима лица. Баш је чудна, и
она је била сама. (Била сам непотребна?) Оставила ме је,
у ормару. Ушла сам у осветљени простор. Међу људима,
који су деца. Сви смо ми деца. Која лутају мраком. А, она
је била на истом месту. Потрчала сам и пољубила је.
Угрејала ми је руке. Била је непозната. Мени. Није више
имала онај смешак на крајичку усана. Очи су јој биле
суве и исцрпљене. Бледо ме је погледала и стисла у свој
загрљај. Дрхтала је. Заробљена сам.
Кад порастем… бићу неко.
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СВЕТЕ
О Свете
нешто те је бацило на мој пут
не могу те обићи
О Свете
мој ум је пун тебе
али ја те не разумем
Црн си и шарен
твој шећер
твоја со
зачинили су ми вид

Недељко Тривуновић, ОШ ,,Ђура Јакшић”, Банатски Двор
ПОХВАЛА

ДРУГИ
Снег је био густ. Покривао је цео свет. И,
ту је живео Ернест. Ернест је био човек који
је писао о животима других људи. И целог
свог живота, писао је приче свих људи на
том белом свету. Све што је знао морао је да
запише. И није му било лепо. Није уживао у
томе. У томе да сваки детаљ нечијег живота,
нечије приче мора бити откривен. Нема
тајни.
Био је заробљен међу сопственим
мислима. Сам. Окружен белином. Понекад је
у самоћи читао наглас оно што би написао.
Највише је волео да пише о животу једне
девојчице.
Ходала је. Било јој је досадно. И хладно. Али
није обраћала пажњу. Често је, тако занесена
у својим мислима, падала. Причала је сама
са собом. Неко ју је прекинуо. Дубок глас.
Неки други сплет мисли. Била је љута. Како
неко може да је прекине? Да прекине ту нит
мисли? Тада је она неповратна. Прислонила
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се на врата у близини и прислушкивала.
Није јој се допадао звук туђих мисли. Њене
су биле довољне. Али, пронашла је нешто
топло у том гласу. Нешто другачије. Потпуно
нову нит. Села је и слушала. Биле су то приче.
Приче о туђим животима. Зашто би неко
о томе писао? О свим животима, толико
другачијим, толико променљивим. Толико
неуједначеним. Чекала је завршетак, крај
свих прича. Седела је и није знала зашто,
али ове мисли биле су јој веома важне. Сада
је ишла до свих врата. Позвала све људе.
Да слушају овај дубок глас. Да присвоје те
приче. Да прихвате туђе приче, туђе нити.
Сви су седели испред врата иза којих је
допирао глас.
Седе и чекају. У тишини.
Схватио је да је тихо. И да га је тишина
пустила да приповеда. Ернест се осмехнуо.
Снег се топио, белина је бежала.
Сара Мађар, 1. разред,
Гимназија ,,Урош Предић”, Панчево

Ходам тромо
Свете
али не по теби
никако по свему што те чини таквим
Ја Свете идем свуда
једино тебе заобилазим

ПЕСМИ
Песмо
угасила си се
Измакла си ми онда када
си била најпотребнија
Моје речи су се некуда изгубиле
И перо је пало са стола
И мастило се просуло по стиховима
Сва се потпуност преобразила у ништавило
Борим се са собом
Испред мене је странац
Песмо
угасила си ме

ЈЕДНА
САСВИМ
ОБИЧНА
ПРИЧА
Запиташ ли се
колико би прича била бесмислена
да је имала смисла
да је држање за руку било веза
да је обала додирнула небо
Бесмислена прича била је
прича за причу
држање за руку без везе
неки привесци
нека писма
неки пут
и промашени поштар
Погрешан век за обалу и небо
за писма
Не размишљај
да је имало смисла, не би остало

Вања Станојевић, 4. разред,
Машинска школа ,,Панчево”,
Панчево
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Милица Чизмић, 2. разред, Гимназија ,,Сава Шумановић”, Шид

ОПРОСТИТЕ, ОПРОСТИТЕ
Церекајући се оној тројици чудака који не знају ни Оче наш, свештеници
су се враћали са острва дрвеним чамцем који је секао азурно море, по
коме су милели одблесци модрорумених облака, кроз које су продирали
танки сунчеви зраци. Шљап, шљап – шљапкање по води скренуло им
је пажњу, и тада су угледали ону тројицу старих чудака којима су се до
малопре смејали, како табанају по мору, трчећи за њима и узвикујући:
„Опростите, опростите, како беше иде она молитва?”
Анђелија Војновић, 8. разред,
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Панчево
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Локомотива и четири шкрипава вагона били су једина мета
сунчевог ужарења које није посустајало. У свом највишем интервалу
на небу, лопта је присвајала наранџасту пустош која је стремила
до хоризонта. Прастара пруга која датира до индустријске ере
још се и уклопила у немилосрдно окружење, али је узнемиравање
њених шина праћено подизањем растреситог тла, тако да је педаљ
по педаљ губила свој сентиментални изглед. Само је један човек
присуствовао том несвакидашњем призору. Он, неочекивано, није
био живахан у том пасивном окружењу. Гледајући кроз незаштићене
прозоре, није био никакав контрапункт прашњавим седиштима
у свим осталим вагонима. На од сунца избледелој одећи ухватио
се танани покривач прашине. Засигурно би се помислило да је
мртав да није било спорог, али опет ритмичног подизања груди.
Празан поглед нестаде и он се промешкољи. У даљини виде блесак
стакла. Како се побеснела локомотива приближавала последњем
одредишту, тако је оно постајало нешто, а не само недефинисана твар
у песковитом амбису. Човек болно устаде, истегли се, па протресе
одећу. Као да тек тада примети неуморно блештавило, те заштити
очи руком. Зној му се у поточићима преливао преко дугачких,
нежних прстију једног музичара. Почео је да разазнаје силуете
грађевина. Водоторањ од тридесет стопа бацао је сенку на улаз у
амбар. Или можда кафану, кућу, није било лако. Мало је проћаскао
са Вилфредом У Глави. Могао је да легне и одспава, осуши се, и да
заврши путовање. Можда би и било лакше од напора који би морао
да уложи да би поново започео некакав живот. Вилфред У Глави му
рече да сиђе са воза на том месту. Човек се побуни, али више онако
ради реда, знајући да ће свакако послушати. Довикну непостојећем
машиновођи да успори. Када је постао свестан да је то урадио,
трком се запути према локомотиви. Гурну тешка гвоздена врата и
уђе у комору, где нађе одговарајућу полугу и спусти је. Капљице
зноја са његове неугледне косе испарише када падоше на металну
пећ. Воз поче да успорава, а на крају се заустави испред здања
од неколико стајаћих објеката. На човека заурла метални петао
који се шепурио на стубу под налетима топлог ветра. Он са муком
отвори спољашња врата локомотиве и изађе напоље. Само што се
није онесвестио. Поред онога унутра, и инферно напољу значио
је захлађење. Руком потапша локомотиву, за коју није знао какве
везе има са било чим, нити како се у њој створио. Поново ускочи
у кабину, само да би отпустио кочницу, те журно искочи напоље.
Без посебног разлога. Конструкција се покренула тек после десетак
тренутака. Почела је полако, док се удаљивши се педесет стопа није
разбеснела, и за трен ока постала тамна мрља у даљини.
Амбар је у ствари била кафана. Кров и зидове су сачињавале
даске испуцале од сунца, избледеле и наизглед толико крхке да је
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Стефан Марићевић, ОШ ,,Жарко Зрењанин”, Избиште

цела грађевина изгледала као да ће се урушити у
себе саму. Предња двокрилна врата била су широм
отворена, откривајући поглед на унутрашњост.
Човек пређе два степеника и остаде да стоји
на прагу. Неко је живео овде. Уредност собе и
пропелер старог Куртиса 18Т из Првог светског
рата који се окретао на плафону остављали су јасну
поруку. Он погледом прешара преко дугачког
шанка на чијој су глаткој површини светлуцале
чаше, и старинског гелендера, високог скоро
до плафона, у коме су се налазиле разнобојне
стаклене флаше различитих пића. Он примети
да је унутра веома пријатно захлађење. Чим је
завршио са одмеравањем естетике просторије,
зачу се глас.
„Добар дан, млади госн. Могу ли вам како
помоћи? Чаша воде, или, ако желите да са
себе сперете прашину од пут и боравак у овом
негостољубивом окружењу, чесма и кофа су вам
одмах на ћошку.“ Из суседне собице обраћао му
се старији господин. Дугачка седа коса и чупава
брада биле су знојем прилепљене уз његову главу.
Он на њу одмах натуче кожни шешир.
„Ја...“ Речи остадоше у грлу. Човек је био
ненавикнут на свој глас, тих и зарђао о

* 60

некоришћења. „Узећу... кофу, напољу, да,
чесму.“ Он сиђе са прага и одгега се до
чесме. Опере прво руке, онда се уми, и на
крају из кофе поли главу и своју отрцану,
избледелу одећу. Ланена кошуља се прилепи
уз контуре његовог тела. Мишићавост,
чврстина и ожиљци су наглашавали да је
водио активан и тежак живот. Приметио је
мали, стврднути сапун на чесми. Он га узе
и овлаш опере косу. Није му требало дуго
да заврши. Већ се и осушио на путу назад
до кафане. Човек коначно прескочи праг
и пређе преко старих, шкрипавих дасака.
Био је подоста висок, за две главе виши од
дедице који је стајао на другом крају шанка
и палио старински радио. Није морао ни да
се усправи да би се попео на барску столицу.
Да јесте, можда би га и закачио стари
пропелер.“ Ту ти је вода. Попићемо нешто
јаче уз причу, само да упалим ову старудију.
„Човек узе бокал и себи наспе чашу. Судећи
по алавости са којом ју је испио, готово
сигурно је наступила дехидрираност.
Попио је другу, а готово у истом моменту
се зачу један од хитова Чака Берија

из педесетих година. Дедица седе преко пута
њега. „ Па, синко, да питам овако, куда путујеш?”
Човек се прво истегли, а онда протрља слепоочнице.
Поглед му је био немиран и воденаст. Врућина је узела
свој данак.
„Не знам. Назад у цивилизацију, можда.“
Матори му упути осмех без зуба. „Па, морам ти
признати, испред тебе је онда дуг пут. Овде нећеш
наћи још много чова сем старог Ное.“
Човек се мало исправи и погледа га. Добро се
припреми за одговор на питање које следи. „А где је
тачно овде, господине?“ Деда климну главом негде
иза човека. Он се окрену и виде огромну кожну карту
Сједињених Америчких Држава на зиду. „Дедкетл
Вилиџ“ рече му деда. „Независна држава Невада.“
Човек се зачкиљи. „Нећеш нас наћи на карти колико
год се ћорио. Ово није место за које би требао да се
брине обичан човек. „Дедкетл Вилиџ је још и звучао
пристојно у односу на места сличног пејзажа која су
му се врзмала по прокувалој глави. Али боравак у
Сједињеним Америчким Државама за човека није
значио опуштено тражење првог аеродрома. То му је и
речено пре него што је натеран да конзумира некакву
супстанцу, а онда остављен у вагону који је кретао.
„Знаш, момче, важни људи овде не долазе баш често.
Некуј би ово звучало лудо, али Ноа добро памти фаце.“
„Виђали сте ме раније?“ Можда и није била толика
случајност што се имање налазило у сред пустиње,
поред пруге којом је ишао. Човек је одмерио дедино
тело, старо и крхко, а онда своје стегнуте песнице
величине главе трогодишњег детета.
„Јест. И то на овој старудији.“ Кошчати прст био
је уперен према застарелом телевизору. „Ти си нека
филмска звезда, нешто, а?“
„А.“ Човек је испустио тај звук више за себе него за
деду. Мало се удобније сместио у неудобну столицу
без наслона и опустио руке. „Не, нисам.“
„Ако тако кажеш.“ Деда се окрену према полици.
„Данијелс?“
„Може.“
Деда гурну стаклену чашицу низ шанк, а човек
кажипрстом заустави њено кретање. Потом обојици
наспе виски.
,,Да ниси можда политичар?”, упита га
деда, из џепа кошуље вадећи селотејпом
склепане наочаре великих стакала. Човек
се насмеја себи у зубе и искапи. „Нисам.“
„Оо, јест, па видим да си ми нешто много млад.“ Рече

му старкеља. „Кол’ко ти је? Три’ес?“
Тек када је изгледао као биће, а
не као пустињски отпад, очију
отворених а не згрчених од сунца,
могла се видети младалачка снага
на човековом лицу. Можда би му и
боље приличило „дечаковом.“
„Двадесет две.“
„Бокте.“
„Немиран живот.“
Деда слегну раменима. „Таква су
ти сада времена, деца узимају дроге
по оним игранкама уместо да јуре
цуре по вашарима“ . Човек се поново
насмеја, овај пут иронији. Није могао
да порекне дедине речи, поготово
с обзиром на то да главобоља није
јењавала. Сумњао је да је само сунце
одговорно. „А могу и да помислим
како је вама који сте на телевизији.
Него да се вратимо. Стварно си ми
нешто познат, синко.“
Овог пута је на човека био ред да
слегне раменима. „Мислим да и јесам
излазио у јавност пар пута.“
Пошто је прва тура вискија била
завршена, деда наспе другу. „Полако
се присећам. Да ниси можда био у
вести? Како ти је име?“
Незадовољан израз пројури преко
човековог лица. Он се исправи,
и погледа право у дедине очи,
превелике од наочара. „Алфред.“
Деда је сишао са столице, узвратио
му поглед, а онда узео да крпом
брише шанк. „Познато, јест јест.
Алфред...“ „Куберман.“ Пар тренутака
тишине. Човек искапи виски. Деда
је стајао као укопан. А онда се
журно окрену, извади двоцевку из
гелендера, и дрхтавим рукама је
упери у Алфредово безизражајно
лице.
(одломак)
Михаило Кљајевић, 8. разред,
ОШ ,,Исидора Секулић”, Панчево
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ПСИ
О ЛАСТЕ,
МОЈЕ ЛАСТЕ
О ласте,
У мојим грудима зимују,
Шапћу ми о далеким крајевим, лепоти летења,
о мору и сиренама
О ласте
У мојим грудима летују
Немирне су се са немирним срцем срасле
О ласте,
Носе ме у небеске висине
Затворим очи,
друге се отворе,
небо, шуме, горе,
вештице и виле тамо су се скриле
Њихов свет у мени расте
О ласте, ко сам ја?
Зашто сте се угнездиле у мени
Уз вас расте моја чежња
Летим а крила немам
О ласте,
Ко сам вам ја?
Кад одете, тако сам сама.
О ласте, моје ласте
Јесте ли ме препознале, ко сам била?
Где су се моја крила скрила
О ласте, моје ласте.

Владана Плавшић, 1. разред
Гимназија „Урош Предић“, Панчево
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Идемо, нога пред ногу. Полако. Изгледаћеш чудно ако
журиш, обуздај се. Нема их нигде, све је океј, сто пута је
било океј, ништа се неће десити. Већ си једну улицу ближе,
ово ће лако проћи. Боже, како је ова улица пуста. Једна од
најпроходнијих у граду, али сад, у овом тренутку, морала је
бити пуста. Али нема везе, добро је. Можда је неки празник,
људи се повукли у куће, или је можда хладно. Небитно је,
зашто о овоме уопште мислиш. Већ смо на пола улице.
Затворена је и продавница? Изгледа да је стварно неки
празник. Требало је топлије да се обучеш, не би имао ову језу
да јеси. Али ти никад не потрефиш одговарајућу одећу, па
ето сад, мрзни. Ћошак. Следећа улица.
Овде некога и има. Ко је то, педесет метара испред? Нека
жена, чини се. Да, сасвим извесно. Нека старица, вуче за собом
она колица што их старице обожавају. Ускоро ћу је престићи,
али нема везе. Неко је ту. Јадна жена, где ли иде она иде сад,
тако згурена и сама? Требало би да посетиш баку ових дана.
На два корака сам од ње. Користи сладуњав парфем, али бар
на тренутак маскира овај смрад који виси у ваздуху. На шта
се људи у овој улици греју? Сад је и старица иза нас. Лавеж.
Далеко је, није страшно. Само лагано, следећи угао је ту, све
си ближи. Не ради расвета у овој улици. Красно.
Опет лавеж, мало ближи. Убрзај мало. То је вероватно
одговор на оно лајање од малопре. Никакав разлог за бригу,
само буди хитар, овај мрак је језив. Какав је то звук, то лагано
тапкање по бетону? Окрени се, долази од позади. Баш се
ништа не види. Мачка, вероватно, шта би друго било. Брже.
Не тако, контролиши се, немој да трчиш. Бандере раде у
наредној улици, погледај тај мили жуторужичасти сјај. Успео
си. А овде чак и људи има, каква сигурност. Мушкарац и
жена, једно до другог. Тапкање поново. Суптилно погледај
преко рамена.
Један од њих. Смири се, само се смири. Немој опет да
ти срце без потребе искаче из груди. Ни не гледа те. Скоро
сигурно те не гледа. Ту су њих двоје, све и да пође по злу. Али
неће поћи по злу, то се веома ретко дешава. Ипак, лепо је
што су ту. Приближи им се мало, али не превише. Не желиш
да помисле да их пратиш. Тапкање се убрзало. Остани
сталожен, ништа ти не могу. Сад је још брже, али, ако трчи,
већ би те стигао. Немој још да се осврћеш, још само десетак
секунди. Сад, полако окрени главу. Има их три.
Огромни су. Три је превише. Надај се да су незаинтересовани.
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Радове који следе написали су ученици из групе за креативно писање,
инспирисани фотографијама са конкурса Црвеног крста, у склопу пројекта
,,Трговина људима у фокусу”. Текстови су били изложени уз фотографије
на изложби у Галерији Градске библиотеке у Панчеву.

Ни ово двоје не би могли да ти помогну
овде. Чује се и њихово дахтање. Мокар и
гладан звук. Стави руке у џепове, не дај да
виде колико дрхтиш. Боже, колико је овај
град пуст. Ово двоје више не могу бити од
помоћи. Сасвим близу је некакав пролаз, то
је шанса! Још само пар метара, спасићеш се
Скрени у пролаз, брзо! Они ће наставити
да прате несрећни пар, али са тобом ће
све бити у реду. Слободно се наслони уза
зид, одахни мало. Нису скренули за тобом,
стварно су наставили низ улицу. Овде је
мркли мрак, мокро је и хладно, али тако је
мирно и сигурно. Још два-три пута удахни
и издахни дубоко. Нигде не журиш, спасен
си. Шта је то, на земљи, метар и по од твојих
ногу? Нека гомила крпа, или ћебади? Гомила
се равномерно диже и спушта.
Господе, то је човек. Бескућник који ту

спава, потпуно покривен крпама, од главе
до пете. Глава се ни не види, али нема грешке
да је живо људско биће под тим дотрајалим
ћебадима. Живот је превише суров, нико
не заслужује да живи овако. Гурни руке
у џепове, остави му макар нешто да купи
храну. Педесет динара, биће доста макар
за хлеб. Нешто се комеша под тим ћебетом,
можда сам га пробудио. Хрче, али некако
чудно. Биће да је јадник болестан. Опет се
мрда, и нешто излази из крпене гомиле,
сигурно је сад већ будан.
То није рука. Господе, то није човек, то су
они! Излазе и лају. Готово је, сада је ту само
зид и они. Режање, зуби, канџе. Смрад крви,
блештеће очи, крв. Крв!

Нађи своје светло.
Дохвати га.
Шта?
Руке су ти везане?
Везана врећо.
Кромпира.
Колико кошташ?
Нађи светло.
Не можеш?
Не видиш?
Не осетиш?
Дохвати своје светло!
Изађи из мрака!
Не смеш?

Никола Туцаков, 4. разред,
Гимназија „Урош Предић“, Панчево

Сара Абци,
4. разред,
Гимназија „Урош Предић“,
Панчево

ПОНЕКАД
Понекад су
и кратки тренуци
проведени са људима
које волиш
право богатство.
За неке су,
нажалост, то
и последњи тренуци
проведени тако:
смејући се
Тамара Попов, ОШ ,,Бранко Радичевић”, Чента
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без престанка,
уживајући
са вољеним особама.
Зашто?
Зато што сада и ви
имате свој бар код,
своју цену,
свој број.
Ви сте роба.
Анђелија Војновић, 8. разред,
ОШ „Јован Јовановић Змај“,
Панчево
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Лука Тривић

Није потребан ланац да би човек био
окован. Не после почетка, барем.
Најпре, ништа не изгледа одиста стварно.
Изгледа као лош сан. Ништа те не може
натерати да останеш на оваквом месту.
Тада се опиреш, трзаш, гризеш... помажеш
на тај начин. Како да побегнеш ако се више
не понашаш као особа? Као човек. А њима
то и одговара. Лакше је у кавезу држати
животињу.
Све боли. Устајали ваздух који те држи у
загрљају, и вода која попут бодљикаве жице
гребе грло, и смрад изнад септичке јаме,
бедне замене за тоалет. Повређује те под који
газиш босим ногама и крута храна што одбија
да буде сажвакана међу твојим зубима. Болни
кашаљ и хладноћа која се тако лако увлачи у
кости док чучиш у мрачном углу бетонских
зидова. Боли те одраз у огледалу особе коју
више не познајеш.
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Ко год је рекао да нада умире последња
никада није искусио ништа налик овоме.
Судбину гору од смрти. Осећати како губиш
сопствено тело али задржаваш све удове.
Како твоја кожа и месо бивају мерени
попут мртвог на пијаци, али ти си и даље
ту. Ти вриштиш унутар лобање, али нико не
чује. Чак и твоја уста одбијају да испусте тај
врисак. Страх од још више бола једино је што
командује телом. Сваки покрет се прави у
страху, у сенци.
Горе је него марионета. Марионета своје
жице види, ти не. Зар није одиста страшно
да схватиш да си престао да се бориш?
Затворе те у собу, и оду, и знају да нећеш
изаћи. Пуштају лутку да сама игра. Предаја.
Тада знају, када се само склупчаш у ћошак и
чекаш, да су те победили. Нема више окова.
Страх је постао једино што твоје биће зна.
Не сећаш се свог имена јер га више нико
не говори. Ти си мртав.
Ово је ново ти, број. Понекад, када је
заиста мрачно, јер не смеш ни себи да
верујеш да нећеш полудети ако видиш, твоји
прсти испишу два-три слова у слоју прашине.
Нечије име, можда твоје, можда твоје мајке
или брата или оца. Да ли су они одиста
постојали? Ако јесу, онда су на другом свету.
Дане је немогуће бројати јер ти се више
не сећаш сунца. Заборављено је. Сада видиш
само жуту сијалицу која трепери изнад тебе.
Понекад престане да ради на трен или два.
Тада си у потпуном мраку. Али неко је ту.
Чудовиште из таме. Чудовишта. Она су увек
ту, једно за другим улазе кроз пролаз без
врата. Они твоје лице не желе да запамте
скоро исто толико колико си ти заборавио
њихових. Нема сврхе памтити.
Ти више немаш наде за излазак. Немаш ни
жеље, јер људи имају жеље.
Људи имају мисли, осећања, ближње...
име.
Ти – не.

***
и она вришти
и нико не примећује
њене вриске
и онда вришти
и нико не обраћа пажњу
и она вришти
и она вришти вришти вришти
и људи пролазе
око ње,
без икакве
бриге на свету

***
као закључани у времену
руке
врховима прстију траже
да додирну оно мало слободе
што је остало
негде
дрхтаји постају лелујање ветра
капи кише више нису небеске
лију низ уморно лице
које чека да неко
отвори врата
па стрепи
јер не зна шта ће то значити

па како и не би?
кад су
све бриге
као терет
на њеним леђима
Викторија Трамп, 4. разред,
Електротехничка школа „Никола Тесла”,
Панчево

Јована Јанков, 4. разред,
Гимназија „Урош Предић“, Панчево

Адам Ковач, матурирао у Музичкој школи
„Јован Бандур“ у Панчеву
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ГОЗБА ЗА
ГРАДСКЕ
ПАЦОВЕ
Продај ме
Препродај ме
Убиј ме
И онда ме убиј поново
И поново
И поново
У контејнер
На другом крају града
Голу и уцрвљалу
Баци ме
Заједно с осталима
Јована Ивановић, 3. разред,
Гимназија „Урош Предић”, Панчево

огледало

САМО ЈОШ
ЈЕДНА ПОБЕДА
Ходала је опуштено, разгледајући
около, људе, природу, лишће које
је умирало на тако елегантан и
величанствен начин. Ходала је полако.
Лагано.
То је било чудно, не личи на њу,
али просто је успорила и уживала у
томе, иначе не хода брзо само када
је у журби, воли тако, али ово је,
претпостављам, другачији дан. Својим
кораком као да се трудила да ода
почаст сваком палом листу, тада, док
је зрак сунца пролазио између грана,
кроз главу јој прође он, у једној, затим
две, три, и престала је да броји колико
мисли. Међутим, те мисли нису биле
више зрак, златна нит, већ умируће
лишће, само су падале, нежно...
Дунуо је ветар, лишће се разбежало
по путу, залазећи за ћошак угледала
га је, само на трен, како као сена
нестаје. Или је она нестала, у мраку и у
сопственим мислима, које су се у њему
сударале, али није их чула, чула је само
сопствени пулс и осећала само струјање
своје крви и врелину својих нерава,
горели су. Али не, није је пекло, само је
горело, само пожар који треба угасити,
док је још контролисан.
И црно се претворило у црвено. У
том тренутку је знала да ће победити.
Ако и нисмо сви рођени као победници,
она ипак бира да настави – до победе.

Аутори:
НАТАЛИЈА ФИЛИПОВИЋ, IV разред, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
СТЕФАН КАПУНАЦ, IV разред, Гимназија „Урош Предић“, Панчево
Ментор:
мр ВАЛЕНТИНА ПАРОВИЋ, професорка српског језика и књижевности, Гимназија „Урош
Предић“, Панчево

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЈЕЗИКУ
РЕЗИМЕ

Тема рада је родна равноправност у српском
језику. На идеју за писање рада дошли смо
проучавајући „Род и језик“ у издању „Женских
студија и истраживања“. Циљ рада је да
покажемо статус именица ималаца занимања
женског рода у родно осетљивом језику. Пошли
смо од претпоставке да је коришћење именица
носилаца занимања женског рода занемарено
у свакодневној комуникацији и штампаним
медијима.
Кључне речи:
род,
равноправност,
занимање

0. УВОД

У данашње време инсистира се на
равноправности између мушкараца и жена
у свим сферама живота, па се тако и о родној
равноправности у језику говори све више.
Повеле су се разне расправе услед жеље жена
да буду видљиве у именима својих професија,
односно да се у свакодневну употребу уведе
женски род именица са значењем имаоца
занимања. Ипак, намеће се питање колико је то
у нашој култури изводљиво, да ли су говорници
српског језика упознати са облицима за
женска занимања и колико су спремни да
прихвате овакву радикалну промену. Чак и
да јесу, друго питање које се поставља је да
ли би инсистирање на оваквим облицима
представљало побољшање или терет за језик.

0.1. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

Владана Плавшић, 1. разред,
Гимназија „Урош Предић“, Панчево
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Корпус за анализу чинили су недељне
односно двонедељне новине „Политика“ и
„Базар“. Наше истраживање се састојало од

читања поменутих новина, уочавања степена
заступљености именица женског рода носиоца
занимања и њихове потребности.
Да би анализа била потпунија, направили
смо упитник, на који су одговарали матуранти
гимназије, како бисмо непосредно увидели
однос говорника према равноправном
коришћењу именица женског рода носиоца
занимања.

0.2. ЦИЉЕВИ РАДА

Основни циљеви овог рада су:
- да покаже однос говорника према
именицама вршиоцима радње, поготово
женског рода
- да покаже степен употребе именица
вршилаца радње женског рода у штампаним
медијима
- да испита да ли именице носиоци занимања
женског рода представљају баласт за језик

1. РОД ИМЕНИЦА
1.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РОДА

Именице спадају у групу променљивих
речи чија се промена заснива на морфолошким
категоријама броја и падежа, а као посебна
класификациона категорија издваја се род.
У српском језику оне су класификоване
као именице природног и граматичког
мушког, женског и средњег рода, при
чему се природни род заснива на разлици
полова у природи(мушки, женски и за млада
бића - средњи), а граматички на разлици у
наставцима. Именице мушког рода углавном
се завршавају нултим наставком, односно
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сугласником; именице женског рода наставком
-а; а именице средњег рода наставком -е/-о.
До одступања долази код именица као што
су: судија, тата, слуга итд., које су природног
мушког(закључујемо по роду конгруентног
атрибута који може да стоји уз њих: {поштен}
владика), а граматичког женског рода.

1.2. ИМЕНИЦЕ ИМАОЦИ ЗАНИМАЊА

Под занимањима подразумевамо професије
и титуле. Професија је „оно чиме се неко бави“,
а титула „обележје статуса неке особе, односно
степена друштвене хијерархије коме припада“.
Именице са значењем имаоца занимања
у родно осетљивом српском језику чине
искључиво именице мушког и женског
рода(природног).
У
већини
случајева
првобитно, процесом деривације, настају
именице мушког рода, а потом се од њих,
моционим суфиксима, изводе именице женског
рода, при чему оне остају значењски повезане.

1.2.1. ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
ИМАОЦИ ЗАНИМАЊА

Именице мушког рода са значењем носиоца
занимања граде се по обрасцу „мотивна реч +
суфикс“. Мотивне речи могу бити глаголи или
њихови трпни и радни придеви(нпр. чувати +
-ар → чувар; верен + -ик → вереник), именице(нпр.
логика + -ар → логичар) и придеви(нпр. радни
+ -ик → радник). Најпродуктивнији за грађење
оваквих именица су структурни суфикси: -ар,
-ац, -лац, -ач, -тељ, -ик, -ак; суфикс турског
порекла -џија(нпр. бурегџија) и суфиксоид
-лог(нпр. филолог).

1.2.2. ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА
ИМАОЦИ ЗАНИМАЊА

Именице женског рода имаоца занимања
могу се, такође, градити по схеми „мотивна
реч + суфикс“, при чему мотивна реч може
бити глагол(нпр. прати + -ља → праља)
или придев(нпр. бегов + -ица → беговица).
Најзаступљенији суфикси овог модела су:
-ља, -уља, -ара, -ача и -уша. Ипак, највећи
број именица женског рода за означавање
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професије изведен је, различитим моционим
суфиксима, од именице мушког рода носиоца
тог истог занимања. При том новодобијена
именица остаје у семантичкој вези и са
именицом мушког рода од које је изведена,
али и са речју од које је та именица мушког
рода настала. Најфреквентнији моциони
суфикси који се у том процесу користе су: -ка,
-ица(од којих некад настају дублетни облици:
докторка-докторица, деканка-деканица и сл.),
-уша и -киња. У току времена мењао се однос
говорника према именицама које су изведене
овим суфиксима. Наиме, Нушићева „Госпођа
министарка“ била је заправо жена министра,
док се данас министарком назива жена која се
заиста налази на овој функцији у влади.
Осим суфиксацијом, занимања жена
означавају се и:
• изразом „жена + назив професије“ (нпр.
„Светлана Симић је најбоља жена падобранац
у Србији“)
• без наставка, коришћењем двородних
именица(нпр. „Адријана Лима је познати
модел“)
• описно – уместо да кажемо „Она је била
сниматељка емисије“, можемо рећи „Она је
снимала емисију“

2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
2.1. ПОЈАМ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

„Родна равноправност претпоставља
појаву да у једном друштву, заједници или
организацији постоје једнаке могућности
за жене, мушкарце и особе другачијих
родних идентитета, да допринесу културном,
политичком, економском и социјалном
напретку, као и да имају једнаке могућности да
уживају све користи и добробити од напретка
једне заједнице“, према „Европској повељи о
родној равноправности на локалном нивоу“.

2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЈЕЗИКУ

Спски језик спада у групу родно осетљивих
језика. Ипак, мушки род се често узима као
генерички(објективан, безродан) облик, нпр.:

„Школски психолог Борислава посвећује много
времена раду са ученицима“. У наведеном
примеру не можемо диференцирати да ли се
лексема „психолог“ односи на особу мушког
или женског пола. Стога аутор користи име
особе „Борислава“, како би објаснио да ли је у
питању мушкарац или жена. Још један начин
одређивања пола особе о којој се говори,
уколико је претходно употребљена именица
мушког(објективног) рода, јесте употреба
сложених глаголских облика, односно оних
које изграђују глаголски придеви(радни и
трпни), нпр.: „Данас је школски психолог
одржала предавање“.
У случају да се не наведе име особе и да
је предикат просто глаголско време, аутор
текста овим поступском у потпуности сакрива
пол персоне о којој је реч, нпр.: „Школски
психолог ради од 12 до 15 часова“. Још један
од начина потпуног прикривања родно
осетљиве видљивости јесте коришћење
скраћеница, као нпр.: „Др Петровић сада има
заказан преглед“. Овим путем аутор се ограђује
објективизујући текст, што је карактеристика
научног функционалног стила.
Како ћемо се изразити, зависи од:
• онога што желимо да искажемо
• нашег односа према коришћењу именица
женског рода имаоца занимања
• односа особе којој се обраћамо према
родно осетљивом језику
• осећаја природности при коришћењу
именица женског рода носиоца занимања
• културне подлоге

3. УЗАЈАМНА ИНТЕРАКЦИЈА
КУЛТУРЕ И ЈЕЗИКА

Српско
друштво
је
традиционално
патријархално оријентисано, дакле, положај
жена је током векова био подређен у односу
на мушкарце. У нашој култури мушкарацу је
припадала улога главе породице, оног који
о свему одлучује, док је усађена улога жене
домаћица која води бригу о домаћинству, а
њено место у друштву одређено је мужем,
братом или оцем.
Као што култура утиче на читав живот
појединца, тако утиче и на језик. Закључујемо

да је језик одраз друштва које се њиме
користи, па су неравноправност и полна
дискриминација када је у питању означавање
професија проблем са којим се свакодневно
сусрећемо, како у медијима, тако и у обичном
разговору. Прихваћена је устаљена појава да
су мушкарци руководиоци и стручњаци, док
су жене спремачице, теткице и медицинске
сестре. За ове примере женски, односно
мушки род или се не може уопште извести,
или се не користи готово никад.
Међутим, у последње време долази
до промена – жене, подстакнуте идејом о
свеобухватној равноправности, све више
инсистирају на коришћењу женског рода
када се говори о њиховим занимањима. Тиме
желе да искажу како су присутне у данашњем
друштву и како заузимају подједнако важно
место у њему као и мушкарци.
Ставови, и стручњака и„обичних људи“, о овој
теми су, ипак, подељени. Са једне стране, ту су
заговорници идеје о родној равноправности у
језику, који сматрају да је то основно људско
право, као и језичка потребност. А са друге
стране, наилазимо на неистомишљенике,
који ову појаву карактеришу као усиљену,
неприродну и беспотребну, сматрајући
да нове форме попут „психијатреса“ или
„ватрогаскиња“ представљају баласт за језик.

4. РОДНО ОСЕТЉИВ ЈЕЗИК У
ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Као корпус за проучавање родно осетљивог
језика у штампаним медијима с намером
смо изабрали новине Политику, најстарији
недељник на Балкану који би требало да
оправда свој статус, и Базар, „женске“ новине.
Насупрот нашим очекивањима, испоставило
се да је Политика доследнија, али не у
потпуности доследна, у коришћењу женског
рода за означавање занимања жена.
У Политици, именице које означавају
високе функције(у влади, фирми...) као
што су: портпарол, судија, магистар,
подсекретар, директор, руководилац и
[порески] стручњак, по обрасцу се наводе
само у мушком роду. Изузеци су именице
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министарка и председница(потпредседница)
које су се усталиле у језику. С друге стране,
именице: глумица, професорка, уредница,
пијанисткиња и новинарка, ниједном нису
употребљене у мушком роду при означавању
женског.
Као што смо већ напоменули, резултат
истраживања Базара је за нас био велико
изненађење. Читајући ове новине, приметили
смо да се све време користи мушки род као
генерички. Тако имамо специјалисту, аутора,
економисту и фитнес инструктора као
занимања жена.
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5. УПИТНИК
5.1. ПРИМЕР УПИТНИКА

Како бисмо детаљније испитали однос
говорника према родно осетљивом српском
језику, одлучили смо да направимо упитник.
Дали смо задатак четрдесет трома наших
вршњака, матураната гимназије, да од
именице имаоца занимања мушког рода
изведу женски род. Потом смо пратили
правилности у начину грађења тих именица,
учесталост одређених суфикса, као и њихов
став о коришћењу истих.

5.2.1. ЛЕКСИЧКА АНАЛИЗА

Анализирајући успешност испитаника
дошли смо до следећих резултата:
•
именице:
докторка,
професорка,
учитељица, новинарка, куварица, директорка,
камерманка, бизнисменка, филозофкиња,
трговкиња,
блудница,
стјуардеса
и
филолошкиња тачно је извело више од 95%
испитаника
• именице: адвокаткиња и ловачица
успешно је извело мање од 15% испитаника,
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док су екстремни случајеви именице епископа
и поетеса које је успешно извео само по један
испитаник
• код преосталих именица испитаници су
имали половичну успешност деривације
Честе грешке испитаника настајали
су супституцијом суфикса -ица и -киња,
па су фреквентни одговори, уместо
адвокаткиња, књиговоткиња, архитекткиња
и
дипломаткиња,
били
адвокатица,
књиговођица, архитектица и дипломатица.
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Исти процес се догађао и у супротном смеру
- у примерима психијатар и водич(правилан
облик је психијатрица, односно водичица).
Схватљива, на неки начин чак и очекивана,
грешка били су облици биологичарка,
филозофичарка, блудничарка, психијатичарка
и
поетичарка(уместо
биолошкиња,
филозофкиња, длудница, психијатрица и
поетеса), који су настали аналогијом у односу
на именице мушког рода које се завршавају на
-ичар. Овде је погрешило 16,25% испитаника.
Још једна системска грешка која се јављала
било је додавање суфикса -ка на именице
психијатар, ловац, поета и борац(правилни
облици су психијатрица, ловачица, поетеса,
боркиња).
У неким случајевима испитаници уопште
нису изводили женски род, већ су само
остављали именице у мушком. Ова појава
је била карактеристична за именице које се
у мушком роду завршавају на -а: архитекта,
књиговођа и занатлија; или именице које
означавају „мушка“ занимања: борац, ловац
и ковач.

5.2.2. АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ ИЗВЕДЕНИХ
РЕЧИ

Пратећи одговоре испитаника на питање
„Да ли користиш ту именицу женског рода?“,
уочили смо да неке именице: докторка,
професорка, учитељица, новинарка, куварица,
директорка и стјуардеса у свакодневној
комуникацији употребљава више од 90%
испитаника, док именице настале од:
занатлија, поета, психијатар, борац, епископ,
ловац, падобранац, књиговођа и архитекта
користи мање од 30% испитаних.
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неке доследности би требало да постоје:
уколико се говори о некој одређеној особи
или се наводи само презиме жене, обавезна
је употреба женског рода. Тако бисмо
учинили жене видљивијим у друштву. Нпр.:
„Архитекткиња Јелена Петровић сутра ће
одржати предавање“, односно „Архитекткиња
Петровић сутра ће одржати предавање“.
У случају да је именица ималац занимања
употребљена у множини и означава особе
различитог пола, навођење и мушког и
женског рода те именице представља
беспотребно нагомилавање речи – баласт
за језик, а суштина се не мења. Због тога
је у таквим примерима боље користити
мушки род као генерички. Нпр.: „Приредба
средњошколаца биће одржана у сали
Културног центра“, боље него: „Приредба
средњошколаца и средњошколки биће
одржана у сали Културног центра“.
Изузев пређашње поменутих примера
када је неопходно користити родно осетљив
језик, наше мишљење је да у свим осталим
случајевима не треба инсистирати на употреби
женског рода за означавање занимања жена,
градећи облике који су говорницима српског
језика неприродни и звуче рогобатно.

КОРИЦА
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6. ЗАКЉУЧАК

Из питања да ли је употреба именица
женског рода имаоца занимања насиље над
језиком или потребност у њему, водећи се
резултатима упитника и нашег целокупног
истраживања, произвели смо одређене
закључке. Говорницима српског језика,
иако знају како гласи нека именица ималац
занимања у женском роду, није природно
да га у свим случајевима искористе. Ипак,
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