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Поштовани читаоци, 
 

Уредници АргоАрт-а  честитају свима школску славу, Светог Саву. Нека Вам 
овај дан протекне у миру, љубави и слози, у друштву најближих. Наш часопис се и 
овога пута потрудио да оправда Ваша очекивања, пружи Вам добру забаву и улепша 
Вам овај посебан дан.  Зато уживајте и славите овај дан! 
 
 

                          
 
 
 
Чланови  редакције: 

 
 Aнђела Гајић –  уредник 
 Миљана Илић –  уредник 
 Ивана Јовић –  уредник 
 Миломир Илић  –  технички уредник 
 Катарина Нешић –  технички уредник 
 Јасна Спасојевић – лектор 
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Похваљени ученици на крају другог 
класификационог периода школске 2012/2013 

 
Алкесандровић Драгана I2 
Симијоновић Јована I2 
Радосављевић Ана I2 
Огњановић Милица I2 
Милисављевић Милош I2 
Милутиновић Мирољуб I2 
Ћирковић Катарина I2 
Јанковић Марица I3 
Савовић Александар I3 
Милановић Лука I3 
 

Станисављевић Јелица II1 
Ристовић Андријана II1 
Симић Милена II2 
Александар Анђелковић II3 
Теодора Вићентијевић II3 
Маријана Ђокић II3 
Данило Ђоровић II3 
Јелена Живовић II3 
Милица Мартиновић  II3 
Васић Јелена II4 
Петровић Тамара II4 
Рачић Кристина II4 
Синђелић Милена II4 
 
 
 

 

 
 
Гајић Анђела III1 
Милојевић Ивана III1 
Николић Андријана III1 
Милосављевић Бојан III2 
Јанићијевић Сара III2 
Качличанин Мара III3 
Максимовић Катарина III3 
Марковић Јелена III3 
 

Ђукић Анђелија IV1 
Радовановић Јелена IV1 
Видић Милица IV2 
Јовић Драгана IV2 
Стевановић Јелена IV2 
Веселиновић Вања IV2 
Митровић Гордана IV2 
Миловановић Ђурђина IV2 
Павловић Јелена IV2 
Михајло Кеча IV2 
Арсић Александар IV3 
Васић Љиљана IV3 
Милошевић Немањ IV3 
Јанковић Милица IV4 
Тимотијевић Анђела IV4 
Милисављевић Ана IV4 
 

 
У акцији сакупљања играчака, слаткиша и новца за децу са посебним 

потребама, која је трајала од  12.12.2012. до 21.12.2012. учествовао је 
велики број ученика и   радника наше школе. Направљени су пакетићи који 
су обрадовали велики број деце, а прикупљени новац је прослеђен 
ученицима који су материјално угрожeни. Похваљују се ученици који су 
дежурали у овој акцији: 
 

Васиљевић Никола IV4 

Радуловић  Никола  IV4 
Вељовић Милош  IV4 
Илић Јован  IV4 

Станисављевић Огњен IV4 
Новаковић Горан  IV4 
Илић Радован  IV3 
Филиповић Алекса  IV3 

Милетић Димитрије  IV3 
Вукићевић Никола  IV3 
Милутиновић Катарина II2 

Радоњић Миљана  II2 
Симић Небојша II3 

Јовановић Никола II3 
Ристовић Андријана II1 

Миленковић Александра II1
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ВЛАДИКА НИКОЛАЈ - МИСИОНАРСКА ПИСМА 

 
41. Писмо - Писару Веселину Г. који се чуди зашто Свети Сава није писао 

књиге 
 

Да ли због тога, велиш, што онда није било 
хартије? Било је хартије и онда, чак и боље него 
данас, хартије од коже. Па и мастила је било, које 
теже бледи од данашњег. Кад одеш у Хиландар, 
видећеш рукописе из оног времена, царске и 
светитељске, који су мање бледи него ли 
тестамент твога деде. 

 
Писао је свети Сава, али мало. Заиста 

мало је писао мастилом по хартији, али много, 
врло много на други начин -на начин апостола 
Христових. Читај шта Павле пише Коринћанима: 
ви сте наша посланица... кроз наше служење 
написана, не мастилом, него Духом Бога живога 
(2. Кор. 3,2-3). Овим начином написао је Сава 
врло много књига, на милионе. Колико честитих 
Срба, толико Савиних књига. Он пише и дан 
данас. Сви они малишани што сваког белог 
јануара певају: Ускликнимо с љубављу светитељу 

Сави - јесу најновије књиге Савине. Он их не исписује мастилом но Духом Бога 
Живога. И не пише на хартији него на срцима. Нити пише речи пролазне но вечите; 
не речисмрти но речи живота; не слова овога света но слова онога света. Највећи и 
најчудеснији књижевник српски, несравњив, ненадмашан! Његова жива библиотека 
пренета је делом на небеса; његова сабрана дела не могу се показати сад него тек 
на крају света и времена, на последњем Суду Божијем. Тада ће се моћи сагледати 
сва дела Немањића Саве, исписана Духом Христовим, жива слова, живе душе 
људске, грађани Царства Небескога. Управо светитељ је српски сам перо изабрано, 
а писац сам Дух Божији Свети, по речи цара Давида: ја сам перо књижника 
брзописца (Пс. 45,1). Тај књижник брзописац није нико други до Дух Свети, који је 
писао кроз пророке, апостоле и светитеље. 

 
Писао је свети Сава и кроз малтер и циглу, и кроз законе државне, и кроз цркве и 
школе. Хилендар и Жича његово је писање. И прво царство српско, уколико је 
непорочно и свето, његово је писање. Но све су то само помоћна средства његових 
бесмртних дела, душа људских, у које он жели да уброји и твоју душу. 
 

Ако је неко од Срба покрмачена књига, није крив свети Сава него он сам. Свак 
себе крмачи, но нико себе не може очистити ни исправити без Духа Светога. Ати 
знаш шта значи крмача? То је она звер, пред коју, по заповести Највишега, не треба 
бацати бисер. 
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ПРИЧЕ О СВЕТОМ САВИ  
 

Улази ли грех на уста? 
Почео неки човек да зида кућу, па кад чу да 

је у село дошао Свети Сава, замоли га да дође и 
очита молитву, да би посао што боље завршио. 

Оде Свети Сава код њега, кад има шта да 
види: Домаћин спрема месо за ручак, као да није 
пост. 

- А знаш ли ти, домаћине, да је сад пост? 
- А, грех не улази на уста, него излази из 

уста! – само одмахну руком овај. 
- Ко те то научи? 
- Неки човек. Још је рекао да то у Светом 

Писму пише и да је сам Христос то рекао! 
- Добро! – рече Свети Сава – Нека ти је са 

срећом нова кућа! Темељ си ставио. Сад баци, како 
било, једну циглу на њега па се усели и у здрављу 
да живиш у кући довека! 

- Шта то причаш, човече Божји, за кућу су 
потребне све цигле, а не само једна! А и оне морају 

да буду стављене равно, у четири зида, строго по пропису, а не бачене било како, 
иначе ништа нема од куће! 

- Е, синко мој, тако је и са побожним животом! Ако неко хоће да се спасе није 
довољно да зна само једну реченицу из Светога Писма, па и њу искривљено и 
наопако, не- го све! На много места у Светом Писму сам Христос говори да је пост 
неопходан и да се без поста не можемо спасти! Ко пости – душу гости! 
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Достигнућа наших ученика у оквиру бизниса и менаџмента 

 
 

Такмичење „Пословни изазов“ у Лесковцу окупило је  100 средњошколаца из 

различитих школа који су се делили у тимове од по 4-5 ученика. Није се такмичила 

школа против школе, већ тимови које је  формирала организација „Достигнућа 

младих“. 

После неколико година учешће у овом такмичењу узела је и наша школа. У 

овом пословном изазову опробале су се ученице трећег разреда. Разговарали смо 

са учесницама овог такмичења које су нам пренеле своје утиске. Све су биле јако 

задовољне, првенствено због тога 

сто им је пружена прилика да 

учествују у овом такмичењу јер су 

кроз тимски дух опробале своје 

вештине, стекле нова искуства и 

упознале своје вршњаке из осталих 

градова Србије. 

На поменутом такмичењу 

ученица III1 Анђела Гајић освојила 

је друго место на регионалном 

нивоу и квалификовала се за 

републичко такмичење у оквиру бизниса и менаџмента. 

 

Ученице желе да посебно похвале управу школе, Љиљану Милојковић која им 

је омогућила да оду у Лесковац на такмичење, Слободана Марковића који им је на 

такмичењу био од велике помоћи и наставио да сарађује са ученицима у циљу 

припрема за наредна такмичења у оквиру организације. 

 

 

На такмичењу су учествовале: 

1. Анђела Гајић 

2. Миљана Илић 

3. Јелена Пантовић 

4. Марија Папић 
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Интервју са Анђелом Ђуровић 

 
Анђела Ђуровић, ученица III1, најбољи спортиста „Гимназије“, Првак Србије и 

Балкана, прича нам о својим успесима и искуствима на такмичењима. 
 
Колико дуго тренираш теквондо? 
Теквондо тренирам од своје пете године. 
Првенствено сам почела да тренирам због здравља, 
а касније сам почела да постижем добре резултате, 
тако да ми је то била инспирација да наставим да се 
бавим теквондом. 
 
Колико си медаља освојила до сад? 
До сада сам освојила 60 златних, 6 сребрних и 5 
бронзаних медаља. 
 
Чега си све морала да се одрекнеш због 
резултата? 
Одрекла сам се многих ствари. Док сам ја тренирала 
моји вршњаци су се забављали. Сво своје слободно 
време посветила сам тренинзима, јер успех не 
долази преко ноћи.  
 
Да ли је тешко да постигнеш одличан успех у 
школи, и да притом будеш успешан спортиста? 
Па тешко је, али са добром организацијом све се 
постиже. 
 
Ко је твој узор? 
Мој узор у спорту је мој тренер Дејан Живковић који 
се током свих година тренирања борио и трудио да 
нам омогући што више одлазака на такмичења у 
земљи и иностранству. 
 
На шта си у животу поносна? 
Првенствено сам поносна на своју породицу која ме подржава у свему, а и на себе и 
своје успехе. 
 
Мото који те води кроз живот? 
Без труда нема успеха. 
 
Твој циљ у животу је? 
Мој циљ је да узмем медаљу на европском и  светском такмичењу да бих се 
квалификовала за Олимпијске игре. 
 
Да ли имаш неку поруку за Гимназијалце?  
Препоручујем свима да своје драгоцено време искористе што паметније, а најбоље 
би било за њих да се баве спортом. У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ. 
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Kaда је био Топлички устанак ? 
 

Често путујем у своје село Сагоњево. Лети са задовољством помажем деки и 
баки у башти и воћњаку, а зими их само обилазим. Баш тада, током зимских вечери, 
уз ватру која пуцкета, причају се приче о ратовима и страдањима српског народа 
овог краја. 

Сваке године уочи славе, долазе нам гости који уз јело, које је моја бака 
спремила и уз домаћу ракију, разговарају о различитим темама. Тако је ове године 
почео разговор о једином устанку у Првом светском рату у поробљеној Европи - о 
Топличком устанку. Седела сам у једном углу и пажљиво слушала... 

Говорили су да се прва 
пушка огласила у Мачковцу, у 
ноћи између 26. и 27. 
фебруара 1917. године због 
насилне мобилизације 
младића у бугарску војску. 
Народ је тада дограбио 
мотке, виле, мотике и 
сатерао Бугаре у зграду 
општине. Мој деда се сећао 
да су му његови родитељи 

причали да су и мештани Сагоњева, као и многи други Топличани, дали свој пуни 
допринос у одбрани отаџбине. О томе данас сведоче сећања и приче о страдању 
људи из овог краја. Гости су причали да су у Сагоњеву Бугари, а вероватно и у 
другим селима, у почетку пљачкали и отимали стоку и новац, а касније су убијали 
српске учитеље и свештенике и уопште школоване људе. 

На славу је дошао и чика Диса, унук Прокопија Проке Мијајловића, који је 
једини преживео када је у Топличком устанку било сtрељано двадесет и седам 
домаћина. Од њега сам чула веома потресну причу о страдању недужних сељака, 
коју је он чуо од свога деде. Говорио је да су у засеоку Јелићи, Бугари сакупили 
сељаке и издвојили све мушке главе. Из строја су по некој својој ,,правди'' извели 
двадесет и седам виђенијих домаћина, међу њима и његовог деду Проку. Повезали 
су им руке на леђима и грубо их шутурајући, наредили су им да крену низ долину. 
Једанаест бугарских војника стрељало је српске домаћине. 

Након стрељања, Бугари су проверавали да ли су сви мртви. И даље су 
пуцали јер су неки сељаци давали знаке живота. Мислећи да је Прока жив, један 
војник му подиже главу, а када се увери да је мртав, удари њом о земљу, а затим 
нагази чизмом. У том тренутку зачуше се пуцњи из даљине и Бугари се повукоше. 

Прока дуго није давао знаке живота. После неког времена, успео је да се 
помери са страшног места. Мештани су били веома уплашени и нису се усуђивали 
да дођу на место стрељања. Тек сутрадан пронашли су свог комшију и збринули су 
га. Идућу јесен и зиму провели су код рођака по топличким селима јер су им Бугари 
спалили домове. 

Ето, све ово сазнали смо и многи гости и ја те хладне вечери, крај богате 
трпезе у гостињској соби. Преци су на поручили да чувамо отаџбину као зеницу ока, 
да је ни по коју цену не препуштамо непријатељима, јер све највредније, најскупље 
је и плаћено - животима најбољих српских синова! 

Ана Радосављевић, I2 
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И ову ноћ 
И ову ноћ поново у звезде гледам, 
и болу да ме савлада не дам, 
јер не желим да изгубим ову љубав између нас, 
јер она је за мене спас. 
 
Али ништа ми од ноћи не пада теже, 
јер тад осетим оно што нас двоје веже. 
И онда, целу ноћ битку са собом водим, 
и не знам како ову љубав да пребродим. 
 
Али онда, схватим да је драж љубави у томе, 
да можда мене има у срцу твоме. 
Можда од тебе и мене никада нисмо били ми, 
јер можда то не желиш ти. 
 
Али нада у мени не нестаје, 
јер у мом срцу само за тебе места је. 
И само теби поклањам све оне непроспаване 
ноћи, 
и надам се да ћеш једном доћи. 

 

Рима 

 
И тај лик поново је у свему, 
и не знам како да докажем њему, 
да увек и у свему га има. 
Он је моја рима. 
 
Као и све, и овај град што се окренуо 
против нас, 
надам се да ће нам први пружити спас, 
и то баш у његовом крилу, 
и помоћи нам да сачувамо љубав 
једину. 
 
И нема ниједних других криваца, 
због изгубљених мојих живаца, 
али ти си крив за све, 
али више нема те. 
 
Али живот је то, 
нема повратка, 
све што си до сад преживео, 
ништа није осим обичног опоравка. 
 
Одрекнемо ли се нечега, 
већ смо игубили, 
и узалуд се надали, 
јер већ тада неће имати ничега. 

Тишина 

 
Како је када је ноћу пријатељ тишина, 
а смех недостижна висина, 
некоме је тешко да човека схвати, 
како му је док пати. 
 
Зашто је живот суров према нама, 
и увек настане нека драма, 
јер кад размислиш како си неког волео, 
знаш и сам, ниси га преболео. 
 
И док ова туга мојим срцем путује, 
сваки атом мога тела тугује. 
И ова даљина између нас, 
ја у њој не видим спас. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Марина Милосављевић,  I2 
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 Људи који не могу владати својим срцем, још мање могу владати својим 

језиком. 
 Давање је израз онога што смо. 

Владика Николај    
 Дани пораза теже се забораве него дани победе. 
 Свак је рођен да по једном умре, част и брука живе довјека.  

Петар Петровић Његош 
 Људи мале памети ретко се труде да не 

буду досадни. 
Иво Андрић 

 Ко силно љуби, силан страх га мори, а 
страх кад расте, јаче љубав гори. 

Шекспир 
 Сви мисле о променама света, али нико не 

мисли о промени себе. 
Лав Толстој 

 Ако си успешан у нечему или ће те 
копирати или ће ти завидети или ће те мрзети 

Дстојевски 
 Колико би очију требало имати човек, да опази срећу која га окружује. 

Стеван Сремац 
 Сви људи имају исте навике, али немају исте врлине!  

Јован Дучић 
 

Прикупила Драгана Александровић, I2 
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Графен, чудесни материјал 
 
Научници Андреј Константинович Гејм (54) и Константин 
Сергејевич Новоселов (38), обојица рођена у Русији, професори 
Универзитета у Манчестеру, успели су да изолују, идентификују и 
карактеришу графен, стабилни дводимензионални кристални 
материјал настао из графита. Први рад о графену објавили су 
2004 године. Нобелову награду за физику, за свој пионирски рад 
на графену, чудесном материјалу 21. века, добили  су 2010 
године.  
 
Метод којим су се служили крајње је једноставан. Лепљивом траком скинули су један дебљи 
слој са комада графита. Другом лепљивом траком затим су од добијеног слоја одвојили још 
мањи слој. Поступак су понављали двадесетак пута, да би на крају узорак положили на 
подлогу од оксидованог силикона. Тада су били у могућности да оптичком методом утврде 
да су пронашли једнослојни, односно дводимензионални кристал. 
 
Графен је, нови облик угљеника,  дводимензиона угљеничка структура дебела један атом. 
Графит дебљине једног  милиметра садржи три милиона слојева графена наслаганих један 
на други али лабаво међусобно повезаних.  
 

                                     
    
Као материјал графен има изузетно специфича својства. То је велики кристал који је веома 
јак, сто пута јачи и шест пута лакши  од челика, а може се растегнути и до 20%. Графен је 
скоро у потпуности провидан али је истовремено и толико густ да ни најмањи атоми гаса не 
могу да прођу кроз њега. Поред тога, електрицитет проводи једнако добро као и бакар.  
 
Истраживања су показала да ће графен имати велику техничку и технолошку примену, и да 
ће омогучити много фундаменталних истраживања у квантној физици, хемији и биологији, 
која до сада није било могуће извести.  
 
Показује се да је могуће произвести електронски уређаје који су незамисливо танаки и 
савитљиви. Графен ће у електроници заменити силицијумом, јер се од њега могу направити 
мање и гушће паковане електронске компоненте. Већ је направљен транзистор од графена 
брзине преко 300 GHz, а оптимисти најављују терахерце. Биће могуће и производити 
јефтиније, а ефикасније соларне ћелије, сијалице, батерије и акумулаторе.  Чврстоћа и 
еластичност материјала направљених на бази графена омогућиће  изградњу бољих 
свемирских летелица, авиона, аутомобила и других машинских и грађевинских конструкција.  
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Уметност жвакања 
 

Нема школе на свету под чијим столицама и клупама не може 
да се нађе покоја залепљена жвака. Тако је и у Холандији. Али, 
уместо да их спрече у жвакању жвака, учитељи су дозволили 
ученицима да наставе. Зарад уметности. Резултат је био 
запањујући. Више од три хиљаде ученика из две уметничке 
школе у Холандији своје жвакаће гуме није залепило за сто или 
столицу, већ су их приложили за заједнички пројекат. Као 
резултат, појавила се 4,5 метра висока скулптура човека са 
подигнутим рукама – цела од жваке! Осим што нису упрљали клупе или улице, ови 
ученици су својим школама поклонили и уметничко дело. Кад би тако могло са свим 
ђубретом... 
 

Билијар за понети 
 

Шта да ради особа која гурне руку у отвор на билијарском 
столу, а после не може да је извуче? Баш то је снашло једну 
двадесетдвогодишњакињу из Сан Дијега. Не зна се зашто је 
увукла руку у отвор, али се зато зна да је остала у том 
положају, јер су јој наруквице онемогућавале да се 
„ослободи“ билијарског стола. Није било друге, власник 
локала позвао је у помоћ ватрогасце којима је било потребно 

патнаестак минута да рашрафе сто и девојку спасу не само необичних окова него и 
срамоте коју није могла да сакрије. 
 

Уверљива улога 
 

Немачки барокни  композитор Георг Фридрих Хендл био је познат као 
напрасит човек који није трпео напраситост оперских дива и њихових колега певача. 
На несрећу, познати певачи управо су такви... Једном приликом, италијански оперски 
певач Антонио Бернаки, чија је уображеност била надалеко позната, требало је да 
на генералној проби отпева  песму о вину. Међутим, испред њега, поред маестровог 
чембала, стајао је бокал са водом.  Био је љут и огорчен: „Уколико заиста желите да 
певам песму о вину, онда ми донесите крчаг најбољег вина“, наредио је певач. 

„У реду. Али пошто лик који тумачите на крају треба да падне отрован, ја ћу се 
побринути да на дан праизведе у чаши заиста попијете прави отров. Тако ће бити 
најуверљивије“,  узврати Хндл певачу који је одмах пристао да пева уз обичну воду.  

 
Мобилни на лимунаду 
 

За фабрику мобилних телефона  „Нокиа“ кинески дизајнер 
Даизи Џенг  осмисло је крајње нобичан модел. Реч је о еколошком 
телефону који ради на био-батерију која кристи ензиме за 
производњу електричне енергије из угљених хидрата,  односно 
шећера. Користи енергију из слатких напитака као што су „кока 
кола“, „пепси“ или лимунада , који генеришу воду и кисеоник,  ради 
четири пута дуже од савремених литијумских батерија с једним пуњењем и уз све то 
биоразградив је. 
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Забрањено пушење! 
 

Тори има петнаест година  и врло лошу навику. Пуши. И то већ десет година! 
Дакле, од пете године... Да не би било забуне, треба имати на уму да Тори није 
тинејџерка, већ женка орангутана које живи у зоолошком врти ум месту соло 
(Суракарта) у Индонезији. 
 Сада сви „перу руке“ и нико не може да се сети ко је Тори први понудио 
цигаретом. Можда заиста то нису били чувари, већ неко од посетилаца. У сваком 
случају, цигарете су се орангутанки веома допале. То многи знају и упорно је нуде. 

Свакодневно, више пута. А она једва чека! Испоставило се 
да попуши и по две паклице цигарета на дан. Зато је 
управа донела одлуку да је премести у кавез који ће бити 
удаљен од места са којег посетиоци могу да јој приђу. Нека 
врста самице. 
 Истини за вољу, није примећено да је Тори лошијег 
здравља од осталих орангутана који не пуше. Ипак, 
директорка  индонежанског зоолошког врта одлучила је да 
је одвикне од цигарета и у том погледу је неумољива. 

Остаје да се види  како ће орангутанка поднети живот без цигарета. 
 

Прикупила Милица Огњановић, I2 

 

 

АНКЕТА 

У нашој школи је током другог полугодишта спроведена је анкета у којој је 
анкетирано 100 ученика. На питање ,,Колико времена проводите уз друштвене 
мреже “, дошли смо до резултата да : 
 14% ученика друштвене мреже користи од 1 до 2 сата дневно  
 61 % ученика друштвене мреже користи од 2 до 3 сата  
 13 % ученика друштвене мреже користи  од 3 до 5 сата дневно 
 7% користи друштвене мреже преко 5 сати дневно ,  
 5 % ученика није корисник друштвених мрежа 

 
На питање ,, Да ли конзумирате дуван “ 
 70 %  ученика одговорило је да не конзумира дуван  
 30 % ученика одговорило је да конзумира дуван.  

 
Омиљена места за изласке младих , према нашој анкети су 
 диско клубови са 40 %,  
 мирнији кафићи са 30%,  
 кафане и ресторани  са 16 % 
 ни једно од понуђених места 14% 
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... реч орангутан на малајском значи „шумски човек“. 
 

... најдужа суша у свету забележена је у пустињи Атакама у Чилеу. Трајала је 400 
година, а завршена је 1971. године када је најзад почела да пада киша. 
 

... сваке године у Великој Британији од последица пушења умре око 100.000 људи, 
седам пута више него што их страда у саобраћајним несрећама. 
 

... сваког дана човек удахне 13.500 литара ваздуха. 
 

... сескипедалофобија, страх од дугачких речи,  изведеница је од 
сескипедалианизам, израза који је у литературу увео још римски песник  Хорације 
(65-27. п. н. е), са значењем књижевног стила који се ослања на дугачке речи. За ту 
врсту страха постоји још један сложенији назив: 
хипопотомонстросескипедалофобија. 
 

... миш може да се провуче кроз рупу пречника хемијске оловке. 
 

... супротне стране коцкице увек имају збир седам. 
 

... човек током живота исперута око два килограма коже. 
 

...грчко острво Скијатос, у архипелагу Спораде, у преводу значи „у 
сенци Атоса“,  јер у ведра јутра са њега може да се види Света гора.  
 

... за особу којој није познато име и презиме у америци се каже Џон Доу, у Великој 
Британији и Аустралији Џо Блогс,  у Русији Иван Иванович, а код нас НН лице. 
 

...више калорија потроши се док се целер једе него што их има и њему. 
 

...Марко Поло, италијански истраживач, забележио је да су у Кини људи носили 
наочаре још 1275. године. 
 

...у густим тропским шумама на квадратни километар може да се нађе 750 
резличитих врста дрвећа. 
 

...Ван Гог је за живота успео да прода само једну слику – „Црвени 
виногради у Арлу“ 
 

...на температури од 763 степена Целзијуса дијамант испарава. 
 

...жене, у просеку, током живота искористе око три килограма ружа. 
 

...стручњаци су проценили да сачувани потпис Јулија Цезара вреди два милиона 
долара. 
 

...у француском језики акценти су уведени за време владавине краља Луја XIII 
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 Поправак ћу да преглеђавам... 

професорица Марина 
 У том походу је нагло прекинута 

његова смрт.. професор Груја 
 Шта сте зинули, аааа,  као да је 

дракула ушла у кабинету... 
професор Рале 

 Нећу толерисати причњу... 
професор Панић 

 Арсеније III Чарнојевић, ја га 
знам као Црнојевић.. професор 
Груја 

 Ви се закачите за једну опругу и 
висите ... професор Рале 

 Кад те ја убацим у прву, има да идеш у рикверц...професорица  Пендић  
 Немојте причати нисте у Гранд паради... професор Рале 
 Ајде причај нешто о Сави и Растку... професор Груја 
 Научи ти и за мало сутра ако хоћеш...професорица  Споменка 
 Вид'о сам Ратка Младића на телевизор, ко га види да се јави, а ја нисам знао 

број...професор Петко 

 

 

 

 Реформу календара је извршио Вук Караџић. 
 Јел могу да одем до Влајка да пријавим врата. 
 Мртва Ана је била у 

проблему. 
 Певали смо и свирали музику. 
 Мона Лиза – прва српска 

дама. 
 Кнегиња Милица је била у 

Хаг. 
 Да причам птице у еколошкој 

ниши 
 Клаустрофобија је страх од затвореног прозора. 

 Јел сте донели писмене вежбанке. 
 У сукобу са својим рођеним сином,  убио је свог сина. 
 Ја причам глувонемим гласом. 
 Вук Јеремић је помогао Вуку Караџићу.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


