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Техничка школа Неготин 

Неопходност да се формални образовни систем 
прилагоди потребама привреде за кадровима, 
подстакла је развој модела средњег стручног 
образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи 
и у компанији. Од ове године и наша школа се 
налази међу школама које својим ученицима могу 
омогућити средње стручно образовање по новом 
моделу који се показао веома успешним у Аустрији 
и Немачкој, земљама у којима се дуално образовање 
успешно реализује већ годинама.  

"Школа не сме личити на 

болницу за лечење деце од 

живота и здравља, од 

радозналости и 

активности, од сопствених 

искустава и стварања." 

Душко Радовић 

Реч директора 

Поштовани ученици, мали матуранти, и родитељи, 

Мај је био месец доношења одлука. И то одлука које ће утицати 
не само на ваш живот, већ и на будућност ваших потомака. 
Нимало лак задатак, слажемо се сви.  Око вас је била велика 
бука. И много речи. Неке збуњујуће. Друге, након првобитног 
олакшања, будиле су сумњу и недоумицу. На неке нису имале 
никаквог утицаја јер увек има људи, малих и великих, који 
тачно знају шта желе. Како год, пред нама је био задатак да вам 
представимо Техничку школу, а пред вама да се одлучите да ли 
је оно шта вам нудимо у складу са вашим очекивањима и 
жељама. Изгледа да смо били успешни. Тринаестоминутни 
видео, у коме смо спаковали оно што је требало да вам покаже 
ко смо и какви смо, шта и како радимо, уверио вас је, драги 
ученици, да је Техничка школа добар и мудар избор, а вас, 
родитељи, да нам поверите децу да их образујемо и васпи-
тавамо. Хвала вам на указаном поверењу. 

Лепу и успешну школску годину жели вам директор и колектив 
школе. 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1167051087075670
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1167051087075670


 

5 

 

  

Школа је, кажу, озбиљна ствар. 

Саветима, идејама и технички израду видео-стрипа подржали ученици IV1, III1 и I1.  

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/1007313670073716
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Међународни дан планете Земље, 22. април, обележава се сваке године широм света 
различитим манифестацијама и акцијама. Оне имају за циљ да скрену пажњу јавности на 
значај очувања животне средине и да доведу до промене еколошке свести. 

Дан планете Земље први пут је обележан 22. априла 1970. године у САД-у. Овај 
датум је службено прихваћен као Дан планете Земље на Конференцији Уједињених 
нација о животној средини 1992. год. у Рио де Жанеиру. На тој Конференцији је 
присуствовао велики број представника влада, када је и усаглашен дугорочни програм за 
промоцију одрживог развоја планете Земље. 

Повећање броја становника на Земљи и индустријализација довеле су до загађења 
ваздуха, земље и воде. Све већи проблем су и нехигијенске дивље депоније. Последњих 
стотинак година планета Земља доживела је веће загађење него милионима година 
уназад. Неодговорно људско понашање довело је до климатских промена, ефекта 
стаклене баште, глобалног загревања, нестајања многих биљних и животињских врста са 
лица Земље. 

Еколошки проблеми на нашој планети данас су много већи него пре 41 годину када 
је почело обележавање овог дана. Ако човек не посвети потребну пажњу очувању и 
заштити животне средине и одрживог развоја, ако и даље настави са неодговорним 
понашањем, доћи ће у ситуацији да се затрпа и угуши у сопственим отпадним 
материјама. С једна стране све веће количине отпада у животној средини, а с друге 
стране нерационално коришћење природних богатстава прете да људски род доживи 
самоуништење. Зато је Дан планете Земље подстицај за: 

-   стварање услова за одрживи развој 
-   очување биолошких разноврсности 
-   штедљиво коришћење природних ресурса 
-   коришћење оних извора енергије које могу да се обнове 
-   правилно одлагање смећа и коришћење секундарних сировина рециклажом 
-   борбу против свих фактора који штетно утичу на климатске промене и др. 
Није довољно активирати се само када је Дан планете Земље или Светски дан 

човекове околине ( 5. јуна). Планета Земља нама свакодневно пружа услове за живот, па 
је зато неопходно да се и ми понашамо тако што ћемо рационално користити све оно што 
нам она нештедимице дели. Сваки човек на Планети, ма где се налазио, мора да поштује 
природне законе и да се понаша у складу с њима. Само на тај начин моћи ће да сачува 
оно што му је природа несебично дала. 

 

Неки ме зову Природа. Други ме зову Мајка Природа. Била сам овде преко 
4.5 милијарде година. 22.500 пута дуже него ви. Мени људи нису заиста 
потребни. Али, ја јесам потребна људима. Да, ваша будућност зависи од 
мене. Када ја бујам, ви бујате. Када ја посустанем, ви посустајете… 
или, још горе. Али, ја сам овде била еонима. Хранила сам врсте моћније 
од вас. И изгладнела сам врсте моћније од вас. 
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Дан планете Земље је прилика да сваки грађанин размисли о свом понашању према 
Земљи и да допринесе да нам буде чистија и лепша. Само здрава и чиста животна 
средина може нам пружити квалитетнији живот. Заједничким снагама треба да се 
подигне свест о потреби заштите животне средине и одговорног понашања.  
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Како је то људски било могуће? Мој живот је почео 

од краја. Прво сам 

упознала смрт, а онда 

рођење. 

Халина Биренбаум, 

преживела Холокауст 

ХОЛОКАУСТ ЈЕ 
ЈЕДИНСТВЕН 

ГЕНОЦИД 

Шоа. Холокауст је једин-
ствен геноцид, тоталан и 
систематски, почињен од 
стране нацистичке Нема-
чке и њених помагача са 
циљем да потпуно униште 
јеврејски народ. Главни 
покретач Холокауста била 
је нацистичка идеологија 
расистичког антисемити-
зма. Између 1933. и 1941. 
године нацистичка Нема-
чка спроводи мере којим 
се Јеврејима укидају права 
и одузима имовина, након 
чега следи обележавање и 
груписање јеврејског ста-
новништва. Ова политика 
задобија широку подршку 
у Немачкој и великом делу 
окупиране Европе. Након 
инвазије на Совјетски Са-
вез 1941, нацисти уз помоћ 
колаборациониста започи-
њу систематско истребље-
ње Јевреја. До 1945. биће 
убијено скоро шест мили-
она Јевреја. 

текст преузет са првог панела 
изложбе: 

Шоа – како је то људски 
било могуће? 

Професор историје Мирјана Живановић 

Професор социологије Нада Ђорђевић 

Професор грађанског васпитања  Весна Перић 
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Дан сећања на жртве Холокауста - 22. април 
„Захтев да Аушвиц не сме да се понови, односи се пре свега на васпитање“ – 
Адорно 

Бавити се и проучавати најтеже ратне злочине и друштвене трагедије у савременој 
историји је тежак и мучан задатак. Подучавати о злочинима никада није једноставно, 
али је неопходно. Јер како другачије објаснити људима да антисемитизам, 
ксенофобија и други облици мржње могу водити у нове злочине? Како другачије 
развити свест да се праведније друштво може створити, а злочини спречити ако се 
развија, или је можда исправније рећи поправља, вредносни систем и негује култура 
сећања на жртве? 

Холокауст није јединствен па самим тим и непоновљив догађај у историји људског 
рода. Током целокупне људске историје било је, и по свој прилици биће, злочина чије 
намере и опсег достижу ниво геноцида. Али Холокауст је без преседана, служи као 
пример невиђеног због његове ирационалности, универзалности и тоталитарности. 

Учити о Холокаусту је важно да се не би никад поновио. Али је подједнако важно 
схватити да се такви и слични догађаји могу десити и да ће се вероватно дешавати јер 
су током Холокауста људи убијали људе. 

Шта ми као појединци и друштво можемо да учинимо? 

На часу корелације историја, социологија и ГВ, са ученицима I1 ТШН, покушали смо 
да дођемо до одговора. Причајући о фашизму, нацизму, идеологијама, жртвама, 
патњама, почињеним зверствима, закључили смо да једино што можемо да урадимо 
јесте да на време препознамо услове који потенцијално доводе до атмосфере мржње и 
нетрпељивости, да их морамо сузбијати и те услове мењати. Ако се већ нађемо у 
тачки без повратка, у вртлогу насилног конфликта и прогона Другог, наша 
одговорност за чување живота тог другог постаје већа. Јер „ко спаси само један 
живот, спасио је цео свет!“ 

 

„Једна од ствари које не могу да се схвате, мада сам често писао о њима, 
покушавајући да их поставим у некакав подношљив угао гледања“, пише Стајнер, 
„јесте временски однос.“ Стајнер је управо цитирао описе свирепе смрти два 
Јеврејина у логору за истребљивање Треблинка. „Тачно у часу кад су Меринга и 
Лангнера убијали, огромна већина људских бића, три километра одатле на пољским 
сеоским газдинствима, осам хиљада километара одатле у Њујорку, спавала је или 
јела, или ишла у биоскоп, или водила љубав и бринула због зубара. Ту моја машта 
посустаје. Та два низа истовременог искуства толико су различита, толико 
непомирљива са било каквим обичним мерилом људских вредности, а њихово 
истовремено постојање такав грозан парадокс... да ме време збуњује. Постоје ли, 
као што то наговештавају научна фантастика и гностичке претпоставке, 
различите врсте времена у истом свету, 'добро време' и обавијајући превоји 
нечовечног времена, у којем људи упадају у споре руке живог проклетства?“  

Одломак из књиге Вилијама Стајрона „Софијин избор“ 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/167811621964229
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Опраштамо се и страшно дугим ногама одлазимо у свет. 
 

ЗАКОРАЧИ! ЧВРСТИМ КОРАКОМ КА СВОЈИМ СНОВИМА ПОЂИ! 
 
 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/246756343920094
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„Заклео сам се да никада нећу ћутати кад год и где год људска бића 

трпе патње и понижења. Морамо заузети стране. Неутралност помаже 
тлачитељу, никада жртви. Тишина подстиче онога ко мучи, никада онога 
ко је мучен." - Ели Визел 

 

Дан борбе против насиља над старијима - 15. јуни 
 
Старије особе су врло осетљиве и рањиве, а због своје слабости, немоћи и свега што 

старење са собом носи, лаке су жртве злостављања. Сведоци смо све израженијег насиља 
над старијима, на улици, у свакодневном животу, јавном говору и опхођењу где се 
старије особе доживљавају као популација која је све мање потребна друштву. 

Подсетимо се да се животни век продужује и да наша друштва постају све старија. 
Важно је да читаво друштво буде укључено у борбу против свих облика злостављања 
старих.  

 
Људска права старијих данас су људска права нас сутра.  
Станимо уз старије и подржимо достојанствено старење! 

#препознај#реагуј#поштујгодине 
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Европски дан паркова обележава се сваке године 24. маја. Велики празник за све нас 

који смо у парковима одрасли, маштали, одболевали прве љубави, заказивали састанке, 
згубиданили... 

 
ЗАШТО СУ НАМ ПАРКОВИ ВАЖНИ?  
 
Значај зелених површина био је познат још у античком добу. Људи су тежили да кроз 

вртове представе слику раја и прилагоде природу себи и својим потребама. Вртови су 
постали место ужитка, али и остварења интелектуалних и естетских норми. Природне и 
уређене зелене површине су биле везане за елите и богате слојеве друштва док је обично 
становништво уживање у природи тражило изван сигурности зидина тадашњих градова. 

 
Са појавом индустријске револуције и развојем урбанизације почиње развој урбаног 

зеленила. Зелене површине у градовима више нису везане само за елитне слојеве друштва 
већ су на располагању и новој грађанској класи. Паркови постају функционални, потпуно 
се одбацују строге форме и правилна геометрија у простору, нема једноличности, 
симетрије и неприродних облика. Појављује се прво јавно градско зеленило за рекреацију 
и едукацију. Данас је један од главних циљева обликовања паркова разбијање монотоније 
савремене архитектуре у великим градским насељима и подсетник човеку да је део 
природе. 

 
Урбано зеленило јача идентитет града, може побољшати његову привлачност за 

живот, рад, улагања и туризам. Зато ти простори доприносе позитивном квалитету 
живота. Утичу на деловање негативних последица људских активности, одржавају 
одређени степен влажности у атмосфери, утичу на промене температуре, спречавају 
ерозију тла, доприносе одржавању здраве животне средине пружајући чист ваздух, воду и 
тло, побољшавају урбану климу и одржавају равнотежу градске природне и урбане 
средине.  

 
Боравак у природи је веома важан. Недостатак слободног времена често нам је 

изговор што више времена не проводимо на сунцу и свежем ваздуху. Срећом па постоје 
паркови у којима можемо наћи спас од градске гужве и вреве, смањити стрес, повратити 
мир, удахнути ваздух и учинити нешто добро за сваку ћелију у нашем организму.  

 
Двадесет минута боравка у овим оазама мира, у било ком годишњем добу, пружају 

нам могућност да ослушнемо себе, сагледамо бриге и проблеме, окрепимо ум и тело и 
тако будемо спремни за нови дан. И зато не часимо часа! У парк кренимо! Лети, с јесени, 
у зиму или на пролеће, свеједно. Дрвеће и биљке, и кад нису зелене, ослобађају нас 
негативне енергије и повезују нас са природом и сопственим бићем. 

 
 

Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 
Фотографије: Предраг Буца Трокицић 
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„Арогантно сами себе убеђујемо, чак и у данашње време, да су повремени 
конфликти у одређеним географским подручјима неизбежни, али да су под 
контролом и да не прети опасност да ће се проширити. Оваква неодговорна и 
арогантна претпоставка можда показује да полако одлази време "физичке" 
свесности и сећања на застрашујуће крвопролиће током Другог светског рата. 
Тај "одлазећи" свет се плашио рата и веома добро знао шта он значи, антенском 
осетљивошћу је регистровао све потенцијалне знаке опасности и предузимао све 
да их избегне, чак и у време највеће тензије између Истока и Запада.“ 

 

О злим временима, убијању, страху, последњим порукама које су 
живима, тек још који сат живи, остављали живи разговарале су на школском 
часу са ученицима I3 и I4 професорке социологије Нада Ђорђевић, историје 
Мирјана Живановић и грађанског васпитања Весна Перић. Закључили смо 
да је рат зло и да је његова једина жртва човек. Одгонетнули смо и разлог 
зашто је потребно причати и сећати се мученика и страдалника. Причамо и 
сећамо се да не бисмо понављали исте грешке. Учимо и сећамо се да би 
једног дана смрт престала бити заразна и свакодневна. 
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“Кад наиђу тешка, мутна времена и учестају сукоби и узбуне међу људима, 

отвори се одједном Библија на њеним најтамнијим страницама и наш ужас 

или наше неразумевање нађу древне и познате речи као једини израз. 

Гледајући војнике и жандарме који су до малопре били и убијали, видео сам 

им у очима, дубоко испод спољњег беса и дрскости, једва приметно 

колебање у ком је било и животињског страха и неке жеље да се не буде на 

том месту ни у том облику. У том дрхтању у дну зеница прочитао сам 

одједном јасан и несумњив јадни, страшни и детињски Каинов одговор: - 

Зар сам ја чувар брата свога?”  Иво Андрић - Знакови поред пута 

 
Да бисмо здраво и хармонично живели, потребно је да упознамо себе и своје 

могућности. Живимо у садашњости, а она је тренутак док причамо, пишемо, радимо, 

чинимо, планирамо.... И док покушавамо да спознамо себе, схватимо да нам је за тај 

подухват потребна прошлост. Постанемо свесни да смо заправо сада, баш у овом 

тренутку, све оно што смо искусили у прошлости, оно што ћемо, захваљујући том 

искуству, бити у будућности. 

Слично је и са народима. Ако је скуп искустава које човек доживи историја тог 

човека, онда су и искуства, која по својој природи припадају прошлости, властита и туђа, 

добра и лоша, историја народа. Они народи који разумеју своју историју, који су спремни 

да уче од ње, корачају у правцу напретка. А они други, који на грешкама и успесима 

својих предака не уче, тапкају у месту. Или, што је још горе, враћају се на полазне тачке 

са којих су ти исти преци пошли, грчевито се борећи да своју садашњост учине бољом.    

Ако нас историја учи животу, указује на грешке које су чинили људи у прошлости 

како их не бисмо понављали, како је могуће да не прихватамо, да игноришемо и не 

тумачимо поруке које нам историја шаље. Зашто правимо исте грешке? Зашто их упорно 

понављамо? Зашто се спотичемо о исти камен, ударамо главом о зид? Зашто се вртимо у 

круг не успевајући да прекинемо исти циклус? Ако узмемо као тачну тврдњу да више 

пута поновљена грешка више није грешка већ избор, важно је да се запитамо, и као 

појединац и као народ, да нису можда ствари које пођу по злу резултат свесних избора и 

непреузимања одговорности за наше одлуке, поступке? Да ли су произашле из наших 

погрешних уверења, лоших навика, прихватања лоших образаца понашања, приклањања 

већини која није увек у праву, неспремности да будемо искрени према себи и да се 

мењамо? 
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Грешка до грешке грешкица која може скупо да нас кошта 

Колико ћемо као појединац, група или народ бити успешни, у великој мери зависи 

од нашег односа према грешкама, спремности да их увидимо и признамо и на крају 

поправимо. Лао Це, кинески филозоф и писац, учи нас да „велики човек увиђа своје 

грешке, када увиди – признаје, када призна – поправља, а оне који му укажу на грешку 

сматра својим добронамерним учитељима”. Дефинисати грешку није лако. У школи нас 

уче да је грешка начин поступања који је супротан правилима. Иако у животу постоје 

корисна правила, сам живот није уређен правилима. И због тога је тако тешко 

дефинисати шта је грешка у свакодневном животу. Да ли она увек и неминовно узрокује 

неку штету? Да ли је штета непоправљива и дугорочна? Или можда краткорочна? Да ли 

неки поступак који је узроковао краткорочну штету може покренути низ догађаја који на 

дуже стазе могу донети и користи? Одговори на питања биће различита јер о њима 

размишљамо чинећи их и анализирајући из различитх углова. Али ћемо се вероватно 

сложити да је грешка увек погрешан поступак. 

Кад смрт постане заразна и свакодневна* 

Рат је једна од константи у људској историји. Векови пролазе, а људи ратују. На 

различитим просторима, из разних разлога, са разним циљевима, разним средствима, али 

ратују. Од 3.600. пре нове ере до данас, за нешто више од 5.600 година, потпуни мир 

царовао је мање од 300 година, а беснело више од 14.500 ратова. Та најстарија, 

најсложенија, најосетљивија и најтрауматичнија друштвена појава безброј пута је 

описана у народним предањима, науци и уметности. После сваког рата неко мора да 

поспреми. Какав такав ред неће се успоставити сам.* То добро знају они који су га 

преживели, а они који су имали срећу да га не искусе, наслућују. Зло је исто, а рат 

највеће. Рат и све оно што носи са собом: разарање, глад, болест, избеглиштво, убијање, 

мучење, силовање, ратне злочине и геноцид подривају веру у људски род и његове добре 

намере. 

„Колико  мртвих? Колико рањених? Које су националности?“ питања су  за ста-

тистичаре и историчаре. Када мали човек одговара на њих не може а да у нашим очима 

не испадне бездушан, неосетљив на ожиљке, несреће и патње које ратови увек за собом 

повлаче. Као да му се од бројки замути у глави па престане да примећује да смрт хара. Да 

постаје заразна и свакодневна. Да жртве постану безимене. Пуке бројке. А били су људи 

са именом и презименом пред чијом худом судбином треба клечати, чија имена треба 

тихо изговарати, са поштовањем. И којих се треба сећати да не постану заборав јер  

„Они што су знали / о чему се овде радило, / морају уступити место онима / што знају 

мало. / И мање од мало. / Односно, исто што и ништа.“* 

*Горан Гоцић, У Минхену за Хитлеровим столом, РТС: Око, 14. 9.2021.  
*Вислава Шимборска, Крај и почетак  
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Почетак људске историје обележен је братоубиством 

Од давнина човек убија човека. Већ на првим страницама Библије, у четвртој глави 

„Књиге постања“, наилазимо на узнемирујућу приповест о Авељу и Каину.  

4: 1 Након тога позна Адам Еву, жену своју, и она затрудне, и роди Каина, и рече: 

добих човека од Господа. И роди опет брата његовог Авеља. 

4:2-5 И Авељ поста пастир а Каин ратар. А после неког времена догоди се да Каин 

принесе Господу жртву од рода земаљског. А Авељ принесе од првина стада својега и 

од њихове претилине*. И Господ погледа на Авеља и на његову жртву, а на Каина и на 

његову жртву не погледа. Зато се Каин расрди веома, и лице му се промени. 

4: 6-7 Тада рече Господ Каину: Што се срдиш? Што ти се лице промени? Нећеш ли 

бити мио кад добро чиниш? А кад не чиниш добро грех је на вратима. Воља је његова 

под твојом влашћу, јер ти си му старији. 

4: 8 После говораше Каин с Авељем, братом својим, али кад беху у пољу, скочи Каин на 

Авеља, брата свога, и уби га. 

4: 9-16 Тада рече Господ Каину: Где ти је брат Авељ? А он одговори: Не знам! Зар сам 

ја чувар брата својега? А Бог рече: Шта учини! Глас крви брата твојега виче са земље 

к Мени! 

Није било лако Каину да призна кривицу. Признао је, али се није 
покајао. Признао је, али у погрешно време. Није му било лако ни да 
прихвати Божију казну да буде проклет на земљи. Због Адама је Бог 
земљу проклео. Али Каинов грех је од Адамовог већи. Као што је и 
сваки грех после Каиновог већи. И заслужује тежу казну јер ко га 
почини, из приче о Авељу и Каину није ништа научио, већ потврдио 
да се зло после извесног времена враћа. Учинио је „Semper idem“. 
Увек исто. 

Зашто је човеку лако да убија? 

Зашто човек убија човека? Попут Каина, ма колико у себи носио злочиначког или 
безбожног, човек увек има изговор. Убија да присвоји оно што му не припада: имовину, 
жену, положај или трон. Одузима другом човеку живот из љубоморе, освете, страсти, 

похлепе. Убија као владалац, робовласник, психопата или пљачкаш. Убија као мали 
човек увучен својом или туђом вољом у вртлог друштвених превирања, ратова и сукоба. 
Познаје ли човек довољно себе? Да ли је спреман да себи призна шта се крије у 

најскровитијим деловима његовог срца? Препозна ли човек у себи Каина? Много је пред 
њим тешких питања. А одговор мора пронаћи сам. И то без варања, јер преписивање ту 
помоћи не може. А кад дође до исправног одговора, на Божије питање: „Где ти је брат, 

Каине?“ одговориће: „Знам. Јер ја сам чувар брата својега.“ 

*берићетност, плодност 

Аутор текста: Весна Перић, школски библиотекар 
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

Европски дан језика обележава се сваке године 26. септембра. Ученици Техничке 
школе били су и ове године вредни и обележили дан језика кроз разне активности 
којима су хтели да нам укажу на значај учења језика, промоцију целоживотног 
учења, међукултурног дијалога и језичког и културолошког богатства Европе. 

Како се на разним европским језицима каже да је неко јело укусно, погледајте и 
сами. Крећемо са "њам-њам". 
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Постоје бројне разлике или сличности међу језицима. Сваки језик има 
карактеристике које су мање или више познате. У наставку је наведено 20 
занимљивости које се тичу страних светских језика, а које, можда, до сада нисте знали. 
 
1. На свету постоји 2.700 језика и преко 7.000 различитих дијалеката. 
 
2. Најзаступљенији језици на свету су кинески, шпански, енглески и хинду. 
 
3. Највећи број људи у свету говори кинески језик. Кинески је састављен од преко 
50.000 знакова. Ако бисте желели да читате новине, морали бисте да знате минимално 
2.000 знакова. 
 
4. Према неким истраживањима, на сваке две недеље један језик нестане. До данас 
преко 230 језика је потпуно нестало, а 2.400 су у опасности да се изгубе. Лингвисти 
тврде да у Мексику има преко 100 аутохтоних језика. Прича се да је један од њих у 
опасности да нестане зато што последња два жива говорника одбијају да разговарају. 
 
5. Библија је најпревођенија књига на свету. Доступна је на 2.454 различита језика. 
Књига „Пинокио” је на другом месту, док је Агата Кристи ауторка чије се књиге 
највише преводе. 
 
6. Језици врше утицај један на други. На пример, 30% енглеског језика чине лексичке 
позајмљенице из француског. Енглески језик обликовали су дијалекти 3 немачка 
племена. Освајањем Британије 1066. енглески је под утицајем Нормана.  Када је Вилиам 
постао краљ Енглеске, француски језик је преузео језик судова, администрације и 
књижевности и остао тамо 300 година. У свакодневној употреби био је само међу 
сељацима и необразованим становништвом. Током окупације Нормана, око 10.000 
француских речи биле су инкорпориране на енглески језик. Три четвртине тих речи још 
увек су у употреби. Око трећине свих енглеских речи произашле су директно или 
индиректно из француског језика, а процењује се да енглески говорници, чак и они  
који никада нису проучавали француски, већ знају 15.000 француских речи.  
 
7. Ономатопеје нису исте у свим језицима. Звук крцкања у Америци се емитује речима 
као што су „„Snap! Crackle! Pop!” док се у Немачкој користе речи „Knisper! Knasper! 
Knusper!” , у француском „Cric! Crac! Croc!” , а у шпанском „Cris! Cras! Cros!” . За 
пчеле се у Африци не каже да зује, већ се то имитира речима типа „zoem-zoem””. И док 
је у Америци мјаукање мачке „meow” ,у Вијетнаму је то „meo-meo””, „nau”” у Естонији 
и „ngjau” на малајском. Краве су у Индији свете животиње, и не говоре „moo” већ 
„hamba” . Тајландске сове кажу „hook hook” уместо „hoot” , а у Албанији прасићи не 
кажу „oink” него „hunk hunk” . 
 
8. Баскијски језик, који се говори у планинским пределима Шпаније и Француске, 
једини је европски језик који није повезан ни са једним другим познатим језиком, 
односно не припада ниједној језичкој породици. 
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EQUILIBRIO - Obrazovni sistem 

  

P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

 
9. Просечна особа у току дана изговори око 4.800 речи. 
 
10. HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOPHOBIA  је страх од дугих речи. 
 
11. Папа твитује на чак девет језика, а његов шпански налог има највише пратилаца. 
 
12. У Ватикану је могуће користити банкомат на латинском језику. 
 
13. Бројни научници тврде да учење другог језика побољшава разне функције мозга, 
памћење, као и да они који говоре или уче други језик успоравају процес старења 
мозга. Дакле, бацимо се на учење језика јер никад није касно! 
 
14. Најмање половина светског становништва је двојезична или вишејезична, тј. говоре 
два или више језика. 
 
15. Есперанто је вештачки језик чије је основне карактеристике сачинио Лудвиг Лазар 
Заменхоф давне 1887. године и којим говори између 500.000 и 2.000.000 људи. 
 
16. Измишљени језици су више него популарни! Прво што ће вам пасти на памет јесу 
језици из Господара прстенова, дотраки језик из Игре престола, на’ви језик из Аватара 
и  клингонски из Звезданих стаза. Ипак, када је реч о измишљеним језицима, Толкин је 
овом детаљу посветио највише пажње јер у трилогији Господар прстенова постоји чак 
12 измишљених језика. 
Немојте рећи да, кад сте били мали, нисте говорили својим, измишљеним језиком!? 
 
17. По броју падежа апсолутни рекордер је чешки језик који се говори на Кавказу.. 
Знате ли да има чак 64 падежа?  
Ух! А нама и 7 представљају муку. 
 
18. Српски је једини европски језик са диграфијом, односно два писма у оквиру једног 
језика. 
Каква предност! Зар не мислите? 
 
19. Постоји 13 начина да изговорите глас ‘о’ у француском језику. 
 
20. Енглески језик је званични језик неба! Сви пилоти, 
без обзира на то одакле су, говоре енглеским језиком на 
међународним летовима. Да не будемо селективни, ред је 
да поменемо и друге језике. Ако је енглески "небески", 
италијански језик је језик класичне музике. Поште воле 
француски. Нашло би се још примера, али 
свачије стрпљење има крај. Зато hola, bonjour, 
ciao, nǐn hǎo, aloha, konnichiwa salaam...  
 

Bonjour 

Hello 

Ciqo 

Holq 
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„Весела свеска“, „Мале новине“,  „Зека“ и „Тик-так“... Значе ли вам ишта 

речи у наводницима?  Вашим мамама и татама сигурно. Враћају их у прошлост, у 

детињство када су са радошћу читали дечије часописе. Када су са нестрпљењем  

ишчекивали петак и нови број „Политикиног забавника“. У адолесцентском добу 

џепарац чували да би у рукама имали тинејџ часописе и из њих сазнавали о 

животу, љубави, одрастању, мењању... Седамдесетих година XX века није било 

девојке која није читала „Тину“. И то од корица до корица. Па како прескочити 

рубрике: Тинина ординација у којој добијеш одговор на ама баш свако питање. И 

из сексуалног васпитања о којем је, у већини случајева, у оно време, било па 

немогуће разговарати са родитељима... Онда постери омиљених ликова у средини. 

Можете ли замислити, драги наши ученици, и да је пре друштвених мрежа, чатова 

и мејлова било начина да се, кроз рубрику Дописујмо се, нађу, препознају, упознају 

сродне душе? Удаљеност ни тада није ништа значила. Само је алат био другачији. 

Папир и перо су се уредно користили уместо тастатуре. Написано писмо у коверту 

па у поштанско сандуче. Али право, не у ово виртуелно. И да знате да су стизала на 

адресу. Путовала су пар дана, али ишчекивање је само увећавало радост примаоца. 

А тек Модна рубрика. Али не са фотошопираним прелепим моделима које нам 

стварају благу фрку што нисмо савршене. Не, не. У сваком броју неколико 

нацртаних модела. Руком. Каква креативност! 

Један од незаобилазних часописа ваших мама и тата био је „Невен“. Основао 

га је давне 1880. велики српски песник за децу Јован Јовановић Змај, а обновио и 

прилагодио новом времену Мирослав Антић 1979. Спада у најстарије и најбоље 

часописе овакве врсте не само у нашој земљи већ и у Европи. Појава часописа је 

изузетно значајна у српској књижевности за децу. Уређивачком политиком и 

својим поетским и прозним стваралаштвом, првенствено прилозима у Невену, Змај 

је дао пресудан допринос жанровском издвајању 

књижевности за децу и стварању посебног вида уметности 

речи за младе. Желећи да васпитну улогу оствари 

обједињавањем поуке и забаве, сопственим прилозима, својим 

најбољима песмама, цртежима учинио је да деца кроз забаву 

усвајају елементе моралних, религиозних, интелектуалних, 

здравствено-физичких, уметничких, естетских па и 

еколошких вредности. Невен је био и остао часопис који 

афирмише детињство као нешто квалитативно другачије од 

одраслог доба, у којем се уважава дечији субјективитет, 

подстиче самосталност, радозналост, аутентичност. Једном 

речју, у Невену се осећа благост и слух за дечији свет.  
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НАГОВЕСТ  
 
Осећајући у народу потребу, 
а у себи неодољиву вољу, а 
по нешто још и снаге за тај 
посао, покренућу у Београду 
лист за децу.- за једину 
узданицу нашу... Лист ће се 
звати: НЕВЕН... Цена ће му 
бити умерена, мада ћу на 
сваког годишњег прет-
платника шиљати по један 
бесплатан егземплар којем 
сиромашном детету, које 
ми претплатник означи (а 
има их доста у Босни и 
Херцеговини па и свугде)...  
 
У Београду после Божића 
1879, Др Јован Јовановић.  

Кратка историја борбе жена за своја права 

 А ви, школарци наши, читате 
ли часописе?  

Штампане, дигиталне? 

Читајте! Важни су јер, ако су 
правилно одабрани, образују и 
васпитавају, развијају машту и 
креативност.  

Представљају мост преко којег 
прелазите да бисте стигли на 
другу обалу где вас у другој 
форми чекају нова сазнања, 
идеје, животне поруке. Учвр-
стите тај мост, направите 
јаке стубове прво на обали са 
које полазите а онда и на другој 
страни где се ваш пут у живот 
наставља.  

Аутор текста: Весна Перић,  
школски библиотекар  

Међународни дан жена 

https://www.facebook.com/137804130246608/videos/737671620268805
https://www.facebook.com/137804130246608/videos/429041818383133
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„Сечиво из излога“ - Збирка Радојке Доке Плавшић 
Интервју водила: Александра Ђурковић, ученица IV1 Техничке школе 
 
„Сечива из излога и са корица збирке Доке Плавшић су двојака: најпре, 
она су сами стихови којима се суморна свакодневица реже у шните које 
треба завити у обланде стварности како би се ова уопште и могла 
конзумирати; друго, сечива су и заиста у излогу – она нас чекају, увек 
неспремне. Ко би, уосталом, 24 сата дневно мислио на замке савременог 
живота и егзистенције? Лакше је пасти и пустити се току, наизглед 
природном поретку ствари. А те токове Дока Плавшић описује са 
страшћу које имају само песници који живе оно што пишу.“ 

 

„Збирка је јака, искрена, оштра као сечиво, мрачне и жестоке 
сликовитости и израза, без подилажења, истинита, актуелна и говори о 
ономе што сви доживљавају или наслућују. Има у тој поезији, ироније и 
самоироније, скривених и отворених цитата од античких до наших 
времена, мисаоне дубине и стилског богатства. У збирци је издвојен један 
циклус под називом 'Hospital blues' али и остале песме ништа мање не 
заслижују пажњу како неготинских тако и осталих љубитеља лепе писане 
речи“, наводи у рецензији овог песничког издања 
професор српског језика Бојана Павловић. 
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

 

 
 
 

 
 
Она пише за себе, али своју поезију несебично дели са свима 

нама. Њене песме су дубоке, а оптимистичне, некад несхватљиве, а 
некад само путокази. Шта све крије у својим стиховима, открила нам 
је наша суграђанка Радојка Плавшић, професорка српског језика и 
књижевности. 

 

Како бисте описали свој процес писања? 
 
„Поезију пишем од детињства. Процес писања је непредвидив. Проналази ме у 

различитим фазама, различитим ситуацијама, а најчешће пишем ноћу. То је ваљда једна 
од чари писања. Верујем да је тако код готово сваког уметничког стварања. Зато су 
креативност, стваралаштво уопште испреплетани са свакодневним животом. Не постоји 
радно време, или дајеш себе  или не радиш праву ствар.“ 

 

Шта Вас мотивише да пишете и кад нисте расположени за то? 
 
„Често пишем управо у таквом стању. Ово је у вези са претходним питањем, 

писање није као посао или хоби којим се бавим, ако ми се не пише – једноставно не 
радим то. Ништа ту није могуће извести на силу. Поезија је нежна и суптилна управо 
зато што се опире сили.“ 

 

Где тражите инспирацију за писање? 
 
„Никад не „тражим“ инспирацију. Кад се сретнемо, то је уз обострану жељу и 

вољу. Понекад ме инспирише неки детаљ, нека ситуација, природа, прочитана песма, 
разговор... Међутим, не може се ништа предвидети унапред, може бити ствар тренутка 
исто као и резултат дубљих промишљања.“ 

 

Очекивања читалаца су различита. За кога писац пише? За кога 
Ви пишете? 

 
„Пишем за себе, али волим да делим поезију. Сада се преко интернета и 

друштвених мрежа лако пронађу они који слично размишљају. Размењују се песме, 
књиге, обавештава о новостима из света књижевности. Поезија на тај начин оживљава, 
допире до већег броја људи. Подршка је важна ствар. Међутим, свака књига на крају 
живи неким својим животом као дете које одрасте и одлази од родитеља.“ 

 

Која књига заузима посебно место на Вашој полици? 
 
„Тешко је издвојити једну књигу. Велики је број књига које су на неки начин 

утицале на мене. Мислим да посебно место заузимају књиге које сам читала у 
детињству, вероватно је то литература која нас обликује. Ево, нека то буду књиге о 
Пипи Дугој Чарапи.“ 
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Корице продају књигу. Слажете ли се са изреченим? 
 
„Не, дефинитивно се не слажем са тим. Ја предност дајем минимализму. Увек има 

корица које су кич чак и код озбиљних издавача. Не обраћам превише пажње на тај 
сегмент издаваштва. Мада, када су моје корице биле у питању, ја сам ипак 'умешала 
прсте'.“ 

 

Зашто сечиво у излогу на корицама Ваше збирке? 
 
„Назив збирке наговештава њен садржај. Што се визуелног дела тиче, нисам желела 

ништа што би исувише привлачило пажњу, ништа шарено. Пошто ја песме сматрам 
делом свог женског бића, знала сам да у обзир долази само нека нежна боја која ће 
донекле ублажити оштрицу сечива.“ 

 

Да ли се порука песама налази у насловима? 
 
„Не може се сваки наслов сматрати поруком песме. Ниједна песма није једнозначна, 

али можда је негде и дошло до поклапања... Сваки читалац  ће то протумачити на свој 
начин. Можда су наслови само благи путокази.“ 

 

Песма „Опроштајни говори“ завршава стихом „Оно најгоре већ се 
догодило“. Да ли је то знак оптимизма? 

 
„Песма 'Опроштајни говори' дочарава атмосферу лудила у коме живимо. Осећај 

страха, неизвесности, немогућности прављења планова. Много се песимизма наталожило 
у свима нама. Ипак, не могу да кажем да сам песимиста. Докле год имам воље и снаге да 
пишем, сматраћу да ме срећа прати.“ 

 

Претражујући блогове, уочила сам да су објављене нове песме. Да 
ли то значи да нам спремате још једну збирку песама? 

 
„Да, надам се да ће ускоро бити објављена и друга збирка. Још увек се двоумим у 

вези са насловом. Драго ми је да и млађе генерације прате блогове. На њима заиста 
можете открити многе младе, непознате, а сјајне песнике. Трудимо се да их објављујемо 
у нашем неготинском часопису за књижевност, уметност и културу Буктиња.“ 

 

Да ли сам добро разумела да песма „Наука о акцентима“ говори о 
тренутном дешавању са језиком? 

 
„Песма „Наука о акцентима“  говори о многим 

темама. Неке од њих  везане су за језик, али то је само на 
једном плану. Преплиће се и самопропитивање у вези са 
сопственим животом као и трагична животна прича једне 
жене са села, коју сам желела да спасим од заборава. Веома 
ми је драго што је баш ову песму професорка Данијела 
Ранчић изабрала за манифестацију 'Песниче народа мог'.“ 
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P. S. Сигурни смо да неће бити 

потребе за оваквим мерама. ☺ 

 
У песми „Далеко од Лас Вегаса“ мајке се обраћају Богу као себи 

равном. Чиме су то заслужиле? 
 
„У песми „Далеко од Лас Вегаса“, лепо си то приметила, жене, мајке, постављене су 

у центар Универзума јер оне то заслужују. Коме није јасно због чега, нека прочита 
песму, можда му постане јасније. А можда и не. И кад смо већ код ове песме, захвалила 
бих се професорки Весни Перић  на одличном преводу на француски језик.“ 

 

 
 
краткоузлазни 
 
Задатак је гласио снимити разговор 
са старим људима 
Оним језички старим из села неког 
Према свом географском пореклу 
Пре доласка у Велики град 
Људи који старе у великим градовима изгледа 
нису довољно стари 
Не сматрају себе старима 
Можда би се и увредили 
Стари људи у великим градовима користе скупе 
креме 
И модерне речи на врх језика успешно 
Жонглирајући с унуцима 
Њихов се акценат откинуо и отпловио  
Давно у непознатом правцу 
 
дугосилазни 
 
Наши су акценти у селима 
На самртничким креветима 
Обрађују нешто баште и разговарају са живином 
Користе фиксне телефоне и 
Чекају твој наредни долазак 
Неће живети још дуго 
Зато их студенти снимају и пишу семинарске 
радове 
Који ће једног дана осванути у музејима 
 
дугоузлазни 
 
Отишла сам на брдо у лепо српско село 
Улазила у мале кућице опасане безименим цвећем 
Које не можеш наручити у цвећарама 
Поред акцента у маленим српским селима 
Научиш да нећеш остати гладан нити жедан иако 
Никога не познајеш 
И да за твоју душу можда још има наде 
Први и последњи пут разговарала сам  
Са оном чији живот није више међу нама и не  
Сећам се како је изгледала 

 
 

Али чувам касету са њеном причом 
И топлину случајног сусрета 

А акценти су ми говорили о тешком животу 
Младе рано удате девојке 

О устајању пре зоре како би се умесио хлеб 
О смрти вољеног детета 

И њеним ноћним одласцима на гробље јер се 
Пред зору месио хлеб а затим одлазило на њиву 
И ко зна колико би то трајало да није срела њега 

Црног човека са сјајном звездом на челу 
У кога од страха није смела да погледа 

А он јој запретио да се на гробље ноћу не долази 
И да јој следећи пут неће опростити 

Још је говорила о бројним ожиљцима 
Па заћутала рекавши ваљда шта јој је на срцу 

Бацивши тешки бумеранг у даљину 
 

краткосилазни 
 

Акценти су остали у ваздуху  
Па нежно слетели на папир очекујући нешто 

Не знам 
Била сам студент и нежно није изгледало важно 

 
постакценатска дужина 

 
Недавно налетех на семинарски рад из 

акцентологије 
Као кад читаш исту књигу са двадесет година 

искуства 
Преварених надања погрешно акцентованих речи 

Двадесет година старијим језиком 
Са бројном браћом и сестрама 

И схватих да гледам своју будућност 
 

Тада бејах будућност ове земље 
 

Сада је и тај снимак при крају 
Питам се је ли забележено оно што сам говорила 

Преостала је постакценатска дужина ћутања 
Мали реквијем за неизговорено 
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Наше мајке раде за минималну зараду 
И плачу у ве-цеима да их не виде 
Срећа многих у њиховима је рукама 
Без надограђених ноктију 
Боле их ноге и леђа од стајања 
Оне сијају у мраку док стоје  
Поред твог кревета и слушају шта се десило у школи 
Јер те професори мрзе 
Јер те она глупа крава мрзи 
 
Мајке имају очеве који су  
Изгубили самопоштовање и целог живота пију 
И мужеве који умишљају да заслужују боље 
Никада немају довољно да ти приуште све што пожелиш 
И неко време мрзиш их због тога 
Кад оду на починак и свет престане да постоји 
 
Понекад дозволе себи да слажу или се запитају 
Шта им је све ово требало 
Док се пале светла у Лас Вегасу 
Елвис Присли још увек наступа 
И ватромет осветљава њихова млада лица 
 
Мајке не верују у спаситеља човечанства 
Довољно је тешко спасити једно биће 
Не само нахранити га и обући 
Пустити га да на крају оде 
Окриви те за своје животне проблеме 
Неуспеле бракове пререзане вене 
Као да су оне криве што су их донеле на свет 
Док су се порађале при заласку сунца 
Крваве и срећне 
Урадиле су најбоље што су могле 
Док су се бориле са својим демонима 
Притајеним лудилом 
Неплаћеним рачунима 
Заборављајући снове један по један 
 
Наше мајке раде за невидљиву зараду 
Али знају да су оне спаситељке човечанства 
И обраћају се Богу као себи равном 
Не интересује их дневна политика 
Јер се системи мењају а кеве остају 
Као друштво које светом управља из сенке 
Чак су и цигарете оставиле због тебе 
 
Замишљају загробни живот као божју кућу 
У којој треба побрисати прашину 
Усисати собе 
Покосити травњак... 
Бога као мушкарца који не зна  
Где му стоје чарапе 
 
И због свега тога не журе са смрћу 
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Nos mères travaillent de longues journées pour un salaire de misère  
Elles pleurent aux toilettes pour que personne ne les voie le faire 
Nombreux sont ceux dont le bonheur est dans leurs mains 
Sens des ongles en gel 
Elles ont mal aux jambes et au dos parce qu’elles restent de longues heures debout 
Elles luisent aux ténèbres  
A côté de ton lit et elles écoutent ce qui s’est passé à l’école 
Parce que les profs te haïssent 
Parce  que cette vache stupide te hait 
 
Les mères ont les pères qui ont perdu 
De l’estime d’eux-mêmes et qui ne cessent pas de boire  
Ainsi que les maris qui ont l’illusion de mériter plus 
Ils n’ont jamais assez d’argent  pour t’offrir tout ce que tu veux 
Un certain temps, quand ils vont se coucher et le monde cesse d’être, 
Тu les hais à cause de leur faiblesse  
 
Parfois ils se permettent de mentir  
Ou de se demander le pourquoi du comment  
Tendis que les lumières s’allument là-bas à Las Vegas 
Elvis Presley joue encore sur la scène 
Et le feu d’artifice ébluit leurs visages jeunes  
 
Les mères ne croient pas en Jésus  Sauveur 
C’est assez difficile de sauver un être 
Ce qui est difficile ce n’est pas seulement de le nourrir et de l’habiller 
Ce qui est difficile c’est de le laisser s’en aller à la fin 
Cet être , il t’accuse de ses problèmes de vie 
Mariages finis veines coupées 
Comme si elles étaient coupables de lui donner le jour 
Tandis qu’elles accouchaient au moment du coucher de soleil 
Sanglantes et heureusent 
Elles ont fait de leur mieux 
Tandis qu’elles luttaient contre leurs démons 
Leur folie latente 
Des factures impayées 
En oubliant leurs rêves l’un après l’autre 
 
Nos mères travaillent pour un salaire invisible 
Mais elles savent bien qu’elles sont Jésus Sauveur 
Et elles s’adressent à Dieu comme s’il était leur égal 
Elles ne s’intéressent pas à la politique quotidienne 
Parce que les systèmes politiques changent 
Tandis que les daronnes restent 
Comme une société qui gouverne le monde 
Même à cause de toi elles ont dit adieu à la cigarette 
 
La vie après la mort pour elle c’est  la maison de dieu 
Où il faut enlever et aspirer la poussière 
Tondre la pelouse… 
Elles s’imaginent Dieu comme l’homme qui ne sait pas 
Où sont ses chausettes 
 
Prenant tout cela en compte, elles n’ont pas tellement hâte de mourir  
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Пре годину дана, живот на планети Земљи био је лепши, слободнији и другачији. 
Радили смо, дружили се, путовали без ограничења. Веселили се. И заједно туговали. 
Делили смо, додуше, и страхове због немира, ратова, поплава и пожара. Прихватајући да 
су саставни део живота и ружне ствари, борили смо се како смо знали и умели против 
њих. Покушавали да их поправимо лечећи тако своје и туђе ране. Падали и устајали. А 
онда се појавио вирус. Прво тамо негде далеко. Границе га нису зауставиле. Удомаћио се, 
показао колико смо крхки. Бацио нас је на колена. 

31. децембра 2019. године, у Светској здравственој организацији је први пут 
пријављен.  Добио је има Ковид-19. Појавио се у Вухану, прелепом граду кинеске 
провинције Хуабеј. Како  је дошао, одакле се створио нико то не зна. Можемо само да 
нагађамо. На друштвеним мрежама су се појавиле разне приче о теоријама завере, Неки 
су тврдили да је изашао из лабораторије, други да је из природе. Све у свему, због њега је 
цео свет стао у место. За само три месеца, више од милион људи широма света заковао је 
за кревет, а више од 90 хиљада убио. Тајанствени вирус се полако ширио  читавим 
светом, затварајући и претварајући град за градом у гето без зидова и жица. Сви су били 
изоловани. Ко се где затекао ту је и остао. Неки са својим најмилијим, а неки месецима и 
километрима далеко од својих. Чули су се и виђали само преко друштвених мрежа. Они 
мање срећни нису ни то имали, само наду да ће све ово проћи, да ће се поново загрлити и 
бити заједно.  

Текст: Мануела Новаковић 
                   ученица I2 Техничке школе 
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Видео снимци су приказивали тужну слику. Као да је цео свет стао. Улице Париза 
празне, без туриста и пролазника. Венеција без жамора и романтичне песме гондолијера. 
Рим, Њујорк, Беч, празни. Само ветар, птице и улични пси који немају на кога да лају. 
Тишина. Сабласна. Тишина коју, с времена на време, разбија сирена амбулантних кола. 
Болнице одједном  пуне болесника, лекара у белим скафандерима који попут Анђела 
чувара лете ходницима болница. Лице им се не види, само фломастерима написана 
имена откривају њихов идентитет.  

Србија. 6. март 2020. године. 16:27. Званично потврђен први пацијент заражен 
короном. У мени немир. Угасила се нада да су болест и смрт далеко од нас, од мене и 
моје породице. Постајем свесна да се нешто страшно више не дешава тамо негде. 
Опасност је сада ту, иза ћошка, близу, на метар од нас и мотри. А очи јој не видимо. 
Осећамо да је испред и иза нас. И да вреба попут звери, чека да направимо само један 
погрешан корак. Мисли се роје у глави, мозак покушава да предвиди последице. Али не 
иде му добро то предвиђање. Бројке се мењају из часа у час. 100, 200, 400, 800 
заражених.  Стотине умрлих. Сат откуцава минуте живота. Колико је оних који се неће 
опоравити? Којима живот истиче незаустављиво као што песак кроз прсте цури ма 
колико се трудимо да га у стиснутој шаци задржимо? Питања не могу да избацим из 
главе. Опседају ме. 

Србија под опсадом. Перемо руке. И досад смо их прали, али не тако ревносно. Сад 
бројимо до 20. Маске, кажу нам, неопходне. Али нема их у продавницама и апотекама. 
Срећом па мама зна како да ме заштити. Спретне руке, сећам се, правиле су их од 
папирног убруса. 

15. март 2020. 21:41. Ванредно стање. Информацију преносе сви медији. Поли-
цијски час од петка до недеље. Ко би рекао да је викенд тако дуг. Никад да прође.  

17. март 2020. Нова информација. Због безбедности деце почиње настава на 
даљину. Брзо се уклaпам као и већина мојих вршњака. Ситуација налаже, шта да радимо. 
Жао ми деце која немају могућности за такав вид учења. Надам се да ће се снаћи. Све је 
помало чудно. Професори на екранима. Фали нам дружење. Чујемо се преко Вибера, али 
не може се свака прича ни тајна написати. Некако има више чари шапутање иза школе и 
на клупи. И да, фали школско звоно. Поготово оно које оглашава крај задњег часа. 

Јуни, 2020. Завршена школска година, али вирус не одустаје. На кратко 
посустане, мало се смањи број новозаражених, а онда побесни и опет напуни болнице. И 
тако до данас.  

Две пуне године вирус нас не напушта. Рововска је то борба у којој су многи 
изгубили битку. Ствари су се измениле, неких строжијих мера нема као на почетку 
пандемије. Епидемиолошке мере треба и даље поштовати како бисмо похађали редовну 
наставу. Добро је то јер сам сад средњошколка, међу новим друговима које тек треба да 
упознам. Лека још нема. Али пронашли вакцине. Имунизација вакцинисањем је битна, 
то смо учили у школи, јер спречава даље ширење короне. Чуди ме паника међу 
грађанима. И неразумевање. Једни су је једва дочекали, други је одбацују, већина се још 
двоуми. А мени досадило да ме свако јутро буде вести о броју заражених и умрлих.  И 
да стрепим. Умиру и млади и стари, труднице. Деца остају без родитеља, бака и дека. 
Они нису само статистички број, имају име и презиме. И за њима неко горко плаче. Ако 
је та имунизација једини начин да се зараза даље не шири, онда би требало да је сви 
примимо. Однекле мора да се почне.  Јер вирус не мора да има име и презиме. 
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„Ти природни мостови, такозване прерасти, веома су ретки и углавном 

представљају последње што остаје од пећине, након што се њене таванице 

уруше. Током дугих геолошких периода кречњачки слојеви нестају, а 

местимично остаје понеки лук, да као сведок епохе, немуштим језиком 

приповеда о томе како су настали.” – Гордана Атанасијевић 

 

 

Источна Србија је подручје са највише прерасти, природних камених мостова, на 
свету. Оне су тајновите, скривене од погледа, тешко доступне и далеко од путева. 
Мало људи може да их наброји, а још мање њих зна тачно где се налазе. 

Извор Замне је у подножју Дели Јована, на свом току од педесетак километара 
улива се у Дунав код Михајловца. Река прави прелеп Рајски прераст код села Плавне. 
Није лако доћи до прерасти. Али, ко се потруди и кроз густу шуму дође до видиковца, 
видеће га у свој својој лепоти, уживаће у погледу на кањон реке, врхове планина и у 
лету птица грабљивица. И немојте ту одустати. Ако се стрмином спустите до реке 
богате рибом, док будете стајали испод ових камених капија, обузеће вас осећај који је 
тешко речима описати. Схватићете колико сте мали, али и пролазни у поређењу са 
овим каменим џиновима. Ко зна, можда вам се и посрећи и угледате виле које се, по 
локалном веровању, на рекама окупљају и својом магијском игром опчињују.  

Да се лакше одлучите да кренете у авантуру  одмеравања снаге са прерастима, наш 
колега, професор Александар Талић, је одличио да са вама подели слике које је фоткао 
током своје пустоловине. Уживајте гледајући их! И обећајте себи да ћете фотке, већ 
првог наредног сунчаног викенда, заменити живим сликама у оку. 
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Текст: Александра Ђурковић IV1 
Ментор: Маријана Динуловић, професор српског  

 
„Хамлет“ једна од најпознатијих драма Вилијама Шекспира. Дански  племић 

Хамлет је отишао на студије у Енглеску, али због изненадне смрти свог оца и 
новонастале ситуације на двору  он напушта студије и враћа се у Данску.  

  Био је доста везан за свог оца и његова га је смрт још више узрујала и повредила. 
Након доласка у Данску његов стриц Клаудије је постао краљ и преузео престо те се 
оженио са краљицом Гетрудом, Хамлетовом мајком. Њена одлука га је много 
разочарала. 

 Једне вечери на стражи су били Бернандо, Хорацио и Марчело,када је дошао дух 
покојног краља: 

Бернандо: „Изгледом исти к'о  покојни краљ.“ 
Марчело: „Хорацио, ви сте учен, ослов те га!“ 
Бернандо: „Није ли исти краљ? Гледај га, Хорацио.“ 
Хорацио: „Потпуно налик. То ме прожима Чуђењем и стархом.“ 
Сва тројица су била у страху због појаве духа покојног краља, те су рекли Хамлету. 

Хамлет и Корацио разговарају и у једном тренутку разговора Хамлет каже да види        
свог оца у свом уму. 

Хамлет: „Био је човек: све у свему узевши, Сличног више нећу видети.“ 
Хорацио: „ Ја мислим да сам видио га синоћ.“ 
Хамлет: „Видио кога?“ 
Хорацио: „Краља, вашег оца“ 
Хамлет: „Краља, мог оца?“ 
Хорацио: „ Стишајте чуђење. За трен; нек' је само уво пажљиво Док, уз господе 

ове сведоџбу, Откријем чудо.“ 
Након овог разговора Хамклет је желео да се увери да је то дух његовог оца, те је 

одлучио да увече сачека и види духа.  

Дух се појављује и даје знаке Хамлету да пође са њим, што он и учини.  
Дух каже Хамлету како су разгласили да га је у врту ујела змија на спавању. Тако 

да је цела Данска поверовала у то.  
Дух: „О смрти мојој измишљном причом. Ал' знај, мој врли сине, змија та Што оца 

твога уби, носи сам Његову круну“ 
Хамлет: „О моја прорачка, душо! Мој стриц?“  
Дух: „Да.“ 
И те ноћи је Хамлет сазнао праву истину о смрти свог оца, убио га је стриц, који је 

желео његов престол. Дух је тражио да га Хамлет освети. Хамлет је био разочаран још 
више у своју мајку. 
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 Након дојаве краљу да је Хамлет причао са духом и да зна праву истину он 

одлучи да доведе његове пријатеље Розенкрица и Гилденстерна, да орасположе 
Хамлета. Пошто је био у депресији одлучио је да њима каже разлог тога. Они су дошли 
на идеју да направе представу „Мишоловка“  која ће да буде сценирана баш као што се 
десило убиство краља, тако да је тада желео да види да ли је краљ Клаудије стварно то 
учинио. Тако се и десило. На делу где је убијање краља, Клаудије прекида представу и 
одлази. Хамлету је то био довољан доказ, Клаудије је упао у „Мишоловку“ 

 Хамлет одлази у собу и размишља да ли да убије краља на молитви „Бити ил' не 
бити питање је сад“ Тада долази Офелија и у току разговора са Хамлетом он њој каже 
да треба да иде у манастир.  

 Након тога одлази да прича са мајком, оптужује је за убиство оца, а она њега да 
је луд. Хамлет је чуо шушањ иза завесе и помислио да је краљ и да је то одлична 
прилика да реши проблем мачем али у том окршају страда Полоније.  Након што је 
краљ то чуо одлучи да протера Хамлата из Данске, али он знајући за његов план шаље 
писмо да се враћа у Данску. Током Хамлетовог одсуства Офелија решава своју судбину 
у потоку, Лаерт и краљ смишљају план како да убију Хамлета те одлуче да оргазију 
двобој у којем ће се Лаерт борити отровним мачем, а у случају да Хамлет победи, 
попиће припремљено победничко вино са отровом. То вино ће попити његова мајка и 
умреће, Лаерт и Хамлет  ће заменити мачеве и Лаерт умире док ће Хамлет да убије 
краља Клаудија. Хорације жели да попије вино за Хамлета и да умре, али му Хамлет не 
дозвољава. Након тога из даљине се чује пушка која убија Хамлета од стране 
Фортинбранса. 

Хамлет је сахрањен као прави борац и краљ чији су живот обележили велика бол 
и разочарење, али који је испунио оцу дато обећање да ће га осветити. Данска је сада 
морално чиста. 
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Текст: Александар Столић IV1 
Ментор: Маријана Динуловић, професор српског језика  
 

Будућност видим као општу дистопију јер, ако људи наставе да живе на начин на 
који живе данас, доћи ће до потпуног разарања у свим сферама живота. 

Уморно, исцрпљено, немоћно, човечанство ће вероватно посустати и  услед 
негативних последица, које је само проузроковало, нестати. Неће проћи ни десетак 
година, а последице, које су већ данас уочљиве, испољиће се у виду наглих промена 
температуре, смањеног приступа чистој питкој води итд... У суштини, природа, таква 
какву је ми познајемо, неће постојати; уротиће се против нас, казнити нас и вратити нам 
све оно чиме смо је уништили и затровали. Већина популације ће живети у градовима (за 
отприлике 30 година), значајно ће се смањити број произвођача док ће проценат 
потрошача константно расти. Број становника на планети ће се попети на око 9 
милијарди; велика гужва, зар не? Сукоби интереса, смањење животног простора и 
повећање потрошње, које ће смањити и сад мале залихе, учиниће да нетрпељивост, која 
је у природи људи, мржња и разлике постану још веће... Свет ће постати много суровије 
место иако мислимо да је то немогуће, да смо одавно дотакли дно. 

За 100 година, у нама далекој будућности без обзира на то што знамо да је људски 
живот само трен у времену, а век тек трен у вечности, ја ћу већ дуго ходати долином 
сенки. Па ипак визија пустоши после нуклеарног рата катаклизмичних размера ме 
онеспокојава. Видим људе принуђене да живе у метро станицама испод земље и ту  из 
почеткан граде своју цивилизацију. Јер површина је одавно контаминирана зона  којом се 
крећу искључиво у случајевима крајње нужде. У још даљој будућности (четврти 
миленијум) слика света је застрашујућа. Крвав, мизеран и монструозан пејзаж. Глад, 
константни ратови који ће уништити све напредно што је човек смислио и направио. 
Дискриминисани људи, очајни, мучени и убијани перфидно и гнусно да је већа казна 
живети него умрети. Човечанство какво ми познајемо ће нестати. Поклекнуће, пасти на 
колена пред својим сопственим незнањем...  

“There is no hope, no salvation for mankind, only misery, dystopia, eternal suffering, and 
humanity will fall to ruin. There is no salvation, only perishment !”* 

Можда ће многима моја визија будућности бити чудна, превише тмурна и 
песимистична. Човек је само човек. Затвара очи пред проблемима, а одбрамбени 
механизам му је најбољи друг. Али јамчим да ће бити тако. Мада, кад боље размислим, 
нада умире последња. И зато ово је била одлична прилика да дозволим себи да маштам... 

 
*Нема наде, нема спаса човечанству, само очај, дистопија, вечна патња, јер човечанство ће пропасти. 

Нема спаса, само нестајање  
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Eсеј о савременим песницима XX века 

Текст: Санела Албић IV1 
Ментор: Маријана Динуловић, професор српског језика  
 

Еуђенио Монтале рођен је у Ђенови 12. октобара 1896. године. Бавио се  

превођењем, књижевном и музичком критиком и сликарством. Био је и остао највећи 

представник италијанског херметизма. Поезија коју нам је оставио, лишена сваке 

речитости,  изражава тегобу савременог човека у њему отуђеном свету. Без поезије није 

могао, писао ју је на цедуљама, возним картама, салветама и позивницама. Заветовао је 

своје песме потомцима и ватри прочишћења. У својим интервјуима је тврдио да његова 

поезија не може ништа променити уколико се не чита на прави начин и уколико читалац 

не жели да је разуме. Као и сви херметичари био је мишљења да се писање одиграва на 

нивоу чула, да песма мора лепо да звучи, да дотакне ирационалу страну човековог ума. 

Јер она са разумом нема никаквог додира, она је спој идеја и израза које песник, „који 

поседује само излизана, изанђала слова из речника, речи које се попут јавних жена нуде 

сваком ко их затражи и уморне реченице које ће непотврђени песници красти и метати у 

стихове“ оставља читаоцу да тумачи. 

Године 1927. Монтале се сели у Фиренцу, место рођења модерне италијанске 

културе, да би радио као уредник издавачке куће. Сусрет и дружење са Унгаретијем, 

Кардарелијем, Кампаном, Сабом од пресудног су значаја што су године проведене у 

Фиренци биле најплодније године у његовом стваралаштву. Много песама а мало посла и 

финансијске надокнаде за Монталеа, једног од ретких који није био учлањен у 

Фашистичку партију. У песмама тог либерала, који је још 1925. био потписник 

Манифеста антифашистичких интелектуалаца, и природа је певала о антифашизму. 

Монталеово дело, посебно његова прва збирка „Сипине кости“, приказујe га као 

антифашисту, који се осећао одвојено од савременог живота и пронашао утеху и 

уточиште у самоћи природе. Медитерански пејзаж Монталеове родне Лигурије био је 

снажно присутан у овим раним песмама: оне су му дале неку врсту “личне повучености” 

пред депресивним догађајима око њега. 

Ове песме истичу његову усамљеност и емпатију према “малим и безначајним 

стварима”. Према Монталеу, природа је “груба, оскудна, блистава”. Она је апсолутни 

узор, оно што је лепо и добро је, а природа је највећа и најсавршенија лепота коју човек 

треба да спозна. У свету испуњеном поразом и очајем, изгледа да само природа поседује 

достојанство, исто оно које читалац доживљава читајући његове песме.  
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Однос према животу, његова медитација у и о природи не би имали смисла да се као 
главни мотив у разним песичким сликама не јавља нада. Нада у његовим песмама није 

негирање катастрофе и порицање бола, окретање главе; она је прихатање и 
помирење. Нада је та због које Монтале верује у писање и у саму уметност који су у 
стању да промене човека и помогну му да изнађе своју суштину. 

Сипине кости 

Прва збирка Еуђенија Монталеа. је објављена 1925. године, а потом је 1928. године 

поново издата уз додатак неких песама које не ублажавају егзистенцијалистички и 

филозофски “негативни” тон првог издања. Сух и опор родни лигуријски пејзаж су 

симбол стања заробљеног човека чији је спас могућ једино чудом, неочекиваном 

пригодом за бег. Битан мотив те прве збирке је и Медитеран; море увек и различито и 

исто, море живота које је веће од живота и које песника и плаши и очарава.Човеков 

однос са природом више није симбиотски... лигуријски пејзаж постаје огољен и пуст 

попут кости сипа на обали. Сунце је стално присуство које својим зрацима исушује све 

до чега дође, а сурови природни и животињски пејзаж који описује песничко око 

транспарентан је симбол његове дубоке и нераскидиве егзистенцијалне нелагоде. 

Монтале не може да пише о “високим” темама и вредностима. Поезијом више није 

могуће стварно објаснити живот и однос човека према природи: сама стварност се чини 

несватљивом и неизрецивом, а ову негативну перцепцију свог бића у свету песник може 

да истакне намерно бирајући суров и кршевит пејзаж, поетски језик који је по узору на 

овај дубоки лични немир. Само с времена на време угледамо неки бљесак наде у којем се 

чини да човек, на тренутак, може открити крајњу истину која се крије иза појава у свету.  
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Монтале ствара песме које су са стилске тачке гледишта веома сложене 
алитерације, семантичка поља, грубе речи, метафоре, анафоре, риме и још много тога. 
Стога, чак и ако је садржај једноставан, начин на који је написан није одмах разумљив. 

Друге теме присутне код Монталеа су вечно враћање времена и „непокретно 

кретање“. Човек се  заварава да се креће, да иде у неком правцу, али он је заправо 

заробљен. Оваква врста заточеништва изазива сламање душе, а самим тим и губитак 

идентитета субјекта који осећа да је у нескладу са остатком света. Панично 

придржавање космичког ритма било је могуће само у детињству, а сада, у зрелом добу, 

остаје само жаљење. Спољашња топлота постаје унутрашња и  претвара се у животни 

бол. Једини начин да се побегне од овог бола је живети стоички одвојен од света. 

„Не ишти од нас кључ да отвориш васељену, 
већ понеки слог, чворноват и сув, налик дрену. 
Једино што ти данас казати можемо 
јесте оно што нисмо, оно што нећемо.“* 

*Препевао Милан Комненић 

  

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi 

crede 
che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 
Спуштао сам се, са руком у твојој, низ барем милион степеника 
и сада када те нема празнина је на сваком кораку 
Тако је било кратко и наше дуго путовање. 
Моје још увијек траје и за њега су ми неопходна 
преседања, резервације 
и на њему наилазим на замке и разочарања онога који верује 
да је стварност само оно што се види. 
Спустио сам се низ милион степеника, са руком у твојој, 
дакако да не зато што се са четири ока можда боље види. 
Са тобом сам се низ њих спуштао 
јер сам знао да од нас двоје 
једине праве очи, иако замућене, имаш само ти. 

Превод са италијанског: Весна Перић, школски библиотекар 
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Пролазе ми разне мисли кроз главу  

Окрећем се око себе и питам се где сам ја  
У ком сам свету  

Кад око мене тужне главе плачу  
Депресивне мисли у глави се роје 
И оне најстрашније у њој постоје 

Где сам ? Где је излаз одавде? 
 

Питам се  
Зар су сви себични да нико не види патњу туђу 

И борбу коју водиш сам са собом да излаз из мрака пронађеш 
 

Моји живот није осуђен да само патим 
 

Чекам да из вртлога мрака  изађем 
Да светлост обасја моју рањену душу и мука је ослободи 

 
Чекам да коначно пронађем излаз из свега 

Из својих проблема који ме већ одавно и дуго муче 
Чекам да нестану све моје патње 

Сва потиснута бол и туга која ме изједа изнутра 
Желим да се отвори пут што пре 

Чекам и то чекање ме полако излуђује 
Чекам и не могу да дочекам  

Што пре 
Чекам 

Не желим да то буде сутра, прекосутра или данас  
Желим да се сада и одмах из вртлога мрака извућем 

Да се отвори пролаз 
Овог тренутка и момента 
Желим да то буде одмах  

Јер једино тако ћу пронаћи излаз из свега 
Из својих мука 

Патња и проблема 
Желим јер ми је тај пут решење за све и излаз из свега 

Из свих тих мени вечних агонија и мука 
Тај пролаз  је мени једино светло на крају тунела! 

 

 

Песма: Милица Савић IV1 
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У време када је мали број људи знао да пише, приче су се другачије преносиле. Њих 
су људи казивали једни другима, а измишљали су их даровити појединци. Причале су се 
увече, када се људи сретну или када се породица, окупљена око огњишта, спрема за 
спавање. Тако су ове приче ,,шетале“ из једног краја у други и преносиле се с колена на 
колено, док их коначно, у XIX веку, проучаваоци нису записали. У томе је најзначајнију 
улогу имао Вук Стефановић Караџић. 

          Једна од најпопуларнијих књижевних врста била је бајка. Јунак фантастичних 
авантура при сусрету са оностраним бићима никада не показује ни страх, ни чуђење, ни 
узбуђење, већ од њих слободно прима дарове, са њима се поздравља, братими, венчава.  

          У бајкама је видно истакнута симпатија према слабијима и неукима. Народни 
приповедач је увек спреман да заштити неправедно прогоњене, угњетене, обесправ-љене. 
Главни јунак лако превазилази препреке, никада не умире, нити губи у борби са злом, 
већ се све срећно завршава.  

       У народу су популарне биле и шаљиве приче, за које можемо рећи да су претече 
данашњих вицева. У њима се појављују стандардни ликови као што су Еро, Ћосо, дете, 
свештеник, трговац. Као што данас знамо да ће у вицевима зец најчешће преварити меду, 
тако су и пре два века слушаоци знали да ће Еро лукавошћу и досетљивошћу преварити 
свог противника.  

          Људи су уживали и у предањима, која су говорила о пореклу разних ствари (на 
пример, како су настале корњаче), као и у легендама у којима је негативан јунак увек био 
кажњен, а добар и праведан човек награђен. Радо су се препричавале и анегдоте, односно 
стварни и измишљени, најчешће смешни догађаји.  

          У свим овим причама долазило је до 
изражаја све што је човек желео. Из бајки је 
избијала жеља да правда победи кривду, у 
шаљивим причама се подсмевао онима 
којима није могао другачије него подсмехом 
да узврати, а кроз анегдоте су спомињали 
различите догађаје везане за неку личност 
или време.  

          Преци су нам оставили обиље прича са 

циљем да нас оне поуче, али и забаве. На 

нама је да их читамо, тумачимо, чувамо од 

заборава и мудре поруке примењујемо 

 
 

Аутор текста: Сања Илић 
професор српског језика 
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Аигер је дечак од 11 година. Љубазан, позитиван, склапа пријатељства где год да 

оде. Мајстор је у борби са чиграма. Али није као други, своју чигру прави сам. Жеља му 

је да буде најбољи блејдер на свету, а то може ако победи противнике који му се нађу на 

путу на турниру. Победа му је важна јер му доноси могућност да изазове светског 

шампиона међу блејдерима. Да би остварио сан мора да се труди, упорно ради и верује у 

себе. 

На његовом путу да постане најбољи препрека је Валт Аои, најславнији блејдер, 

легенда и инспирација осталим борцима. Валт је велики обожаватељ Беjблejда од малих 

ногу. Један је од четири најбоља блејдера у Јапану и да би могао да преузме титулу 

најбољег, суочиће се са многим потешкоћама. Тактике и стратегије заиста нису његова 

јача страна. У борбе улази инстинктивно што га чини непредвидивим и страшним 

противником. 

Упорном вежбом Валт постаје светски шампион. Иако признат и познат, не 

дозбољава себи да га титула и слава опију. Он зна да, чак и када сте најбољи, увек 

постоји нешто ново што треба открити и научити у свету Беjблејда. 

Валт или Аигер? Борба неизвесна. Да ли ће Аигеру успету да преузме титулу? Валт 

је довољно добар да задржи титулу најбољег блејдера? Нећу вам рећи јер спојлер 

одузима ужитак. Откријте сами!  

Текст: Немања Николић II1 
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Цртеж: Милован Антић II1 

There are 
times when you 
can’t give up 

The fight 
is over. 
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It’s difficult to imagine the 
effect the Dead Kennedys’ name 
had in 1987. People were out-
raged and offended at the name 
Dead Kennedys. It was the kind 
of thing conservative San Francis-
cans talked about as a sign of the 
youth apocalypse. Dead Kenne-
dys’ guitarist East Bay said: “We 
actually respect the Kennedy fam-
ily. When JFK was assassinated, 
when Martin Luther King was 
assassinated, when RFK was as-
sassinated, the American Dream 
was assassinated. Our name is actually homage to the American Dream.”  

The Dead Kennedys merged revolutionary politics with hardcore punk music and in the pro-

cess, became one of the defining hardcore bands. Often, they were more notable for their poli-

tics than their music, but that was part of their impact. The Kennedys were more inspired by 

British punk and fiery, revolutionary implied politics of the Sex Pistols than the tendencies of 

New York punk rockers. Under the direction of lead vocalist Jello Biafra, DK became the most 

political and-to the eyes of many observers, including Christians and right-wing politicians-the 

most dangerous band in hardcore. 

  

Kill The Poor - Dead Kennedys 
 

Efficiency and progress is ours once more 

Now that we have the neutron bomb 

It's nice and quick and clean and gets things 

done 

Away with excess enemy 

But no less value to property 

No sense in war but perfect sense at home 

The sun beams down on a brand new day 

No more welfare tax to pay 

Unsightly slums gone up in flashing light 

Jobless millions whisked away 

At last we have more room to play 

All systems go to kill the poor tonight 

 

 

 

 

 

Gonna kill, kill, kill, kill, kill the poor 

Kill, kill, kill, kill, kill the poor 

Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight 

Behold the sparkly of champagne 

The crime rate's gone, feel free again 

Oh life's a dream with you, Miss Lily White 

Jane Fonda on the screen today 

Convinced the liberals it's okay 

So let's get dressed and dance away the night 

Behold the sparkly of champagne 

The crime rate's gone, feel free again 

Oh life's a dream with you, Miss Lily White 

Jane Fonda on the screen today 

Convinced the liberals it's okay 

So let's get dressed and dance away the night 
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Убиј сиромашне 
 
 
Ефикасност и напредак наши су још 
једном 
Сада када имамо неутронску бомбу, 
фино је, брзо је, чисто је и завршава 
посао. 

Са сувишним непријатељем, 
али ништа мање вредним за имовину. 
Нема смисла у рату, али зато има смисла 
код куће. 

Сунце баца зраке на нови дан 
Нема порезе на благостање да се плати 
Наказне страћаре одлазе у бљештавом 
светлу, 

 
Незапошљени милиони одлазе у ваздух, 

Најзад имамо више простора да се играмо  
Сви системи напред, 

Да побијемо сиромашне !!! 
 

Побићемо сиромашне 
Побићемо сиромашне  

Побићемо сиромашне вечерас 
 

Посматрај пенушави шампањац 
Нема више криминала, осећај се поново 

слободно 
Живот је са тобом сан,  

госпођице Лили Вајт 
Џејн Фонда на екрану данас 

Убедили смо либерале да је то у реду 
Обуцимо се и заплешимо вечерас. 

Превод текста песме : Александар Столић III1 

Ментор: Јадранка Манојловић, професор енглеског језика 

 
 
 

Тешко је замислити колики је 
утицај имало име бенда Дед 
Кенедис 1978. Људи су били бесни 
и увређени оваквим именом групе. 
Конзервативни ста-новници Сан 
Франциска су ово видели као 
младалачку апокалипсу. Гитариста 
Ист Беј каже:  

“Ми заправо поштује-мо 
породицу Кенеди. Када је Џон 
убијен, када је Мартин Лутер Кинг 
убијен, када је Роберт убијен, убијен 
је и Амерички Сан. Наше име је 
заправо омаж Америчком сну.”  

ДК су сјединили поли-тику 
револуције са хардкор панк 
музиком, и на том путу постали 
бенд који је дефинисао хардкор 
музику. Често их људи више пре-
познају због политичких ставова, 

него због музике, али то је део њиховог утицаја. ДК су више били инспирисани 
британским панком, политиком која је позивала на револуцију чији оснивачи су 
били Секс Пистолси. Под палицом вокалиста Џела Биафра, ДК су, у очима хришћана 
и десничара, постали „политички најопаснији” хардкор бенд. 
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БОГОВИ ОДРЕДИШЕ ДА СЕ ПРЕ УСПЕХА ЧОВЕК ОЗНОЈИ.  

ХЕСИОД 
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