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Поштовани читаоци, 
 
 

Уредници АргоАрт-а  честитају свим ученицима и запосленима Дан школе. 
Надамо се да  ћемо као и увек оправдати Ваша очекивања и задовољити Ваше 
критеријуме. Овим бројем се опраштамо, као матуранти ове школе, зато позивамо 
све ученике добре воље који желе да наставе традицију часописа гимназијалаца 
Куршумлије, јер ће тиме испунити нашу највећу жељу. УЖИВАЈТЕ!!! 

 
 

 

                          
 
 
 
Чланови  редакције: 
 

� Данијела Милошевић –  уредник 
� Марија Јевтић –  уредник 
� Миломир Илић  –  технички уредник 
� Катарина Нешић –  технички уредник 
� Драгица Анђелковић ─ лектор 
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Похваљени ученици 

 
Посебно похваљујемо: 

1.  Милицу Видић 3/2 за освојено прво место на општинском такмичењу из 
српског језика и књижевности 

 
На општинском такмичењу рецитатора: 

1. место: Вања Милић 2/2 
2. место: Анђелија Ђукић 3/1 
3. место: Вуле Петровић 4/3 

 
Ученици Гимназије су веома свестрани, па поред успеха у учењу показују изузетне 
резултате у спортским активностима. Због тога похваљујемо: 
-Тим кошаркаша Гимназије за освојено друго место на окружном такмичењу, 
професор ментор Добривоје Јевтић.  
-Тим одбојкашица Гимназије за освојено друго место на окружном 
такмичењу,професор ментор Славиша Милисављевић. 
 

Koшаркашки тим Одбојкашки тим 
 

Урош Милић 
Стефан Мијајловић 
Младен Димитријевић 
Никола Радуловић 
Мартин Јовић 
Никола Васиљевић 
Немања Симић 
Филип Милановић 
Милош Вељовић 
Стефан Милосављевић 

 
Александра Михајловић  
Сања Милетић 
Александра Максимовић  
Милица Илић  
Маријана Јовић  
Нина Милијановић  
Тамара Петровић 
Милица Маљевић  
Марија Миленковић 

 
У току ове школске године у Гимназији на иницијативу самих ученика и према 
програму рада организовано много ваннаставних и слободних активности. 
Ученици Гимназије су у великом броју узели учешћа у тим активностима и били 
веома успешни. 
Традиционални квиз „Покажи шта знаш" је ове године организован у оквиру 
обележавања школске славе Светог Саве и поводом Дана школе. 

- На светосавском квизу прво место освојио је Петар Пауновић 4/3.  
- На квизу поводом Дана школе победници су: 

1. место: Јелена Стевановић 3/2 
2. место: Катарина Максимовић 2/3 
3. место: Мара Каличанин 2/3  

 
Све иницијативе наших ученика су добродошле и школа им увек излази у сусрет. 
Ове школске године ученички парламент је покренуо иницијативу за сакупљање 
прилога за новогодишње пакетиће. Акција је била врло успешна и подељено је 
тридесет пакетића социјално угроженој деци. 
Посебни похваљујемо: 

1. Анђелу Иванчевић 1/1 
2. Миљану Илић 2/1 
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У изради школског листа „Арго-арт" -а велики број ученика узима учешће. 
Посебни похваљујемо: 

1.  Данијелу Милошевић 4/2 
2.  Марију Јевтић 4/2 

 
Једна од најзабавнијих и најатрактивнијих ђачких активности била је Журка-
маскембал коју је пратила жива свирка школског бенда што су заслужили све 
похвале. 
За најбољу маску проглашен је Филип Ивањац 4/3. 
 
На Кросу РТС-а ученици Гимназије су освојили: 

1.  место Милан Вучинић 1/1 
2.  место Ненад Ђорђевић 1/2 

 
У току ове школске године наши ученици су учествовали у активностима 
истраживачке станице „Петница“ на којима су стекли велико искуство и знање. У 
„Петници“ су били: 

1. Милица Јанковић 3/4 
2. Павле Петровић 4/3 
3. Милан Савић 4/1   

 
Професори јубиларци: 

1.   Радиша Милисављевић 30 година 
2.   Добросав Панић 20 година 
3.   Јасна Спасојевић  10 година 
4.   Тамара Стојиљковић 10 година 

 
Похваљујемо сарадњу са школским полицајцем Срђаном Радовановићем, кога 
доживљавамо као члана колектива. 
 
На такмичењу за најбољи филм нарочито су се истакли ученици који су освојили: 

1. место Никола Митровић 2/4 
2. место Горан Миленковић 2/4 
3. место Јелена Пантовић 2/1 
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Истраживање система вредости ученика средњих школа 

у Куршумлији 
 
 

Актив друштвених наука Гимназије спровео је истраживање система вредности 
ученика средњих школа на узорку од 100 ученика завршних разреда (50 из Гимназије и 50 из 
Економске школе) 

С обзиром на различите афинитете ученика ових школа пошло се са претпоставком 
да међу њима постоје разлике, како у систему вредности, тако и у начину коришћења 
слободног времена. 

Проблем вредности и система вредности у друштву су занимљиви с обзиром на 
чињеницу да су они производи човека и друштва и да нису стабилни већ подложни 
непрестаним променама, што значи да промене које се дешавају у друштву у коме живимо, 
било да су позитивне или негативне, одражавају се и на вредносни систем људи који у њему 
живе. 

Због тога, изучавање вредности младих у нашем граду као и у друштву је занимљив 
проблем који може дати одговоре на многа питања везана за последице свих дешавања у 
нашем друштву. 

Вредности су важне компоненте културе али и саме личности.  Вредности су наше 
визије и идеали којима читавог живота тежимо. Оне нам, заправо, говоре о циљевима које 
појединци сматрају пожељним и чијем остварењу тежимо. Вредносни критеријуми и 
вредносни судови омогућавају селекцију и избор доброг, пожељног и могућег. 

Посебан значај у формирању система вредности младих имају васпитно-образовне 
установе. У њима се, поред осталог, систематизују и афирмишу моралне вредности 
личности. Због тога је циљ овог истраживања био да се просветни радници, педагошко-
психолошка служба, родитељи и ученици, као и сви заинтересовани упозанају са 
резултатима истраживања и на основу њих предузеле одговарајуће мере како би се 
позитивне вредности подржале, а мање пожељне, одговарајућим садржајима и методама, 
свеле на мању меру. 

Полазећи од чињенице да је анкетом обухваћен значајан део средњошколаца 
Куршумлије и да су испитаници пружили искрене и квалитетне одговоре са тежњом да 
њихова виђења, сугестије и предности буду уважени и да утичу на промене ка квалитетнијем 
животу младих у нашој средини, издвојили бисмо и указали на кључне резултате овог 
истраживања.  

Овом приликом нисмо у могућности да изнесемо све податке до којих се 
истраживањем дошло те упућујемо све заинтересоване да се обрате стручној служби 
гимназије или професорима и ученицима који су радили на овом пројекту. 

 
НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ: 
 
Од понуђених 15 особина или облика понашања испитаници су као највредније 

особине рангирали: поштење, искреност, одговорност, праведност. 
 
 
Треба нагласити да су особине и редослед поменутих особина исти код ученика обе школе. 
 
На питање: “Које особине или облике понашања уочавате код себе као лоше“ ученици 
су их на следећи начин рангирали: 

Гимназија                                                     Економска школа 
1.  неодлучност                                                1.  бес 
2.  инат                                                              2.  несигурност 
3.  лењост                                                         3.  инат 
4.  осетљивост                                                 4.  осетљивост 
5.  несигурност                                                 5.  наивност   
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На питање „Које особине или облике понашања уочавате код себе као позитивне“, 
ученици обе школе су рангирањем, без већих разлика одговорили: 

1. искреност 
2. поштење 
3. одговорност (Гимназија) а праведност (Економска) 
4. доброта 
5. упорност 

 
Ни на питање „Каква је земља у којој живите“ нема битних разлика у одговорима: 

- да је држава још увек недовољно уређена али са перспективом сматра 58% ученика 
Гимназије и 50% ученика Економске школе  

- да је земља у којој живе са поремећеним вредностима сматра 34% ученика Гимназије 
и 36% ученика Економске школе 

- да је земља у којој живе уређена и пристојна за живот сматра само 4% ученика 
Гимназије и 6% ученика Економске школе  

 
На питање „Шта недостаје вашем окружењу а допринело би квалитету живљења“ 
ученици су одговорили на следећи начин: 
1. У личном окружењу: воља за рад Гимназија 36% а Економска школа 34% 
2. У школском окружењу: занимљивија предавања наставника и вежбе код 32% ученика 
Гимназије а боља сарадња између наставника и ученика код 40% ученика Економске школе. 
3. У друштвеном окружењу: више финансијских могућности за организовање културних 
манифестација младих код 58% гимназијалаца и 42% код ученика Економске школе. 
 
У формирању система вредности веома важну улогу имају узори са којима се млади 
идентификују.  
1. У личном окружењу ученицима су узори родитељи, пре свега мајка у 30% код ученика 
Гимназије и 38% у Економској школи.  
Професори су узори за 12% ученика Гимназије и 24% учениика Економске школе. Узоре у 
свом окружењу нема 26% ученика Гимназије и 24% ученика Економске школе. 
2. У спорту је узор Новак Ђоковић  и то: у Гимназији за 64% ученика  и у Економској школи 
за 56% ученика. 
Узоре у спорту нема 18% ученика Гимназије и 26% ученика Економске школе. 
3. У уметности 54% ученика и Гимназије и Економске школе нема узора а 32% ученика 
Гимназије навело је као узоре писце, режисере, сликаре, џез музичаре, композиторе и 
глумце док у Економској школи 12% ученика. Занимљиво је да су се на листи уметника  
нашли Рене Декарт, Лејди Гага, Тома Здравковић у Гимназији а у Економској школи Синан 
Сакић, Миле Китић, Цеца... 
4. У политици узоре нема 44% ученика Гимназије и 35% ученика Економске школе. Код  
ученика Гимназије узори су:Борис Тадић, Ђилас, Шешељ и Тома Николић (сви приближно по 
8%), једино Чедомир Јовановић код 12% а од страних политичара 12% ученика узор види у 
Путину. 
У Економској школи 28% ученика свој узор види у Шешељу, 14% у Тадићу и по 10% у Томи 
Николићу, Александру Вучићу и Драгану Марковићу Палми. 
5. У бизнису и економији узоре нема 72% гимназијалаца и 82% економаца. Највећи 
проценат има Мишковић – 16% у Гимназији и 7% у Економској школи. 
   
 
Када су у питању медији које ученици највише користе за обавештавање, стање је 
следеће: 
Гимназија: 84% ученика свакодневно прати телевизију и 80% интернет а  новине читају 2-3 
пута недељно 42% и неколико пута месечно 30%. 
Економска школа: 90% ученика свакодневно прати телевизију и 80% интернет а  новине 
читају 2-3 пута недељно 44% и неколико пута месечно 20%. 
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Што се тиче квалитета програма које прате на медијима најбоље су оцењени: 

Гимназија:                                                     Економска школа 
1. Прва телевизија                                        1. Пинк 
2. Дискавери                                                  2. Дискавери 
3. РТС                                                             3. РТС 
4. Б92                                                              4.  Б92 
5. Пинк                                                            5. Прва  телевизија 
6. Авала                                                          6. Хепи 
7. Студио Б                                                     7. Авала 
8. Хепи                                                            8. Студио Б 

 
 
Музика коју ученици у слободно време највише слушају је: 
 
Гимназија: забавна музика преовладава са 75% а од тога 44% слуша рок музику, 28% поп 
музику. Народну музику слуша 20% ученика. Све врсте музике слуша 26%. Омиљени певач 
је Владо Георгијев -35%, Жељко Самарџић, Тома Здравковић, Дино Мерлин... 
 
Економска школа: забавну музику слуша  60% ученика а од тога 32% слуша рок музику. 
Народну музику слуша 34% ученика. Све врсте музике слуша 30% ученика. Омињени певачи 
су: Џенан, Цеца, Аца Лукас, Бора Чорба, Владо Георгијев, Синан Сакић (у сличним 
процентима). 
 
Омиљени писци ученика: 
 
Гимназија: 42% Иво Андрић, 12% Достојевски, 8% Толстој, 10% нема омиљеног писца 
Економска школа: нема омиљеног писца 34% ученика, Иво Андрић 24%, Момо Капор 6% 
 
 
На питање шта је идеал живота којем теже добијени су следећи подаци. 
 

Идеали живота Гимназија Економска школа 
1. Материјална сигурност 6% 16% 
2. Стабилност и хармоничност породице               58% 40% 
3. Динамичан посао                                                    2% 4% 
4. Путовања и контакти са новим људима              16% 8% 
5. Добро плаћен посао 14% 18% 
6. Добар ауто, фирмирана одећа, луксузан стан 2% 6% 
 
                                                                                        
Истраживање реализовали: 
 
Јасмина Дељанин, проф. социологије 
Добросав Панић, проф. филозофије и  
Љиљана Милојковић, проф. психологије и директор 
У обради података велику помоћ пружиле су ученице: Данијела Милошевић и 
Марија Јевтић, 4/2 
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Glissando  

 
Пажљиво слуша проток, креће се његовим трагом. 
Промишља како се граде и како растачу чари 
тај наговештај сјаја из несна прокрвари, 
и свирач склапа очи у потрази за благом. 

 
Звук се отвара ноћу, у тежње непрегледне 
да се за уздах вежу нежности покидане 

мир који укроти бољку што неопразно плане 
поји нотама новим прсте полета жедне. 

 
Жаром се слутње распорен шири кроз надахнућа 

дирке покрене, меке, весла податна валу, 
ветар испиње једра, стопало такне педалу, 
барка се затишјем душе отисне у беспућа. 

 
 

Ток му пенушав, бујан, покрет помамно пије 
додир учи да спозна што мисао савлада 

у занос подиже воде, онде где најдубље пада 
и где му сазвучја крхка сазру у мелодије. 

 
Плављена немирима, затитра у том сплету 
варница којом се, намах, замисли употпуне 
истим пламеним пољем од чекића до струне 
кад се пропне у радост, и кад склизне у сету. 

 
И кад из вртлога плаха, руке у спокој зађу 
или се пољупцем реским у ћутање огрезне, 

онде где је каденца подводном светлошћу чезне 
кроз зачуђеност њену мисли оточја нађу. 

 
И кад је назре око, привидом док се злати 

пружену ивицом капка, низ плавет недогледну 
у дражи коју речи никада не досегну 

пространа тек толико да је звук обухвати. 
 

Затеже чистим златом, лако окива варка 
танким ланчићем свода умири спутано срце 
о, ништа тако дивно не боли као сунце 

у које, сањивим јутром, уплови клонула барка.  
 
 

Милица Ђуровић 
 
 

*Glissado (итал. клизати се)-покрети приликом свирања, брз и оштар, изводе се лаким превлачењем 
прста преко низа белих дирки. 
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Song about money  

 
If I had just for one day money 

I could do something funny 
I could go to the Moon or the Sun, 

 just for fun. 
I could live in big house 

Where you don't have to catch a mouse 
I could donate some gifts 

For homeless kids 
I could meet some famous guys,  

and we can together fly. 
I can become star  

and play an electric guitar. 
I could get a big pool  

and finish the high school. 
I could form a band  

and play guitar with my left hand. 
I might have an A from geography  

and then study photography. 
But all that culdn't compare with my engllish A. 

 
Миљана Радоњић 1/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

-10- 

 
„Свако од нас је непоновљив покушај природе"  

(Херман Хесе) 
 

Црна овца, тринаесто прасе, последња рупа на свирали. Зашто би ти био 
мање битан? Зашто се твоја различитост не би вредновала ако не више, барем 
једнако? И најважније, зашто би се ти због тога осећао мање вредним? 

Ти, баш такав. Да, такав какав си. Среди своје мисли. Преиспитај свој живот. 
Да ли стварно желиш да га проведеш као неко други? Да ли желиш да живиш 
једноличним, неопаженим животом када знаш да си предодређен за више? Можда 
тада буде касно. Онда када схватиш како си се заваравао. Не допусти себи кајање! 
Не допусти себи жалост! Не постављај себи питања, посебно ако су „шта ако?". 
Живи, сасвим живи.  

Нека се твоје тело вине у небо и распрсне попут ватромета у најлепше боје 
твоје личности. Јер испуњење не лежи у прихваћености, не лежи у конформизу, већ 
у теби самом. Научи да своје мане волиш барем приближно као врлине јер је то оно 
што те чини јединственим. Буди свој, буди другачији, аутентичан. Усуди се да кажеш 
не! Врати се у дане своје бунтовничке прошлости, и остани заувек млад. Јер си као 
такав, као она особа потиснута дубоко негде у петама, чудо. Право чудо природе, 
као и сви остали.  

Дозволи другима да виде добро у теби. Јесте, можда ће болети, можда ћеш 
бити искоришћен, али ћеш знати да си дао све од себе, и бићеш задовољан. А тај 
осећај нико неће моћи да ти отргне из плућа. Тај осећај када ваздух који проструји 
кроз тело буде као нешто што први пут осећаш. 

Тада се једноставно насмеј и прећути. Нека ти тренуци буду урезани негде 
дубоко у теби, и закључани металним бравама које отвара само срећа. И то она коју 
осетиш када си постао свој. Тако ћеш заувек знати да си јединствен, и да нико 
никада неће бити као ти, и схватићеш колико је чудо тај твој мали живот у плућима. 
Осмех. 

Вуле Петровић 4/ 3 
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Нестати на неко време 
 

 Хајде да одемо негде, где уопште није важно, ко сам ја, ни ко си ти, и да... па 
знаш... једноставно, нестанемо на неко време. Негде, где сунце не излази из тромог, 
шумом обраслог, старог часовника и где се месец купа у води, без бриге и срама да 
ће га ко видети. 

Нису ти потребни милиони за одмор на који те ја зовем... Само осмех и добра 
воља... И можеш понети још пар загрљаја, чисто, ако захладни... јер, као што знаш, 
ноћи знају да постану хладне, нарочито ако немаш са ким да поделиш ноћ и 
хладноћу, коју она вуче, као какву клетву, са собом. 

Знаш, човек и његова мала, напаћена душа, не могу да се радују ако оне 
мале ствари не учине великим и не схвате их као нешто лепо. Изложба осећања нам 
увек крчи путеве, јер можемо остати крај једне слике данима, гледајући је, а не 
разумевајући њено значење и поруку коју шаље. На добром смо путу, само још да 
кренемо... ХАЈДЕ!!! 
 

Оливера Весовић 2/1 
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Тегла киселих краставаца и кафе 

 
Када вам се чини да губите контролу над својим животом, када 24h није 

довољно, сетите се тегле киселих краставаца и кафе.  
 

Професор је стајао пред групом студената на часу филозофије и држао неке 
предмете иза себе. Када је час почео, без речи је подигао велику, празну теглу од 
киселих краставаца, ставио је на катедру и напунио лоптицама за тенис. Потом је 
питао студенте да ли је тегла пуна. Сложили су се да јесте.  

Затим је професор подигао кутију пуну каменчића и сипао у теглу. Благо ју је 
протресао. Каменчићи су се откотрљали у празан простор између лоптица. Тада је 
поново упитао студенте да ли је тегла пуна. Опет су рекли да јесте.  

Следећа кутија коју је професор узео, била је пуна песка. Када га је сипао, 
песак је, наравно, испунио све остале шупљине у тегли. Питао је још једном да ли је 
тегла пуна. Студенти су скрушено одговорили да јесте. Онда је професор испод 
стола извадио две шоље пуне кафе и улио их у теглу. Кафа је натопила песак. 
Студенти су се смејали.  

Када су студенти престали да се смеју, онда је професор рекао: „Хоћу да 
схватите како ова тегла представља ваш живот. Тениске лоптице су важне ствари у 
вашем животу: вера, породица, здравље и остало чему се веома предајете. То су 
оне ствари уз које би ваш живот и даље био испуњен и када би све друго нестало.  

Каменчићи су остале ствари које су веома важне: школа, кућа, тренинг… 
Песак представља преостале ствари . Мале ствари. Ако напуните теглу само песком, 
нема места за тениске лоптице и каменчиће. Ако потрошите све време и енергију на 
мале ствари, никада нећете имати времена за важне ствари.  

Водите рачуна које су кључне за вашу срећу. Прво се побрините за тениске 
лоптице, ствари које су вам веома важне. Утврдите своје приоритете, све остало је 
песак".  

Једна студенткиња је подигла руку и упитала шта представља кафа. 
Професор се насмејао и рекао да му је драго што је то неко упитао, и да њу долива 
како би показао да без обзира колико мислимо да нам је живот пун, увек има 
простора за шољицу кафе са пријатељем.  
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Интервју са проф.  Светланом Соковић 

 
Хеј- Г: Шта највише цените код људи ? 
Проф. Светлана: Ценим оно што се трудим да усавршим код себе : поштење, 
искреност, одговорност, духовитост. 
Хеј- Г: Шта највише цените код ученика ? 
Проф. Светлана: Највише ценим доброту, поштење, упорност у раду, 
креативност и што понекад и без великих услова ученици успевају да постигну 
велике ствари. 
Хеј- Г: Да ли приликом оцењивања гледате оцене других предмета ? 
Проф.  Светлана: Не, никад. 
Хеј- Г:Имате ли предрасуда према ученицима лошег успеха ? 
Проф.  Светлана: Оцене и особине личности апсолутно немају никакве везе. 
Хеј- Г: Које одељење бисте похвалили и зашто ? 
Проф. Светлана: Не бих да правим поделе, зато што свако одељење даје посебан 
значај. 
Хеј- Г: Које решење нудите као најбоље за смањење изостанака и казни ? 
Проф.  Светлана: Моје решење је општепознато. Ко се сети знаће! 
Хеј- Г: Шта мислите да треба променити у школи ? 
Проф. Светлана: Школа је прилично сиромашна што се тиче наставних 
средстава, тако да треба обогатити наставне садржаје употребом разноликих и 
разноврсних наставних садржаја, метода рада. 
Хеј- Г: Како оцењујете систем рада у школи ? 
Проф.  Светлана: Јака четворка. 
Хеј- Г: Које особине по Вама карактеришу идеалног професора ? 
Светлана: Професионалност, одговорност, амбициозност, толеранција 
Хеј- Г: Којег колегу највише цените и зашто ? 
Проф. Светлана: Све колеге су ми веома драге и ово је један од најбољих  
колектива. Сваком бих препоручила да ради у Гимназији у Куршумлију. 
Хеј- Г: Шта мислите о раду директора школе ? 
Проф. Светлана: Немам никаквих примедби. Да сам могла да бирам не бих 
изабрала бољег директора. Имамо веома добру сарадњу. 
Хеј- Г: Шта се очекује од Вас као професора, који је Ваш задатак ? 
Проф. Светлана: Од мене се очекује професионалност, добра сарадња са свим 
члановима колектива, са родитељима, а поготово се очекује разумевање према 
различитости и поштовање индивиуалности сваког ученика. 
Хеј- Г: Колико цените свој рад и предмет који предајете ? 
Проф.  Светлана: Одувек сам волела психологију и ово је остварење мојих снова. 
Хеј- Г: Чиме бисте се бавили да нисте професор ? 
Проф. Светлана: Ово занимање је веома захвално јер обухвата све области 
живота . Посебно ме интересују општа психичка организација и туризам. 
Хеј- Г: Мислите ли да су Ваша примања задовољавајућа с обзиром на Ваш 
труд, рад и залагања ? 
Проф. Светлана: Трудим се да одрадим свој посао максимално професионално, 
али наравно да би било боље да примања буду боља, зато што сматрам да је 
образовање стуб државе и да би се на тај начин побољшао квалитет наставе. 
Хеј- Г: Опишите Ваш слободан дан ? 
Проф. Светлана: Уживам у читању књига, спорту, волим трчање,вожњу  бицикла, 
све што активира тело, плес, природу, децу. Тако волим да испуним дан. 
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Хеј- Г: Која Вам је омиљена књига ? 
Проф. Светлана: Не могу да издвојим омиљену, али могу да препоручим 
књигу„Тврђава" Меше Селимовића. 
Хеј- Г: Који Вам је омиљени филм, серија (глумац/ица) ? 
Проф.  Светлана: Слабо гледам филмове и серије. 
Хеј- Г: Коју врсту музике слушате (име групе, певач/ича) ? 
Проф. Светлана: Углавном поп музику. Раније сам се ограничавала на стране, 
данас долазе у обзир и домаће. Једна од омиљених песама ми je We found love коју 
изводи Rihanna. 
Хеј- Г: Који Вам је омиљени спорт (спортиста) ? 
Проф.  Светлана: Волим атлетику. Омиљени спортиста ми је Новак Ђоковић. 
Хеј- Г: Имате ли кућног љубимца ? 
Проф.  Светлана: Имам мацу и куцу. 
Хеј- Г: Који је Ваш мото који Вас води кроз живот ? 
Проф.  Светлана: И када је најтеже, увек постоје добре особе које су ту крај 
тебе. 

Интервју са Добросавом Панићем 
 

Хеј- Г: Шта највише цените код људи ? 
Проф.  Добросав: Човекољубље, знање. 
Хеј- Г: Шта највише цените код ученика ? 
Проф.  Добросав: Највише ценим вољу за решавање проблема и интересовање за 
предмет. 
Хеј- Г: Да ли приликом оцењивања гледате оцене других предмета ? 
Проф.  Добросав: Не. 
Хеј- Г: Имате ли предрасуда према ученицима лошег успеха ? 
Проф.  Добросав: Не, они су само тренутно лоши и увек постоји шанса да буду 
бољи. 
Хеј- Г: Које одељење бисте похвалили и зашто ? 
Проф.  Добросав: Похвалио бих сва одељења четврте године јер знам да су једна 
од бољих генерација. 
Хеј- Г: Које решење нудите као најбоље за смањење изостанака и казни ? 
Проф.  Добросав: Ту је решење уписна политика и промена закона. 
Хеј- Г: Шта мислите да треба променити у школи ? 
Проф.  Добросав: Треба променити пре свега систем образовања. 
Хеј- Г: Које особине по Вама карактеришу идеалног професора ? 
Проф.  Добросав: Не постоји. 
Хеј- Г: Којег колегу највише цените и зашто ? 
Проф.  Добросав: Ценим све колеге, а са некима сам пријатељ. 
Хеј- Г: Шта мислите о раду директора школе ? 
Проф.  Добросав: Мислим да добро обавља свој посао. 
Хеј- Г: Шта се очекује од Вас као професора, који је Ваш задатак ? 
Проф.  Добросав: Очекује се разумевање између мене и  ученика и усвајање 
одређеног нивоа знања. 
Хеј- Г: Колико цените свој рад и предмет који предајете ? 
Проф.  Добросав: О себи мислим да сам просечан професор, а предмет треба да 
цене ученици према свом интересовању. 
Хеј- Г: Чиме бисте се бавили да нисте професор ? 
Проф.  Добросав: Пољопривредом јер је Св.Августин рекао : „Пољопривреда је 
најлепша од свих уметности ". 
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Хеј- Г: Мислите ли да су Ваша примања задовољавајућа с обзиром на Ваш 
труд, рад и залагања ? 
Проф.  Добросав: Да. 
Хеј- Г: Опишите Ваш слободан дан ? 
Проф.  Добросав: Читам, бавим се пољопривредом, свакако возим бициклу (без 
руку), одлазим у кафану. 
Хеј- Г: Која Вам је омиљена књига ? 
Проф.  Добросав: Омиљени писац ми је Толстој. „ Тајанствени  пламен краљице 
Лоане" (Умберто Еко) 
Хеј- Г: Који Вам је омиљени филм, серија (глумац/ица) ? 
Проф.  Добросав: Омиљени филм ми је„ Пустињски лав". Глумац Роберт Де Ниро, 
глумица Meри Стрип.. 
Хеј- Г: Коју врсту музике слушате (име групе, певач/ица) ? 
Проф.  Добросав: Rock. Pink Floyd, Rolling Stones  
Хеј- Г: Који Вам је омиљени спорт (спортиста) ? 
Проф.  Добросав: Кошарка. Драган Кићановић. 
Хеј- Г: Имате ли кућног љубимца ? 
Проф.  Добросав: Имам дивље голубове. 
Хеј- Г: Који је Ваш мото који Вас води кроз живот ? 
Проф.  Добросав: И кад нема наде- има наде. 

 
Интервју са проф. Тамаром Стојиљковић 

 
Хеј- Г: Шта највише цените код људи ? 
Проф. Тамара: Амбициозност, поштење, искреност, истрајност. 
Хеј- Г: Шта највише цените код ученика ? 
Проф. Тамара: Племенитост, скромност. 
Хеј- Г: Да ли приликом оцењивања гледате оцене других предмета ? 
Проф. Тамара: Не. 
Хеј- Г: Имате ли предрасуда према ученицима лошег успеха ? 
Проф. Тамара: Не. 
Хеј- Г: Које одељење бисте похвалили и зашто ? 
Проф. Тамара: Не могу да издвојим ниједно посебно јер се сви труде , неки са 
мање, а неки са више успеха да усвоје знања и норме. Сви су ми драги. Ја на њих у 
оваквом питању не гледам објективно . 
Хеј- Г: Које решење нудите као најбоље за смањење изостанака и казни ? 
Проф. Тамара: Немам неку посебну идеју о томе, како привући ученике у школу и 
склонити са улице је проблем којим треба да се позабави читаво друштво, 
породица, систем. 
Хеј- Г: Шта мислите да треба променити у школи ? 
Проф. Тамара: Скоро ништа. Допада ми се оваква каква је. 
Хеј- Г: Које особине по Вама карактеришу идеалног професора ? 
Проф. Тамара: Висок ниво знања и умеће презентовања, доследност, 
разумевање, љубав према деци. 
Хеј- Г: Којег колегу највише цените и зашто ? 
Проф. Тамара: Ценим све, а изузетно старије колеге због искуства, доследности, 
начина на који су образовали и васпитали многе генерације. 
Хеј- Г: Шта мислите о раду директора школе ? 
Проф. Тамара: Задовољна сам њиме. 
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Хеј- Г: Шта се очекује од Вас као професора, који је Ваш задатак? 
Проф. Тамара: Очекује се да осим што треба да пренесем знање, уз поштовање 
личности ђака и индиректно утичем на развијање добрих особина, вредности и 
циљева ученика. 
Хеј- Г: Колико цените свој рад и предмет који предајете ? 
Проф. Тамара:  Доста ценим предмете које предајем, трудим се да радим 
најбоље што умем, а знам да увек може боље 
Хеј- Г: Чиме бисте се бавили да нисте професор ? 
Проф. Тамара: Још у петом разреду основне школе сам знала да ћу студирати 
француски језик. 
Хеј- Г: Мислите ли да су Ваша примања задовољавајућа с обзиром на Ваш 
труд, рад и залагања ? 
Проф. Тамара:  Да, мислим. 
Хеј- Г: Опишите Ваш слободан дан ? 
Проф. Тамара: Слободан. Ослобођено време. 
Хеј- Г: Која Вам је омиљена књига ? 
Проф. Тамара: „ Цинк" (Давид Албахари) 
Хеј- Г: Који Вам је омиљени филм, серија (глумац/ица) ? 
Проф. Тамара: Forest Gump, Кауч у Њујорку, ситком серије. Вилијам Харт, Дензел 
Вошингтон. 
Хеј- Г: Коју врсту музике слушате (име групе, певач/ица) ? 
Проф. Тамара: Блуз, рок, али и стара изворна музика. Sade,  Chris Rhea, Darkwood 
dub. 
Хеј- Г: Који Вам је омиљени спорт (спортиста) ? 
Проф. Тамара: Тенис, Новак Ђоковић. 
Хеј- Г: Имате ли кућног љубимца ? 
Проф. Тамара: Више нажалост не. 
Хеј- Г: Који је Ваш мото који Вас води кроз живот ? 
Проф. Тамара: Када велико „ЈА" даје себе има утисак да много губи те пуно и 
очекује. Умањити  „ЈА" и са пуно осмеха, добрих људи кроз живот- Борба је и 
извадити трн из свога ока. 
 

Интервју са Александром Јаковљевић 
 
Хеј- Г: Да ли је оцена коју добијете мерило Вашег знања ? 
Александра: Не увек, али може се рећи да је то једини систем по којем се оцењује, 
а ми увек можемо да будемо незадовољни. 
Хеј- Г: Мислите ли да је градиво у школи обимно и зашто ? 
Александра: Да, мислим да је градиво обимно и да га из неких предмета треба 
смањити. Верујем да би се тиме постигао већи капацитет знања код одређеног 
броја ученика. 
Хеј- Г: Шта бисте променили у школи ? 
Александра: Сматрам да су промене потребне у животу, па тако и у школи. 
Треба опремити кабинет информатике  најбољом опремом како би ученици лакше 
и  боље пратили наставу и учествовали у раду. 
Хеј- Г: Чега ћете се највише сећати из школе ? 
Александра: У сећању ће ми остати екскурзија из треће године, а у мени је 
пробудила тужна осећања неодржана матурска екскурзија. 
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Хеј- Г: Када Вам је колектив школе изашао највише у сусрет ? 
Александра: Потребе за тим није било, али не сумњам да би ми изашли уколико 
би било потребе. 
Хеј- Г: Оцените од 1- 5 рад професора у школи ?  
Александра: Оцену за рад наших професора оценила бих четворком сматрајући 
да се увек њихов рад може кориговати,што значи да би часови требало да буду 
занимљивији него иначе, њихов рад не треба бити везан само за предавања на 
часовима, већ би се требали више  укључити  у ваннаставне активности.  
Хеј- Г: Који предмет највише, а који најмање волите ? 
Александра: Омиљени предмет ми је биологија, коју нажалост не учим ове године 
зато што сам у друштвено- језичком смеру, а предмет који не волим јесте хемија 
јер знањем којим располажем је веома слабо. 
Хеј- Г: Који Вам се професор највише допада и зашто ? 
Александра: Професор који ми се највише допада је Петко, а разлози су: 
праведност, добар приступ ученику, занимљива предавања. 
Хеј- Г: Који Вам се професор најмање допада и зашто ? 
Александра: Мој одговор ће бити професорица Јасмина Крстић- неко је морао да 
буде. 
Хеј- Г: Каква осећања у Вама буди одлазак на студирање ?  
Александра: У мени се преплићу осећања туге и  среће. Одлазак од своје 
породице, другова буди у мени тугу, али познанства са новим људима, новим 
искуствима буди у мени радозналост и срећу. 
Хеј- Г: Који су Вам планови за даље школовање ? 
Александра: Имам пуно планова, одлуку нисам донела још  увек. Неодлучна сам. 
Хеј- Г: Шта би била Ваша порука  матурантима и ученицима нижих разреда ? 
Александра: Средња школа је нешто најлепше што ћете памтити читавог 
живота. 
Хеј- Г: Који је Ваш мото који Вас води кроз живот ? 
Александра: Оно што не урадиш данас, сигурно ћеш  урадити сутра. Буди 
тврдоглав и успећеш 
 

Интервју са Марком Радоњићем 
 
Хеј- Г: Да ли је оцена коју добијете мерило Вашег знања ? 
Марко: У извесној мери да, али ми се нимало не свиђа што се све своди на просто 
сабирање свих оцена у рублици. 
Хеј- Г: Мислите ли да је градиво у школи обимно и зашто ? 
Марко: Градиво је примерено нашем узрасту и нашим могућностима. Ипак смо ми 
гимназијалци, елита. ☺ 
Хеј- Г: Шта бисте променили у школи ? 
Марко: Па не бих могао много тога да променим, јер је за то потребан новац. Кад 
бих могао убацио бих неки школски кафић унутар школе, где би се служила 
безалкохолна пића, а испред неког писменог и  по једно алкохолно, због  треме. 
Хеј- Г: Чега ће те се највише сећати из школе ? 
Марко: Највише ћу се сећати својих несташлука, својих одвала и  провала, као и 
великог броја одвала других ученика. Сећаћу се многих својих другова и 
професора. 
 Хеј- Г: Када Вам је колектив школе изашао највише у сусрет ? 
Марко: Колектив школе ми је највише излазио у сусрет када ме је требало 
казнити. Ту су увек били брзи. 
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Хеј- Г: Оцените од 1- 5 рад професора у школи ?  
Марко: Већина професора свесно обавља свој посао, али би то могло бити  и  
много боље. Моја оцена за њихов рад је тројка. 
Хеј- Г: Који предмет највише, а који најмање волите ? 
Марко: Да бисмо спречили нове ратове и  нова разарања наше земље, мислим да 
су најважнији предмети историја, социологија и устав и право грађана. 
Изучавајући те предмете научићемо се да више никада не водимо ратове и да 
живимо у нормалном друштву. Што се тиче предмета који  најмање волим то је 
физика, а разлог је недовољно учење од самог почетка. 
Хеј- Г: Који Вам се професор највише допада и зашто ? 
Марко: Највише ми се допада професор Панић јер је по мом скромном мишљењу 
најпаметнији професор у школи и човек са којим се о свему може причати. Такође, 
издвајам и мог разредног, професора Јевремовића, јер је најобјективнији 
професор. 
Хеј- Г: Који Вам се професор најмање допада и зашто ? 
Марко: Професори који гледају само право а не и око себе ми се најмање 
допадају.То су професори који дођу, испричају шта имају и оду. Ретко причају о 
било чему другом, што нема везе са градивом и књигом. 
Хеј- Г: Каква осећања у Вама буди одлазак на студирање ?  
Марко: Срећан сам што одлазим на факс, јер ћу коначно учити предмете који ме 
интересују. Једва чекам да упознам нове другове и професоре, али са друге 
стране ми је жао јер сам се навикао на школу и околину. 
Хеј- Г: Који су Вам планови за даље школовање ? 
Марко: Одувек сам хтео да се бавим политиком, тако да сам изабрао Факултет 
политичких наука, мислим да је то прави факултет за мене и моје амбиције. 
Хеј- Г: Шта би била Ваша порука  матурантима и ученицима нижих разреда ? 
Марко: Будите увек своји, чак и када наспрам Вас стоје сви остали. Останите 
увек доследни себи и својим  ставовима. 
Хеј- Г: Који је Ваш мото који Вас води кроз живот ? 
Марко: Мој животни мото се провлачи кроз све што сам до сада рекао, као лајт 
мотив 

 
Интервју са Филипом Ивањцем 

 
Хеј- Г:  Да ли је оцена коју добијете мерило Вашег знања ? 
Филип:Не. Мислим да сам велики тактичар и да на тај начин лакше постижем 
жељене циљеве. 
Хеј- Г: Мислите ли да је градиво у школи обимно и зашто ? 
Филип:То је проблем целог нашег школства! Учимо много непотребних ствари. 
Хеј- Г: Шта бисте променили у школи ? 
Филип:Мислим да је у овој школи неопходно изменити много тога, али нисам 
расположен да о томе много размишљам. Нешто на шта би требало обратити 
више пажње је ученички парламент. 
Хеј- Г: Чега ће те се највише сећати из школе ? 
Филип: Највише ћу се сећати времена проведеног на малим и великим одморима 
између часова. 
Хеј- Г: Када Вам је колектив школе изашао највише у сусрет ? 
Филип: Не сећам се. 
Хеј- Г: Оцените од 1- 5 рад професора у школи ?  
Филип: Слаба тројка. 
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Хеј- Г: Који предмет највише, а који најмање волите ? 
Филип: Највише волим математику зато што ми добро иде и зато што је то 
предмет који ће ми највише требати за даље школовање, а најмање волим српски 
језик. 
Хеј- Г: Који Вам се професор највише допада и зашто ? 
Филип: Мој омиљени професор је професор Шуловић, зато што ми се допада 
начин његовог рада, његов приступ ученицима и пре свега објективност. 
Хеј- Г: Који Вам се професор најмање допада и зашто ? 
Филип: Добросав Панић, немам посебан разлог, а када бих морао да га наведем 
тицао би се ваннаставне тематике. 
Хеј- Г: Каква осећања у Вама буди одлазак на студирање ?  
Филип: Одлазак на студирање буди у мени пријатна осећања, једноставно једва 
чекам. 
Хеј- Г: Који су Вам планови за даље школовање ? 
Филип: Веома сам амбициозан, планирам да упишем Електронски факултет у 
Нишу. 
Хеј- Г: Шта би била Ваша порука  матурантима и ученицима нижих разреда ? 
Филип: Нек уживају док могу. 
Хеј- Г: Ваша порука професорима била би? 
Филип: Да мало мање оптерећују ученике четвртог разреда.  
Хеј- Г: Који је Ваш мото који Вас води кроз живот ? 
Филип: Dum spiro spero. 
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Мудрости 

 
� Шта твоја туга чини док ти спаваш? Будна је и чека. А кад 
изгуби стрпљење, она те буди. (Иво Андрић)  

� Слобода је независност, срећа је независност од хиљаду 
ситних ситница. (Исидора Секулић )  

� Велика је несрећа кад човек не зна шта хоће, а права 
катастрофа кад не зна шта може. (Јован Дучић)  

� Ко не мисли о добру, тај мисли о злу. (српска пословица)  
� Колико је од земље до неба, толико је од нечовека до 
човека. (српска пословица) 

� Мораш сам да порастеш без обзира колики ти је отац 
висок. (ирска пословица)  

�  Мудар је отац који познаје своје дете. (Вилијам Шекспир)  
�  Највеће уживању у животу је да урадите оно за шта људи кажу да не можете 
да урадите. (Валтер Багехот)  

� Деца су за све људе њихов живот. (Еурипид)  
� Највећи човек увек остаје дете. (Гете)  
� Хуманост се састоји у томе да никада неки човек не буде жртвован за циљ. 

(Алберт Швајцер)  
� Страх тера чак и старце да трче. (немачка изрека)  
� Лична срећа није могућа изван друштва, као што живот биљке није могућ ако 
је истргнута из земље и бачена на бесплодни песак. (Лав Толстој)  

� Наши највећи непријатељи нису незналице и простаци, већ образовани људи 
али продане душе. (Грејем Грин) 

� Никада није разборито довести непријатеља на ивицу очајања. (Николо 
Макијавели)  

� Бивши пријатељ гори је него непријатељ. (руска народна изрека)  
� За разумна питања нема тајни. За неразумна питања све је тајна. (Лав 

Толстој)  
� Слаб је онај који је изгубио веру у себе. (С. Чек)  
� Лудости учињене у младости не може надокнадити сва мудрост у старости. 

(Бертранд Расел)  
�  Ценим онога ко живи да би учио. ( Фридрих Ниче )  
�  Ни у што се тако чврсто не верује као у оно што се најмање зна. (Монтескје)  
�  Богаташ у тучи настоји сачувати лице, а сиромах капут. (руска пословица)  
�  Реч сутра измишљена је за неодлучне људе и за децу.(Тургењев)  
�  Живот какав био да био, бољи је од маште, као што је здравље боље од 
болести. ( Тургењев) 

�  Покоравамо се законима да би били слободни. (Цицерон)  
�  Добар човек може се постидети чак и пред псом. (Антон Павлович)  
�  Ствари се не мењају; ми се мењамо. (Хенри Давид Тореј)  
�  Духовитост је дрскост која је стекла образовање. (Аристотел)  
�   Знати да знамо што знамо и да не знамо што не знамо право је знање.  

(Хенри Давид Тореј)  
�  Немогуће је да се све доказује. (Аристотел)  
�  Знамо шта јесмо али не знамо шта можемо бити. (Вилијам Шекспир)  
�  Победа над страхом је почетак мудрости. (Бертранд Расел )  
�  Пријатељ свих није ничији пријатељ. (Шопенхауер)  
�  Псовке су аргументи оних који нису у праву. (Жан Жак Русо )  
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� Ко најспорије обећава, увек најверније испуњава своје обећање. (Жан Жак Русо )  
� Има људи који од свог богатства немају ништа осим страха да га не изгубе. 

(Ривароли)  
�  Читање је најбоље учење. (Пушкин)  
�  Подносимо погрешке својих пријатеља, па зашто онда не бисмо подносили и 
погрешке властите деце. (Плутарх)  

�  Када је човек заљубљен у неку идеју, врло га је тешко уверити у њену 
неоснованост. (Дмитриј Ивановић)  

� Знање, само знање чини човека слободним и великим. (Дмитриј Ивановић)  
� Срце има своје разлоге које разум не познаје. (Блез Паскал)  
�  Знање има граница, док незнање их нема. (Бранислав Нушић)  
� Не веруј онима који много говоре о својој праведности. (Фридрих Ниче)   
� Будимо захвални будалама. Да их није било, ми остали не бисмо успели. (Марк 

Твен)  
� Опасно је да будете искрени ако нисте и глупи. (Џорџ Бернард Шо )  
� И ђаво може цитирати Свето писмо за своје потребе. (Вилијам Шекспир)  
�  Не волиш да будеш на сметњи, не волиш да те неко криво погледа, не волиш 
да ти ико ружну реч каже. Како онда мислиш да живиш? (Меша Селимовић)  

�  Нико никоме не може натоварити толико муке на врат колико може човек сам 
себи. (Меша Селимовић)  

�  Никад човек не сме мислити да је сигуран, ни да је умрло што је прошло. 
(Меша Селимовић)  

� Није важно што не чинимо добро, важно је да не чинимо зло. (Меша 
Селимовић)  

�  Кад би сви људи знали што једни о другима говоре, на свету не би било ни 
четворице пријатеља. (Блез Паскал) 

� Од узвишеног до смешног само је један корак. (Наполеон Бонапарта)  
� Колико више водимо рачуна о времену, толико више очајавамо што га немамо 
довољно, али колико га више неразумно трошимо, толико се чини да га имамо 
напретек. ( Ђакомо Леопарди ) 

� Ako си се упутио према циљу и путем почео да застајкујеш и да камењем 
гађаш свакога пса који лаје на тебе, никад нећеш стићи на циљ. (Достојевски)  

� Мржња је активно незадовољство, а завист пасивно; не смемо се зато чудити 
што завист тако брзо прелази у мржњу. (Гете)  

� Много је људи, али човек је редак (кинеска пословица)  
� Било би добро кад би младост знала што може, а старост могла све што зна. 

(бурманска пословица) 
� Младост је чиста већ зато што је – младост. (Достојевски)  
� Млади не знају шта је старост, а стари заборављају шта је била младост. 

(ирска пословица) 
� Истина постоји; измишља се само лаж. (Духамел)  
� Немој да очајаваш, ако правда плаче; зло и кад победи, 
никад није јаче. (Ненадовић)  

� Правда понекад спава, али никад не умире. (латинска 
пословица) 
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Јесте ли знали ???  

 
…да је Томи Ајоми, гитариста Blek sabata, у несрећи изгубио врхове прстију десне  
    руке? 
 
…да је Сао Пауло са једанаест милиона становника највећи град јужне Земљине          
    полулопте? 
 
…да је прва званична кошаркашка утакмица одиграна 20. јануара 1892? 
 
…да се у САД свакога дана у просеку поједе 720 ари пице? 
 
…да је, са својих 188 децибела, звиждук плавог кита најгласнији звук који производи  
    једна животиња? 
 
…да је Штефи Граф 1988. освојила сва четири grend slem турнира и злато                                       
    Олимпијским играма? 
 
… да реч сноб потиче од латиског sine nobilitas (онај ко нема племенито порекло)? 
 
… да џиновски афрички цврчак обожава да једе људску косу? 
 
... да је Јелисавета Начић прва жена српски архитекта? 
 
… да осушене банане имају четири пута већу енергетску вредност од свежих? 
 
… да је именица доба једина именица средњег рода у српском језику  
     која се у  номинативу једнине завршава на слово А? 
 
… да се просечна особа смеје 15 пута дневно? 
 
… да срце у просеку откуца 101.000 пута дневно? 
 
… да 84% јабуке чини вода? 
 
… да постоји око 160 врста мајмуна? 
 
… да се унутар тела бол шири брзином од 110m/s? 
 
… да је Јужна Африка највећи светски произвођач злата? 
 
... да је инстант кафу измислио 1901. Сатори Като, јапанско-амерички  
    хемичар? 

… да је 1,3 милиона Хрвата је  гледало пораз Хрватске у Београду? 

... да у  животу поједемо толико хране колико је тешко 6 слонова? 
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Шта црте лица говоре о вама или другима 

 
Некада давно Кинези су веровали да је лице одраз унутрашњег духа. У 

средњевековној Европи лепота се сматрала врлином, док ружна особа знаком зла. 
Опет у 19. веку, у идентификовању криминалаца, (зла) употребљена је френологија. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Особе са округлим лицем сматрају се јако брижним,осетљивим и веома 
емотивним. Овакве особе знају уживати у стабилним дужим везама. Опет особе које 
имају дугуљасто лице су практични и методични радохоличари. Најчешће су 
мишићави и спортски грађени а и помало самољубиви, па тако да често имају 
проблема у љубавним везама. Четвртасто лице повезано је са ватром и такве 
особе знају често да буду агресивне, амбициозне или склоне заповедању.   Одлучни 
су и имају оштар,  аналитички ум.  Троугласто лице  се  веже  уз  витко  тело  и 
интелектуалну   супериорност.   На  пример   кинески   тумачи   лица  кажу  за   тај 
облик  лица  да су особе, креативне, осјетљиве и имају ватрени темперамент. 
 

  
 

 
             
 Изражене очи са бистрим искрама су у предности пред ситнијим очима 

које сугеришу интровертну и тајновиту природу. Мирне очи, на пример које  за 
време разговора концентрисано посматрају стављају вам до знаја да је особа 
чврстог,  стабилног и устрајног карактера. Док поглед очију особе који лута којекуда, 
слути на немиран карактер и недоследност у навикама. Неравномерно усађене очи 
сигнализирају да је особа способна да види ствари из другачије перспективе и да је 
склона анализирању појава. Опет ако су очи и обрве усмерене према горе, особа 
би могла да буде опортуниста, а очи обликоване према доле,  таква особа не зна 
да се супротстави другима. Особе који имају очне капке који им тешко леже преко 
очне јабучице, изгледају поспано или пијано мада  нису пили,дају знак да такве 
особе имају   јак либидо, поготово ако су им и усне пуне. Овакав изглед наводи и да 
је особа у животу прошла кроз раздобља малодушности. Хладне и мирне очи са 
малим очним јабучицама откривају особу немилосрднијих црта карактера. 
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              Дубоко плава боја очију значи да је особа сензулна, отворена особа у 
друштву, али истовремено нежна и осетљива. Особе са светло- плавим очима 
одају црте да воле да уживају у кокетирању са супротним полом. Дубоке зелене очи 
значе енергију и инвентивност. Требаће вам доста времена да схватите спонтаност 
и луцидност ума особе зелених очију. Са саговорником са зеленим очима  морате да 
изоштрите своје интелектуалне вештине. Смеђе очи боје чоколаде откривају неке 
од генетских особина раса људи са Медитерана и Блиског истока и указују на 
страствене карактере који воле друштвени живот. Страст је код њих везана уз 
оданост и лојалност, таква особа напорно ради да би осигурала комфор својој 
породици. Смеђе очи обично указују на великодушност, док особе са сивкастим 
очима откривају високи ниво интелигенције и маште, али страст је код ове 
рафиниране врсте људи прилично утишана,  јер су склони расуђивању. Црне очи су 
упечатљиве. Имају их доминантне и упечатљиве особе које свој циљ неће увек 
постићи на најфинији начин.  

 

 
               Обрве неке особе вам говоре о репутацији, слави и темпераменту. 
Тако јаке обрве одају особу која је асертивна и јака, вешта у раду са рукама. Танке 
обрве откривају особу која је често неодлучна. Ниске обрве откривају импулсиван 
темперамент особе, док високе обрве  говоре о опрезнијем ставу при доношењу 
одлука. Равна обрва знак је особе високих естетских критеријума и осетљивог 
темперамента. 

 

 

 

Преко облика усана процењујемо сензуалност, апетит за храну и 
комуникативност особе. Па кренимо редом...танка горња усна и пунија доња код 
неке особе говори о томе да  та особа не може да љубав узврати истим мером. 
Супротан облик сугерише особу која можда даје превише. А пуне округле усне знак 
су хедонистичке, брижне и осетљиве природе, док су танке усне показатељ да је 
таква особа себична. Спуштени углови усана дају нам информацију да је таквој 
особи јако тешко удовољити,  док код оних код којих су углови усана подигнути 
према горе знак оптимизма. Равне усне су знак самоконтроле. 

 
 
 
 
 
 



 

 

-25- 

 
Бисери 

 
 

☺ Ученик: „Био је радикалац". 
☺ Ученик: „Отишао је са Ђорђетом". 
☺ Ученик: „Они се њему поверују". 
☺ Проф. информатике: „Аман, како пишете као да су 

вам прсти пребијени". 
☺ Ученик: „Школу је учио у Новоме Саду". 
☺ Проф. социологије: „Свако нека седне у три реда". 
☺ Проф.математике: „ Боље да радите миц по миц, 

него ја то да истамбурам на таблу". 
☺ Проф. српског: „ Упознаћете песнике 20. века ". 

           Ученик: „Ал’ ће да дођу да их упознамо?" 
☺ Проф грађан: „Је л’ се спремате ви за факултете?" 
☺ Ученик: „Па ја сам већ купио одећу". 
☺ Ученик : „ 'Ајде читај то, немој да се церекаш". 
☺ Проф. информатике: „Ал' сте могли нешто асулно да урадите ?". 
☺ Ученик: „Да сам прасе хватао до сад би га обрћао". 

 
Вицеви 

 
☺ Која је e-mail адреса мађарске сове? – hu@hu.hu 
☺ Како се зове вепар са три ноге? – непар 
☺ Како се поздрављају врапци у Црној Гори? – Ђе си , соколе! 
☺ Шта је то љубичасто на зиду и зуји?- Мува с проширеним венама. 
☺ Разговарају два прасета, па једно каже другом: „ Је л’ верујеш ти у живот 

после  Нове године?" 
☺ Љубав не зна за године, али зна полиција. 
☺ Данашња медицина је јако напредовала, за сваки лек је пронашла болест!  
☺ Шта је ноћ вештица? – исто што и дан жена, само по мраку. 
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Журка 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


