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Драги наши читаоци, 

Поводом Дана школе, припремили смо 63. број школског листа ,,Искра“. 

На њему су радили ученици и професори наше школе. 

Надамо се да ћете уживати у садржају који смо припремили за вас. 

Свим ученицима, професорима и осталим запосленима честитамо Дан школе! 

     Нашим драгим колегама и   професорима Снежани Брајовић, Томиславу Митровићу и Миленку Живковићу честитамо одлазак  у пензију! 

Чланови редакције:  

Павле Ђуровић, IIб 

Настасија Вујичић, IIIa 

Андреа Павловић, IIIa 

Ксенија Пејовић, IIIa 

Наташа Ивовић, IIIa 

Софија Вујичић, Ib 

Андреа Пророчић, Ib 

Јана Иванишевић, IIa 

Ивона Туфегџић, IIe 

Никола Биговић, IVe 

Професори 

координатори: 

Дијана Рогановић 

Љубо Љубисављевић 

Една Кујовић , IIIе 

Јелена Александров, IIIе 

Мирјана Лијанић, IIIе 

Ана Зибуновскаја, IIIе 

Професори координатори:           

Весна Банићевић 

Валерија Копривица 

Цртежи: 

Сунчица Спасић, IIIгр 

Луна Супић, IIIгр 

 

Техничка подршка: 

Исидора Вучетић, IIту 

Теодора Симић, IIту 

Јована Познановић, IIту 

Вук Тадић, IIту 

Иван Самарџић, IIту 

Володимир Паламар, IIe 

Филип Марковић, Iа  

Михајло Дојчиновић, Iа 

Никита Бабенков, Iа 

Петар Лучић, Iту 

Марија Самарџић, Ib 

Наталија Вујадиновић, Ib 

 Бојана Црнковић, IIгр 

Елена Анастасиоу, IIгр 

 

Професор Зоран Радојчин је рођен 22. 
марта 1951. године у Новом Саду. Након 
школовања у родном граду, као 
професор физике радио је у нашој школи 
од 9. фебруара 1978.  до 1. октобра 2016. 
године, када смо му, у име колектива, 
уручили свједочанство са одличним 
успјехом и испратили га у пензију. 

Изненадна вијест о његовој смрти нас је 
растужила али сјећање на нашег Зорана 
остаје. Био је човјек ведрог духа, 
позитиван и насмијан са ставом вјечитог 
младића, плијенио је својим причама, 
догодовштинама и свестраношћу. 
Испратио је многе генерације, учио их је 
вриједностима живота, преносио на њих 
своје знање  као врсни педагог и 
професор а нама остаје успомена на 
нашег драгог колегу и панонског 
морнара па се од њега опраштамо 
стиховима: 

Сјећање на Зорана Радојчина 

(1951 – 2021) 

,,Гледам Банат, Срем  

  и Бачку с Фрушке Горе 

  Гледам тако а у души лом 

  Ту је некад, кажу књиге, било 
море 

  Чекало ме па пресушило. 

Рођени сам морепловац, ко 
Магелан 

 Ил’ још боље ко адмирал Кук 

У равници усред њива губим 
елан 

Насукан у житу морски вук.“ 

МОРУ- Алекса Шантић  

Ала си дивно, ој сиње море! Пучини често шаљем ти 
глед. У теби тајне пјесме се хоре, А срцу моме свака је 

мед.  

Још када мила по теби зора Развије тихи вјетрића пир, 
И спусти на те са чарних гора Свјеж, мио, бујан тај 

цвјетни мир!  

Ти много сличиш срдашцу моме: Сад мирно спаваш, а 
сад си лав! Не трпиш буре које те ломе, На њих се винеш 

разјарен сав.  

Многа те лађа теретом тишти А ти је трпиш, јер 
трпит знаш, Ал' кад ти срце срџбом пропишти Једним 

је махом понору даш;  

Пробудиш твоје громовне вале, А свЈет се чуди сили ти 
тој, Велике лађе и с њима мале, У страни дрхћу гледећ' 

ти бој. 

Па здраво да си, ој сиње море! Радо ти гледам пучине 
лик, Утеби тајне пјесме се хоре - Само им младост 
дочује клик!... 

У прослави Дана школе 

учествују чланови драмске 

секције  под руководством 

проф. Ане Мирјачић и хор са 

проф. Јованом Ражнатовић.  
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Поштоване колеге, 

                                  Драги ученици, 

Тимским радом, у кратком периоду, успјели смо да  уљепшамо и 
побољшамо  атмосферу у којој се одвија живот школе. Пред нама је 
читав сет изазова чија успјешна реализација не зависи само од нас. 
Уважавање образовања у друштву, а самим тим и улагање у школе, 
мора да буде на највишем нивоу. Нашој школи неопходна је 
реконструкција фискултурне сале, опремањe кабинета, увођење 
интернета у читавој згради . Чека нас и адаптација учионица за 
обављање практичног дијела наставе за стручне школе. Oд 
септембра до данас замiјењена су 24 рачунара од којих је 10 донација 
Агенције за изградњу и развој Херцег Новог. Оснаживањем 
информатичке компоненте, добијамо квалитетнији наставни процес. 

Школа мора да буде мјесто које обезбјеђује сигурност и безбједност па је неопходно 
уредити школско двориште тако што би се  поставила ограда и  капија. 

На пољу подизања културе у односима који се развијају у школи, сви заједно морамо да 
радимо. Дрес код који смо усвојили заједно са Ђачким парламентом је тек дио тог 
процеса. Талентовани и даровити ђаци проносе славу и вриједност и школе и града, а 
неријетко и државе.    

 Без високе радне етике, поштовања и тимског рада не може бити добрих резултата. 
Вјерујући у снагу младости и мудрост одраслих, надам се бољим условима за рад и 
бројним успјесима нашег колектива.  

 

      „LUČA“ za odličan uspjeh iz svih 
nastavnih predmeta i primjerno vladanje 
u osnovnoj i srednjoj školi: 

 
VUČETIĆ ANĐELA, IVa 
BULAJIĆ ANJA, IVa 
BULAJIĆ MAŠA, IVa 
MARIĆ IVANA, IVb 
DAKIĆ IGOR, IVb 
STOJANOVIĆ ANĐELA, IVv 
 

          „LUČA“ za odličan opšti 
uspjeh i primjerno vladanje u os-

novnoj i srednjoj školi: 
 
KAPOR SLAVICA, IVa 
KOVAČEVIĆ SARA, IVa 
SEKULIĆ ISIDORA, IVa 
RAŠOVIĆ GALA, IVb 
TODOROVIĆ IVANA, IVb 
ĆURIĆ VALENTINA, IVv 
PETRIĆ ANJA, IVv 
MLADENOVIĆ MILAN, IVv 
MILAK EMILIJA, IVv 
COLIĆ MARIJA, IVv 
LEČIĆ KATARINA, IVv 
BAŠIĆ MARIJA, IVv 
MEDIĆ IVANA, IVtu 
STOJAK ANA, IVtu 
ŽARKOVIĆ ANĐELA, IVtu 
PAVLOVIĆ RADOJKA, IVe 
ZLOKOVIĆ MILJANA, IVe 

САВА ХУТЕР, IIв   -  ПРВО мјесто из математике (категорија I и II  разреда) 

АНДРЕЈ ВОУЧКО, IIб - ПРВО мјесто из енглеског језика (категорија  I и II  разреда) 

МАТИЈА БОШКОВИЋ, IVа - ДРУГО мјесто из енглеског језика (категорија III и IV разреда) 

ИЛИЈА  БАБИЋ, IVа  -   ТРЕЋЕ  мјесто из њемачког језика  (категорија  III  и   IV  разреда) 

МИЛИЦА ГЛУШАЦ, IVб - ТРЕЋЕ  мјесто из италијанског језика (категорија III и IV разреда) 

ЗОРИЦА КНЕЖЕВИЋ, IIIб - ПЕТО мјесто из француског језика (категорија III  и  IV разреда) 

АНЂЕЛА КОВАЧ, IIItu - СЕДМО мјесто из енглеског језика (категорија III  и  IV разреда) 

Nastavničko vijeće je izabralo  

ANĐELU VUČETIĆ, odjeljenje IVa  

za UČENIKA GENERACIJE  u gimnaziji  

za školsku 2020/21. godinu. 

Срећан нам Дан школе ! 

НА ОВОГОДИШЊЕМ ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ ЂАЦИ НАШЕ ШКОЛЕ 

ОСТВАРИЛИ СУ СЈАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ: 

ЧЕСТИТКЕ И ОГРОМНА ЗАХВАЛНОСТ ШТО ШКОЛУ И ГРАД ПРЕДСТАВЉАТЕ  НА НАЈЉЕПШИ  И НАЈБОЉИ НАЧИН, А НА 

ПОНОС ВАШИХ РОДИТЕЉА, ВАС САМИХ И НАС ПРОФЕСОРА КОЈИМА ЈЕ ЧАСТ ДА УHАПРЕЂУЈЕМО ВАШЕ ОБРАЗОВАЊЕ!!! 

G
eneracija  2020/2021. 

Љиљана Карановић, в. д. директора 

ПОНОС НАШЕ ШКОЛЕ 

РИЈЕЧ ДИРЕКТОРА 
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У 
ченички парламент представља 
независну заједницу ученика у којој 
они износе идеје, приједлоге, 

сугестије, али и примједбе, а све у циљу 
побољшања услова наставе и боравка у 
школи. Многи ученици често занемарују улогу 
парламента и мисле да се њихов глас неће 
чути, међутим, реалност је много другачија. 
Нешто више о важности Ученичког парламента 
рећи ће нам његов предсједник, Павле 
Ђуровић. 

Павле, можеш ли нам приближити како 
парламент функционише и како је бити на 
позицији предсједника? 

Свако одјељење бира свог представника који 
равноправно учествује у раду, а тренутно наш 
парламент броји 38 чланова. Сједнице се 
одржавају више пута годишње, а њима 
предсједава предсједник који се бира сваке 
године. Парламент представља јаку везу 
између ученика и школске управе и начин да 
се заједнички проблеми ријеше, а заједничке 
идеје имплементирају. Као предсједник, имам 
одговорност да те идеје представим и да се 
борим за бољи стандард и принципе рада, 
како ученика, тако и професора. 

Да ли вам неко из управе Школе помаже у 
раду? 

Парламент доноси одлуке искључиво вољом 
ученика, међутим, Школа је ту да нам пружи 
помоћ у побољшавању нашег рада. Свакој 
сједници присуствује професорка коорди-
наторка за рад парламента, Татјана Релић, а у 
зависности од потреба ученика, присутни су и 
директор или његов замјеник. 

Какви су досадашњи одговори 
управе на ваше захтјеве и 
приједлоге, на примјер питање дрес 
кода? 

Управа Школе показује све бољу 
сарадњу са парламентом, на чему им 
се захваљујемо. Са пажњом се по-
свећују нашим иницијативама и 
надамо се да ће тако и остати. 
Питање дрес кода ријешено је у јако 
кратком року, чиме је показан утицај 
парламента. Ми смо са Школом 
пронашли заједнички језик и уз 
дијалог се усагласили око измјена 
Правилника о раду школе везаних за 
облачење током боравка у школи. 

 

Да ли парламент сарађује са неким 
другим организацијама? 

Наш парламент постао је дио 
породице свих ученичких парла-
мената у Црној Гори окупљених под 
кровном организацијом, Унијом сре-
дњошколаца Црне Горе. Као делегат у 
овој организацији, износим ставове 
свог парламента, а надам се да ће 
делегата из наше школе бити више. 
Заинтересовани се пријављују на 
конкурс сваког септембра, а 
мандат им траје до завршетка 
средње школе.  

У  плану је организовање Акционог 
дана на којем ће ученици радити код 
послодаваца током једног дана, a  
дневница добијена за тај посао би 
била искоришћена за неки од 
пројеката у школи. 

Шта имаш да поручиш будућим 
члановима Ученичког парламента? 

Охрабрујем све да се укључе у рад 
заједнице која им помаже у 
остваривању својих потреба у школи. 
Парламент вам отвара врата ка новим 
искуствима и могућностима и даје вам 
могућност да унаприједите 
омладински активизам који је јако 
важан у грађењу здравог и напредног 
друштва! 

Хвала ти пуно, Павле, на овом 
разговору. Сигурна сам да ће ваш рад 
бити све бољи и надам се да ће 
нашим ђацима сада бити јасније како 
могу доћи до испуњења својих права. 

Јана Иванишевић, IIa 

Такође су том 
приликом 
посјетили и 
Градски музеј „Мирко Комненовић“, са професорима 
Дијаниом Рогановић, Аном Лековић, Драганом 
Вујичић и Љиљаном Карановић. 

Поводом 13. новембра, 
дана Његошевог рођења, 
ученици IIe и IVe су 
обишли Музеј „Његошеву 
школу“ на Топлој. 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
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Биоинформатика је нова наука која се убрзано развија и представља примјену информатике у биологији. Напредак у информационим 
технологијама довео је до тога да разни програми могу бити изузетно корисни у развоју других наука. Обрада података веома је важна 
приликом нових истраживања у биологији јер обезбјеђује лакши и бржи приступ информацијама. ДНК ланци и протеини имају огромне 

структуре које се тешко могу приказати, али уз помоћ алата у биоинформатичким програмима, све је олакшано, а могућа је и визуализација 
молекула. Промоција ових знања важна је за младе како би лакше одредили свој даљи животни пут. Наша школа је почаствована 

организацијом пилот пројекта школе биоинформатике. Наша бивша ученица и ђак генерације, Катарина Елез, је са својим италијанским 
колегом Марком Антегинијем успјела да Херцег Новом донесе нова знања. Више о свом научном путу 

и оргаганизацији ће нам сами рећи. 

1. Kако сте се упознали са 
биоинформатиком и одакле позив за 
изучавање ове нове науке?  
Катарина: У току средње школе су ме 
највише интересовали биологија и 
програмирање, али нисам знала да је 
могуће ујединити ове двије области. 
Листајући каталог студијских програма у 
Италији, у потрази за идејом шта уписати 
након средње школе, наишла 
сам на магистарске студије 
биоинформатике. Одмах сам 
схватила да ће то бити моје 
будуће занимање. Одлучила 
сам да упишем основне 
студије програмирања, 
сматрајући да ће ми то дати 
бољу основу за 
биоинформатику од основних 
студија биолошких наука. 
Марко: Као и многи ђаци, ни ја нисам био 
сигуран шта ме тачно занима, једино сам 
знао шта не бих волио да студирам. 
Природне науке су ми увијек биле 
најпримамљивије рјешење, a током 
основних студија биолошких наука, развио 
сам снажно интересовање за статистику и 
геномику. Тражећи магистарске студије на 
које бих могао да аплицирам, са 
задовољством сам открио да је 
биоинформатика најбоља опција за 
продубљивање знања из области које ме 
занимају.  

 
 
 
2. Зашто сте изабрали баш нашу Школу? 
Катарина: Циљ школе биоинформатике 
је да пружи корисне информације 
ученицима који немају прилику да чују 

много о овој научној грани. Овај недостатак информација 
је нешто што смо и Марко и ја искусили током 
школовања, иако долазимо из различитих држава. Тако 
смо одлучили да кренемо са обуком у својим матичним 
градовима, и то конкретно у Херцег Новом јер смо у СМШ 

„Иван Горан 
Ковачић“ наишли 
на подршку и 
заинтересоване 
ученике. 

3. Ко је омогућио реализацију 
овог пројекта  и који се 
програми користе приликом 
рада? 
Катарина: Током трајања школе, 
ученици су имали прилику да 
користе алгоритам „BLAST“, који 
обухвата различите програме, 
како би претражили базу 
података која садржи све 
доступне информације о 
протеинима, да конструишу 
филогенетско стабло како би 
идентификовали животињску 
врсту од које потиче форензички 
узорак, да рјешавају протеинске 
слагалице, визуализују 
протеинску структуру те одраде 
виртуелни скрининг уз помоћ 
програма како би пронашли нови 
лијек... Реализацију овог пројекта 
је омогућила организација под 
називом „Western Balkans Alumni 
Association“ која финансира 
пројекте из фондова Европске 
комисије. 

4. Марко, које пројекте планирате да спроведете у 
будућности? 
Марко: Радимо на неколико идеја. У августу 
планирамо да одржимо прву љетњу школу 
биоинформатике, сличне тематике као и овај 
пројекат, такође у Херцег Новом, са циљем да овај 
формат проширимо и на Италију. Учесницима ће 
бити обезбијеђен смјештај, а организоваћемо и 
додатне активности и едукативне посјете. Судећи 
по резултатима анкете, коју смо дистрибуирали на 
нивоу Црне Горе, средњошколци су заинтересовани 
и за школу машинског учења па ћемо се потрудити 
да и то буде један од будућих пројеката. 

 

Павле Ђуровић, IIв 

Подршку пројекту, као и захвалност организаторима, дала је и наша професорица биологије, Славица Жорић:  
Живимо у ери незаустављивог напредовања, али и преплитања науке и информатике. Алати које технологија нуди, постају 
незаменљиви, а некада и једини пут којим ће наука доћи до одговора. Биоинформатика је управо један од тих путева. Заинтересовати 
младе за науку, обавеза је свих нас. Зато је била част анимирати ученике и представљати нашу школу која је партнер у реализацији 
пројекта школе биоинформатике, јединственог не само у Црној Гори, већ и у региону. Позитивна искуства полазника су додатна 
мотивација другим ученицима да се убудуће у већем броју одазову и активно учествују у предстојећим активностима предвиђеним 
овим пројектом. 
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Novembar 2021 -
Ukupno 218 knjiga Februar 2022 -

Ukupno 291 knjiga
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Statistika knijga na čitanju

Prva smjena

Druga smijena

MEĐUNARODNI DAN KNJIGE I 

AUTORSKIH PRAVA - 23. april 2021. 

Povodom Dana knjige, naši učenici, njih 25, učestvovalo je na literarnom 
konkursu „Otvori knjigu, otvori svijet” koji se već 12 godina,  organizuje u 
saradnji naše škole, Gradske biblioteke i čitaonice. 

Uz poštovanje svih predviđenih epidemioloških mjera, takmičenje je održano u 
našoj Svečanoj sali. Učenici su birali između proze i poezije, dajući odgovor na 
dvije teme, obje posvećene jubileju - 200 godina od rođenja Šarla Bodlera. 
Teme je obrazložila profesorica Ljiljana Karanović. 

Prva tema - „Poezija Bodlera, šokantna istina” 

Druga tema - stih Bodlerove pjesme „Uzlet” koji glasi „Srećan je ko može na 
krilima mašte, da se hitro vine u polja svjetlosti” 

Već 12 godina, učenici naše škole stvaraju u okviru ovog konkursa i svaki put 
imamo veoma kvalitetnih radova koji odišu visoko kreativnim stvaralaštvom i 
zavređuju da budu objavljeni u „Iskri”. 

Nagrade u Gradskoj biblioteci i čitaonici je uručio 

v.d. direktora Miloš Radulović. 

U  oblake tamne gurnuo sam nos, bio spreman da pogazim 

ponos za mrvicu svjetlosti, da se vinem, vinuvši poginem za 

jedan trenutak koji bi me odveo vječnosti. 

 Rastao sam negdje, usred jedne bašte, negdje na 
poleđini moje mašte. Često su  tuda vojničke čizme gazile, a 
umjesto mog jecaja svako je slušao bojne trube. Moj mir je 
počivao u haosu. Jedino tada bih osjetio da sam živ. Oči su mi 
služile da gledaju u pod, sluh da slušam laveže pasa, bezmoralnog 
i ružnog stasa, noge da tumaraju pijanim ulicama, a ruke da 
pritisnu svaki misaoni plod. I kud god bih krenuo, nešto bi me 
nazad lancima vuklo. Neka čudna požuda svud po meni prosuta. 
Za sebe mislih ono što su drugi o meni zborili. Teške čizme su mi 
na noge nazuli, mojim pitanjima, koja odgovora nemaju, se rugali 
ni ne pomislivši na to da je odgovor potrebno pronaći. 

 Možda je istina da smo rođeni goli, prazni, neiskvareni, 
ali sve nakon toga smo mogli birati. Ja, rođen kao čovjek, izabrah 
da budem ptica, da nebom jedrim i budem vječita lutalica. Ja, 
rođen kao čovjek, umjesto odora zlatnih, izabrah da posadim 
vinograde nad mojom kožom tamnom, pa da budem priroda, da 
pobjegnem od gradskog smrada. Bivao pogažen hiljadama puta, 
nikada saslušan do samoga kraja, bio mamuran od tuge, gladan 
utjehe. Vječita lutalica koja zbog nečega vene. Mislio sam nekome 
ću postati drag, neko bi zbog mene postao sam pepeljast trag, 
neko bi me, dok šetam ivicama, sebi privukao, neko bi me zagrlio, 
pa tu i ostavio. Očekujući to, samo sam još više otupio. Sve sam 
žarulje, koje služe da dozovu ili upute, ugasio. Sažaljevao sam 
sebe hiljadama puta želeći da neko barem mrvu sebe izvadi iz 
kaputa. Da mi je preda, pa da ta mrva sjemenka postane, ne bi li 
prvim vjetrom bivala kriva za sve lijepo što u meni nestane. Da 
ovaj Gordijev čvor već jednom neko odveže. Da, već jednom, 
neko za mene svakog psa utiša, da me do samog kraja sasluša. I 
evo kotrljam oči, ponovo, mutnim poljima tragajući za nečim o 
čemu ni sam puno ne znam. I dalje nos guram u oblake ne mareći 
previše što ću ga, ponovo, garavog opipati. I dalje gledam u pod, 
slušam vriske sopstvenog haosa. Dogorjele žarulje, koje su nekada 
bakarno- crvenom bojom sjale, uzalud popravljam ne bi li ih, 
nekada, nečije tuđe oči vidjele. Da budu nekome putokaz, da 
budu nekom odredište. I znam, čudesna se snaga unutar mene 
krije, čudesna toplina iz mene neprestano grije. Samo moja duša 
kriva nije što je niko ne prepozna, pa je za sebe odlomi i što se uz 
nju ne pribije. Na kraju, nikoga ni ne krivim. Možda sam nekome 
taman, hladan i zao? Možda se nekome činim kao dotrajao? 
Možda neko sebe ćutka da sam mu potreban? Možda me neko 

sumnjičavo gleda?  

Srećan je onaj koji se među 

ljudima snađe, koji sebe 

pronađe pa odleti svim tim 

poljima plemenite mašte 

nazad među osjećanja 

njegove duševne bašte. Da 

se hitro vine, da vinuvši 

pogine, da nešto postane i u 

vječnosti ostane.                              

CRTICA IZ BIBLIOTEKE 

P ozdrav dragi moji iz toplog kutka, prepunog knjiga. Njihov miris 

opija kao i najljepši parfem. Danas ono što se prije mnogo godina 

smatralo temeljem čovjekovog rasta, razvoja, te proširenja vidika, 

čuvarem znanja, znatno je zanemareno. Prebrodili smo najžešći udar 

Korone - nove pošasti, vratili se sa online nastave i opet čitamo. Pred 

vama je kratak osvrt na vaše čitanje sažet u dva presjeka: 

 Novembra 2021, najviše knjiga na čitanju imali su IVtu (14 učenika) i IIIf (14 učeni-
ka)  

 Februara 2022, najviše knjiga na čitanju imali su IVb (21 učenik), IIIf (16 učenika)  i  
Ie (16 učenika) 

 

Nagrađeni radovi: 

1.Danilo Marić, IVu1— mentor profesorica Dijana 

Roganović 

2.Anja Gušić, Ib—mentor profesorica Danijela 

Gudeljević 

3.Andrija Starčević, Iv—mentor profesorica Ana 

Mirjačić 

Pohvaljeni radovi: 

1.Dejan Vučinić, IVu1—mentor profesorica Dijana 

Roganović 

2.Ksenija Bosnić, Ib—mentor profesorica Danijela 

Gudeljević 

3.Mirjana Luković, Iu1— mentor profesorica Ljiljana 

Karanović 

Žiri u sastavu: profesorice Ljiljana Karanović i Ana 

Leković i bibliotekarka Vesna Dragićević su odluke 

donijele jednoglasno. 
Danilo Marić, IVu1 

Srećan je ko može na krilima mašte, da se hitro vine 

u polja svjetlosti 
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N obelova nagrada za književnost za 2021. 
godinu, dodijeljena je tanzanijskom piscu    

Abdulzarak Gurninu. 
Obrazlažući nagradu, Nobelov komitet je istakao, 
Gurninov „beskompromisan i saosjećajan prodor u 
efekte kolonijalizma. Njegova posvećenost istini i 
odbojnost prema pojednostavljivanju stvari su  
upečatljivi. Njegovi romani odstupaju od stereotipnih 
opisa i otvaraju nam poglede ka kulturološkoj raznoli-
kosti istočne Afrike koja je nepoznata za ljude u dru-
gim dijelovima svijeta.“ 
 Ovaj pisac je do sada napisao 10 romana, a 
među njima je i „Raj” (Paradiso), koji je objavljen 
1994. а govori o odrastanju dječaka u Tanzaniji 
početkom 20. vijeka. Za ovaj roman tanzanijski pisac 
je dobio i Bukerovu nagradu. 

U najužem izboru za ovogodišnju Bukerovu nagradu (književna nagrada za djela napisana na engleskom jeziku), našlo se 
šest autora, a novi laureat je južnoafrički pisac i dramaturg Dejmon Galgut. On je svoju prvu knjigu napisao sa 17 godina, a 
do sada je osvojio nagradu lista „Sunday Times” za svoju osmu knjigu „Arctic Summer”. Njegov roman „The Promise” 
(Obećanje) smješten je u Pretoriju i prati farmersku porodicu bijelaca tokom četiri decenije, koji daju obećanje da će svoju 
farmu ostaviti u nasljedstvo svojoj crnoj sluškinji. 
Nakon vijesti o tome da je dobio nagradu, Galgut je izjavio da je zapanjen i počastvovan i da mu se čini da, iako je prešao 
dug put, ne treba da bude na tom mjestu. Posvetio je nagradu svim piscima iz Afrike i svim pričama koje oni pripovijedaju. 
Ninovu nagradu za najbolji roman objavljen u 2021. godini, dobila je Milena Marković za knjigu „Deca” u izdanju kuće 
„LOM“, saopštio je žiri u sastavu: Teofil Pančić (predsjednik žirija), Marija Nenezić, Branko Kukić, Ivan Milenković i Marjan 
Čakarević. 
„Roman-poema Milene Marković, „Deca“, poetički je iskorak kakav se ni u takozvanim velikim književnostima ne dešava u 
svakoj sezoni. Autorka u nekoj vrsti sumiranja, ali i transcendiranja dosadašnjeg pjesničkog i dramskog opusa, ispisuje po-
tresnu prozu u stihu koja će postati nezaobilazan dio egzistencijalnog iskustva svakog budućeg čitaoca.” 

Ч ланови Библиотекарске секције су са библиотекарком 

Весном Драгићевић и професорицом књижевности Аном 

Лековић посјетили кућу нашег нобеловца Ива Андрића на 

Топлој. О његовом животу у нашем граду и самој кући, као 

изложбеном простору, испричала нам је Јована Вујовић, којој 

се захваљујемо на гостопримству. 

KNJIŽEVNE NAGRADE ZA 2021. GODINU 

КУЋА ИВА АНДРИЋА 
Vesna Dragićević, bibliotekarka 

„Biblioteka i apoteka služe istoj svrsi: liječe bol ljudskog postojanja”. 
- Margarit Jursenar 
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Povodom 700 godina od smrti Dantea Aligijerija i 170 godina od smrti Petra II Petrovića Njegoša, u JU Kulturni 
centar ,,Nikola Đurković“ u Kotoru, održano je književno veče posvećeno ovoj dvojici velikana svjetske književnosti. 

Događaj i program su osmislili i izveli učenici Gimnazije Kotor uz podršku Udruženja Italijana Boke Kotorske. 

Poziv da prisustvuju ovom događaju dobili su i predstavnici naše škole, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno. Bio je to 
lijep povod za druženje mladih, dva susjedna grada, sa svevremenim djelima dvojice književnih genija. 

Naše žizni proljeće je kratko,  

znojno ljeto za njime sljeduje,  

smutna jesen i ledena zima;  

dan za danom vjenčaje se 

tokom,  

svaki našom ponaosob 

mukom:  

nema dana koji mi želimo,  

nit' blaženstva za kojim   

čeznemo.  

Ko će vjetar ludi zauzdati?  

ko l' pučini zabranit kipjeti?  

ko l' granicu želji naznačiti? 

,,Kroz mene se ide u grad 
pakleni, 

kroz mene se ide u bol 
neprestani 

kroz mene se ide među narod 
izgubljeni. 

Pravda mog uzvišenog tvorca 
nakani; 

Božja moć me stvori za kapiju 
ovom jadu  

Uz mudrost i ljubav na istoj 
strani. 

Prije mene ne bi stvari u ovom 
gradu 

što vječne ne bjehu,pa i ja 
vječno trajem. 

Vi što ulazite – ostavite svaku 
nadu!“ 

  

,,Božanstvena komedija“ 

U vremenu rata, borbe za opstanak, podijeljene teritorije i otuđenih 

ljudi, gusti, crni oblaci polako prekrivaju Lovćen. Na njegovim visokim i 

gordim vrhovima budna je samo jedna glava, vladika Danilo.  

        „Biti ili ne biti? “, pitanje koje je okupiralo vladičine misli, kao da je 

postajalo sve komplikovanije. Crnogorcima su velika prijetnja bili Turci, 

međutim, najveću opasnost predstavljali su oni sami. Nesloga i strah 

širili su se među bratstvima poput kuge. Vladika, zajedno sa svojim 

junacima, mozgao je danima, pokušavao je da pronađe izlaz iz te, njemu 

naizgled neizlazne situacije. Poput lavirinta, put ka slobodi i oslobođenju 

imao je mnoštvo hodnika i prolaza, ali samo jedan vodi do željenog cilja. 

Vladika je bio u nedoumici. Ukoliko krene sa istragom poturica, zavadiće 

braću, dozvoliće da kum ubije kuma, otac sina, međutim, ako to ne 

uradi, izgubiće najvredniju stvar koju su crnogorski đedovi ostavili 

nasljednicima u amanet, čast i junaštvo. Rat sa Turcima ne može vječno 

da traje, ali rat sa samim sobom ne može da se završi. Bratsko 

krvoproliće vladici „prsa u tartar pretvara“. Mora donijeti odluku 

dostojnu jednog vladara, da sačuva svoju zemlju, mladost. Obuzimaju ga 

crne misli, košmari. Međutim, baš onda kada Turci misle da vladika 

popušta, on donosi odluku presudnu za Crnu Goru. „Neka bude borba 

neprestana, neka bude što biti ne može“, riječi su kojima je vladika 

Danilo ohrabrio svoj narod, svoje junake. Nada u njemu se nikad nije 

ugasila, vjerovao je u neustrašivu krv koja je tekla malim, ali vrijednim 

crnogorskim narodom. 

 „Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga al’ zube polomi!” 

         Zahvaljujući mudrosti vladike, kao i želji za očuvanjem tradicije i 

slobode, uz mnogo žrtava i suza, Crna Gora je slavila svoju nezavisnost. 

Uprkos nevoljama i preprekama, junaci poput Vuka Mandušića nisu 

izdali zemlju svojih đedova, i tako su ostali zapamćeni u istoriji, pa zato 

za njih, na čelu sa vladikom sa punim pravom kažemo da su se „imali 

rašta i roditi!“ 

Nesanica, dilema i mudrost vladike Danila 

 Jovana Jančić, IIb 

 ,,Luča mikrokozma“ 

Dante i Njegoš 
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Društvene mreže i slobodno vrijeme  

- zavisnost ili stil života?  

Društvene mreže postale su sastavni dio našeg 

svakodnevnog života. Počeli smo sve češće da koristimo 

termin „ Zavisnost od društvenih mreža“  kako bi opisali 

ljude koji provode previše vremena na telefonu, 

društvenim mrežama kao što su Instagram, TikTok, 

Youtube i druge. Kada provodimo previše vremena na 

društvenim mrežama ne samo da to šteti našem 

zdravlju već i našem samopouzdanju zbog različitih 

sadržaja koji nisu uvijek realni. 

Obavili smo anketu u našoj školi da bismo vidjeli kakvo 

je  „stanje“ sa društvenim mrežama kod naših đaka: 

1. Da li smatraš da si zavisnik od društvenih mreža? 

 

 

 

 

 

 

2. Koliko  vremena provodiš na društvenim mrežama? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Koje aplikacije najčešće koristiš prilikom surfovanja 

internetom? 

 

4. Da li je prva stvar koju radiš kad se probudiš 

posjećivanje društvenih mreža? 

 

5. Da li smatraš da na društvenim mrežama 
pokazuješ realnu sliku sebe? 

Većina đaka na ovo pitanje odgovorila je da pokazuju realnu 
sliku sebe ili da je uglavnom pokazuju. Iako smatraju da to 
nije uobičajeno na internetu jer svi žele da se pokažu „bolje“, 
da im je vrijeme ispunjenije nego ostalima ili da postavljaju 
prerađene slike sebe da bi bili „ljepši“ nego u stvarnosti. 

6. Da li misliš da su društvene mreže pomogle ili 
odmogle u odnosima između ljudi i na koji način? 

Analizirajući odgovore na ovo pitanje, đaci su bili podijeljeni. 
Jedni smatraju da su pomogle na način da povezuju ljude bez 
obzira na distancu i da nam pružaju lakši pristup 
informacijama. Drugi da su nam odmogle i da u nama 
stvaraju zavisnost, kada treba da provodimo vrijeme zajedno 
mi ga provodimo na telefonima, takođe da šire mržnju na 
društvenim mrežama i drugima umanjuju samopouzdanje. 
Međutim, većina se ipak odlučila za oba odgovora, da su nam 
i pomogle i odmogle. 

7. Koliki uticaj su društvene mreže imale tokom 
tvog odrastanja? 

I na ovo pitanje bili su podijeljeni odgovori. Većina đaka je 
rekla da su društvene mreže imale veliki uticaj na njihovo 
odrastanje i da su im pomogle da sazru. Dok drugi dio smatra 
da nisu imale uticaj ili nisu imali pristup društvenim 
mrežama, neki i do 8. razreda. 

Ako vam je ipak telefon najbolji način zabave, umjesto na 
Instragramu ili TikToku, provedite vrijeme kvalitetnije. 
Ograničite vrijeme koje provodite uz telefon i na internetu. 
Bavite se aktivnostima koje će prijati vašem mentalnom i 
fizičkom stanju poput šetnje, vježbanja, čitanja, gledanja 
filmova, umjetnosti. Izađite iz virtuelne realnosti i uživajte u 
stvarima koje vas zaista okružuju. Ipak jednog dana će nam 
biti žao ako nismo iskoristili slobodno vrijeme na kvalitetan 
način.                                                                           

 

Andrea Pavlović, Nastasija Vujičić, Nataša Ivović, 
Ksenija Pejović, IIIa  
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Меша Селимовић  

Мехмед Меша Селимовић био је југословенски и српски писац. Рођен је 

26. априла 1910. у Тузли, а преминуо је 11. јула 1982. у Београду. У свом 

родном граду је завршио основну и средњу школу, а 1934. године је 

дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на 

студијској групи српскохрватски језик и југословенска књижевност. 

Радио је као професор у Грађанској школи и Реалној гимназији у Тузли. 

Сарађивао је са Народноослободилачким покретом, због чега је двије 

године провео у затвору. Након рата, свој кратак политички ангажман 

замијенио је професорским звањем у Вишој педагошкој школи. Једна од 

првих инспирација за његово писање је била Народноослободилачка 

борба коју је описао у својој првој збирци приповједака „Прва чета“. 

Његово најзначајније дјело је „Дервиш и смрт“ у ком се кроз дубоке 

мисли и религиозне погледе приказују живот и размишљања људи у 

Босни у 18. вијеку. Књижевни критичари су ово дјело приказали у 

позитивном свјетлу и предложили да се Меша кандидује за Нобелову 

награду за књижевност. Своје стварање је потврдио у роману „Тврђава“ 

гдје упоређује затвореност тврђаве са људским карактерима. Његова 

остала значајна дјела су: „Острво“; „За и против Вука“; „Туђа земља“; 

„Тишина“... Једно вријеме је био и предсједник Савеза књижевника 

Југославије. Добитник је бројних награда међу којима се истичу НИН-ова 

и Његошева. За себе је говорио да долази из муслиманске породице, а 

да је по националности Србин. Својим личним примјером је указао на 

важност мултикултуралности и као космополита  оставио нам наук да се 

међусобно уважавамо. Био је редовни члан Српске академије наука и 

уметности и уврштен је у књигу „100 најзнаменитијих Срба“. Сахрањен 

је у Алеји заслужних грађана у Београду. 

Павле Ђуровић, IIв 

Борислав Пекић 

Борислав Пекић је драмски писац, филмски сценариста и један од 

најзначајнијих југословенских и српских књижевника 20. вијека. 

Рођен је 4. фебруара 1930. године у Подгорици. Преселио се у 

Београд са свега 15 година, гдје је похађао гимназију и касније 

студирао експерименлатну психологију на Филозофском факултету 

Универзитета у Београду. Извјесно вријеме радио је као драматург 

и сценариста у филмској индустрији и био је аутор бројних 

филмова. Према његовом тексту „Дан четрнаести“ снимљен је филм 

који је представљао Југославију 1961. године на филмском 

фестивалу у Кану. Године 1965. објављује свој први роман „Време 

чуда“ којим је изазвао велико интересовање широке читалачке 

јавности и од тада се посвећује искључиво писању. Прије него што 

је објавио роман, пет година је издржавао казну затвора као 

припадник омладинске, демократски орјентисане организације 

СДОЈ. Свој боравак у затвору описао је у књизи „Године које су 

појели скакавци“. Након првог романа, објављује „Ходочашће 

Арсенија Његована“ (1970.) за који добија НИН-ову награду за 

роман године. У њему описује студентске протесте 1968. Пекићева 

остала значајна дјела су „Успење“, „Како упокојити вампира“, 

„Беснило“... Његов роман „Златно руно“ ушао је у селекцију десет 

најбољих романа у српској књижевности од 1982. до 1991. године 

по мишљењу читалаца. Борислав је такође и аутор око 30 драмских 

дјела за позориште, радио и телевизију. Од 1985. био је дописни 

члан Српске академије наука и уметности. Освојио је бројне 

значајне награде као што су Његошева награда, Мајска руковања, 

награда Милош Црњански, награда Удружења књижевника Србије, 

Горанова награда итд. Његова дјела преведена су на више страних 

језика, од којих се истичу: енглески, њемачки, француски, 

италијански, шпански... Упркос неслагањима са властима и 

проглашењем персоном нон грата, Борислав Пекић се својим 

књигама сврстао се у водеће и најплодније југословенске писце. 

Последње године свог живота провео је у избјеглиштву у Лондону, 

гдје је и преминуо 2. јула 1992. године. 

Јана Иванишевић, IIa 
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„Живот је избор, а не судбина, 

јер обичан човек живи како 

мора, а прави човек живи како 

хоће; живот на који бедно и без 

отпора пристаје је бедно 

таворење, а изабран живот је 

слобода. Човек постаје слободан 

својом одлуком, отпором и 

непристајањем”. 

Меша Селимовић 

„Треба гледати право. 

Јер да се хтело гледати иза себе,  

добили бисмо очи на потиљку. 

Треба љубити земљу деце своје, 

а не дедова својих.  

Јер част неће зависити од тога 

одакле долазимо него куда идемо” 

 

 

                             Борислав Пекић 



ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови 

Николај Васиљевич Гогољ (1809 - 1852) рођен је и 

живео у занимљивом добу.  Био је и савременик Пушкина, 

Љермонтова, Достојевског, Толстоја. Његова дела су 

оставила дубок траг у руској и светској књижевности.  

Гогољ је допринео настанку новог језичког стила у руској 

књижевности. Одликује га неупоредива једноставност, 

природност, експресивност и прецизност. Његова прича 

оставља утисак разговора с пријатељем. Велики руски 

књижевни критичар Белински је написао: „Његов језик 

откривао је хумор који одушевљава читаоца. Сви Гогољеви 

изрази брзо су ушли у општу употребу.Сва омладина је 

почела да говори Гогољевим језиком”. 

У његово књижевно наслеђе спада неколико десетина 

прозних дела – новела, драма и песма у прози „Мртве 

душе“, у којој се, као и у драми „Ревизор“, посебно јасно 

испољила сатирична усмереност његовог стваралаштва. 

Занимљиво је да је писац украјинског порекла сва своја 

дела писао на руском језику, али се дух његове мале 

домовине са великом топлином одразио у његовим 

делима, посебно у циклусу “Миргород”, у причама “Вечери 

на мајару код Дикањке” и “Тарас Буљба”. 

Сјајан циклус “Петербуршке приче” обухвата пет кратких 

приповедака, где је реалистичан опис стварног града 

преплетен са мистичним елементима, стварајући нови 

жанр. 

Прича "Нос" нам говори о невероватном случају када се 

истоимени део тела одвојио од свог власника и почео да 

живи самостално. Гогољ је направио дивну, смешну и 

симболичну сатиру. 

У причи „Шињел“ сазнајемо о малом, безначајном и 

несрећном човеку, чије срце није могло да издржи нанети 

бол. 

„Записи лудака” је истовремено тужна и смешна прича, 

написана из перспективе деградирaјуће личности. Можемо 

видети његов очај, смешне наде и луде визије које га све 

више удаљују од стварности.  

Истичући реализам Гогољевих дела, Белински је писао: 

„Гогољ је песник стварног живота“, а сам Николај 

Васиљевич Гогољ је на ову тему говорио овако: „Ако 

пажљиво погледамо садашњост, будућност ће изненада 

показати себе сама“. 

 

Марк Иванов, IIa 

Јохан Волфганг фон Гете (28. август 1749 — 

22. март 1832) био је њемачки писац, 

политичар, пјесник, научник и филозоф, а 

током 10 година и предсједник области 

Вајмар. Гете је био једна од најзначајнијих 

личности њемачке књижевности и европског 

неокласицизма и романтизма крајем 18. и 

почетком 19. вијека. Познат је његов утицај 

широм европског континента гдје су бројни 

музички и драмски комади били инспирисани 

Гетеовим радом и дјелима. 

Његово прво написано дјело је трагедија „Гец 

фон Берлихинген“ уједно је и прво дјело које 

га је прославило. Био је веома плодан на 

пољу драма. Написао их је преко стотину. 

Такође је дао допринос ботаници 

проучавајући функције листова биљака и 

анатомији човјека, анализирајући грађу 

виличне кости. Познат је и по теорији боја за 

које је тврдио да су ствар личне перцепције и 

да нису засноване физички, већ зависе од 

свјетла и угла пада на предмете. Гетеов 

духовни развој се најбоље огледа у лирици. 

Најпотпуније њемачко издање Гетеових дјела, 

писама и дневника испуњава 143 свеске. 

Његов роман „Страдања младог Вертера“ је 

толико моћан да је у ствари надахнуо многе 

младић́е и жене да изврше самоубиство, а 

прича о трагичном Вертеру пронађена је на 

многим њиховим лешевима. Двије његове 

касније драмe „Ифигенија у Бику“ (1787) и 

„Торквато Тасо“ (1790), познате су по 

класичној суздржаности. Међутим, Гетеово 

ремек-дјело је „Фауст“ који се фокусира на 

потрагу за смислом постојања и душе. Фауст 

је убрзо постао опсесија Гетеа који је читаву 

драму радио више од 60 година, а коначни 

нацрт је завршио само неколико мјесеци 

прије него што је преминуо 22. марта 1832. 

Тада му је било 82 године. 

   Наташа Ивовић, IIIa 

                                                                                                             

Сјећање на вјечитог дјечака – пјесника 

Драгана Радуловића  (1950-2002) 

Савремени црногорски пјесник и писац, 

Драган Радуловић, плијенио је својом 

свестраношћу радозналог дјечака. Кроз 

фотографију и сликарске мотиве разоткривао 

је најтананије дијелове своје душе. Причама 

из циклуса „Мали велики“ упућивао нас је на 

мале људе који на својим леђима носе тешко 

бреме одраслих, чиме им је прекинуто 

безбрижно дјетињство.  

Драган топлину носи у свом осмијеху који не 

силази с лица, у његовим очима се доброта 

мијеша са забринутошћу за другара, а 

пружена рука је доказ искреног 

пријатељства. 

„Свијет препун страшних чуда, 

а не схвата моју муку, 

са тобом ћу лакше свуда 

- држи ме за руку.“ 

Тај велики човјек живи кроз пјесме, приче, 
спонтане и саосјећајне емисије, које када 
гледаш сваки пут наново проживљаваш јер 
се у њима препознаје човјечност и људска 
вриједност. 

Драгане, ти си истински херој нашег 
дјетињства, а данашње генерације се 
упознају са тобом захваљујући твојим 
пјесмама у антологијама и школским 
читанкама. 

Магичним ријечима, Драган, суровости 
одраслих супротставља јачину и снагу 
дјетета. 

„Ако ће велики људи и даље као у шали 

 да убијају и да охоло воде рат, 

 ја ћу и даље да останем овако мали 

 и нећу да порастем за инат.“ 

Остао је, до краја, дјечак са стваралачком 
магијом и жељом да овај свијет учини 
бољим.                                                                                                                                                                                                         
   

РЕДАКЦИЈА 
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IZLOŽBA UČENIKA GRAĐEVINSKE ŠKOLE 

U holu škole 21. 12. 2021. godine, održana je izložba radova učenika ll i IV 
razreda građevinske škole. Zadatak je bio osmisliti praktičan i 
ergonomičan dizajn, a zatim ga napraviti u potpunosti od recikliranih 
materijala ili elemenata, tako da njegova izrada košta 0€. Učenici su 
osmislili ukupno 11 elemenata: kafe stolove, namještaj za odmor i mobilni 
nosač računara. 
Organizovano je i glasanje, pa je sama izložba pretvorena u malo 
takmičenje kako bi učenicima bilo zanimljivije i kako bi bili što kreativniji. 
Postojale su tri kategorije za glasanje: najljepši dizajn, najbolja 
prezentacija i najudobniji element. Glasanje je bilo omogućeno za sve, 
kako za učenike, tako i za profesore. 
Svaka grupa je imala priliku da prezentuje svoj rad, neko pomoću audio-
vizuelnog zapisa, dok je neko to učinio pomoću svoje mašte i snalažljivosti 
u tom trenutku pred publikom. U oblasti najljepšeg dizajna, prvo mjesto je 
pripalo kafe stolu, koji je napravljen od drvenog točka za kablove. 
Djevojke ll razreda su predstavile sjajnu kombinaciju dekupaža i 
izlomljenog stakla. 
Učenici IV razreda su osvojili dva prva mjesta u oblastima najudobnijih 
elemenata i najbolje prezentacije sa kaučom od drvenih paleta. Momci i 
djevojke su se zaista potrudili da nam to prezentuju na simpatičan i 
originalan način. 
U sklopu ovog projekta učenici su imali priliku steći praktična znanja u 
izradi elemenata enterijera, kao i vještine samoorganizacije, planiranja 
vremena, materijalnih resursa i rada u timu. 
Mentor u ovom projektu bila je profesorica arhitektonske grupe 
predmeta, Jasenka Prlja. 
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Hana Kuč, IIgr 

Форум млади  и неформална едукација је у сарадњи са 
шведском организацијом IOGT NTO  реализовао дио 
пројекта и за наше ученике на тему  “Препознавање фактора 
и узрока конзумирања алкохола међу младима у Црној 
Гори”. 

На едукативној радионици коју је водила социолошкиња 
Биљана Радовић, учествовале су двије фокус групе. У 
интерактивној форми од ученика могли су се чути ставови 
везани за проблем алкохолизма међу младим људима. 



ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови 

Salon vina 
 

U okviru 53. Praznika mimoze održan je 3. Salon vina u 
hotelu Lazure. Ukupno se predstavilo 40 izlagača iz Fran-
cuske, Italije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, 
Sjeverne Makedonije i Crne Gore. 
Oba dana, koliko je i bio otvoren Salon vina, učenici 
prvog i drugog razreda ugostiteljske škole su učestvovali 
u usluživanju vina i hrane. Najveću pažnju su posvetili 
usluživanju posebnog vinskog menija, koji je bio priprem-
ljen za vinsko veče, održano drugog dana Salona vina. 

Fešta od naranče 
 

Dana 12. februara 2021. godine, učenici ugostiteljske,        
turističke, ekonomske i građevinske škole, učestvovali  su 
u donatorskoj akciji.  
Naime, u okviru Fešte od naranče organizovana je de-
gustacija slatkih proizvoda koje su pripremili neki od 
najboljih hercegnovskih gastronoma. Donatorska slatka 
trpeza koju su aranžirali i prezentovali naši učenici bila je 
izložena na terasi Gradske kafane. Prilog prikupljen toga 
dana namijenjen je za kupovinu aparata za  ultra zvuk  
Opštoj  bolnici  Meljine. 

  

ART & CRAFT 

 
Poslije duže pauze, ART & CRAFT se ponovo 
aktivirao. Naravno, opet u humanitarne svrhe. 
Članovi preduzetničkog kluba su učenici 
preduzeća za vježbu, u grupi profesorice Minje 
Ivanović, koji su se rado odazvali pozivu nevla-
dine organizacije „Ruke” i učestvovali na Fešti 

od naranče , 12.2.2022. godine. 

Ovog puta smo zajedno sa maturantima 
ekonomske, turističke, građevinske i  
ugostiteljske škole, kao i sa drugarima iz dru-
gog razreda ekonomske i prvog ugostiteljske, 
podigli svoj glas za očuvanje Opšte bolnice 
Meljine.  
Takođe, tu su i učenici: 
Aleksandrov Jelena, Kujović Edna, Bošković 
Ognjen, Lipovac Mihailo, Kurdulija Nina, Lučić 
Anastasija, Krivokapić Danilo, Jovanović Mar-
ko, Lijanić Mirjana, Đurković Anastasija i Gu-
bert Ana koji su donirali tortu zajedno sa 
maturantima turističke i građevinske škole. 
Pored nas, srednjoškolaca, Herceg Novi je još 
jednom pokazao koliko zna biti jedinstven ka-
da se radi o Opštoj bolnici Meljine ili Institutu 
„Dr Simo Milošević”.  
Zahvaljujemo se donatorima koji su nam 
pomogli da uspješno realizujemo naše          
aktivnosti. 
NAŠE MALO NEKOME MNOGO ZNAČI!                                                   
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 EGIPATSKA KNјIŽEVNOST 

 Staroegipatska književnost ima svoje početke u rađanju ljudske civilizacije i predstavlja najranija 

poznata književna djela. Egipćani su bili prva kultura koja je razvila književnost kakva je poznata u 

današnje vrijeme, odnosno u vidu knjiga. Egipćanima značajno mjesto u životu zauzima ljubav i naročito 

ljubavna poezija kroz koju su stari Egipćani izražavali svoja najiskrenija osjećanja. Staroegipatska 

književnost nas oduševljava, kako zbog načina izražavanja, tako i zbog načina na koji su drevni Egipćani 

doživaljavali ljubav, jer je ljubav zapravo ono što je njih  vavezivalo tada, kao što povezuje i nas. 

 

Ljubavna poezija drevnog Egipta 

 

Tako mi je lijepo kad si uz mene, 

Mene koju je tvoje srce odabralo, 

uskratih li ti zagrljaj il’ nježnost, 

Kad me u mojem domu posjećuješ? 

Tko da mi zabrani da uživam s tobom? 

Kad poželiš da moja bedra i moje grudi miluješ, 

Moje ti ruke to spriječit’ neće. 

Zagrli moje grudi 

I one će te obilno nagraditi. 

Divan je dan u tvojem zagrljaju... 

Ljubav mi tvoja prožima tijelo. 

 

Ljubav moje drage 

 

Ljubav moje drage na drugoj je strani. 

I između nas je rijeka široka. 

Želim doći do nje. 

Ali se krokodil na pijesku pružio. 

Silazim u vodu 

I gazim valove. 

Moje srce nemirno je poput bujice, 

Ali je voda čvrsta kao tlo pod nogama. 

Jer me ljubav moja učinila neranjivim 

I ona je vodu kao i mene začarala. 

Pripremila  Andrea Proročić, Ib 
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РЕЦЕПТ БЕСМРТНОСТИ 

    Свет у коме живимо је невероватно многостран и 

разнолик. Свака гранчица, камен и кап воде су његов 

јединствени део, који ни најталентованији мајстор неће 

моћи да поново створи. Можда је једини фактор који 

спаја свако живо биће, фактор којег једни нису свесни, а 

други се целог живота боре са његовим решењем, јесте 

смрт, односно страх од њеног доласка. 

   Захваљујући науци, већина ствари које су нам раније 

биле несхватљиве претвориле су се у елементарно 

објашњиве појаве, које су готово одмах након открића 

престале да занимају сиву масу. Смрт, чак и у нашој ери, 

остаје на пиједесталу најмистериознијих тајни 

универзума и не планира да ово топло место препусти 

другим неоткривеним и мистичним темама. Зашто је то 

тако? Како су веровали класици антропологије Макс 

Шелер, Џорџ Фрејзер и Бронислав Малиновски, страх 

од смрти је основно људско осећање, односно, у 

извесном смислу, једноставно је неодвојив од људске 

природе. Зато су људи током целог свог постојања 

тежили, теже и настојаће да добију формулу 

бесмртности да би се коначно ослободили свог највећег 

страха и стекли највећу моћ. 

   У нашем свету је кроз историју постојало више 

концепата бесмртности, али данас нас занима само 

један, можда једини прави - концепт симболичке 

бесмртности. Према овом концепту, не умире само 

физичко тело, већ и душа, док човек наставља да живи у 

туђем сећању, у својим творевинама, поступцима. Сада 

се сетите имена било које историјски важне личности, 

на пример Наполеона, Ајнштајна, Катарине Велике. Сви 

ови људи су некако утицали на наш свет и настављају да 

„живе“ и после смрти у сећању генерација, у 

уџбеницима и музејима. Али, да ли се неко од вас сетио, 

на пример, Питагоре или Декарта? Ако није, онда је 

узалуд, јер за разлику од владара, генерала, па и 

научника, управо они, односно филозофи, свакодневно, 

али  безимено утичу на нас. 

   За многе је филозофија бескорисна и застарела, 

понекад је чак ни не сматрају науком, већ скупом 

„лудака“ који су успешно побегли из психијатријске 

болнице. Па, ово је ваше мишљење и можда ће се 

касније чак испоставити да сте у праву. Али ето ироније! 

Одговарајући на питање: „Шта је филозофија?“, ви 

нисте ништа друго до филозофирали, иако једноставно 

не разумете филозофију у потпуности. Оно што је још 

интересантније јесте одговор који је дошао из уста 

америчког писца и историчара Хенрија Брукса Адамса у 

цитату „Филозофија су неселективни одговори на 

нерешива питања“, у време када сте мислили да је ова 

теза независна од било чијег мишљења. „Све ново је 

само добро заборављено старо“ – ово је један од главних 

принципа симболичке бесмртности, који нас 

свакодневно неприметно погађа. 

 Друга важна идеја овог концепта се рађа из прве. 

Главна ствар се не састоји у томе да створите или 

кажете нешто ново, главно је да ваши НОВИ 

изуми, мисли или филозофија НЕ постану добро 

заборављена СТАРА. 

   По нашем схватању, оснивачи филозофије су 

древни грчки мислиоци, од којих је први Талес, 

који је тврдио да је сав живот настао из воде (ова 

теорија након више од две хиљаде година и даље 

је једна од највероватнијих теорија о пореклу 

живих организама!), али то се догодило само зато 

што је Талес први поменути мислилац у историји, 

али зар је помињање стварно непобитан доказ да 

је Талес први филозоф човечанства и да је управо 

он изнео своју теорију о животу рођеном у води ? 

Наравно да не! Проблем је у томе што можда 

никада нећемо сазнати ко је заиста први поставио 

питање смисла живота, када се то догодило и 

какво је та особа имала мишљење о томе, што 

значи да упркос његовом, можда, невероватном 

уму и необичном разумевању света, овај човек 

никада неће стећи своју заслужену симболичку 

бесмртност. 

   Шта да радимо? Може ли чак наш најискренији 

и највреднији рад остати непримећен? Хоће ли 

све што смо урадили једноставно нестати како 

време пролази? Да ли је све што радимо 

бескорисно? Наравно да не! Да, можда не знамо 

име првог филозофа на свету. Да, вероватно, 

никада нећемо моћи да сазнамо какав је човек 

који је први схватио како  користити ватру. И да, 

вероватно још нећемо знати огроман број имена 

људи који су толико променили свет. Суштина је 

да слава имена није једнака стварном значају 

особе. Главно је шта је успео да постигне, јер 

достигнућа чак и непознатих људи се не могу 

изгубити – она ће утицати на нас вековима, чак и 

ако не знамо за то. 

   До каквог закључка се може доћи након све ове 

збрке? Тај закључак је сасвим једноставан, као и 

друге брилијантне ствари у нашем свету – треба 

да живите тако да имате по чему да останете 

упамћени, било да се то заиста деси или не. 

Управо да би се оставио макар неки минимални 

траг на овом огромном платну живота, свакога 

дана  требали бисмо нечему тежити. Сваки дан 

требамо покушати да видимо нешто добро и лепо 

у свету и сваки дан бисмо требали  живети на 

такав начин да за нас не постоји страх од смрти.  

   Шта мислите, да ли ћете ви успети да постанете 

бесмртни? 

 

 

 

Викторија Тепикина, IVa 
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MEDIJI I MEDIJSKA PISMENOST 

   

 Novinarska i nastavnička profesija imaju mnogo 
dodirnih tačaka. I nastavnici i  novinari imaju publiku kojoj 
se obraćaju, publiku koju trebaju informisati, obrazovati, 
podstaći na razmišljanje,  uključiti njihove emocije, izazvati 
empatiju, ali i  zabaviti i  razonoditi. I mada su obje profesije,  
one su istovremeno i poziv, koji je nemoguće dobro 
obavljati bez potpune posvećenosti, strasti, stalnog  
učenja i  ličnog ulaganja.   

 Isto tako, novinari i djeca imaju mnogo toga 
zajedničkog - strast za istraživanjem,  zainteresovanost za 
druge ljude i događaje,  maštu, radoznalost i pregršt 
avanturističkog duha. Vještine i  sposobnosti potrebne  
dobrim novinarima razvijaju se od ranog djetinjstva. Želja  
za čitanjem i  sposobnost  analize pročitanog, vještine 
vezane za pisanje,  iznošenje vlastitog mišljenja, argu-
mentovanje,  sposobnost postavljanja dobrih pitanja sa-
mo su neke od njih. Dobri novinari stvaraju se još u  školi, 
uz pomoć vještih nastavnika. 

 U javnosti, a onda i  među djecom, postoje  različiti 
stavovi i  uvjerenja vezana za novinare  i  novinarski poziv. 
Neki od njih su pozitivni,  a neki nisu. Ipak, mediji  su 
neizostavan dio  naših  života, a novinari profesija koja ima 
veliki uticaj  na ono što mislimo, živimo i radimo. Stoga je  
više nego važno djeci približiti novinarski  poziv na pravi 
način. Cilj je da ih učinimo boljim,  zainteresovanijim                
konzumentima  različitih medija, kao i to da neki od njih 

požele  novinarstvo odabrati kao mogući budući poziv. 

 Shodno tome učenici: Ivović Nataša, Stanković 
Bojana, Jelić Tara, Andrea Seferović i Anđela Spaić,   
zajedno sa svojim predmetnim profesorima Ljubomirom 
Ljubisavljevićem i Anom Leković, prisustvovali su radionici 
„Kako provjeravati činjenice“ u organizaciji Instituta za 
medije u Podgorici. Cilj radionice bio je da učenicima, koji 
su zainteresovani za medijsku pismenost i novinarstvo, na 
interaktivan način predoči značaj provjere činjenica ali i 
da ih  upozna sa opštom ulogom medija.  Učenicima je 
predočeno koliko je zapravo važno da razvijaju kritički 
odnos prema medijskim informacijama koje konzumiraju, 
provjeravaju pouzdanost istih, kao i informacija koje se 
afirmišu putem društvenih mreža. 

Ana Leković, profesorica 

Mape uma su izuzetno jednostavan i efikasan način za pamćenje i 
razvrstavanje velikog broja informacija u našem mozgu.  Uz pomoć 
ovih mentalnih mapa možemo produbiti naše vještine pamćenja i 
lakšeg povezivanja gradiva, kao i shvatanja stvari na drugačiji i 
kreativniji način.  

KAKO FUNKCIONIŠU 
MAPE UMA? 

Postoji više vrsta mapa uma i svako 
može izabrati onu koja mu najviše 
odgovara. Među tim vrstama 
imamo onih koje koriste slike,   
simbole ili riječi. Sve ove vrste ima-

ju nešto zajedničko - granaju se iz centra. Šta to znači? U centru se nalazi glavni pojam koji 
se grana na ostale teme, koje se potom granaju na manje važne pojmove. Sve ove 
pojmove ili riječi možemo predstaviti pomoću crteža ili asocijacija koje naš mozak brže 
usvaja. Crtaju se  u boji kako bi se stvorila iluzija trodimenzionalnosti, koja pomaže da 
slika ostane duže u sjećanju. Mape uma ne moraju biti standardnog izgleda, već mogu biti 
drugačijeg, kreativnijeg, pojedincu primjerenijeg izgleda. 

Na fotografiji desno vidimo primjer mape uma, nastale na času crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i 
književnosti  dok se obrađivalo djelo Nikolaja Vasiljeviča Gogolja - ,,Šinjel‘’.                                                                                                

   Sofija Vujičić,  Ib  i  Andrea Proročić, Ib 

M   A   P   E     U   M   A  
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Na likovnom konkursu „Računajte na nas“ (12.7.2021.) učenici naše škole osvojili su tri ravnopravne nagrade: Natalija Zloković, II 

razred gimnazije, Ema Popović i Mirko Radojičić, I razred gimnazije. Pohvaljeni su radovi Lee Vujović i Nine Petrović, I razred 

gimnazije,  kao i radovi Nikole Stojanovića i Stefana Kulinovića, učenika građevinske škole. 

Zahvaljujemo se našim učenicima i profesorici Ksandri Popović što na ovaj način predstavljaju vrijednosti naše škole. 
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Ispred crkve Sv. Spasa na Toploj 

Željeznička stanica na Škveru 

Staro porodilište ispod Forte Mare 

 

Kuća Marka Miljanova, preko puta parka 

 

Ilijin park, Igalo Ilijin Park, Igalo 

 

 

 

 

 

Kuća Iva Andrića, Topla Dvorište Muzeja 

DA LI STE ZNALI? 
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Željeznička stanica na Škveru 

Staro porodilište ispod Forte Mare 

Trg Belavista 

Kuća Marka Miljanova, preko puta parka 

 

 

 

 

 

 

 
Kod Peraških vrata 

 

Na raskrsnici ispod Starog grada 

Stara Škola na Srbini 

 

Zgrada pored gradske pijace 

Staro pozorište  

(Stara Muzička škola) 

 

 

Iza crkve Sv. Jeronima 

 

Kod Magarećih vrata 

Porta Manastira Savine Dvorište Muzeja 

DA LI STE ZNALI? 

Ivan Goran Kovačić 
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Likovni  konkurs „Kina kao inspiracija“, održan od 01.11. do 01.12.2021. 

godine  organizovala је Konfučijeva učionica, na Fakultetu za menadžment, 

u saradnji sa Institutom Konfučije (UCG). Pored srednjoškolaca iz Tivta i 

Kotora, učestvovali su i učenici naše škole. 
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II   
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CC   
II   
JJ
AA   

 K I N AK I N A   

2.mjesto – Natalija Zloković, IIIb 

3.mjesto – Sofija Vujičić, Ib 

4.mjesto – Lara Kovačević, IIIb 

5.mjesto – Ana Marija Copolla, Iv 

6.mjesto – Anja Gušić, IIb 

7.mjesto - Bojana Stanković, IIIa 

8.mjesto – Sanja Đurić, IIIa 

Inspirisani kineskim 

motivima, njenom istorijom, 

filozofijom, geografijom i 

kulinarstvom, učenici su, u 

saradnji sa profesoricom 

Ksandrom Popović, pokazali 

svoje umjetničke domete i 

postigli zavidne rezultate:  
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Daleko od zavičaja 

Živjeti daleko od zavičaja nije za svakoga. 
Morate imati veliko srce, dovoljno veliko da 
bude kofer za sve što nosite sa sobom: 
Radosti i tuge, familiju, prijatelje, prošlost, 
sjećanja. 
 
Otkucaji srca kucaju jače kad dodirujete    
zemlju koja vam ne pripada ili kada liježete u 
kuću koja nema miris vašeg djetinjstva. 
Često na neudobnom jastuku gledate u pla-
fon, pitajući se gdje ste to došli i kuda to 
zapravo idete? 
 
Jednostavno,  postepeno se navikavate da svi 

prijatelji više ne mogu biti kao tvoji, grad ne 

može biti tvoj. Pa čak i poslije duže godina. 

Morate imati veliko srce, tako veliko da 

možete napraviti mjesta za nove stvari. 

 

Srce koje se ponekad boji da su ga drugi zabo-

ravili, jer sadašnjost vlada njihovim životima 

kao i tvojim. Srce se na trenutak zaista 

zaustavlja. Zaustavlja, zbunjuje, samo se osmi-

jehnite sebi i kažite: Idemo dalje!!! 

 

Jer  kad jednom iz zavičaja odete, umjesto da 

krenete prema cilju, vi spontano hodate pre-

ma sudbini. Vašoj sudbini. Samo tako 

razmišljajući se može lakše podnijeti daljina 

vašeg rodnog mjesta i udaljenost najmilijih.                                                                                                                       

Luna Supić, IIIg  

Ide neki pogrešan gas 

Eto ne znam.. 
Reci mi je li i tebi tužno 
Kada vidiš da je imati 97 
Postalo nužno. 
 
Ili ti je možda više ružno 
Što su svi nekako isti 
Po nekoj copy-paste listi… 
 
Ne znam.. 
Jel’ ružno ili tužno 
Kad ideš sa bilo kim na bleju 
Jer nemaš nikakvu bolju ideju. 
 
Što ne možeš da se upoznaš sa nekim drugim 
bićem, 
A da nije prozvan lujkom ili narkićem. 
 
Jel’ i tebi to tužno ili više ružno? 
 
Ajde što nema ljubavi ni u zraku, 
Jer svi će prije ,,trebu’’ laku, 
To nekako možemo i da shvatimo, 
Al’ ovo da sad i prijateljstvo moramo da platimo 
To mi nikako nije jasno. 
 
No, sad je kasno. 
Kasno je za spas, 
Živi se danas neki progrešan gas. 

  Luna Supić, IIIg  

Daj vremena vremenu 

Kada sačuvate tanjire i čaše od loma, 
Ne znači da ste daleko od jednog nervnog sloma. 
Kada uspijete da prećutite sve što biste rekli 
Jer znate da su tako drugi vaše emocije opekli. 
Kada poslije svega vjerujete da postoji  
neka zadnja nada 
Da luta pustim ulicama malog grada, 
Kada naučite da trpite tri puta više 
I da preplačete sve to za četiri tona tiše. 
Kada u mraku 
Pustite suze da teku 
A nikoga više nije briga, 
Tada pročitana je i vaša knjiga! 
Tek onda naučite da pustite  
sve svojim tokom da teče 
Da od emocija ipak postoji nešto preče. 
Tada možda čudo ste izveli 
Neku drugu osobu u sebi ste sreli. 
U suštini svi dobijemo koliko možemo podnijeti 
Tek na kraju biramo koliko ćemo odnijeti. 
Sve u svemu, rješenje postoji! 
Svako bar malo može svoju sudbinu da kroji. 
Sačekaj još malo, ne zavijaj sve u crno 
Daj vremena vremenu, polako, zrno po zrno. 

Luna Supić, IIIgr 

Poruka za Dan zaljubljenih 

Svaki dan kad te vidim, 
srce mi kuca od sreće. 
Personalitet i duša čista 
kao sjajna iskra. 
Slatkog si lica, dobrog srca 
i imaš jako divan dar. 
Kad te vidim i čujem, 
u srcu osećam da lebdim 
na nebu. 
Nije mi lako da ti kažem 
to u lice, pa se nadam 
da će ova porukica da ti 
kaže ko sam. 

Andriana Danilović, IIgr  

Tuga   

(Inspirisano Čehovljevom istoimenom crticom) 

Tuga je osjećanje koje dušu mori, 
još je teža kada se o njoj ne govori. 
Tek kada je nemaš kome reći 
teret na duši je još teži i veći. 
 
Na srcu i duši taj teret stoji,  
težina ne može da se izbroji.  
Kad ga nosiš sam on je sve teži, 
samo pritiska i nikud ne bježi. 
 
Veća je tada tjeskoba i muka , 
kada ničija nije ispružena ruka. 
kada se ne može podijeliti tuga, 
kada nemaš ni brata, ni druga. 
 
Ne slušaju ljudi šta neko ima reći, 
kao da bi na njih tuga mogla preći. 
Neće da podijele teret bar malo, 
jer im za druge iskreno nije stalo. 
 
Nije im stalo da li neko pati  
i ne žele ga ni saslušati. 
Ne žele čuti ni djelić priče  
jer ih se to zaista ne tiče.  
 
Zanimaju ih samo sopstvene stvari, 
ne žele da im nešto sreću kvari, 
u stvari za druge niko ne mari, 
ima od toga i važnijih stvari. 
 
Kome čovjek da se okrene kad je sam? 
Kad mu je u samoći pretežak dan?  
Kad je izgubio nekoga svoga, 
i kada je nesrećan zbog toga.  
 
Među ljudima ima raznih ćudi, 
Vjerne su životinje bolje od ljudi. 
One svoga vlasnika razumiju iako 
pričati ne umiju. 
 
Uvijek su tu kada nama treba, 
makar tuga bila do neba.  
Njima teško slušati nije, 
njihova duša čistotom grije. 
 
Život je smjena tuge i sreće, 
I sve  se u životu okreće, 
kao što se mijenjaju dani i noći 
jednom će tuga i do tebe doći. 
 
Treba drugome pružiti ruku, 
podijeliti s njim teret i muku. 
Topla riječ kao sunce zrači, 
razumjeti nekog mnogo znači. 
 
Moje srce može druge da sluša, 
jer  mi je važna jedino duša. 
Najvažnije u životu je čovjek biti, 
kad je teško ne treba se skriti. 

Jovana Potkonjak, Ift 
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ИСКРА 63 

                Сам назив ,,Проклета  авлија“ асоцира нас на тамни бездан у којем 
се налазе људи несрећних судбина. 
               Тематика овог дјела, врло је инспиративна. На један изузетан 
начин су приказани симболи пролазности и безначајности овог свијета. 
Ћамил као једна интелектуално афирмисана личност  био је жртва 
околности које су тренутно биле утицајне, али суштински тривијалне. 
Систем вриједности који се тада вредновао и по диспозицији поштовао 
није дозвољавао плурализам мишљења. У таквом тоталитарном систему 
није било мјеста за Ћамила и људе попут њега, који су били посвећени 
науци, своји, знатижељни, екстравагантни… Много боље су пролазиле 
особе које су се служиле кардиналним неистинама како би фасцинирале 
околину, неко попут  Заима. Вријеме које је фра-Петар провео у авлији, 
колико год да је било тешко, свакако му је донијело велико искуство 
самим тим што је упознао  различите профиле људи као што су лукави 
Карађоз, уплашени Бугари, докони и причљиви Хаим…  
                  Роман ,,Проклета авлија“ нас подстиче да превазиђемо пуку 
пролазност и да схватимо да живот нису само неке егзистенцијалне  
потребе. Једино је вриједно оно што остане иза нас, борба за општи 
интерес. То је оно што ће нас учинити посебнима. ,,Покољења дјела суде, 
што је чије дају свјема“. 
 

 
 

 
Као што у књижевности кроз средњу школу корачамо кроз књижевне 
епохе, тако и Мерсо у роману „Странац“ гази у све већи бесмисао живота. 
Апсурд најчешће изједначавамо са бесмисленошћу, јер апсурдом 
сматрамо било који поступак или реакцију чији врхунац или остварење 
нема апсолутно никакав валидан ефекат. 
Овај роман се сврстава у пример филозофије апсурда јер филозофским 
приступом једино можемо донекле да се приближимо унутрашњем ставу 
главног лика. Зашто га је страх да шефу каже да ће бити одсутан због 
мајчине смрти? Зашто изговара извините док му то саопштава? Који је 
разлог због којег се виђа са Маријом ако је не воли и не жели да се ожени 
њоме? Како може тако хладнокрвно да испали још четири метка у већ 
мртву особу? 
Сазнавши да му је мајка умрла, писац нам јасно указује да Мерсо 
равнодушно прихвата ситуацију. У једном моменту у монологу је исказао 
да никада и није имао теме за разговор са мајком. Још већа туга је, што он 
теме за разговор није имао ни са ким. Отуђен је био од свега и свакога; 
нико га није познавао до сржи. Он својом монотоношћу живота није имао 
добре односе ни са комшијама,  боље рећи, није их ни имао.  
 

 
 
Та монотоност се одражава и у томе да и објективни посматрач може да 
га опише карактерно и да не погреши: својеглав, незаинтересован, 
отуђен, насилан. Не разуме суштину и богатство склапања пријатељства, 
али зато насиље подржава, а то управо видимо када хладнокрвно одлучи 
да убије Арапина, а потом испали још четири метка. 
Из дана у дан, показује колико му живот није битан, што је најжалоснији 
апсурд. Не труди се, не прашта, не воли, не свађа, не мири, не виче, не 
скаче, не ломи, не дивља. Као да не постоји, а то је, свакако бесмислено. 
Једини моменат који можемо проценити да се такорећи понаша, односно 
да показује људску егзистенцију је адреналин који не обуздава и због тога 
почињава убиство. А затим, апсурд за апсурдом, бива осуђен и приведен 
због својих поступака у односима са својом мајком. Занемаривши угашен 
живот, осуђују човека за оно што јесте радио, али је то потпуно 
бесмислено у концепту суђења за почињен грех. 
              Сагледавши из објективне перспективе живот и поступке 
господина Мерсоа, сложила бих се са изреченом казном коју је у књизи 
донео суд. Мислим да му овај апсурд на земљи не би недостајао, и да 
ипак на том неком другом свету, више не би био странац. 
 

Тијана Павловић, IVa  

СОФКИНА ТАМНИЦА 

Некад су најопасније ствари оне које гледамо као дар или врлину. Љепота 
која може красити човјека, може и разорити његово биће. Лако можемо 
постати робови судбине коју условљава физички изглед. Полако и несвјесно 
постајемо само храна њених потреба а тијело нам није ништа више од једне 
обичне тамнице. Примјер роба свог тијела је Софка из романа „Нечиста 
крв“. Софка је била изузетно лијепа дјевојка и раскош њене љепоте никога 
није остављала равнодушним. Сама је била свјесна свог изгледа и чињенице да је била најљепша дјевојка у Врању. Знала је да је ниједан мушкарац није 
достојан. Пуна самопоуздања и одважности, Софка је имала унутрашње борбе у своја четири зида. Упозната сa судбином своје породице и „нечистотом“ 
која је текла венама њених предака, мислила је да је путеност управо та нечистота која тече њеним. Дјевојчица која је била само свједок несретних 
судбина своје породице, прерасла је у дјевојку, свјесну своје „нечисте“ крви. Важећи за најљепшу дјевојку, сви су ишчекивали да сазнају за кога ће се 
удати. Али чином којим је отац, због немаштине и јада, продао за дјечака од дванаест година, срушени су јој снови о принцу на бијелом коњу каквог је 
она замишљала. Није више била личност, са жељама и надама, већ љуштура, лијепо лице и тијело које је посматрано као парче меса за продају. Њено 
тијело за њу је била тамница. Доживљава пораз јер против своје воље улази у брак са дјечаком и тиме постаје жртва патријархалне средине у којој је 
одгајана. Жена је робиња и не пита се са којим мушкарцем жели да подијели постељу. Као удата жена, Софка је била послушна и одана. Муж ју је 
поштовао све док није сазнао да она са њим није у браку због љубави, већ новца. Од тада, он се према Софки опходио окрутно , вара је и туче. Упркос 
његовом безосјећајном опхођењу, она не одлази сматрајући да је то њена казна због „нечисте крви“. Батине које јуначки трпи мало ко би издржао, али 
својим подношењем Софка као да показује да сада није ни битно шта ће бити са тијелом, кад је већ душу изгубила. Софка проживљава трагичну судбину 
свог подређеног положаја у патријархалној кући. Све што јој се десило усрећило је многе, сматрајући да је кажњена за висину са које их је гледала. Али, 
највећа казна била је та да физички изглед и њена бескрајна љепота нису више важне, јер се у сопственом тијелу осјећа као у тамници. Утамничене су 
жудње за личном срећом, закопана љубав и протраћен живот. Прихвата судбину, препушта се безнађу и њен живот чини само вјечита туга и патња. 

Настасија Вујичић, IIIa 

ТРАГИЧНА КРИВИЦА АНТИГОНЕ 

Који је смисао живота кад смрт чека свакога од нас? Шта је оно што наш 
живот ипак чини вриједним? 
Свако од нас је некада размишљао о овим питањима и свако има свој 
одговор на њих. Антигонин смисао, животни покретач, била је њена 
љубав према својој породици. Она јој је давала снагу да сваки дан иде 
напријед. Када већ није могла спријечити рђаву судбину својих 
најмилијих, била је спремна жртвовати себе не би ли њихове душе 
пронашле спокој. Онога тренутка када је схватила какво недјело Креонт 
планира, знала је да мора урадити све да га заустави. Љубав према брату 
била је толико јака да је нијесу плашиле све казне овога свијета којима су 
јој пријетили. Братову душу могла је спасити само она, ако буде 
неустрашива и одлучна. Без премишљања отишла је до тијела вољене 
особе и посула је земљом. Стражари, у страху за сопствене животе, били 
су приморани да је одају охолом владару. Тијело је поново разоткривено. 
И поред свих забрана и пријетњи,  сестрино срце није могло да дозволи 
да тијело њеног најмилијег буде раскомадано од стране лешинара. 
Поново долази до несрећног брата и опет га сахрањује. Овог пута је 
ухваћена. Није јој било жао што умире јер је знала да није постојао други 
пут. Само је ово било исправно. Тако Антигона, због искрене сестринске 
љубави, губи свој млади живот. 
Сада реците, да ли је љубав коју је осјећала према свом брату њен 
гријех? Да ли је то што је урадила све за некога ко јој је најближи заправо 
њена кривица? Или је можда њена највећа грешка то што није могла 
допустити да некоме буду укинута најосновнија права? Антигона се 
борила за виши циљ и зато је била неправедно кажњена. Сваки човјек 
има своја права која морају бити испоштована по било коју цијену и она 
је то знала. Њен највећи гријех био је то што је вољела. 
Мислим да смо Антигона и ја заправо сличне. Ја, такође, имам два брата 
и знам да је сестринска љубав најјача и једноставно бих била спремна да 
умрем за њих. 

    Mилица Рајевић, Ia 
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О     К  Њ  И  Ж  Е  В  Н  И  М     Ј  У  Н  А  Ц  И  М  А ... 

Никола Прњат,  IVe 

МОТИВ ПРИЧЕ И ПРИЧАЊА У ДЈЕЛА “ПРОКЛЕТА АВЛИЈА” 

ГОСПОДИН МЕРСО НА ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ 



ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови 

 

Pobuna junaka Romantizma 

Mi, ljudska bića, smo oduvijek bili društvena bića, i samim tim smo razvili određene 
norme u našim društvima.  Iako je bilo mnogo revolucija u društvu tokom istorije,  
obratićemo pažnju na jednu važnu pobunu u književnosti – Pobunu junaka 
Romantizma. 
Većina nas se, tokom školovanja, upoznala sa ovim likovima. Prvo što bi vam ,,zapalo 
za oko“ jeste da su većina emotivni. To može, recimo, biti ljutnja i umor od bogatog 
života Čajlda Harolda, dosadnost gradskog života i skrivena tuga kod Onjegina ili tuga 
Aleka zbog izgubljene ljubavi. Ali svi ti primjeri i likovi imaju nešto slično – osjećaju se 
suvišnim. 
I ta suvišnost, kao i svjetska bol koju oni osjećaju, su katalizator za ovu pobunu. Većina 
njih su se usprotivili normama društva kada se ogorčenost i dosada u njihovim 
dušama (metaforički) previše nakupila. Evgenije je napustio svoju bogato ukrašenu 
kuću koja je simbolizovala njegov tadašnji način života, i pošao u selo gdje se nastanio 
u jednostavnijoj kući, koja je odisala nekadašnjom slavom. Čajld Harold, iako sam po 
tadašnjim standardima plemić, je bio ogorčen i mučan takvog života, toliko da nije više 
htio ostati u svojoj zemlji, osjećajući da mu (možda) to više nije dom. 
Ali zašto sada, pitate se? Zašto se ovakva pobuna javila tek sada? Pa, morate razumjeti 
da, iako su mnogi ovi likovi bili u povoljnom socio – ekonomskom stanju, većina 
tadašnjih autora nijesu. Primjere ne treba ni daleko tražiti. Đura Jakšić je mislio da će 
kao pisac biti barem poštovan; ali ne, on je odbačen od strane društva i ostavljen da 
truli kao jesenje lišće osjećajući se, po surovoj ironiji, kao suvišan. Vuk S. Karadžić, 
intelektualni svjetionik balkanskog društva tokom 19. vijeka, je istjeran zbog sitničavih 
kleveta i agendi koje su ga smatrale nepotrebnim, pri čemu je morao naći utjehu i 
pomoć kod savremenika. 
I, da li je na kraju njihov pokret uspio? U početku ne. Ali smatram da su uspjeli da 
dotaknu naša srca i pomogli nam da razumijemo koliko su neshvaćeni književnici tada 
bili. 

Planeta Zemlja nam je svima dom 

 Današnji svijet kreće se mnogo brzo. Iz dana u dan otkrivamo 
nove stvari, pravimo nove izume i konstantno radimo na tome da idemo 
naprijed, bez osvrta nazad. Koliko je taj fokus na što brži i veći napredak 
zapravo dobar, saznaćemo. 
 Vjerujem da je ljudska vrsta nekoliko hiljada godina  unazad 
bila u mnogo manjoj opasnosti nego što smo mi sada. Život u skladu sa 
prirodom omogućio nam je toliki napredak, sve do danas. Postali smo 
sebični i više ne gledamo da prilagodimo svoje potrebe prirodi, već 
prirodu prilagođavamo sebi. Svakodnevnim životom sve više 
ugrožavamo prirodu, pa samim tim i sebe. Koristimo resurse koji nam 
nisu neophodni, samo zato jer smo u poziciji da možemo. Uče nas kako 
je sve konačno i kako svemu dođe kraj, kažu kako je ljudski život samo 
minut u vremenu, ali to ne znači da u tom minutu trebamo biti sebični. 
Upravo taj jedan minut u vremenu koji imamo, može da pomogne ili 
šteti narednim generacijama, hiljadama godina  unaprijed. Ovaj enormni 
uticaj koji mi, kao vrsta imamo trenutno dovodi u opasnost biodiverzitet 
planete Zemlje, što direktno utiče na naš opstanak. Određene vrste su u 
opasnosti od izumiranja jer jednostavno ne mogu da se prilagode novim 
uslovima života koje smo im mi stvorili. Kao što smo praktikovanjem i 
uživanjem u svemu što savremeni svijet nudi doveli planetu u opasnost, 
tako manjim navikama u svakodnevnom životu možemo pomoći. 
Reciklaža je veoma važna karika za naš dalji napredak jer se na taj način 
štede resursi i energija. Smanjeno korišćenje plastike, nošenje metalnih 
ili staklenih flaša koje nisu za jednokratnu upotrebu, nebacanje hrane, 
korišćenje gradskog prevoza, štednja vode, manja konzumacija mesa...  
Sve od navedenog ne predstavlja preveliko odricanje u našem 
svakodnevnom životu, a znatno bi moglo da doprinese poboljšanju 
trenutne situacije.  
 Promjenom ličnih stavova, sigurna sam da bismo promijenili i 
svijet. Naš manji doprinos i doprinos svakog pojedinca, na lokalnom, 
državnom ili globalnom nivou, zaista dovodi do promjene i čini mnogo. 
Dalji napredak vidim samo ako stavimo očuvanje prirode kao primarni 
ljudski prioritet i sva nova otkrića i izume prilagodimo prirodi, a ne sebi.  

                                                                                                  

Šetajući s Holdenom 

Uh, kako je život nekad težak. Oko mene je toliko ljudi, a ni sa kim ne mogu pričati. 
Posmatram njujorške ulice. Kad sam ih gledala na fotografijama, izgledale su tako 
živo, bučno i srećno zato što se u njima nalazi mnogo ljudi. Danas nije tako. Čak su 
i moje misli bučnije od njih. Galamu u glavi mi prekida mladić koji 
nezainteresovano sjeda pored mene. 
Tišina koja je vladala među nama nije bila neprijatna, ali svakako sam je htjela 
prekinuti. „Kako se zoveš?“, upitala sam. Nekoliko trenutaka me je iznenađeno 
gledao, a zatim reče: „Ja sam Holden. Holden Kolfild.“ Kako čudno ime! „Zašto je 
uvijek svima važno kako se zovem? Nikad me niko nije pitao treba li mi zagrljaj ili 
pakovanje žvaka? Ljudima je važnije moje ime od mojih osjećanja...“, izgovorio je 
ovo veoma tužno, a ja sam htjela da mu pomognem, pa rekoh: „Holdene Kolfilde, 
ti si od danas moj prijatelj! Pođi sa mnom u obilazak Njuorka. Ovom gradu zaista 
nedostaje sjaj!“ „Dobro, ali znaj da nisi zanimljiva“, odgovorio je, a nije ni znao da 
nisam ni pokušavala biti zanimljiva. 
Šetali smo. Nakon nekog vremena me je pitao šta želim od života. Nisam znala da 
mu odgovorim. Šta želim od života? „Želim da budem srećna.“ „Šta te sprečava da 
sada živiš srećno?“, njegova pitanja su me bacala u duboko razmišljanje. „Ljudi. 
Ljudi mnogo lažu. Govore ti ono što misle da želiš da čuješ.“ „U pravu si. To me 
izluđuje. Ljudi uvijek misle da ti govore apsolutnu istinu, kad samo govore jedan 
njen dio. I djeca me izluđuju, ali na drugačiji način. Djeca mi uvijek kažu ono što 
misle. Ti mali pametnjakovići se nikad ne foliraju...“, pričao je mnogo o djeci i 
odraslima. Čudno je to što je ista tema mučila i mene. Kako se mali, iskreni ljudi 
pretvore u odrasle robote koji razmišljaju na isti način? Baš kao da svi igraju 
različite igre, ali po istim pravilima! Kako im život postane tako jednoličan? „Šta ti, 
Holdene Kolfilde, želiš od života?“ „I ja želim da budem srećan, ali moja sreća ne 
leži među ljudima. Ja želim biti lovac. Želim biti lovac u žitu koji će loviti djecu i 
štititi ih od svijeta odraslih. Želim pronaći nešto što će mi pokazati da ni taj svijet, 
svijet odraslih, nije tako loš. Ja sam lovac u žitu. Tražim nešto što ne mogu 
pronaći...“ Uh, kako je život nekad težak. Razmišljam o onome što mi je rekao. I ja 
želim sačuvati dijete u sebi, ali nisam uplašena. Ne plašim se odrastanja. Kad 
budem odrasla osoba, biću odrasla osoba sa duhom djeteta! 
„Holdene, moraš pronaći svrhu svog života...“ „Svi traže nekakve svrhe, ali ja želim 
samo da živim, bez obaveza i kajanja. Muka mi je od toga što nemam hrabrosti da 
budem apsolutni niko.“ Napetost našeg razgovora su prekinula djeca koja se 
vraćaju iz škole. Negdje sa njima izgubio se Holden. Negdje sa njima izgubila sam 
se i ja... 
Holden, iako je izgledao starije, ponašao se kao dijete. Naučio me je da, i kada 
odrastemo, možemo čuvati dijete u srcu. Njujork je tada, opet, dobio svoje boje, 
zvukove i mirise. Sve je bilo kao na srećnim fotografijama, a ni život više nije bio 
težak... 

Sofija Vujičić, Ib 

Ženski likovi u Puškinovim delima 

         Tatjana i Zemfira su na prvi pogled dva sveta koja nikad neće ostvariti 
blisku povezanost, ali sve treba posmatrati sa neke druge tačke gledišta. Ona 
tačka koja je dovoljno jaka da zadre u dubinu i shvati psihološki profil ova dva 
kompleksna lika. 
         Neukrotiva Zemfira, sa svojom bujnom kosom i sjajem u očima ponosno 
je nosila cigansku krv, stvorenu od strasti, poletnosti i slobode. Svako ko bi je 
video mogao je razumeti nju na osnovu njenog izgleda. Međutim, kod Tatjane 
se ne bi moglo reći isto. Njen lik je plašan, miran i setan, ali i ona je želela 
slobodu, samo je preduzela različite mere u želji da je dobije. Za razliku od 
Zemfire, Tatjana nije imala mogućnosti da ide srcem, jer je pre svega svesna i 
nikad ne bi razumela niti živela turbulentnim načinom života, jer je odrasla u 
patrijarhalnoj zajednici, gde su očevi vodili glavnu reč. Oni su bili ti koji su 
postavljali svakakva rigorozna pravila koja nisu dopuštala, pogotovo ženskoj 
deci, nikakav izliv nežnosti, jer bi odmah bile kažnjene javnim mnjenjem. Sa 
druge strane, Zemfira je odrasla uz oca koji nit je imao niti je želeo paziti na 
nju i opravdao ju je uvek mirnim tonom, dok je  ona činila svakakve grehove. 
Tužno je što on to nije činio jer ju je razumeo, već nije želeo da je izgubi, svoju 
ćerku jedinicu, koja njemu odudara od „prokletog ženskog roda“. One su 
volele gradske mladiće, „suvišne ljude“, ne zbog njihove materijalne situacije, 
već zbog priča koje su im budile radoznalost, ali njihove ljubavi nisu na grad 
gledale istim očima. Oni su bili zasićeni, a one su im služile kao beg od 
realnosti. Suprotnosti se privlače, ali potrebna je zrelost da bi opstala. Upravo 
ovo je bila kap koja je prelila čašu, jer niko to nije posedovao sem Tatjane, 
koja je uspela da izađe iz kobnih strasti dostojno i verno. Njihovi „izabranici“ 
Aleko i Onjegin nikada nisu voleli, ma koliko puta to ponovili, jer oni ne umeju 
da vole. Njihova ljubav je strast, koja potiče od straha da ne budu 
zaboravljeni, što je Zemfiru i Tatjanu razaralo. Zbog razlika u načinima života, 
svaka je htela da reši problem, na njihov jednostavan način. To je u 
Zemfirinom slučaju završeno tragičnim putem, Tatjana je ipak izišla živa, ali ta 
rana će ostati da peče tokom čitavog života. 
         One će večito biti pamćene po svojoj hrabrosti i želji za slobodom. 
Zemfira je ta koja ide srcem, a Tatjana glavom, ali treba naći zlatnu sredinu. 
Ona će nam pomoći da se odupremo kobnim strastima i ne doživimo tužnu 
sudbinu „ Puškinovih  ćerki „. 

                                                          Ana Ranđelović IIa 
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Milica Karadžić , IIIa gimnazija 
Šta te je podstaklo da se 
prijaviš na razmjenu? 

Oduvijek sam sebe 
smatrala osobom koja 
je spremna za nova 
iskustva i izazove. 
Moglo bi se reći da mi 
je dosadila ova naša 
monotonost te sam 

željela upoznati drugu kulturu, 
ljude i način života odnosno 

školovanja… Roditelji su uvijek bili tu za 
mene i kako sam pričala o želji koju sam u to 
vrijeme, dugo nosila, bili su tu - kao i uvijek da 
me podrže. Podstakla me je želja za nečim 
novim, upoznavanjem nove kulture, jezika i 
stvaranje novih prijateljstava... 

Koje su prednosti odlaska u Ameriku iz tvog 
ugla gledanja? 

Trenutno sam u Nju Džerziju, što je skoro 
8000 km udaljeno od svega što sam do tada 
poznavala i moram priznati da je to veliki 
korak za nekoga, ali definitivno vrijedan. 
Vjerujem da će se isplatiti kroz razna iskustva 
i saznanja koja inače ne bih mogla steći tako 
jednostavno. Ovdje sam već oko pola godine i 
iz svog dosadašnjeg boravka mogu reći da je 
ovo definitivno plus za nastavak školovanja. 

Koja su bila tvoja očekivanja prije odlaska? 

Prije samog odlaska očekivala sam da ću 
mnogo toga naučiti, ali i prvenstveno poraditi 
na vlastitim kompetencijama kao što je 
usavršavanje engleskog jezika i same svoje 
ličnosti. Mogu reći da su me entuzijazam i 
uzbuđenost vodili kroz sve ovo i da su još 
uvijek tu… Uzimajući u obzir da sam u 
Ameriku došla sama, poprilično brzo sam se 
snašla - pridružila sam se klubovima i 
sportskim aktivnostima sto je automatski 
dovelo do toga da stvorim nova prijateljstva. 

Kako bi opisala svoje dosadašnje 
iskustvo? 

Tokom  vremena provedenog ovdje, 

družeći se sa ostalima koji su čitav svoj 

život proveli u ovom okruženju, shvatila 

sam da je vrlo bitno znati gdje dolazim, 

ali i da nikada ne smijem zaboraviti ono 

što jesam. Standard je drugačiji kao i sam 

način života i baš sve ovo me je podstaklo 

na istrajnost odnosno upornost za 

izvršenje vlastitih snova i ciljeva. 

Koje su razlike sa našim životom ovdje, školskim sistemom..? 

Školovanje je drugačije, sve je modernizovano, knjige više nisu u upotrebi već se 
sve obavlja na “chromebook-ovima” i preko google classrooma. Profesori uvijek 
imaju vremena nakon školskog dana da ostanu za dodatnu pomoć, ma koliko  
trajalo što mi se veoma dopada…. Imam osjećaj da učenici u ovim školama imaju 
više slobode i da mogu ispoljiti svoju kreativnost na načine koji možda kod nas 
ne bi bili prihvaćeni. I da, ormarići postoje. Hrana je  drugačija , takođe , ali nije 
teško navići se - sve se zasniva na tome šta ko voli - italijansku, kinesku, 
meksičku… sve je dostupno… 

Jesi li imala priliku da vidiš nešto drugačije što bi se moglo nazvati kulturnim 
šokom? 

Imala sam priliku da prisustvujem nečemu sto oni nazivaju “Spirit week”. To je 

pet dana u sedmici u kojima se oko škole događaju razne tematske aktivnosti 

koje obično imaju za cilj podstaknuti školski duh ili osvijestiti određeni događaj 

sto je kod nas bila sedmica jesenjeg plesa koja se naziva “homecoming (hoco)” 

Svakog dana se određuje drugačija tema kao na primjer: Teacher student swap 

(kada se profesori oblače kao učenici i obrnuto); Bring anything but a backpack 

day (u školu je dozvoljeno da se donese sve sem ranca bila to šerpa, kutija, 

mikrotalasna, fioka… ako sve može da stane u to i služi kao ranac - odobreno 

je!; Pajama day (dan kada se nose pidžame (mada većina njih ih nosi i bez ovog 

dana svakodnevno u školi)) i još mnogobrojne aktivnosti koje su propraćene 

utakmicom američkog fudbala SVAKOG petka do kraja sezone. 

Kada je riječ o vannastavnim aktivnostima, kako si se tu pronašla? 

Sport je veoma bitan u američkim školama jer dosta učenika baš na osnovu toga 

dobija stipendije potrebne za fakultet. Ja sam se lično uključila u odbojku koja je 

trajala od septembra do novembra… i mogu reći da sam se pronašla u tome i da 

je bilo  korisno kada dođe do poznanstava.. Nakon što se sezona završila, 

pridružila sam se klubu za skijanje koji je aktivan već jedno dva mjeseca počev 

od decembra i trajaće sve dok ima snijega… Još nisam sigurna šta ću raditi u 

ostatku godine ali prilično sam sigurna da će to biti “Track and field” što čini 

višeatletskih vještina, mada do tada ima vremena tako da sam se trenutno 

fokusirala na sadašnjost. Mnogo vremena provodim u školi, s obzirom na to da 

časovi traju po 55 minuta i vannastavne aktivnosti koje uslijede nakon školskog 

dana, gdje se uglavnom desi da napustim kuću u 7 ujutru, a vratim se oko 18 

časova  pri čemu ne napuštam školu jer se sve odvija u njoj. 

24 



ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови 

Ana Vlaović, IIIa gimnazija 

Ko može da se prijavi i kako? 

Za program razmjene mogu se prijaviti učenici I, II i III razreda srednje škole. Ja sam se prijavila preko 
agencije “ISEM“ iz Podgorice. Proces je bio predugačak ali vrijedan. Sve 
detaljnije informacije mogu se naći na sajtu agencije. 

Šta planiraš nakon završetka ove školske godine? 

Nakon trećeg razreda, planiram da završim četvrti razred gimnazije u 
Herceg Novom i nakon toga upišem stomatološki fakultet. 

Kada je riječ o vannastavnim aktivnostima, šta ti je privuklo pažnju? 

Stvar koja je meni posebno zanimljiva su školski sportovi. Djeca se bave 
sportovima (golf, tenis, atletika, plivanje...) koji su uključeni u njihov 
školski raspored i koji ulaze u njihov prosjek. Sportove shvataju veoma 
ozbiljno, donekle ozbiljnije od obrazovanja. Konkurencija je veoma 
velika. 

Koje su razlike u školskim sistemima? 

Mislim da svi imaju predrasude kada su u pitanju američke škole. Iako 
jesu mnogo lakše od naših, učenje je zanimljivo i prilagođeno učenicima. 
Ima dosta opcija kada su u pitanju časovi i učenici su u mogućnosti da ih biraju na osnovu svojih 
interesovanja. Na primjer, na času anatomije smo već nakon par časova bili u mogućnosti da seciramo pacove 
i na praktičan način primijenimo ono što smo naučili. Profesori su veoma opušteni i uvijek spremni da izađu u 
susret. 

Jedina stvar na koju je trebalo više vremena da se naviknem je trajanje škole. Čas traje sat i po vremena, tako da 
škola završava u 16 časova. U školi se provede cijeli dan, pogotovo ako ste dio 
nekog tima ili sekcije. Nataša Ivović i Ksenija Pejović , IIIa 
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L I N G V O 

DIVENTARE UNA STELLA 

. 

In qualsiasi momento; 
Al giorno soleggiato 

quando godiamo alla veranda, 
 

O alla notte scura 
quando guardiamo cielo come lavanda, 

Vogliamo fare bella figura 
e diventare una stella.  

 
Saremo scrittori, attori, 

chissà, forse dei famosi pittori? 
Forse il futuro dev'essere tecnologia, 

ma molti dicono, è la bugia! 
 

Non solo arte è radiosa scrittura, 
così solo vogliamo fare bella figura 

e diventare una stella. 

  
 
 

Pavle Đurović, IIv 

   Di che cosa pensate 
quando si parla della 
vita oggi? Qual è la 
prima cosa che vi viene 
in mente? Se si 
pensasse un po’, si 
renderebbe conto che 
qualunque risposta è 
discutibile. Grazie al 
grandissimo 
cambiamento della vita 
quotidiana, la mia 
risposta sarebbe 
sicuramente “poca 
profondità”.  
Ecco perché … 
     Negli ultimi anni è 
stato notato che l’ansia, 
tristezza e solitudine 
sono aumentati. Come 
mai è vero se ci sono le 
reti sociali con cui 
possiamo interagire e 
restare in contatto con 
gli amici. Penso che 
l’internet sia una spada 
a doppio taglio. 
Nonostante si può 
comunicare con tutti, 

ventiquattro ore al 
giorno, maggioranza si  
sente vuoto. Secondo 
me, il motivo sarebbe 
irrealtà. La vita 
sull’internet non è 
uguale come la vita 
reale. Molte persone lo 
dimenticano. Sulle reti 
sociali si possono 
vedere la bellezza, la 
felicità, il lusso, l’amore, 
le amicizie e così via. 
Tutti sono in grado di 
scoprire e sapere tutto 
delle altre persone. È 
normale che le persone 
non condividano brutte 
parentesi della loro vita 
per tutti da vedere. 
Però la gente fa 
pubblicità di sé stessi in 
modo più bello e 
positivo. Così si creano 
obbiettivi e standard 
irreali e presto o tardi la 
gente diventa ansiosa, 
associale, infelice e 
poco profonda.  
Internet ci offre valori 
sbagliati e così 

diventiamo superficiali 
e insicuri.  
 
Le informazioni che si 
trasmettono non 
devono essere sempre 
valide e questo è 
pericoloso perché 
abbiamo moltissima 
fiducia nelle reti sociali. 
Penso che un altro 
pericolo sia certamente 
online violenza che crea 
ancora più problemi per 
la nostra salute 
mentale. Per quanto si 
riguardano le reti 
sociali, penso che ci 
siano più svantaggi che 
vantaggi. Sono giunta 
che qualcosa si debba 
cambiare perché 
l’abuso delle reti sociali 
diventa insopportabile. 
Temo che la situazione 
possa diventare solo più 
peggio a causa di veloce 
sviluppo della 
tecnologia, ma chissà 
cosa sarà. 

  Sind wir heute mehr verbunden als früher 
und was für eine Rolle spielen die soziale 
Netzwerke in unserem Alltag? 
Soziale Netzwerke haben gute und schlechte 
Seiten. Heute sind soziale Netzwerke so 
erfolgreich, weil jeder sein kann, wie er 
gesehen werden möchte. Die Möglichkeit, 
mit jemandem in Kontakt zu bleiben der 
hunderte Kilometer weit weg ist, ist einfach 
unglaublich. Neue Informationen breiten 
sich schnell aus. Fast alles is verfügbar und 
den Leuten fehlt der Mut nicht, ihre 
Meinung oder Status auf Instagram, 
Facebook oder Twitter zu posten. 
Die soziale Netze können einen enormen 
negativen Einfluss auf das Leben haben. Falls 
wir zu weit gehen und nicht gut auf die Zeit 
aufpassen, kann der Mensch ein Sklave der 
Netzwerke sein. Netzwerkfreunde dürfen 
richtige Freunde nicht ersetzen. 
Sei immer aufmerksam, wenn du soziale 
Netzwerke benutzt, weil die Zeit wie im Flug 
vergeht. Genieße das Leben, denn es hat ein 
Ablaufdatum. 

 

Social media has 
become a huge part of 
our lives. Every 
generation today is 
familiar with social 
platforms and can’t 
even imagine how 
people lived without 
them a hundreds of 
years ago. 
Because of the 
importance we have 
been giving this issue 
over the past years, it 
became unnatural not 
to have accounts on 
these platforms. Not 
posting about your life 
every day is like you 
do not even exist. 
Avoiding spending all 
day on the internet, 
presenting your life, is 
associated with being 

antisocial. Every day, 
every nice dinner in a 
restaurant, outfit you 
wear when you go 
out, place where you 
spend your holiday 
and every second of 
your private life can’t 
stay very private if it’s 
on the internet. Why 
would one stranger on 
the internet want to 
see what I am eating, 
wearing or who I am 
spending Friday night 
with? Why do we feel 
like we have to show 
others how much fun 
are we having, if 
that’s really the case. 
Am I really having fun 
even if some people 
who follow my 
account on social 

media can’t see it? So, 
did it really happen if 
there is no evidence 
on the internet? 
 After a night out, I am 
going home alone. 
With my own 
thoughts and personal 
experience of it. 
Because it is reality. 
Even if no one saw 
it ,or every follower of 
my account did. I do 
not need to feel the 
pressure of putting 
every bit of my life on 
the internet. It is my 
life and I live it 
without anyone’s 
opinion about it. 
  
 
 
 

Nastasija Vujičić, IIIa 
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Milica Glušac, IVb 

If u didn’t post about it, did it really happen? 

Instagram: Sì o No? 

Einfluss der sozialen Netzwerke 

Ilija Babić, IVa 
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Zorica Knežević ,IIIb 

Pronađi date riječi: amica, amor, animal, ars, bibliotheca, caput, 

cervix, color, dies, disciplina, error, familia, humus, ius, iustitia, 

lac, lex, lingua, lux, machina, mare, mensa, natio, oliva, phanta-

sia, puella, res publica, rosa, schola, victoria, vinea, viola, vva.     

 A M E V A R E S P U B L I C A 

N R C V O U L P U V I N E A A 

I L O A R L D I E S B C N P U 

M H X S M V I O L A L A L U X 

A R N Q A I S V L H I B V T S 

L A C T Y H C R A U O V I U S 

I U S T I T I A O M T I Q S P 

N A T I O I P G E U H C A C I 

G O F A M I L I A S E T N H C 

U V H X Q E I O Y S C O L O R 

A S A P I E N N T M A R E L I 

S P H A N T A S I A A I X A T 

C E R V I X L N A M P A O C B 

M M A C H I N A C O Y R P I A 

C A R P E E R R O R D S I E M 

Kada si pronašao/la date riječi 

u prvom i drugom redu ćeš pronaći prvu sentenciju. 

Njen prevod je “moja greška”, a na latinskom ona 

glasi  --_ _ _  _ _ _ _ _ 

u jedanaestom i dvanaestom redu nalazi se sledeća 

sentencija. Njen prevod je “pametnome je dosta”, a 

na latinskom ona glasi  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

u poslednjem redu se nalazi poslednja sentencija. 

Njen prevod je “iskoristi dan”, a na latinskom ona 

glasi  _ _ _ _ _  _ _ _ _ 

Anđela Popović i Kristina Gardašević , IIIa 
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1. pas 

2. 1. lice jednine prezenta 
glagola sum, esse, fui 

3. jedan od dvojice osniv-
ača Rima(onaj kog je brat 
ubio) 

4. tijelo 

5. superlativ prijedloga 
infra 

6. oko 

7. voda 

8. cvijet 

9. prilog gdje 

10. prijatelj 

11. brod, lađa 

12. boginja Junona 

13. prilog isto tako, takođe 

14. 2. lice jednine prezenta 
glagola sano, 1.(sanare) 

15. nada              

Luka Dedijer,  IIa 

Social media, anxiety 

and  the “fear of falling 

behind “ 

It was my twelfth birthday. I 

came back from school and 

my parents surprised me with 

the best gift I could have 

wished for at that time. My 

first phone, a thing with cute 

games, virtual people and pop 

music. I thought my life was 

finally fulfilled, but it was ac-

tually just the start of a down-

hill road. 

I was not the first, nor the last 

person to get hold of this form 

of technology in my class. 

Everyone had already known 

about the popular people on 

the social media, so it was 

natural that I joined it too. But 

it was different. I didn't get it, 

I didn't get why all my friends 

adored certain people, and 

hated some other. Why did 

everyone care about likes and 

views of their photo-shopped 

posts? And, at that time, I 

experienced my first fear – 

getting left out. 

Now my profile page had pic-

tures of cute animals, quotes 

from bestselling books I had 

not read and me doing abso-

lutely nothing in the school 

park. I was not panicking any-

more. I had updated media 

and was following all the 

“important“people there. But 

something was always missing 

– I never got much attention. 

What would a pre-teen do to 

make their internet life better 

than follow the trends? There 

was no answer to my ques-

tion, besides me getting tem-

porary hair loss. 

Then summer started, and my 

family went for a vacation in 

the mountains. There we had 

no internet, so, I was totally 

disconnected from the social 

media. A break from it was 

really helpful, but at the same 

time I knew I was going to 

miss a lot. Deep down I felt 

scared to come back to it, but 

I had to. There was no point in 

having a phone without all the 

mainstream news. And I could 

not get in the position of not 

knowing what's happening 

again. When I came back all 

the “knowledge” I had was 

useless. People moved from 

old things and found new 

marionettes to admire. That 

feeling of burden also came 

back, but I had no idea of how 

to fix it this time. Everyone 

had already been so ahead of 

me and I felt that there was 

no point in running a race 

without a prize. Does prize 

even exist if we keep running 

after everything that popular 

kids tell us? The only thing I 

knew was that I had no 

chance of ending my run. 

The difference between 

twelve-year-old me and me 

now is visible in all the 

knowledge I got from the 

society, people and media. 

We were put in a situation to 

act mature while still too 

young. Nobody knew what 

was right, but everybody 

knew that they didn't want to 

miss out on anything. That's 

the No.1 rule that hasn't 

changed in years of the inter-

net. We think that we'll miss 

on something one day with-

out the social media whereas 

it is the real life that's expiring 

with every moment we spend 

with our phones rather than 

ourselves. 
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 Projekat Eko-škole u našoj školi 

Eko-škole su međunarodni program kojim se mladi 

podstiču na aktivno uključivanje u brigu o svom okruženju. 
Program se realizuje najprije u učionici, zatim u nivou 
škole i na kraju podstiče promjene u lokalnoj zajednici. Cilj 
Eko-škola je uključiti učenike, nastavnike i lokalnu 
zajednicu u jedinstvenu cjelinu i djelovati u cilju zaštite 
životne sredine. Eko-škola razvija osjećaj odgovornosti i 
njeguje održiv način razmišljanja koji se može primijeniti u 
svakodnevnom životu. One predstavljaju izazov učenicima 
da se uključe u rješavanje problema životne sredine gdje 
se mogu vidjeti opipljivi rezultati. Eko-škola je alat za 
upravljanje životnom sredinom, resurs za učenje i 
podsticanje osjećaja odgovornosti i posvećenosti prirodi. 

Program se počeo realizovati od 1994. godine u Danskoj, 
Njemačkoj, Grčkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Projekat Eko
-škole u Crnoj Gori je počeo sa djelovanjem 2016. godine, 
a godinu kasnije je započeo i u našoj školi. Tokom tog 
perioda realizovano je više od 50 aktivnosti. U junu 2019. 
godine, naša škola je dobila Zelenu zastavu, čime je 
priznata kao međunarodna Eko-škola. Danas Eko-škole 
postoje u više od 60 država svijeta koje povezuju više od 
48.000 škola na 6 kontinenata. 

Спортски дан- Наше мало, некоме је много!  27. 11. 2021. 

 Професори и ученици наше школе су још једном показали 
хуманост на дјелу! Учествујући у спортском дану сакупили смо 
значајна средства која смо искористили за куповину основних 
животних намирница намијењених социјално угроженим 
породицама. Наше мало,  некоме је много! 

1. Decembar – dan borbe protiv AIDS-a  

Dan borbe protiv AIDS-a se širom svijeta obilježava sa ciljem 
podizanja svijesti o HIV infekciji, ukazivanja na postignute 
rezultate u prevenciji i liječenju ove infekcije. Članovi Eko-
škole su u cilju podizanja svijesti posjetili osnovne škole na 
području Herceg Novog, održali osnovcima predavanje na 
temu HIV-a i AIDS-a i nakon toga ih anketirali. Na kraju su 

rezultati ankete pokazali da su učenici dodatno edukovani i 
da su članovi Eko-škole dali doprinos tome. Prema riječima 

naših đaka, osnovci su bili radoznali i zainteresovani za 
ovakva predavanja i cilj je da ih ubuduće bude još. 

   

Posjeta NP Skadarsko jezero, 02. 02. 2022.god. 

U cilju obilježavanja svjetskog Dana močvarnih staništa posjetili smo 
Skadarsko jezero. Od 1995. godine ovaj nacionalni park je upisan na 
svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja - Ramsar listu.   
Predstavnici NGO Green Home iz Podgorice su nam govorili o značaju 
Skadarskog jezera za močvarna staništa, o devastaciji jezera, kao i 
načinima kojima mu možemo pomoći. U sklopu aktivnosti smo sa-
kupljali otpad sa obale jezera i dobili prigodne poklone organizatora  
kao vid zahvalnosti na učešću.  

Nakon razmjene ideja sa direktoricom Azrom Vuković, dogovorili smo 
saradnju u narednom periodu.  

Посјета школи у Котору, обилазак акваријума, 11.12.2021. 

Чланови Еко-школе су заједно с директорицом и  професорима наше 
школе посјетили которску Гимназију. Уз срдачан дочек домаћина и 
пригодно дружење, одржане су ревијалне фудбалске и одбојкашке 
утакмице између наших и которских ђака. Након тога смо посјетили 
Акваријум у Котору и упознали се с биљним и животињским свијетом. 

Pripremili : 

članovi Eko-škole 
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Pandemija COVID-19 i turizam 

 Sadašnja pandemija COVID-19 rezultirala je globalnim izazovima, ekonomskim krizama 

i krizama u zdravstvu i imala veliki uticaj na globalne industrije, uključujući turizam i putovanja 

koji su najveći doprinos uslužnoj industriji širom svijeta. Industrija turizma i ugostiteljstva su-

očila se sa najteže pogođenim posljedicama vi-

rusa COVID-19 i nalazi se među najoštećenijim globalnim industrija-

ma. Turizam u slobodno vrijeme i unutrašnji turizam su ukazali na 

strmoglavi pad, što je izazvalo više od 50% gubitaka prihoda. 

U  mnogim zemljama, turizam igra ključnu ulogu kao strateški stub 

BDP-a privrede. Pandemije negativno utiču na ponašanje turista i 

njihovo mentalno stanje. Kao rezultat toga, oni odustaju od plani-

ranih putovanja u strahu od zarazne bolesti, jer izgleda nemoguće 

izbjeći prenos virusa tokom putovanja. 

 Sa druge strane, imamo mnoge poslodavce, ugostitelje, 

preduzeća, turističke agencije…koji su još više osjetili udar pandemi-

je, posebno sa aspekta ekonomije. Mnogi od njih su morali da 

preduzmu korak naprijed, ne znajući budući rezultat. 

 Za pojedine hotele i ugostiteljeske objekte, taj korak naprijed predstavljao je i pad cijena. Smatrali su da bi 

to moglo privući turiste, s obzirom nа to da je želja za putovanjem uvijek prisutna, a jeftinije cijene su dodatni mo-

tiv za putovanje i boravak u samim ugostiteljskim objektima. Međutim, ovakav po-

tez bi kasnije mogao izazvati kontraefekat u turizmu. Prvenstveno, uticao bi na 

sliku koju potrošači stvaraju o samom kvalitetu usluga. Na tržištu će biti eksponira-

ni isti proizvodi,  ovog puta sa višim  cijenama, koje su turisti ranije dobijali po 

nižim, što će dovesti do njihovog nezadovoljstva. 

 Pandemija COVID-19 izazvala je društvene, psihološke i socio-ekonomske i 

kulturne uticaje na različite aktere u turizmu i oni će duže vrijeme trpjeti štetne 

posledice.  

 IVtu 

Pandemija nas je (Nije) promijenila 

 Od početka pandemije stvari i ljudi se znatno mijenjaju. Prioriteti su 

drugačiji, dok su opasnosti veće, ali naravno na nama je da odlučimo 

hoćemo li se i u kojoj mjeri prilagoditi ili pak oduprijeti. 

 Kroz maglu se prisjećam života prije pandemije, vrijeme je teklo 

sporije i ove rešetke zvane maske maltene nisu ni postojale. Imali smo ot-

vorena sva vrata ovoga svijeta sa bezbroj mogućnosti koje smo rijetko ili čak nikad koristili, a 

sad nam ta ista nedostaju kao da smo radi njih živjeli. Pored svega lošeg što nam je pandemija 

donijela može se pronaći i po koji dar. Donijela nam je pune kese pouka, otvorila oči, raskrinkala 

istinske osobine ljudi oko nas i najbitnije od svega testirala našu sposobnost adaptacije na novo (što je po Stephen 

Hawkingu čovjekova najbitnija osobina koju može da posjeduje). Pandemiju posmatram kao neku vrstu Trećeg 

svjetskog rata, bitke na mnogim frontovima se odvijaju svakodnevno, mišljenja su podijeljena, profiteri skriveni, a 

oni koji su izvan tog kruga i samim tim potpuno nemoćni, stoje na prvim linijama 

odbrane iliti napada poput pijuna. Mozgova  ispranih sredstvom zvanim mediji 

koračamo unutar staklene kupe u kojoj smo zaglavljeni bez ikakvog uvida u blisku 

budućnost i svjetla na kraju tunela. Možda jedan pojedinac ne može da utiče na čitav 

svijet direktno, ali zato može na samog sebe a potom i na uski krug ljudi oko njega 

koji se na žalost rapidno smanjuje. 

 Svaka rasprava na temu ovog virusa je suvišna i krajnje nepotrebna budući 

da kao pijuni možda i nikada nećemo saznati pravu istinu. Međutim , sigurno je to da 

je pandemija znatno uticala na svaku personu na svijetu ma koliko ona to  

pokušavala da negira. Jedino što nam preostaje je da željno iščekujemo kraj ovog 

„rata“. 

Vuk Maletin  IIb 

29 



 

ИСКРА 63 

www.smsigkovacic.me 

Представници Волонтерског клуба 

„Тачка oслонца“ су покренули 

акцију прикупљања помоћи за псе 

у Азилу на Диздарици. Многи су 

појединачно учествовали и 

доносили ћебад и разне простирке 

које могу послужити за 

утопљављање, као и храну, а 

одjељења: IIIа, IIIфт и IIе су 

прикупили новац од којег је 

купљено 30кг гранула. Укупно је, 

поред конзерви, прикупљено  

130кг хране у гранулама.  У суботу 

25. 12. 2021. заједно са  

професорима, чланови 

Волонтерског клуба: Андреа 

Сеферовић, Хана Куч, Марко 

Ђурђевић и Настасија Вујичић су  

прикупљену помоћ лично 

доставили у Азил. Тамо смо 

провели извјесно вријеме са псима  

који су нас, жељни пажње и 

њежности, радосно дочекали 

(неизоставно махање репом и 

лавеж добродошлице). Ипак, та 

њихова зависност од нас, људи, и 

њихова беспомоћност, изазивају 

осјећај туге. Склонили смо их са 

улица јер нам сметају, а на 

улицама су највише завршили јер 

се власници нису могли бринути о 

њима. Сад су у Азилу. Управник 

Ђурђевић нам је објаснио шта све 

предузимају да би услови за 

боравак били пристојнији. Сазнали 

смо да је Азил основан 2009. 

године и тренутно се у њему 

налази преко 100 паса и  да је 

дневно потребно чак и до 40кг 

гранула. 

Како још можемо помоћи псима у 

Азилима за напуштене 

животињама?  

-Један од најбољих начина помоћи 

је удомљавање. Отварањем 

врата свог дома напуштеној 

животињи, ослободићете једно 

мјесто у Азилу. Искуство вам 

доноси новог пријатеља за читав 

живот и пуно забаве и нових 

изазова. Удоми, не купуј! 

-Волонтирање је врло корисно у 

Азилима. Животиње са којима 

сте провели вријеме неколико 

сати биће врло захвалне а тиме и 

помажете радницима који се 

брину о њима.  

 

Уколико се одлучите на овај 

хумани чин, можете ступити у 

контакт са  

Азилом, позивом на овај број   

00/382/31/345755  

-Уколико имате возачку дозволу, 

можете помоћи пружањем 

транспорта животињама из 

Азила. Њима је често потребан 

превоз од Азила до ветеринара 

или на мјесто удомљења. 

-Организовањем хуманитарних 

акција; донације могу бити у виду 

новца, хране, постељина, 

огрлица... 

Наша хуманитарна акција је дошла 

у прави час. Децембар је са собом 

најављивао све хладније дане тако 

да смо зимским простиркама 

обезбиједили да пси којима то 

раније није било омогућено, имају 

свој кутак гдје ће им бити топлије. 

Ово је само дио  доприноса, 

надамо се да ћемо  подстаћи 

ученике да у будућности чине 

слична дјела и да ће се 

предстојећим акцијама 

придружити у још већем броју.  

Сваки вид помоћи животињама у 

Азилу је од велике важности. Нама 

је то ситница, а њима значи пуно. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Настасија Вујичић,  IIIa 

Крајем марта 2021. године 
учествовали смо као 
представници Црне Горе на 
конференцији YEYS2021 (Your 
Europe, Your Say) на тему 
„Наша клима, наша 
будућност“.  Конференција је 
требала бити одржана у 
Бриселу, али због пандемије 
одржана је у виртуелном 
формату. Катарина Лечић, 
Анђела Вучетић и Никола 
Радовић као и професор Гојко 
Ђурђевић, представљали су 
нашу школу. Тема актуелна уз 
много стручних говорника, 99 
ученика и 33 професора из 33 
државе Европе.    Задатак за 
конференцију у Бриселу је био 
да представимо оригиналну 
идеју за смањење тзв. 
карбонског отиска и снимимо 
видео клип у вези са тим у 
трајању не дужем од 60 
секунди. Задатак смо успјешно 
обавили и рад је одабран међу 
топ 10. 

 У овој школској години 
наставили смо активности у 
оквиру пројекта ACHIEVE. Овај 
пројекат је усмјерен ка развоју 
европског идентитета кроз 
бољу спознају заједничке 
историје, културе и духовног 
насљеђа градова југоисточне и 
централне Европе.  

У септембру мјесецу смо 
требали да идемо у Италију, у 
оквиру пројекта STAGE. Због 
пандемије, путовање је 
одложено за јун 2022. године. 
Пројекат обухвата 5 школа из 
Европе, по једну из Италије, 
Пољске, Кипра, Португалије и 
Црне Горе. Пројекат се бави 
проблематиком STEM 
образовања. Назив је акроним 

од енглеских ријечи Science, 
Тechnology, Еngineering, 
Мathematics и у пракси 
представља вид образовања у 
коме без обзира на образовни 
профил, мора постојати у току 
наставне године бар један 
предмет из ове четири 
области. Други аспект овог 
пројекта је проблем једнакости 
и друштвене интеграције. 
Школу ће представљати 
Наталија Злоковић, Бојана 
Зорић, Блажо Банићевић, Сања 
Ђурић, Настасија Вујичић, 
Дејана Шумар, Тијана 
Кустудић, Лара Ковачевић и 
Ратко Скочо.  

Дебатни клуб је учествовао и у 
емисији Мислионица, у оквиру 
образовног програма ТВЦГ. 
Пројекат је замишљен на 
начин да дебатни клубови из 
16 средњих школа Црне Горе 
дебатују на теме које одабере 
уредништво телевизије. 
Дебатовала је екипа у саставу: 
Илија Бабић, Елена Борозан и 
Анастасија Вицо, а наш ученик 
Матија Бошковић је био 
водитељ читавог циклуса 
емисија.  

Као и сваке године направили 
смо корелацију предмета 
дебата са предметима 
комуникологија, психологија и 
појединац у групи које предаје 
професорица Милица Тушуп. 
Јавна дебата у WS формату је 
одрађена у свечаној сали 
школе. 

Гојко Ђурђевић, професор 

 

ВОЛОНТЕРИ: ПОСЈЕТА 

АЗИЛУ НА ДИЗДАРИЦИ ДЕБАТНИ КЛУБ 

30 



ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови 

 

Razgovarale smo sa članovima benda 

„Šlape“, Andrejem Voučkom i Lukom 
Glušcem, i postavile im nekoliko pi-

tanja o njihovoj dosadašnjoj 

muzičkoj karijeri. 

 

Možete li nam reći kako je tekao 
proces formiranja benda „Šlape“ i 

ko su sve njegovi članovi? 

-Bend čini 5 članova: Nikola Bigović 

za bubnjevima, Andrej Voučko na 

solo gitari, David Bleništa na bas gi-

tari, Luka Glušac na ritam gitari i 
Robert Moris kao vokal i klavija-

turista. Bend su formirali Nikola, An-

drej i David sa idejom da će to biti 

neki vid druženja, bez ambicija o 

javnim nastupima. Naknadno se u 
bend uključuju Robert i Luka. Prvo-

bitni cilj bio nam je, eventualno, da 

organizujemo neku svirku zatvorenog 

tipa za naše društvo. 

Zbog čega baš naziv „Šlape“? 

-Naziv „Šlape“ nastao je kao neka 
naša interna fora i kada smo smislili 

bolje alternative za ime benda, ljudi 

su nas već upamtili kao „Šlape“, pa 

smo taj naziv i zadržali. 

Koliko često nastupate i vježbate, 

i kako uspijevate da se organizu-

jete i ispoštujete obaveze i u 
školi? 

-U periodu kada smo aktivno 

vježbali, imali smo probe više puta 

sedmično kako radnim danima tako 

i vikendom. Lako smo se prilagodili 
na probe radnim danima jer se zbog 

pandemije nastava    održavala 

online. Nažalost,  trenutno pauzira-

mo sa vježbom i svirkama jer nismo 

na okupu, ali se nadamo ponovnom 

sastajanju ovog ljeta. 
Koji žanr muzike svirate? 

-Radimo obrade pjesama, kako do-

mačih tako i stranih. Te pjesme pri-

padaju različitim  podžanrovima rok 

muzike. 
U kojim izvođačima vidite uzor i 

ko vas inspiriše? 

  Andrej: Svi volimo drugačiju 

muziku, pa nemamo svi iste uzore, 

ali se možemo složiti oko nekoliko 

domaćih izvođača. 
  Luka: Rambo Amadeus, Baja Mali 

Knindža i Kuplung bend. 

Jedan nezaboravan nastup? 

Andrej: Za mene je najupečatljiviji 

bio naš prvi nastup u caffe baru 
„Đir“. Za četvoro od nas petoro, ovo 

je bio prvi izlazak pred javnost u 

smislu naše muzičke karijere. 

Srećom, nije bilo treme, a i da je bi-

lo, publika i konobar su nam 
pomogli da je se odmah riješimo. 

 Luka: Nismo imali puno nastupa, 

ali meni je najljepše iskustvo bila 

svirka u koktel baru „Sangrija“ zbog 

odaziva publike i našeg tadašnjeg 

repertoara koji je publika dobro poz-
navala, što je poboljšalo njihov 

užitak u našoj izvedbi. 

Prije nastupa moram da.... 

 Andrej: Na dan nastupa obično nije 

bilo vježbanja, jer je većina nas 
radila ovog ljeta, pa bismo se sastali 

poslije posla i otišli na piće kako 

bismo se psihički pripremili za na-

stup. 

 Luka: Meza i pivo! 

 
Nastasija Vujičić i Andrea Palović,  

 IIIa 

KSC DiANo osnovan 

je 19.12.2005.godine  kao 
nevladina organizacija 
koja se bavi edukacijom 
djece iz oblasti scenskih 
ali i drugih umjetnosti. 
Danas naš centar broji 

preko 170 članova, uzra-
sta od 3 – 20 godina. 
Tokom godina, rad KSC 
DiANa je prepoznat od 
strane brojnih festivala i 
uspješnih muzičara i 
umjetnika, sa kojima je 
centar sarađivao. Posebno 
se izdvaja i prvi mjuzikl u 
Crnoj Gori „Pepeljuga i 
Rok zvijezda”, koji je na-
stao u produkciji našeg 

centra. 

Posljednje takmičenje na 
kome su učestvovali je bilo 
u Budvi WADF „BU2 festival 
dance“ 2021. od 15-17   
oktobra. Na takmičenju su 
odnijeli četiri prva mjesta i 
jedno 2.mjesto. Seniorsku 
grupu čine mnogobrojni 
članovi naše škole. Sara 
Giga i Zorana Pečurica iz IV
-ih razreda. Ksenija Pejović, 
Sanja Djurić, Kristina 
Vlaović, Mia Mitrović iz IIIa. 
Jovana Jančić, Iva Kuli-
nović, Lana Kovačević,  
Vanja Raičević i Katarina 
Jovanović iz II-ih razreda.  

Andrea Proročić, Marija  
Samardžić, Mia Mišević, Mia 
Podovac, Ksenija Jovanović 

iz I-ih razreda. 

KSC DiANo iz godine u 
godinu pomjera granice 
onoga što jedan lokalni klub 
može da postigne uz 
posvećenost i rad sa svojim 
članovima. Da su na pravom 
putu potvrđuju nam i  čla-
novi koji uprkos tome što 
nisu profesionalno obučeni, 
ostvaruju nevjerovatne uspje-
he prilikom nastavka svog 
školovanja. Jedna od njih je 
bivša učenica naše škole 
Emilija Milak koja je prošle 
godine završila gimnaziju. 
Ona je sada učenica Univer-
ziteta Goce Delčev- Filmska 

Akademija, odsjek savremeni 
ples - Skoplje, Makedonija i 

ostvaruje već brojne uspjehe. 

Članovi Kulturno-sportskog 
centra DiANo,takođe učenice 
naše škole Sara Giga IVa, Sanja 
Djurić IIIa , 
Mia Mišević Iv i Andrea Proročić 
Ib, učestvovale su  u prvom 
Bokeškom mjuziklu „San o 
Boki". 
Mjuzikl, u produkciji 
NVO Bruna, režirao 
je Petar Pejaković, a 
ovaj veliki projekat 
okuplja tim od 
tridesetak ljudi i 
donosi priču u kojoj 
se kroz san dvojice 
hercegnovskih oriđi-

nala, susreću poznati Novljani i 
uvaženi gosti ovog grada, poput 
Iva Andrića i Miloša Crn-
janskog, Voja Stanića i Zuka 
Džumhura, hercegnovskog 
gradonačelnika Mirka 
Кomnenovića, poslanika u 

skupštini kraljevine Jugoslavije. 

IN
T
E
R

V
JU

 

Ksenija Pejović, IIIa 
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A onda glavu gore ,,naoružan samo smješkom..kad me sve uza zid pritisne, pjevam pjesme ljubavne“. Kruna Akijevih pjesama je ljubav ali se pita ,,Ako si od 

crnog vraga, što je tako slatko? Ako si od samog Boga, zašto traje tako kratko? Zašto prolazi vrijeme ljubavi?“ 

Naučio nas je da zaronimo u sebe i svoje misli, a nakon njegovog odlaska osjetili smo težinu stihova ,,Teško je kad se snovi potroše, kada bol je sve što nosiš, a 

nosiš pune kofere, teško je kad ti vrijeme pobjegne, kada putuješ sa tugom a stignu nevolje“. 

I mi smo u dilemi ,,Da li čovjek sve, baš sve, na kraju preboli?“ 

U jedno smo sigurni, ljubav tvojih pjesama se prosula po nama i mi ćemo uhvatiti ritam, sanjati o lijepim stvarima „ jer ti si nas naučio da su one u nama!  

Dajana Fransis Spenser rođena je 1. jula 1961. 
godine. Radila je kao vaspitačica u vrtiću prije nego 
što se 1981. udala za britanskog prestolonasljedni-
ka, princa Čarlsa. „Ne slijedim nikakva pravila, 
rukovodim se srcem, a ne glavom“, rekla je Dajana 
jednom prilikom. Mlada princeza bila je poznata 
po velikom saosjećanju za druge i zato za veoma 
kratko vrijeme osvojila simpatije i srca miliona 
ljudi. U ulozi princeze uspjela je da napravi zadi-
vljujuć pristup humanitarnom radu. Angažovala se 
za djecu i mlade, žrtve nagaznih mina, pacijente 
oboljele od raka, mentalno    oboljele, za ljude 
zaražene HIV-om. Nakon tragedije koja je širom 
svijeta poznata, a od koje će ove godine 31. 
avgusta biti tačno 25. godina, postala je uzor ne 
samo tadašnjim generacijama mladih nego je njen 
rad ostao zapamćen i danas, a nadamo  se da će 
pratiti ljude i u budućnosti. Kada je princeza umrla 
1997. u saobraćajnoj nesreći, njeni sinovi imali su 
tek 15 i 12 godina, Vilijam i Hari i danas su uvijek 
spremni da pričaju o svojoj povezanosti sa ma-
jkom. Iako je imala na raspolaganju najbolje dadi-
lje planete, Dajana je insistirala  da se što više 
posveti odgajanju Vilijama i Harija, a navodno je 
bila jedna od prvih  članica kraljevske porodice na 
dvoru koja je željela da doji. Poznato je da su njeni 
sinovi bili prvi članovi porodice koji su pohađali 
državnu školu, da je insistirala da čekaju red za 
fotografisanje s Djeda Mrazom u tržnom centru, 
prije vožnji u zabavnim parkovima i sl. Bila je ri-
ješena da oni izrastu u muškarce koji shvataju kako 
izgleda život van palata i koliko su srećni u odnosu 
na druge i nije im dopuštala bilo kakvu nadmenost 
i beneficije. Iako su od tog tragičnog događaja 
prošle skoro dvije i po decenije, život i smrt ledi 
Dajane svakodnevno su tema medija, knjiga, 

filmova, serija, a njen stil ne prestaje da se po-
javljuje u modnim časopisima kao primjer ele-
gancije. Žene širom svijeta su tokom osamdesetih i 
devedesetih godina prošlog vijeka s divljenjem 
gledali ledi Di i s nestrpljenjem čekale njene 
najnovije fotografije i snimke, znajući da ih čeka 
nešto spektakularno! Bezvremenska modna ikona, 
rame uz rame sa Džeki Kenedi i Odri Hepbern, nije 
se plašila ni da obuče kratku suknju, ni da se preko 
noći pojavi s potpuno novom frizurom. 

Kada je njen suprug pred cijelom zemljom priznao 
da ju je varao, ona se iste večeri pojavila na      
jednom događaju u čuvenoj “osvetničkoj haljini” 
zbog koje su svi prestali da pričaju o Čarlsu prelju-
bniku i temu skrenuli na — Dajanu nenadmašnu 
ljepoticu. Smrt princeze Dajane postala je jedan od 
medijski veoma važnih momenata 20. vijeka, kao 
takav, podstakao brojne teorije zavjere, zbog čega 
će proći mnogo, mnogo decenija prije nego što se 
strasti konačno smire. 

Andrea Pavlović, IIIa 

BFF-  Best Friends 

Forever (Najbolji 
prijatelji zauvijek)  

Vt- Volim te;  

Nmg-Ne mogu; 

 Nmp-Nemam 

pojma;  

Vrv-Vjerovatno;  

Bukv–Bukvalno; 

Lkn –Laku noć;  

Nzm – Ne znam;  

Nnč- Nema na 

čemu 

Bzvz- Bez veze; 

Ty –Thank you 

(Hvala);           

Asap – As soon as 

possible (Što je 
prije moguće);  

Msm – Mislim; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,,Ja vam lovim snove za ljude koji plove mojim svemirom, slažem ih 

u priče, posolim ih svojim nemirom“. I zaista je Aki, simbol Parnog 

valjka, lovio naše snove, a mi smo se otisnuli na daleku plovidbu 

kojoj se ne nazire kraj. 

,,Kralj iluzija“ nam je pokazao put ljubavi i svojim stihovima hranio 

dušu ,,jer kada me dotakne, ja protrnem, bogove i vragove zovem 

ako mogu vrijeme da zaustave“. U Akijevim pjesmama, kao i u 

životu ,,teku bitke, teku porazi“ a njegove – naše ,,zastave, uvijek 

su iste boje nad njima ljubav caruje“. Zar se nismo zapitali ,,da li 

me se sjećaš, da li me pamtiš“ i prelistavajući dnevnik, iako nam 

nije bilo po volji, bili u ulozi ,,mijenjam se“ a onda sami u ćošku 

sobe čekali da bol utihne znajući da ,,stare rane još me peku, moje 

bitke dalje teku“ a ,,u mojim venama još je njenog otrova“. Znali 

smo da dolazi duga, duga noć ali ona mora proć“. Tišinom noći 

carovala je jesen i ,,sve je tako daleko i sve bi opet ponovo“ ali... 

SKRAĆENICE U SMS PORUKAMA 

KRALJ  ILUZIJA 

REDAKCIJA 

Aki Rahimovski 

DAJANA PRINCEZA OD VELSA 
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Lol -Laughing Out 

Loud (Smijem se 
glasno);  

 Np–No problem 

(nema problema);  

Omg –Oh my God 

(O moj Bože);  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nastasija Vujičić, IIIa 
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OVAN: Kad čujete da jedna od dve osobe u toku svađe kaže: „Legendo, 

želiš li da ti zalepim tri vaspitne ili da probamo nešto jače?!“, vrlo 

verovatno ste naleteli na ovna. U poslovici „milom ili silom“ prvi deo 

vam je stran. Svi veliki diktatori su pripadali ovom znaku, poput Adolfa 

Hitlera. Imate energije za petoro, pa su vas verovatno kao decu „bacali“ 

na svakakve vannastavne aktivnosti da biste popadali od umora čim bi 

kročili u kuću. Naravno, to se nikad nije desilo.  

ZDRAVLjE: Ne svađaj se sa svakim ko te popreko pogleda, ne valja za 

srce.  

LjUBAV: Kod vas je prisutan „Balkanski sindrom“, koji je laički prikazan 

rečenicom: „On da bije, ona da 

rađa“.  

POSAO: Odlična predispozicija za 

profesionalnu sportsku karijeru, jer  

ko bi se normalan budio u pet ujutru 

i odradio tri-četiri različita treninga, 

pod stare dane budite trener 

fudbalskog kluba jer volite da 

dominirate. Ako vam klub zatvore 

roditelji kojima ste više puta udarili 

dete sa opravdanjem: „Mora da se 

BIK: Ambiciozni lenjivci je najbolji opis za vas. Neko živi da radi a vi 

„radite“ da živite. Hrana, piće, novac su vaš razlog za ustajanje ujutru. Vi 

ste oni koji stoje prvi u redu ispred mesare „Miljanić“ na velikom 

odmoru. Kada budete organizovali osamnaesti rođendan, prvo zovete  

ketering i gledate kakva torta da vam bude, jer ne daj Bože, možete 

ostati gladni. 

ZDRAVLjE: Leči jetru, da ti drugovi ne pevaju: „Kockar i pijanac, 

drugovima stari znanac...“ 

LjUBAV: Za srećno zaljubljene, očekujte raskid, prijatelji će vam okrenuti 

leđa. Jedini odani prijatelj koji će biti uz vas je frižider, zato uložite u 

njega, jer jadničak ne može izneti tu količinu hrane koju ćete u bliskoj 

budućnosti unositi. 

POSAO: Sa velikom mukom ćete 

završiti fakultet, ali pošto ste 

„hodajući magnet“ za novac 

dobićete nasleđenu firmu za 

toalet papir u Indoneziji od babe-

tetke, za koju niste znali da postoji 

(ništa vam srodno ne dođe, nego 

je pogrešila žiro račun), ali 

testament je potpisan, a vama je 

zakon svetinja, stoga se ne bunite! 

BLIZANAC: Jedan od najinteligentnijih znakova, samo tu inteligenciju 

koristite većinski u pogrešne svrhe. Možete prevesti čoveka žednog 

preko vode, a da ovaj ne posumnja. Ima vas na sve strane „zujite“ 

danonoćno. Kad se desi neki problem, uvek ste prisutni, ali na vas 

nikad ne posumnjaju, trepnete dvaput, oborite ih s nogu, svi traže i 

dalje krivca.  Zapravo ste vi inicijator datog problema. 

ZDRAVljE: Išijas u najavi. 

LjUBAV: Morate biti ponosni jer je upravo čuvena pesma „Koktel 

ljubavi“ inspirisana vašim ljubavnim avanturama. 

POSAO: Samo 15% završi fakultet, ostatak govori da njima to ne 

treba, vi ste sebi učitelj kroz život. Ako se ne „ubacite“ u lokalnu 

politiku i ne ostanete još jedan 

neobrazovani zabavljač naroda, 

budite trgovac, vi sa svojim 

šarmom možete maglu da prodate. 

RAK: Porodica pa deset mesta prazno! Njihova klasična rečenica koja, 

moram vas razočarati je prava reklama. Da ne preterujemo, vi jeste 

porodični ali ste emotivni tiranin, koji svojom stavom: ,,Meni je teško, 

tebi treba da bude teže“ razara okolinu. Emocije kontroliše kao 

trogodišnjak koji na prvi krik nije 

dobio sladoled. Mamini sinovi a 

majke krvopije, devojke bežite! 

ZDRAVLjE: Opašće ti kosa od tuge 

zato što ti majka nije ostavila isti 

broj kiflica kao sestri. 

LjUBAV: Budite srećni ako prilikom 

razgovora sa momkom/devojkom 

koji vam se sviđa, niste pomislili na 

imena dece i njihov redosled 

rađanja. 

POSAO: Ako imate tri iz biologije kad se uče biljke, sposobni ste da 

završite poljoprivredni fakultet, čisto da se ima neka ćaga. Razlog zašto 

masovno završavate taj fakultet nije zbog zainteresovanosti za 

razlikovanje ksilema i floema koprive, već zbog blizine vaše kancelarije 

LAV: Pričate priču koju drugi žele da čuju, prvo ispipkate svaku 

informaciju od druge osobe, pa onda kreće: „Znaš da sam upoznao 

Bred Pita na koncertu Nede Ukraden, veli,  voli njenu muziku. 

Dogovorili smo se da ručamo u Porto Novi, znaš Bred baš ne voli 

Nautilus, jer su mu u pogrešnom pravcu umutili kafu“. Naravno, većina 

vam ne veruje, pa vi iz inata objavite kako jedete kavijar sa „Bredom“, 

koga ste malopre zamolili da mu slikate ruku. Slika vam je bila 

poprilično mutna, jer su „Breda“ zvali za narudžbu. Sutra se jela pašteta 

sa hlebom ali vi ste taj „strašan“ 

događaj izbrisali iz glave. 

ZDRAVLjE: Nakon što se završi 

trosekundni nervni slom, 

obavezno digni sebi ego: „Lutko, ti 

nisi kokoška za supu, ti si za glavno 

jelo!“ 

LJUBAV: Ne kaže se uzalud „lavlje 

srce“, kad se odlučite da potrošite svoj novac, ne za sebe, već za 

određenog/određenu, udarila vas je Kupidonova strela. 

POSAO: Holivud vas zove!  

DEVICA: Kad u grupi od nekoliko ljudi ispričate neki bezobrazan vic, 

samo gledajte ko će prvi pocrveneti i naći ćete ih... Kao dete ste bili 

pravi, mali starmali, koji je sa šest godina pridikovao/la mamama 

kako njihova deca nisu civilizovana, jer ne jedu pizzu sa viljuškom i 

nožem. Vas nisu vaspitali roditelji, vi ste vaspitali njih. Možda 

delujete smireno, ali duboko u sebi se nervirate jer u vašem petom 

rokovniku, koji je namenjen za plan ishrane (imate ih desetak) niste 

napisali šta jedete za ručak. 

ZDRAVLjE: Većinski patite od opsesivno-kompulsivnog poremećaja. 

LjUBAV: Evo odmah, samo da završim srednju, fakultet, master, 

specijalizaciju, supspecijalizaciju, 

doktorat, da se zaposlim, da 

dobijem unapređenje, pa sam 

slobodan/a... 

POSAO: Zbog vas su izmislili 

medicinu. 

VAGA: Još od igre „voli me, ne voli me“ ste produbili nesigurnost koja 

izaziva osip svakoj osobi na ovoj planeti. Ovo je najlepši znak, po vama 

su se anđeli prikazivali. Navodno tražite balans, malo sutra! Od vas se 

najsočniji trač sazna, koji je vrlo često vaša izmišljotina. Pa dobro šta, 

imate razvijenu maštu. 

ZDRAVLjE: Urekli su vas da ste slatkiš, sad vam se pojavio karijes na 

sekutiću. 

LjUBAV: Na ovom polju 

vama nikad nije dosadno. 

Za Dan zaljubljenih ste se 

vratili kući mrtvi umorni 

nakon pet sastanaka sa 

pet različitih partnera, 

dugogodišnjih „stabilnih“ 

veza koje svakako 

obećavaju. Kad vam neka od tih veza dosadi idete sistemom 

eliminacije. Toliko ste neodlučni da će vas na venčanju izabranik/

izabranica ostaviti pred oltarom, jer vi ne možete da se dogovorite sami 

sa sobom šta hoćete. 

POSAO: Manite se fakulteta, iskoristite to lepo lice! 

ŠKORPIJA: Najozloglašeniji ste znak, ali vama to imponuje. Glumite 

mafiju, a zapravo ste pesak. Idete iz ekstrema u ekstrem. „Siva zona“ u 

vašem vokabularu ne postoji! Opsesivni ste do srži kada neko dira 

nešto vaše, bolje da beži glavom bez obzira. Uvek se trudite da budete 

drugačiji. Nikada ne idete u „Libru“, jer Bože moj tamo svi idu! Kad vas 

pitaju koji žanr muzike slušate vi izjavite: „Samo alternativno: Nirvana 

(znaju jednu pesmu), Soundgarden, Alice in Chains...“ (a u izlasku ko 

prvačići recituju turbofolk pesme). 

ZDRAVLjE: Prevelike glavobolje prouzrokovane konstantnim 

razmišljanjem. 

LJUBAV: Slatko se smeškate dok vam dragi/draga pokazuju slike kad su 

bili mali. Ono što oni ne znaju 

jeste da ste vi već napamet 

naučili te slike. Pre čak tri meseca 

pročešljali ste majčin Facebook 

saznali njihovu omiljenu igračku 

koju su i oni zaboravili. 

POSAO: Ono što FBI ne sazna, vi 

znate, preporučujem da im se 

približite. 

JARAC: Otmenost vam je drugo ime. Živite da biste radili. Rad, red, 

disciplina kao ključ za uspeh. Sveti ste znak zodijaka, sam Isus pripada 

ovom počasnom znaku. Bubreg biste prodali za karijeru, a uspeh vam je 

glavni opijat. Tvrdoglavi do zla Boga, verujete da samo snagom svog 

uma možete da rešite svaki problem. 

ZDRAVljE: U periodu ste kad želite da smršate, pa prilikom samoukog, 

kućnog vežbanja odjednom završavate u Risnu, jer je nešto puklo... 

LjUBAV: Završite školu da ne biste od dragog/drage tražili „džeparac“. 

POSAO: Rođeni ste za sve, nebo 

nam je granica! 

STRELAC: Večiti ste optimisti, rečenicu „kako ćemo, lako ćemo“ ste vi 

izmislili. Imate tu neku svoju životnu filozofiju koju ne date nikome da  

sruši. Stan vam dođe kao hotelska soba, prespavate i idete dalje.  Za vas 

bi tragičan događaj bio da ostanete u svom rodnom gradu, jer vas 

privlače daleki predeli. Vas ne pitaju u kojoj ste državi, već na kom si 

sada kontinentu?! Ne bi se šokirali da saznamo da ste na Antarktiku i 

„selfirate“ se sa pingvinima. 

ZDRAVLjE: Jedite više jaja, krvna slika vam je očajna! 

LjUBAV: Najveće ljubavne avanture su vam sa strancima, na aerodromu 

upoznajete srodnu dušu. 

POSAO: Manite se matematike, 

fizike, biologije i hemije, nauka 

neće napredovati ako se time 

budete bavili. 

VODOLIJA: Autentičnost kao način života! Ne stavljate se ni u kakve 

kalupe, niko vas ništa ne razume, a vas baš briga! Imate energiju da 

ceo dan ubeđujete sagovornika da je nebo zeleno dok mučenik ne 

kaže subdonosno: „DA“, za vas je to uspešan dan. 

ZDRAVLjE: Moguće (nekome ponovno) upaljenje slepog creva. 

LjUBAV: Sve što je udato, staro, oženjeno, mlado, izbušeno, 

istetovirano vama je privlačno, jer vam je to nedostižno. Ovako niste ni 

za šta ozbiljno, previše ste pogubljeni. Ipak treba imati puno energije 

koju treba fokusirati na „zabranjeno voće“. 

POSAO: Po prirodi ste 

demagog, pravo je 

fenomenalan izbor za vas. 

RIBA: Na prvi pogled da vas čovek „zgnječi“ koliko ste slatki i slabašni, 

drže vas toliko čvrsto da u Sutorinu ne upadnete. Ali po prirodi ste 

veliki manipulator koji fenomenalno može izvući svaku  informaciju, 

samo ih posmatrajte vašim svetlim, staklenim, pospanim okicama i ceo 

svet je vaš. Ovo je najkreativniji znak u zodijaku. 

ZDRAVLjE: Više spavajte, da vas raja ne budi iz trodimenzionalnog sna 

ceo dan. 

LjUBAV: Vi ste u dugogodišnjoj vezi. Međutim, vaša veza je toliko 

privatna da vaša jača/ lepša polovina ni ne zna da ste vi zajedno, a vaš 

omiljeni izlazak je Idea, gde se svakog trećeg utorka vidite na odeljenju 

„Voće i povrće“. 

POSAO: Glumačka ili pisačka 

karijera je izvrstan poziv, što 

dokazuje činjenica da ste u vašoj 

glavi stvorili novokomponovanu 

verziju „Romeo i Julija“, 

pozicioniranu u Idei, Igalo. 

 Ana Ranđelović, Iia 

Lea Vujović, IIa 
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Strahinja Pavlović, IIa 
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čeliči!”, znajte da su vam vrata kriminala uvek otvorena. 

(plastenik) i kuće na svega par metara. 
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   Sportski uspjesi 

 

 
 

 

 Intervju: Vujičić Jelena - golman  

fudbalske reprezentacije Crne Gore 

Koliko dugo treniraš fudbal, i da li planiraš da se jednog 
dana baviš profesionalno? 
“Treniram skoro 8 godina, i veoma sam zadovoljna svojim 

rezultatima za ovo vrijeme. Da, željela bih jednog 
dana da se bavim profesionalno fudbalom, ko zna 
možda čak  i  u inostranstvu.” 

 

Šta je najvažnije kako bi bila golman reprezentacije?  
“Za sve je uvijek potreban trening, volja i želja, i to će se 

na kraju isplatiti.” 
 

Kako reaguješ kada pogriješiš na utakmici? 
“Uvijek se trudim da što manje griješim, ali greške se u 

fudbalu dešavaju čak i kada ja to ne  želim… Pokuša-
vam da ispravim grešku u svakoj sljedećoj situaciji, 
tako što se skoncentrišem.” 

 

Sa kojom svjetskom zvijezdom, u svijetu fudbala, sebe 
porediš i ko ti je uzor? 
“Moj najveći uzor je definitivno Iker Kasiljas, jer njega 

pratim od kada sam počela da treniram fudbal. Kod 
Kasiljasa volim što je maksimalno posvećen svom 
timu i poziciji golmana.” 

 
Za kraj, možeš li nam reći nešto više o svojim narednim 

utakmicama? 

“Ubrzo me čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i 
veoma sam uzbuđena. Takođe nas 13.02. čekaju pri-

preme u Budvi i prijateljske utakmice sa Bosnom i 
Hercegovinom. 

 
Pripremila: Ivona Tufegdžić, IIe 

Čas fizičkog u školskoj klupi 
Iako je pandemija mnogo uticala, u našoj školi glavni problem predstavlja i neuslovna fiskulturna sala koja je pre-
duslov za pravilan razvoj djece. Samim tim, čas fizickog direktno zavisi od vremenske prognoze. 

Da li je kombinovani model nastave ubio fizičko? Koliko dugo traje problem sa fiskulturnom salom i kako 
izgleda fizičko u ovakvim uslovima? 

Profesorica Radmila Popović: 

Mogu da kažem da je sve navedeno tačno, mada je korona, konkretno u našoj školi, najmanje uticala na izvođenje 
nastave zato što smo se uspješno prilagođavali u hodu. Pravili smo grupe učenika i tako smo nastavu izvodili na   
otvorenom prostoru iako smo direktno zavisili od vremenskih uslova da bi se moglo bar nešto odvijati. Sala je 
neuslovna. Nije to od juče, problem postoji već unazad desetak godina. Nije se ulagalo i održavalo zbog čega je u 
današnjem stanju. Opasna je po učenike i profesore, samim tim je i zatvorena. 

I kada se napravi ta sala, problem je način života kod mladih generacija. Sve više se bježi od tih fizičkih aktivnosti, od-
nosno same koncepcije fizičkog vaspitanja. Ovakav program koji nam je nuđen kroz kataloge i kojih mi treba da se 
pridržavamo  djecu odavno ne zanima. Nemamo mi uslove za takav oblik nastave koja bi djecu interesovala. Šta to 
znači? Da imamo možda veći prostor za odbojku za djecu posvećenu tom sportu, zatim djecu koja bi želela da igraju 
badminton, djecu koja vole teretanu... Bar neki kutak sa spravama gdje bi djeca, u sklopu tog časa od 45 minuta, mogla 

da odrade kvalitetan trening i da se posvete svojim interesovanjima. Mislim da bi se na taj način djeca privukla i vratila 
nekom konceptu odnosno času fizičkog vaspitanja kakav je nekada bio. Na taj način probudila bi se ljubav pre-

ma sportu. Postao bi i neki oblik rutine kao što smo naučili da se tuširamo, peremo zube, tako bi se uklopio i sport. 

 

Na Državnom školskom sportskom takmičenju, održanom u Danilov-
gradu i Podgorici u periodu od 21-22. decembra, ekipe naše škole 
postigle su zavidne rezultate. Naime, u fudbalu i muška i ženska ekipa 
osvojile su drugo mjesto. Isti rezultat ostvarile su i košarkašice naše 
škole. Profesori fizičkog vaspitanja Lidija Rakočević i Mirko Lepetić 
vodili su ekipe do uspjeha. Zahvaljujemo se svim učesnicima na  dos-
tojanstvenom predstavljanju naše škole. 

Čestitamo!!! 

Nataša Ivović,  IIIa 
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Fudbal (djevojke): 

Milica Živanović 
Ana Krivokapić 
Anastasija Papračanin 
Sara Rakočević 
Jelena Vujičić 
Tamara Milović 
Anđela Goranović 

Fudbal (muškarci): 

Aleksandar Kulinović 
Stefan Kulinović 
Boško Borovnica 
Branko Borovnica 
Nikola Popović 
Nikola Kosać 
Radovan Đuković 
Uroš Kovačević 
Miloš Đurđević 

Košarka (djevojke): 

Jovana Kojčinović 
Jelena Bulajić 
Sanja Pavlović 
Kristina Ilić 
Andrea Brkić 
Ivana Ječmenić 
Jelena Radosavljević 
Bojana Radnjić Pobjednici turnira u stonom tenisu: 

Robert Morris , IVb  

u muškoj kategoriji 

 Hana Kuč, IIgr  

u kategoriji djevojaka 



ЈУСМШ „Иван Горан Ковачић“, Херцег Нови 

Jedan od prepoznatljivijih simbola Herceg 
Novog , koji je postao i njegov zaštitni znak, je 
vaterpolo klub „Jadran“. San mnogih dječaka iz 
našeg grada je da postanu dio tog prestižnog 
vaterpolo kluba, jer  godinama rađa legende koje 
su u svijetu vaterpola upisani zlatnim slovima. 

O klubu iza kojeg stoji čitavo stoljeće i pred kojim 
su novi izazovi, razgovarali smo sa direktorom 
kluba, gospodinom Milošem Mračevićem.  

1. Počelo je davne 1922. god na Milašinović 
plaži na Toploj. Možete li nam reći nešto o 
počecima formiranja kluba i njegovom razvoju 
do danas? 
-  Da, klub je osnovan davne 1922. kao Sportski 
klub više sportskih disciplina, nakon nekoliko 
godina prerastao u plivački vaterpolo klub i kao 
takav uskoro slavi svoj 100. rođendan. Od kluba 
koji je okupljao hercegnovsku omladinu 
prerastao je u poznati klub, o kom se mnogo zna 
u evropskim i svjetskim vaterpolo krugovima. 
Danas, Jadran predstavlja okosnicu plivačkog i 
vaterpolo sporta u našoj državi, rasadnik talenata 
i klub koji pobjeđuje i osvaja trofeje.  
 2. Klub se može pohvaliti sa velikim brojem 
titula, samo titulu prvaka je osvojio preko 30 
puta. Kako se to postiže? 
-  U sportu su stvari jasne. Trofeji se osvajaju 
velikim i predanim radom koji uz talenat 
vaterpolista stvara šampione. Da bi se osvajale 
titule potrebno je da svaki segment kluba 
funkcioniše. Put do titula je veoma dug i na 
njemu se mora konstatno raditi, pogotovo u 
klubovima kao što je ‚‚Jadran’’ koji stvaraju 
šampione iz svoje baze, a ne kupovinom igrača. 
Važno je da svako u klubu na visokom nivou radi 
posao, od uprave, administracije, do samog rada 
sa sportistima. To sve  rano počinje, od same 
škole plivanja pa do prve ekipe. 

3. Koliko je danas, po Vašem mišljenju, 
cijenjen sportista u našem društvu? 
-  Činjenica je da su mjerila vrijednosti u 
savremenom društvu a pogotovo u našem 
poljuljana, ali iskreno vjerujem da neke trajne 
vrijednosti koje datiraju još od antičkog doba i 
dalje traju. Mi kao društvo imamo jedan 
problem ili možda čak i kompleks da samo 
volimo i vrednujemo one najbolje sportiste i 
priznajemo samo prvo mjesto, ali kada šire 
sagledamo svi sportisti trebaju biti cijenjeni kao 
pojedinci koji promovišu zdrav i pozitivan način 
življenja i nadmetanja.  
4. Da li  u vašem slučaju igrači imaju dobre 
uslove za treniranje kao preduslov za 
postizanje velikih uspjeha? 
-   Smatram da su uslovi dobri ali da još mogu i 
moraju biti bolji. Ono što je najvažnije, siguran 
sam, da imamo veoma dobar stručni kadar. 
Sportska infrastruktura može i mora biti još 
bolja i to je važan segment u razvoju sporta, i 
onog profesinalnog i onog amaterskog.  
5. Kako vidite budućnost “Jadrana “ ? 
-  Budućnost Jadrana je jako svijetla, posljednjih 
20 godina Jadrana su veoma uspješne a to 
govore vrhunski rezultati kako na domaćoj 
sceni tako i u regionalnim i evropskim okvirima. 
Nadaleko smo poznati rasadnik vrhunskih 
vaterpolista. Za Jadran se veoma dobro zna u 
međunarodnim vaterpolo krugovima i sa 
poštovanjem se o Jadranu priča. Sa ponosom 
ulazimo u drugi vijek postojanja.  

6. “Jadran“ je najbolji ambasador našeg 
grada. Vi ste nedavno izabrani za člana LEN 
biroa. Možete li nam nešto više reći o tome?  
- Da, Jadran je jedan od najboljih brendova 
Herceg Novog i sa ponosom predstavlja naš 
grad. Rad u Jadranu me sigurno dijelom 
preporučio za ovu prestižnu međunarodnu 
funkciju. To je veliko priznanje za mene ali i za 
naš klub, kao i naš vaterpolo i plivački savez. 
Obaveze na ovoj funkciji su velike kao i izazovi 
sa kojima se susrećemo. Nadam se da ćemo 
donijeti dobra rješenja koja će unaprijediti 
akvatik discipline u Evropi.  
7. Veliki broj igrača pohađa našu školu 
JUSMŠ ,,Ivan Goran Kovačić”. Na koji način 
im pomažete da usklade obaveze i budu 
uspješni i na polju obrazovanja? Smatrate li 
da je obrazovanje bitno za jednog sportistu? 
- Obrazovanje je veoma bitno za svakog po-
jedinca, pa i za sportistu. Imamo odličnu  
saradnju sa JUSMŠ ,,IGK’’, te im se i ovim 
putem zahvaljujemo na razumijevanju za 
naše sportiste. Zajednički se trudimo da se 
obaveze na najbolji mogući način usklade. 
Jako nas raduje ideja koja je potekla od 
direktorice JUSMŠ ,,IGK’’, za formiranjem 
sportskog odjeljenja opšte gimnazije kako bi 
se pomenuta organizacija i usklađivanje 
obaveza, sportskih i školskih, najboljih spor-
tista grada još bolje organizovala.  

Nastasija Vujičić, IIIa 

 

1.Zdravo Vasilije, prije svega, reci nam nešto o sebi. 

Učenik sam četvrtog razreda turističke škole i treniram vaterpolo. 

2. Otkud želja za tim sportom? Koliko dugo treniraš? 

Treniram 9 godina. Želja za vaterpolom se javila još od malih nogu, često bih išao na ljetnji bazen u Zelenici da pratim uta-
kmice ljetnje lige. Tada nisam ni zamišljao da bih mogao i ja time da se bavim jer mi je sve to preteško izgledalo. Roditelji 
su me upisali na plivanje, poslije sam se prebacio na vaterpolo i tako je sve krenulo. 

3. Da li su postojali teški trenuci u kojima si htio da odustaneš od treniranja? 

Početak je bio težak ,  nisam znao da li da nastavim da treniram, ali dobro društvo mi je pomoglo da se brže 
uklopim i zavolim vaterpolo još više. 

4.Šta te motiviše? 

Motivišu me rezultati, pobjede i podrška ljudi oko mene. 

5. Uspijevaš li da uskladiš školske i sportske obaveze? Da li ti profesori izlaze u susret kada ti je to potrebno? 

Na početku srednje škole nije bilo teško uskladiti, ali sada,  kada se više i 
ozbiljnije trenira ,  teže stižem na nastavu pa samim tim teže postižem 
željene uspjehe u školi. Uglavnom izađu u susret kada mi je to potrebno. 

7. Navedi nekoliko većih takmičenja na kojima si učestvovao. 

Kvalifikacije za Olimpijske igre, Svjetska liga, Liga šampiona... 

8. …Ciljevi za dalje? 

Neki kratkoročni ciljevi za dalje su mi da upišem fakultet i izgradim sebe 
kao ličnost, a pritom da gradim i 
svoju karijeru. 

100100  GODINA OD OSNIVANJA PVK ‚‚JADRAN'' U HERCEG NOVOM 

Vasilije Radović—najbolji sportista Herceg Novog  

Nataša Ivović, IIIa 
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