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Поштовани читаоци, 
 
У овом школском часопису упознаћете се са причом особе оболеле од сиде, али и са 
далеко ведријим и интересантнијим темама које ће вам измамити осмехе на лице. 
Сваки наш број рађен је у циљу да се вама допадне, па се надамо да ће и овај 
оправдати ваша очекивања и задовољити ваше критеријуме. Уживајте! 
 
 
 
 

                          
 
 
 
Чланови  редакције: 
 

� Миљана Веселиновић – уредник  
� Данијела Милошевић – уредник 
� Марија Јевтић - уредник 
� Сандра Поповић - уредник 
� Миломир Илић - технички уредник 
� Катарина Нешић - технички уредник 
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Дневник једног оболелог од ХИВ-а 
 

Рођен 24. марта 1982. год. 
У том лепом времену које доносе ове моје младе луде године заборавио 

сам да погледам будућности у очи и осмислим себи један сигурaн пут за 
будућност  која долази! 

Луд од младости, блесав од времена које безбрижност доноси, сигуран у 
своје вредности, у околину и благостање које су моји родитељи деценијама 
тешког рада стицали, никада се и нисам запитао: „Где су те границе?” Требало 
би застати, помислити о последицама! 

 
Дан  1. 

 
Целу ноћ нека чудна главобоља. Осећај слабости и вртоглавице. Ма да, 

није то ништа страшно, само још један од трагова лудих непроспаваних ноћи. 
Не, данас нећу на факс. Један аспирин, добар доручак и још мало сна. Све ће 
то проћи… 
…Три сата касније…  
Бол постаје све јачи. Ја ово више не могу да поднесем. Топломер показује 
39,8°, грло ме разбија, крајници су отекли. Позваћу ја Бојана ипак он зна шта да 
радим. Човек је помало у струци. Гледа ме помало чудно и каже: „Ма није 
ништа страшно, само јака прехлада“. 
 
Дан 2. 
 

Будим се, бол је још ту али се осећам много боље, ипак и тај дан проводим 
у соби.  

 
Дан 3. 

 
Хеј, па Бојан је мађионичар! Ја сам супер! Одох до факса! Предавања као 

по обичају смарају, идем ја нешто да попијем. Хммм... она мала бринета у 
ћошку није лоша. Гледа ме, гледа ме... Прилазим јој и прича почиње... 
 
Дан 4. 

 
Урош: „Јулија, било је супер, али ми морамо ићи, мени почињу предавања 

за пола сата". 
Јулија: „Зовеш ме поподне?" 
Урош: „Наравно, Јулија!" (мислим се само како, када немам број телефона 

а и не треба ми!) 
 
Дан 5. 

 
Као и увек парти… 

 
Дан 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 
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Дан 18. 

 
Човече шта се ово дешава? Хоћу да умрем! Глава ме боли и лоше ми је! 

Опет онај чудан бол у грлу. Овај пут се осећам још лошије! Зовем Бојана! Овај 
пут ми саветује: „Иди код твог лекара боље је тако". 

Петра, иначе медицинска сестра која ме познаје већ дуже време каже: 
„Шта је мали, шта си сада закачио?" Прилази да ме пољуби. Ја јој кажем: „Боље 
немој можда имам грип".  Петра: „Чуј грип, па ја радим са људима свакодневно. 
Неће гром у коприве". Ипак ме љуби и каже сада ће она ту нешто преко реда да 
смуља. 

Доктор каже: „Извадићемо ти крв, направити анализе".   
Ма да, ОК. Ја му кажем када већ ради можда и ХИВ тест одмах да 

направи, мој последњи је био пре осам месеци. 
 
Дан 19,  20, 21, 22.  
 

Осећам се лоше! 
 
Дан 23. 

 
Данас би требало да стигну резултати ХИВ теста, али мој доца се не 

јавља! 
 
Дан 24. 

 
Опет ништа.. .Чудно да се не јавља! 

 
Дан 25.  

  
ОK, позваћу ја. Сигурно је све у реду па му није примарно да мисли о 

томе… 
Јавља се Петра и каже: „Ма да, ту је тест, али нешто ту није како треба. Можда 
да дођеш у ординацију, мало касније".  

Улазим и доктор каже: „Ма овај тест није баш добар. Показује да си 
позитиван, али то вероватно није ништа тачно јер је у организму  било много 
антибиотика. 

Мораћемо да поновимо!" 
 
Дан 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

 
Стиже позив. Петра је крај телефона, каже ако могу око три сата да дођем. 

Резултати су ту.  ОК, долазим. Таман сам хтео да је питам како је, али чује се 
већ ту.ту,ту,ту,ту,ту… три сата је прошло и мени још увек одзвања. 

Доктор: „Нажалост мали ти си позитиван!" И као да не схватам шта то 
значи! Ја контам тек сада зашто је Петра, која је иначе увек према мени 
пријатна, овај пут изузетно хладна и непријатељски расположена.  

Идем кући полако, корак по корак, и све ми је теже! Осећам се да се све 
сручило на моја рамена. Осећам да сваки корак који правим је корак према 
сигурној смрти! Осећам погледе људи који ме по улици прате и у сваком од њих 
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видим страх. Ужас, ја имам сиду!!! Ја сам последње дно од свих дна! Све је 
завршено и пре него што је било шта и почело! Неки хладан зној ме облива 
иако је напољу топло, мене хвата нека зима. Кога да позовем...? Али телефон 
звони. Бојан пита је ли све добро прошло?  И тада почиње она бујица која као 
поплава прети. Почињем да вичем на њега! НИЈЕ ДОБРО, ЛОШЕ ЈЕ! ЈА ИМАМ 
СИДУ, ЈА УМИРЕМ ЧОВЕЧЕ! Како можеш да кажеш је ли све добро?! Ти не 
знаш како се ја осећам! Каже: „Остани добро, немој правити глупости! Долазим 
сутра код тебе!“ 
 
 Дан 35. 

  
Значи, ризичан однос си имао отприлике пре  тринаест до двадесет три 

дана пре јављања симптома прве прехладе која је била и први знак напада 
болести. Четрнаести дан после тога на други напад си уствари већ био у 
затвореном кругу болести који је дефинитивно и означио крај ширења ХИВ-а по 
организму. Бојан: „Уги, ти знаш да сам увек био за тебе ту и сада остајем ту 
поред тебе! Прва и најбитнија ствар је сазнати ко је та особа!" 
 
Дан 36.  

 
И почињем му причу. Отприлике једини ризичан однос који је могао да се 

деси је управо онај који се одиграо пре једно месец и по дана, са неком малом у 
клубу у „WC - u ". Ја био пијан, она надрогирана, нисам ни мислио о кондому! 

 
Дан 36.  

 
Малу сам тражио преко неких познаника, али никада је нисам нашао. 

 
Дан  37, 38, 39, 40. 
 

Сам сам и осећам се некако изоловано. Једноставно немам снаге неког од 
старог друштва да видим или позовем. Сви они осећају да се нешто дешава, 
али нико од њих не зна шта. 

 
Дан  41, 42, 43, 44, 45, 46. 

 
На факсу срећем Јулију са којом сам имао однос пре него што сам сазнао 

да сам оболео,  али ипак после самог зачетка болести. 
Она ме гледа некако бледо као и да се не сећа ко сам. Ја јој причам о тој 

вечери и како нам  је у принципу било добро. Да, да одговара она мало одсутно 
и каже: „Извини, журим, морам даље“.  

„Стани, молим те, јако је важно! Морам са тобом да причам. Овде се ради 
о твојој и мојој будућности!" „Слушај, бре, мали aко сам била са тобом, била 
сам. Ти ниси ни први, ни последњи! Рекао си зваћеш, али ниси! Свидео си ми се 
али је и оно што је било нестало. Ја имам везу и не желим да мој дечко нешто 
примети. Зато ми се склони са пута!" 

„А ако твој дечко добије сиду, како ћеш му то објаснити?" Тајац... Нисам 
стварно желео тако да јој то саопштим, али није било другачијег начина да ме 
саслуша! 
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Дан  47. 

 
Сва у паници Јулија ми каже: „Е, не знам уопште шта тражим овде! Није ми 

до кафе, а још мање до приче о теби и твојој болести!" ОK , ипак пристаје да се 
тестира. 
 
 
Дан 48, 49, 50. 

 
Бојан ми је пронашао једну јако добру клинику где ћу ићи на даље 

прегледе. Само он може још да ме разуме! 
 
Дан 51, 52, 53. 

 
Идем на предавања. Некако се човек полако помири са тим да једног дана 

мора да умре и наставља да живи, уствари да се радује сваком дану више него 
ичему на свету!  

Јулија, која није позитивна (нема ХИВ хвала Богу), је рекла својој најбољој 
другарици да се мене чува, а ова свом најбољем другу, а овај даље и после 
само једног дана сви знају! Ужас, некако ме сви гледају бојажљиво и са неким 
сажаљењем у очима што убија! 

 
 
Ово су само исечци из мог дневника.  Иначе ја сам био неко ко је као човек 

добар, али исувише уображен! Никада нисам примећивао никога сем себе, и 
све нас у животу стигне казна пре или касније! Мене је једна од најгрубљих која 
ме једе сваки дан! 
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Првога децембра сви треба да виде 

 
Да је то дан борбе, борбе против сиде, 
Каква би то борба требала да буде, 
Нека сви промисле па нека просуде ?! 
Најбоље би било живети нормално, 
Поживите мирно у љубавној слози 
И да нико никог не треба да гложи. 
Љубав и лепота то су идеали, 
Које су нам дух и природа дали. 

Уживајте у њима до без сваке мере 
Ал` немојте много мењати партнере. 

Свакога човека нешто изазове 
Да улази у везе све нове и нове. 

Улазиш у односе час топле, час хладне.
Пад имунитета, падање морално 

То захтева здравствено образовање стално. 
Зато се суздржи од сваког порока, 
Духовно не падај због разних узрока. 

Избећи ћеш невоље, патње и проблеме, 
Зато се за живот припреми на време, 

Многа средства заштите доступна су сада, 
И нису срамота за човека млада. 
Зато добро пази и савет потражи 
Не уљуљкуј мисао и себе не лажи 

Да не буде после: „Још сам био мали?!" 
Без искуства био сам, не смеш бит` без знања, 

Узалуд су прекори и разна казања. 
Први децембар, хладно је, ново лето иде 
Грипа може бити, не сме бити сидe. 

 
Момчило Моца Николић
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Човек пред лицем бесмисла или величанствености 
живљења 

 
Искрадам се из сна, као са досадног часа. Дан се разлива као зејтин. 

Ветар кињи облаке. Стојим пред плочастом стазом која се зове Живот. Видим га 
колико и слепац када жмури. 
            Једноставно не могу избећи, ту је, баш као мрља од најскупљег вина на 
белом столњаку. Шминкам ову буђаву стварност где су људи од дима, са црним 
тешким корацима. Деца кажу „сувише раскошно”, мада ће ретко ко тако 
размишљати. Стављам руке у дубоке џепове тражећи светлост, начин како изаћи 
из овог блата у коме се котрљам. 

Тресем се од хладноће људи, од тајни испод шешира, од модрих усана. 
Таман помислим киша је спрала сву прашину са кофера, проналазим неке нове 
атоме. Жуља ме простор, лажи, чак и ситнице. Гледам срца поред пута згажена, 
можда нехотице, али остајући у даљини. 

 Бацам слова, не очекујући да ће неко уво чути, а још мање се надам да 
ће хемијска живота одговорити. Бол се и даље расипа, оштрица ножа је хладна, 
више је и не осећам. Журим да ухватим последњу казаљку сата на задњем 
перону који води тамо негде. У огледалу видим неко друго „ја”. Иза леђа чујем 
шапате, не, то нису птице већ људи и њихова црна савест која их мучи као 
болесника постеља. Космос и даље чека, али све овде је заразно и пролазно. Не 
знам да ли могу нажврљати осмех, покрити се небеским сводом, љубити 
изгубљене дане, одувати прашину са очију. Осећам камење како се гомила на 
срцу, и више нисам сигурна да ли чујем његове откуцаје. Мисли се роје. Али у 
глави је и даље борба са ветрењачама. Све ово боли, чак и лист папира боли 
додир хемијске. 

И можда ће сутра остати неки смрзнути зрак наде на окну прозора, да нас 
подсети да ће се ипак нешто наћи у зеници. 
 

 
 
 
 

Милица Вучинић 4-2 
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Погрешно употребљене латинске речи 

• дефинитиван (лат. definitum)-прецизно, одређено, коначно, ограничено            
бројем                                                                                                  
• екстра (лат. еxtra)- изван, без, осим  
• екстремно (лат. еxtremum) -спољашњи, даљи, стран, чудан 
• ултима ( лат. ultima)- далек, последњи, висок, највећи  
• ултимум (лат. ultimum )- последњи слог неке речи 
• ултимативан (лат. ultimatus ) – последње, крајње, крајност, крајњи циљ 

Жаргонизми -  оно што свакодневно користе млади ! 

• бре- магаре, стока 
• блеја- губљење времена са уживањем у томе, глуварење 
• бопс- пиво 
• ђилкош- сеоски мангуп 
• кул- добро, супер 
• кева-  мајка 
• кома- напад смеха 
• ладовина- незаинтересована особа, 
• мување- означава разговор са девојком, где дечко покушава да придобије 

девојку (ступи у везу са њом) 
• провала- шала, хумор 
• пајсер- глупан 
• раџа- ракија 
• тарзанка- фризура коју носе мушкарци 
• триповање- изненадити се, уплашити, замислити 
• ћале- отац 
• фон- Факултет олакшаних наука, или Факултет ОНако 
• џ – за џабе, бадава, јефтино, повољно 
• шабан- будала 
• шмекер- онај који лако осваја девојке, добар тип 
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Изреке о женама 

� „Жене нису никада тако јаке као онај пут када се наоружавају властитим 
слабостима. " (Дефо) 

� „Нека вас бог чува злих жена, а добрих се чувајте сами." (Јеврејска 
пословица) 

� „Ружама је потребно сунце, а женама љубав. "( Ли Таи По) 
� „Сви мушкарци очекују од жене исто, жене од сваког мушкарца очекују 

нешто посебно." (Бифе) 
� „Не треба се плашити жена које падају, већ оних које по сваку цену желе 

да их подигнете."( Де Сика ) 
� „Мало зна онај који све што зна – каже својој жени." (Фулер) 

 

 

 

 

 

Зашто је боље бити мушкарац?  

� Завршиш сваки телефонски разговор за тридесет секунди. 
� За годишњи одмор довољно ти је седам дана и један кофер. 
� Пријатељи те не сажаљевају када се угојиш. 
� Када мењаш програме на TВ-у, не задржаваш се тамо  где видиш сузе. 
� Када одслужиш војску, више никада не мораш да рибаш  „WC". 
� Можеш се истуширати и обући за десет минута. 
� Ни један сарадник на послу неће ти измамити сузе. 
� Не добијаш слом живаца ако неко не примети твоју нову  фризуру или 

ципеле. 
� Константно си у истом расположењу. 
� Можеш се дивити Клинту Иствуду, а опет нећеш одмах  после филма 

почети са дијетом. 
� Знаш најмање двадесет начина да отвориш пивску флашу. 
� Седа коса и боре само потцртавају твој карактер. 
� Брига те шта ти људи говоре иза леђа. 
� Три пара ципела су ти и више него довољна. 
� Ако неко дође на журку у кошуљи или сакоу који је  једнак твом, то једва и 

да примете. 
� И за крај, једно питање - шта је то целулит?  

 

...  
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Јесте ли знали да...  
 

 ...је првог децембар светски дан борбе против сиде, а црвена трака 
симбол солидарности са оболелима од ХИВ-а? 
 
... у Израелу религијски закон забрањује чачкање носа на Сабат? 
 
... просечан дан уствари траје двадесет три сата, педесет шест минута и 4,09 
секунди, због тога сваку четврту имамо преступну годину да би се овај 
недостатак надокнадио? 
 
.. је четрнаест година пре потонућа „Титаника "Морган Робертсон написао књигу 
"Futility" („Узалудност"), чија је радња била невероватно слична трагедији из 
1912. године? 
 
... откада су Уједињене нације основане 1945. године, вођено је 140 ратова? 
 
... најскупља чаша мартинија кошта шесто педесет долара, може се наћи само у 
„Njuport biču", у Калифорнији, садржи бербу из 1802. године, која долази из 
Наполеонових резерви? 
 
... се највећи тобоган налази у Енглеској и има висину од седамдесет два метра? 
 
... Американци годишње напишу око педесет милијарди чекова, због чега је то 
други најчешћи начин плаћања после кеша? 
 
... је истраживање показало да парови који током зачећа пуше имају више шанси 
да добију девојчицу него парови који не пуше? 
 
...је Аустрија прва држава која је укинула смртну казну 1787. године? 
 
... се први стрип звао „Жути клинац"? 
 
... термин лосион потиче од латинске речи lotium која у преводу значи мокраћа? 
 
... је сликар Ван Гог за живота продао само једну слику? То су „Црвени 
виногради". 
 
... је кишобран први пут употребљен у Кини, у XI веку пре нове ере? 
 
... се најближа звезда планети Земљи (изван Сунчевог система) зове Алфа 
Кентаури и да је удаљена 4,4 светлосне године? Најдаље звезде које се могу 
видети голим оком су удаљене 800.000 светлосних година. 
 
...домaће мачке могу трчати 50km/h. (да ли се нека овде препознала? :-D ) 
 
...острига током живота може да мења пол колико год. пута то жели. 
 
... за време спавања човек изгуби просечно триста једанаест грама 

тежине? 
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- свака једанаеста особа на свету има профил на Facebooku. 
 
- осам захтева за пријатељство добије просечан корисник сваког месеца. 
 
- двадесет пет процената послодаваца признаје да је одбило кандидата за неки 
посао после провере његовог профила на Facebooku. 
 
- двадесет седам процената корисника не обелодањује свој љубавни статус. 
 
- четрдесет два процента мушкараца и шездесет три процента жена који имају 
профил признају да су их користили да би потражили своје бивше партнере. 
 
- сто четири године има Лилијан Лов, бакица за коју се верује да је најстарија 
особа на свету која има профил на Facebooku. 
 
- сто тридесет Facebook  пријатеља има просечан корисник. 
 
- шесто пријатеља имала је на Facebooku часна сестра Марија Хесус Галан, пре 
него што је замољена да напусти манастир јер је превише времена проводила на 
сајту за дружење. 
 
- седамсто минута месечно просечан корисник потроши на Facebooкu. 
 
- сваког минuта.„тагuје“ се 66.168 фотографија. 
  
 - тридесет пет милиона људи мења свој статус сваког дана (од „у браку“ до 
„доручковао сам...“). 
 
- на седамдесет шест језика и дијалеката је преведен Facebook. 
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Музика - сав мој свет! 
 

Куршuмлија је мали град u коме нема много могућности за развијање 
талената, али то не значи да треба да се повучемо и не нађемо пут до 
остварења наших снова! 

 За свој сан су почели да се боре и ученици наше школе, који су сами 
организовали бенд "Пандора" који чине следећи чланови:  
         Павловић Стефан (бубњеви) 
         Арсенијевић Арсеније (гитара) 
        Јанићијевић Милош (бас гитара,вокал) 
         Гавриловић Никола (ритам гитара) 

Већ су показали свој таленат писањем и компоновањем песама. Ево једне 
од њих, па сами процените да ли вреди подржати их у остварењу снова. 
УЖИВАЈТЕ! 
 

Далеко од тебе... 
 
Пролази и ова ноћ, без сна, 
Пролази и ова ноћ, пијана. 
То што пијем, моја ствар, 
такав ми је дан. 
Клизи киша, тихо пада, 
мртва ноћ је овог града.  
Улица је пуста свака: 
Да ли се још бојиш мрака?   

 
Далеко сам ја од тебе, 
Далеко сам, не подносим себе. 
Далеко си ти од мене, 
довољно да сечем вене. 
 
Иста прича, старе песме, досадне и 
пролазне... 
Радио бих сада све, ал' ми не иде. 
И ту сам опет негде ја, 
између јаве и сна. 
Ти ми требаш, то не кријем. 
Тражим нешто бол да прекријем. 
У грудима срце стеже, 
а у глави још је теже! 
 
Далеко сам ја од тебе, 
Далеко сам, не подносим себе. 
Далеко си ти од мене, 
довољно да сечем вене. 
 

 Њихов узор је група „Невреме"  која ће ускоро издати свој први албум 
„Пешчани сат". Надамо се да ће и група „Пандора" успети да изда свој албум јер 
како чланови групе „Невреме" кажу: „Све у своје време... И Невреме" !!! 
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Бисери 
 

� Проф. српског :„Зашто сте сели ту ?"  
      Ученик: „Па, овде u прву клупу да се истачемо". 
� Проф. енглеског :„Шта једете то, смрдаће ?" 

Ученик:„Нису то смрдаћи, то је хот-дог". 
� Проф. енглеског:„ Где ти је свеска?" 

Ученик :„Нисам понео ранац, ја сам дошао добровољно". 
� Проф. социологије :„Није  ми за његову главу, него ми је за школски 

инвентар". 
� Ученик 1 :„ Како се зове оно гробље у Пантиће?" 

Ученик  2  :„Булевар опружених". 
� Проф. енглеског : „ Е, брате твој фонд речи је екстра!" 

Ученик :„Па гледам стране филмове без превода". 
� Проф. српског : „Како се зове Давид ?" 

Ученик: „Мислите како се презива?" 
� Проф. музичког :„ Немој то да радиш!" 

Ученик  :„Аааа, професоре шести је час, уцврљао сам се више." 
� Ученик  :„Немој да се дерете!" 

Проф. српског :„Ја уопште се не дерем!" 
� Проф. српског :„Зашто је Офелија полудела ?" 

Ученик:„Па није шприцана!" 
� Проф. информатике:„Шта радите са оволиким изостанцима?" 

           Проф. информатике :„ Па, продају их на пијац!" 
 

 

Вицеви 
 
 
Wikipeдia: 
• Ја знам све! 
Google: 
• Ја имам све! 
Internet: 
• Без мене не можете! 
Компјутер: 
• Хахаха, сви ви 
зависите о мени, а ја 
ни о коме! 
Струја: 
• Јеси ли сигуран? 
Тесла: 
• Ко ту кога лаже? 
Бог: 
• Молим? 
Čak Нoris: 
• Шта молиш?!  

 
Која је разлика измеђu свекрве и лешинара? 
• Лешинар најпре сачека да умреш па ти онда једе 
џигерицу. 
 
• Улази бубњар u студио и види гитаристу и басисту 
како се свађају, хоће да се побију.  
Пита бубњар: 
• Шта вам је, шта се свађате? 
Басиста: 
• Ова бараба ми је раштимала жицу. 
Бубњар: 
• Па у чемu је проблем? 
Басиста: 
• Неће да каже коју!
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Шаљиве изреке 
 
� Био сам на IQ тесту. 

Срећом био је негативан. 
 

� Тимски рад је закон. 
Увек можеш окривити неког другог.  

 
� И ПОШТЕНОГ човека можете поткупити, 

само морате ПОШТЕНО и платити. 
 

� Алкохол је наш највећи непријатељ. 
А само кукавице беже од непријатеља. 

 
� Шта је брзина светлости? 

Када пензионер угледа слободно место у аутобусу. 
 

� Сва велика открића резултат су нечије грешке. 
 

� Ако жене мисле да пут до мушкога срца иде кроз желудац, циљају превисоко. 
 

� На грешкама се учи. Ево већ спремам докторат.. 
 

� Добар пасуљ далеко се чује! 
 

� Људска памет је ограничена. Глупост није. 
 

� Мене новац и слава не занимају. Занима ме само новац... 
 

� Сигурна дијета: 
Доручак: Преспаваш ; 
Ручак: Не ручаш, јер си тек устао ; 
Вечера: Исто што за ручак. 

 
� Зашто се језици зову „матерњи"? Зато јер очеви ретко долазе до речи! 

 
� Матичар је судац који осуђује на доживотну. 

 
� Инфаркт ма какав да је, од срца је!  

 
� Не волим скупове, ту најбоља места увек заузме полиција. 

 
� Ко умре на јесен за њега нема зиме. 

 
� Жена је рај за очи, пакао за душу и чистилиште за џеп. 

 
� Слушај своје родитеље када ти приговарају. Треба ће ти методологија за 

властиту децу. 
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Недељни хороскоп 
 

ОВАН ( лат.aries ).  
Школа: Тренутно нисте задовољни постигнутим успехом. Увек тражите и 
очекујете више.  
Љубав:  Плените својом лепотом, у школи вам се диве. Будите 

пажљивији у одабиру партнера. 
 

БИК(лат.taurus) 
Школа: Повучени сте, на часовима нисте довољно активни. Потрудите се 
да то промените и укључите се у разговор. 
Љубав:  Ако сте сами време је је за акцију, а ако сте у вези потрудите се 

да вам веза буде занимљива. Будите креативни. 

 
БЛИЗАНЦИ(лат.gemini) 
Школа: Понекад нисте искрени у навођењу разлога вашег нерада. 
Покушајте то да промените, да би вам професори веровали. 
Љубав: Не желите да ступате у везу, ова недеља није погодна за ваша 

љубавна остварења. Причекајте мало. 
 

РАК(лат.cаncеr) 
Школа: Избегавате наставу, али то вам родитељи правдају. Не секирате 
се. 
Љубав:  Девојка која вам се допада, осећа исто што и Ви. Приђите јој. 

 
 ЛАВ(лат.leo).  
Школа:  Енергични сте, све вам иде од руке. Брзо планете, али се брзо и 
угасите. Чувајте пријатеље. 
Љубав: За оне који су у вези треба да буду пажљивији према партнеру, 

за слободне је право време да изађу у са пријатељима  у провод и пронађу сродну 
душу. 
 

 ДЕВИЦА(лат.Virgo) 
Школа: Ова недеља није ваша, па избегавајте сукобе са професорима и 
ученицима. Бићете изложени сукобу. 
Љубав: Потребна вам је пажња вољене особе. Стрпите се мало. 

 
ВАГА(лат.libra) 
Школа: Иако вам је тешко, потрудите се да не улазите у сукоб са 
професорима, можете добити лоше оцене. 
Љубав: Тренутно нисте задовољни како љубав утиче на вас. Ви се и не 

трудите се да то промените. 
 

ШКОРПИЈА(лат.Scorpio) 
Школа: Интелигенција је ваша јача страна. Ви знате како се треба 
понашати на часовима и тиме добијате поверење професора. 
Љубав: Ову недељу ћете посветити школи, промене на љубавном 

плану. 
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СТРЕЛАЦ ( лат. sagiтarius ) 
Школа: Нервозни сте, али вам школа не преставља велики проблем. 
Љубав: Потрудите се да нађете особу која ће да вас разуме.  Особе које су 
у вези имају проблеме, али ће то решити. 

 
ЈАРАЦ ( лат. capricornus ) 
Школа: Погађа вас неправда.  Полако поправљате оцене. 
Љубав:  Неодлучни сте. Особе у вези показују партнеру да им је стало. 

 
ВОДОЛИЈА ( лат. aquarius ) 
Школа: Искреност вам није јача страна. Потрудите се да будете реалнији. 
Љубав:  Срећни сте, партнер вам приређује изненађења. Особе у овом 
знаку које су слободне ући ће у везу. 

 
РИБЕ ( лат.писцес ).  
Школа: Покушавате да објасните свима да сте у праву. Не плашите се, већ 
наставите са својим циљем. 
Љубав:  Имате доста удварача, али Вас тренутно занимају неке друге 

ствари. 
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Журка у школи 25. 11. 2011. године 

 
У школи је наступала група „Пандора ".  Веома смо поносни на њих. Пружили су 

нам незаборавно вече и хвала им на томе.  
Ова група тражи певача/ицу, па овим путем 

желимо да обавестимо све ученике Гимназије да  
ако желе да покажу свој таленат потраже 
чланове групе „Пандора ".   

 


