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Поштовани читаоци, 
 

Од свих добрих ствари знање је најбоље: зато што га нико не може украсти, зато што 

га нико не може купити, зато што је неуништиво. 

 

Нико на свету није јачи од човека који зна. 

   (јапанска народна изрека) 

 

 Пут ка знању је неизвестан и дуг, пун напора и препрека. Као што су Аргонаути 

кренули ка Колхиди у потрагу за златним руном, тако и наши ђаци свакога дана улажу 

напоре и крећу у потрагу за новим сазнањима и истинама. 

 Њихову креативност, даровитост и маштовитост представићемо вам и у овом броју 

Арго Арта. У част Дана школе  припремили су своје радове који ће показати колико  они 

умеју и знају и колико су спремни да свој интелект упосле и докажу да и ми од њих можемо 

пуно тога научити. 

 

                          
 
 
 
Чланови  редакције: 
 
 Ана Радосављевић –  уредник 
 Јована Симијоновић –  уредник 
 Милица Огњановић –  уредник 
 Миломир Илић  –  технички уредник 
 Катарина Нешић –  технички уредник 
 Јасна Спасојевић – лектор 
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1. За освојено 1. место на националном такмичењу из социјалног 

предузетништва, а у организацији „Достигнућа младих“: 

––  ГГаајјиићћ  ААннђђееллаа,,  33//11  

––  ИИллиићћ  ММииљљааннаа,,  33//11  

––  ЈЈооввиићћ  ИИввааннаа,,  33//22  

––  ССттоошшиићћ  ММииллееннаа,,  33//22  

 
2.  За освојено 2. место на регионалном такмичењу рецитатора, за 1. 

место на општинском такмичењу „Књижевна олимпијада“ и за 
освојено 1. место на општинском такмичењу рецитатора: 

––   ММииллиићћ  ВВаањњаа,,  33//22  
 
3.  За освојено 1. место на окружном такмичењу из биологије: 

––  ССииммиићћ  ННееббоојјшшаа,,  22//33  
 
4. За освојено 1. место на окружном такмичењу „Књижевна 
олимпијада“ и  за освојено 1. место на општинском такмичењу 
„Књижевна олимпијада“: 

––  ВВииддиићћ  ММииллииццаа,,  44//22  
 
5.  За освојено 1. место на окружном такмичењу из биологије: 

––  ЈЈааннккооввиићћ  ММииллииццаа,,  44//44  

  
6.  За освојено 1. место на окружном такмичењу из биологије: 

––  ЈЈааннккооввиићћ  ММааррииццаа,,  11//33  
 
7. За освојено 1. место на окружном такмичењу „Књижевна 
олимпијада“:  

––  ММааррккооввиићћ  ДДааннииллоо,,  11//11  
 
8. За освојено 2. место на окружном такмичењу „Књижевна 
олимпијада и 1. место на општинском такмичењу „Књижевна 
олимпијада“: 

––  ММииллииццаа  ООггњњааннооввиићћ,,  11//22  
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9.  За освојено 2. место на окружном такмичењу из биологије: 

––  ЖЖииввооввиићћ  ЈЈееллееннии,,  22//33  
 
10. За освојено 3. место на окружном такмичењу из историје и 
освојеном 3. месту на општинском такмичењу из историје: 

––  ППееттррооввиићћ  ООггњњеенн,,  11//33  
 
11.  За освојено 3. место на окружном такмичењу из биологије:  

––  ЂЂооррооввиићћ  ДДааннииллоо,,  22//33  

  
12.  За посебна спотрска достигнућа у теквондоу: 

––  ЂЂууррооввиићћ  ААннђђееллаа,,  33//11    
 
13.  За освојено 1. место на школском турниру у фудбалу: 

––  ЕЕккииппаа  ооддеељљеењњаа  44//44  
 

14.  За успешно учешће у културним манифестацијама школе у 
оквиру неформалне групе „Пера Детлић“, похваљујемо: 

––  ККееччаа  ММииххаајјллоо,,  44//22  

––  ММииллииссааввљљееввиићћ  ММииллоошш,,  11//22  

––  ДДррааггиићћееввиићћ  ТТааммаарраа,,  11//11  

––  ММааррккооввиићћ  ддааннииллоо,,  11//11  

––  РРааддооњњиићћ  ММииљљааннаа,,  22//22  
 
15.  За  израду школског листа „Арго-арта“:  

––  ГГаајјиићћ  AAннђђееллаа,,  33//11  

––  ИИллиићћ  ММииљљааннаа,,  33//11  

––  ЈЈооввиићћ  ИИввааннаа,,  33//11    

––  ССииммиијјооннооввиићћ  ЈЈооввааннаа,,  11//22  

––  ООггњњааннооввиићћ  ММииллииццаа,,  11//22  

––  РРааддооссааввљљееввиићћ  ААннаа,,  11//22  
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Интервју са професором Радословеном Шуловићем 

 
Професор Радословен Шуловић, свакако је један од најцењенијих професора 

Гимназије. Поштовање својих колега, али и ученика, стекао је својим залагањем, радом и 

изузетним трудом за својих 39 година радног стажа. 

Aрго арт: Шта је то што вас је привукло нарочито код математике као науке и 

због чега сте се одлучили баш за тај факултет. Да ли је било премишљања? 

Професор Шуловић: Гимназијско друштво и преферанс 

(игра са картама). Моји другови су у трећем разреду Гимназије 

попадали из математике, ја сам ипак имао неке предиспозиције 

за математику и за њих сам био онај који зна математику. 

Спремао сам их  преко лета, a после тога смо играли преферанс, 

с тим што сам морао да себе посебно припремам из математике, 

учећи теорију и решавајући задатке. Да бих могао  да их 

припремам и да не испаднем глуп. То су  била  времена када се 

у Гимназији врло лако понављало и са једном недовољном 

оценом на поправном испиту. 

Касније, у четвртом разреду Гимназије, математика ми је већ била избор, при чему 

сам имао дилему да упишем и војну Академију ракетни смер у Загребу, па сам узео матурски 

рад из хемије '' Радиоактивно зрачење и човек'' код мог тадашњег професора, касније и 

колеге Тодоровић Раденка-Такачa. Рад чувам и данас. 

Од опције уписа Војне Академије, која је у том периоду 

била у моди, на наговор ујака који је био војни официр, одустаo 

сам од тога па је остало само да упишем математику и захвалан 

сам му за то. 

Интереснтно је да сам тада посебно волео и радио 

Нацртну геометрију, коју сам учио последње три године у 

Гимазији и која је посебан вид рада и размишљања и имао сам 

ту част да из уџбеника из којих сам учио и радио задатке, да ми 

професор на факултету буде тај аутор, академик Загорка 

Шнајдер. 

 

Aрго арт: С обзиром да волите математику, 

да ли је било тешко предавати свих ових година? 

Професор Шуловић: Не. Сећам се да сам  

почео да предајем на свој рођендан, крајње изненада 

и неприпремљен и да сам ушао у одељење буквално 

са улице. Снашао сам се некако. 

Како је време пролазило, уочио сам да бих био 

професор који одговара Гимназији морам да пређем 

циклусе предавајући једној генерацији од првог до 

четвртог разреда и поново бар три циклуса. После 

тога час је игра и тада се играмо математиком на 

добробит и професора и ученика. 

Нормално, било је и тешких тренутака којих 

се добро и данас сећам и као ученик друге генерације 

ове Гимназије и касније као професор ове школе. 
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Aрго арт: Да ли вас математика занима не само као предмет, већ и као наука и 

зашто? 

Професор Шуловић: Математика ме прво 

занима као наука и зато сам је и студирао и касније 

колико сам могао и знао и усавршавао. Студирајући 

математику, настојао сам у литератури пронаћи што 

више података. Скупљао сам ретке књиге, часописе 

које и данас поседујем и то ме је све више 

приближавало овој науци. 

Коначно сам дошао до сазнања да математика 

не измишља већ она открива универзалне законе 

космоса (универзума).  

Мислим да ће у скорој будућности математика и физика да се толико сажимају да ће што је 

рекао један наш академик-математичар настати предмет физматика. 

Aрго арт:Шта мислите о положају математике у данашњем свету? 

Професор Шуловић: Математика као наука, данас се развија у више праваца који су 

дисјунктни. Односно, данас два врхунска математичара из разних области тешко могу да 

нађу заједничку тему размишљања. Класична математика им може бити увек заједничка 

тема. 

Aрго арт: С обзиром  на то да сте нам увек скретали пажњу  на особиту важност  

броја нула, можете ли нам рећи  која је то енигма нуле? 

Професор Шуловић: Нула је чудо.
1
 Њен антипод је бесконачност.  

Главна тема је нулти сат, односно „Велики прасак“ 

(Big Bang).  

За размишљање о нули и бесконачности цитираћу 

данашњег најпознатијег живог физичара и математичара 

(кибернетичара) Стивена Хокинга. 

„Из посматрања је закључено да је било време 

(„Велики прасак“), када је универзум био инфинитезималано 

мали
2
 и бесконачно густ. Под тим условима, сви закони науке 

и стога све могућности да се предвиди будућност се 

урушавају.“  

Нула није прогнана, нула је око што је створило 

космос. Универзум је рођен у нули. 

Ајнштајн у својој теорији релативитета је казао: ,,Космос је 

коначан са бесконачним границама.“ Разрађујући ту тезу 

тврдио је да је јединствен и непроменљив. Касније, ту настају дилеме, које се данас 

прихватају, да се космос и даље шири у бесконачност са коначним границама и да ће у некој 

далекој, далекој..., далекој будућности доћи до сажимања космоса и да ће се све вратити у 

нулу и да ће опет настати ,,Велики прасак“ и опет се циклус наставља; нула прелази у 

бесконачност и обрнуто, бесконачност у нулу. Можда је ова теорија прихватљивија. 

Aрго арт: Шта мислите, ко је талентованији за математику, данашње генерације 

или пак оне претходне? 

Професор Шуловић: Тешко питање! Раније генерације су имале много мање 

информација, збирки, књига, задатака, а да не говоримо о мојој генерацији, али великим 

радом и строгом дисциплином у школи и вишим критеријумима, постизали су се резултати. 

Данас, ученици много мање уче, школу доживљавају као забаву, омогућено им је све, 

али не поседују одговорност и интелектуално су у сваком случају бољи, али неодговорнији 

су и према себи и према школи. 

                                                
1
 О нули сам писао пре десетак година у Гимнзијском листу ,,Арго Арт“  где су се направљене штампарске 

грешке  које се разликују и по два века. Надам се да се неће сада десити грешка. 
2 Инфинитезимале су математичке величине које теже нули. 
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Критеријум оцењивања је опао. Професор је омаловажен законом, ученик је светиња. 

Ако бих сада дао задатке на писменом задатку, које сам давао пре двадесетак година по 

истом критеријуму, садашњи ђаци би рекли да су претешки (Радио сам такве тестове!). 

Aрго арт: У вашој каријери, да ли памтите неке успоне и падове? 

Професор Шуловић: Увек је било падова и успона. Зависило је и од мене, и од 

генерација и од усмерења које сам преузимао, нечег што у времену средње-усмереног 

образовања. (Такозване ,,Шуварице“)
3
 

Aрго арт: Који су ваши планови за будућност? 

Професор Шуловић: Надам се да математику нећу запустити и заборавити. То је био 

мој избор! Математика је гимнастика мозга! 

Aрго арт: Будући да ускоро идете у пензију, да ли вам је жао и да ли ће вам нешто 

недостајати? 

Професор Шуловић: Ја као ученик друге генерације Куршумлијске Гимназије, а 

касније и као професор у тој школи сам емотивно и физички везан за ту школу. 

Када помислим да сам ових четрдесет и више година (више од пола живота) провео у 

овој школској згради, при чему памтим како се и градила (једна половина) и ишао у њу као 

незавршену и касније предавао математику довољно је да замислим, које је оптерећење бити 

професор. Замислите само да предајете једној популацији ученика (нека их буде стотинак) у 

току школске године, ви сте тада стално присутни у стотинак домова и увек сте под лупом. 

Ако одрадите свој радни век као прави просветни радник, добићете велику 

сатисфакцију у нараштајима које сте одшколовали и бићете поносни на њих. 

Све то ће ми недостајати, ту се циклус завршава, остају сећања и сретања са својим бившим 

ученицима које можда нећете ни препознати. 

Aрго арт: Када се све сабере и одузме, да ли сте задовољни целокупним радом и да ли 

ћете памтити тај период као леп период у вашем животу? 

Професор Р. Шуловић: Не замишљам себе како радим у животу неки други посао 

осим овога који ћу радити до пензионисања и то (ако доживим) опет на свој рођендан, али 

отом потом.... 

Захвалан редакцији листа ,,Арго Арт“ ученика Гимназије Куршумлија, 
 

Шуловић Радословен, проф. 

 

 
Интервју урадиле ученице III3 

Мара Каличанин 
Катарина Митровић 

Јелена Милић 
Јелена Марковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Шуварице-Стипе Шувар 1978. године, творац ЦУО.a 
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Облак  
 

 

Полако долазе облаци, тамни облаци. Већ видим 

олују. Али још су далеко, имам времена да их посматрам 

и уживам у тихом, мирном времену, које наговештава 

непогду. Гомила облака, који се разликују по облицима. 

Сваки за себе има своју причу, која тежи да буде 

испричана, макар и кишом. Али не носи сваки од нјих 

кишу, бар ја тако мислим. 

Један облак ме је очарао. Иако је то био олујни 

облак, привукао ме је и као да се издвајао из те 

истоветне гомиле. Био је таман, скоро црн. Као да се 

лјути због нечега, као да је желео да искали свој бес тиме 

што ће сручити сву своју кишу на нас, и свој бол уништити муњама и громовима. Као да је 

то био једини начин да се ослободи тог терета који носи. 

Огроман сиво-бели облак све се ближе довлачио, као да је журио. Али га је гомила 

осталих облака сустизала, и на крају он се уклопио у ту масу љутих облака. Већ у даљини 

чује се грмљавина, невреме почиње. Ветар почиње да дува, а ситне капљице кише падају на 

земљу купећи прашину од врелине летњег дана. И коначно почиње прави летњи пљусак, 

после ког се шири диван мирис свежине земље и ваздуха. 

Облаци су почели своју игру. Игру беса. То су били другачији облаци. Били су, некако, 

окрутни. За разлику од облака који сваки дан сањаре по небу, онако нежни, бели, 

размишљају и лењо се развлаче по плаветнилу. Изгледају толико далеко, недостижно као 

снови. И на крају сваки, тај, облак који нам је деловао нежно и недостижно, уклопи се у масу 

великих, окрутних облака. 

После олује не делују толико снажно и окрутно већ празно. Као да су завршили свој 

обред, и сад могу мирно да плове по бескрајном простору изнад нас. 

Сваки облак има своју тајну, коју чува. За коју нико 

не зна. Облак је као човек, пуни се снагом, поразима, 

победама, губицима, и на крају када је већ немогуће 

издржати сав тај терет он тга избаци из себе. 

Полако одлазе. Облаци су завршили своју игру 

и сад наставлјају. Губе се полако у даљини, а нама 

остаје чисто плаво небо и сунце које нас увек 

орасположи после такве олује. А облаци, они ће се 

вратити. 

 
Зорица Пантовић I1 
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Срећа и захвалност 

 

Срећа због живота који имам, 

Снова у које верујем, 

Боље дане којима се надам, 

И свитању дана коме с 

енасмејем. 

 

Захвална сам на свему што ми је 

подарено, 

И што се осећам вољено, 

Као и за све тренутке најлепше, 

Које сви заборављамо најлакше. 

 

Испуњена животом, 

И свему што га улепшава, 

И тугом што проблеме не 

решава. 

 

Али живот не би био занимљив 

онда, зар не? 

Зато цените дане те, 

Као и остале све.  

 

Сам 

 

Повређен си. Превише повређен. 

Разочарењима омеђен. 

Покушаваш  да осмехом 

прикријеш све  

И решиш тежине те. 

 

Седим у соби цео дан. 

До краја дана сваки ми буде 

покварен план. 

Решим и ноћ у самоћи да 

проведем. 

 

Гледам у зидове. 

Празни су као и моје очи. 

У њима нема наде. 

И запитам себе да ли ћу даље 

моћи. 

 

Онда хладноћа крене. 

Обузима те. 

И мислиш да си дно дотакао. 

 
Марина Милосављевић I2
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Бакин ћилим 
 

 
Вплим да идем у свпје селп.Најдраже ми  је када пдем у прплеће.Тада људи ппсле 

хладне и дуге зиме ппчиоу да раде,а прирпда ппчиое да се буди.Затп када пдем у свпје 
селп уживам дпк гледам зелене шуме и ливаде,шаренп цвеће,слушам птице дпк цвркућу и 
уживам у леппти свпг села.Људи у селу се баве 
ппљппривредпм и стпчарствпм и имају велики брпј 
дпмаћих живптиоа,али највише гаје пвце. Збпг тпга 
сам једнпм  приликпм ппмпгла баки да бере разне 
травке кпје бпје вуну пд пвце.Да би се вуна пбпјила 
бака је првп вуну намптала на мптавилп да би се 
кпнац исправип пд предеоа,и тада се направила 
канура кпја је била спремна за бпјеое.Када се вуна 
пбпјила билп је ту разних бпја: зелена, плава, 
црвена, жута, а ја сам у свим тим чарпбним бпјама 
уживала. 

И сада се сећам када је бака ппчела да тка 
ћилим.Из из тпг разбпја,кпји је имап мнпгп 
делпва,излазиле су разне,мени вепма занимљиве и 
лепе шаре.Свакпг јутра када устанем једва сам 
чекала да ппгледам кпликп је пдмакла у ппслу.А 
када бих стала ппред ое и ппгледала оен рад пна 
би ме ппљубила и наставила да ради.Ткаое ћилима 
трајалп је данима,Ипак све је зависилп пд оенпг 
распплпжеоа.Некада би мпгла да ради на ћилиму пп цеп дан,а када би пак била тужна не би 
цеп дан дптакла разбпј. 

Једнпг јутра бака ме је ппзвала,увела у спбу и ппказала кревет прекривен  
ћилимпм.Бип је раскпшнпг и прелеппг изгледа.Уживала сам у оегпвпј леппти.На оему сам 
првп приметила жуту бпју,кпја изгледа кап прпцветали сунцпкрет,плаве цветпве а пнда 
раскпшне црвене руже кпје кап да су из мпје баште.Не!Тп су руже кпја је мпја бака 
исткала,мпја уметница. 

Јпш тада ,дпк сам гледала тп уметничкп делп,сам схватила да је уметнпст све штп 
чпвек успе да направи лепп.Та леппта и тада и сада изазива у мени вепма јака и тппла 
псећаоа.   
 

Ана Радосављевић I2 
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Интервју са учесницима представе „Ромео и Јулија у 

савременом времену“ 
 

Ученици првог разреда поводом дана школе извешће представу „Ромео и Јулија у 

савременом времену“. 

Нова верзија 

осмишљена је да на 

комичан начин 

прикаже свађу двеју 

породица и штетност 

конзумирања алкохола. 

Поводом тога 

интервјуисали смо 

учеснике ове представе 

како би нам рекли 

нешто више о томе. 

 

Арго Арт: Како сте реаговали када вам је професорка Јасна понудила да баш ви 

учествујете у овој представи? 

Нина: Били смо јако узбуђени и једва смо чекали да почнемо са пробама. 

Арго Арт: Какав је осећај глимити Јулију  у савременом добу? 

Марија: Осећај је диван,јако је узбудљиво и драго ми је што је та улога припала баш 

мени. 

Арго Арт:Колико вам је било тешко да трагедију ,,Ромео и Јулија“ представите у 

савременом добу? 

Сандра: Није било много тешко,јер се све сцене дешавају и у свакодневном 

животу,тако да нам је све било познато и притом смо хтели да ову трагедију прикажемо на 

комичан начин. 

Арго Арт:Да ли се плашите да ће бити грешака приликом извођења?Како ћете 

реаговати ако их буде било?   

Тамара:Вероватно ће их бити, јер ми нисмо професионалци,али трудићемо се да их 

публика не примети. 

Арго Арт:Колико си слична са својом улогом? 

Марина: Ја мислим да је свако одабрао улогу која му одговара и у којој се проналази. 

Мислим да мени моја улога пристаје јер сам веома слична са њом. 

Арго Арт: Какав је осећај глумити једну трудницу? 

Душан: Осећај је диван. Сад сам већ у седмом месецу трудноће, а што се тиче глуме 

нисам у томе стручан, глумим само ради забаве. 

Арго Арт: Који део представе сте највише вежбали? 

Милош: Највише смо вежбали део када се родитељи свађају, али у суштини све смо 

добро увежбали. 

Арго Арт: Реци нам каква је атмосфера владала на пробама, сигурно је било 

занимљиво? 

Марко: Било нам веома занимљиво. Углавном смо били опуштени, али најважније је 

да је било пуно смеха и да смо све лепо увежбали. 

Арго Арт: Која би била порука ове представе? 

Јована: Хтели смо да поручимо младима да је алкохол велико зло и често, нажалост, 

доводи и до смрти, да мржња уништава  животе и они који су осуђени њоме у ствари живе 

своју смрт. 
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Симболика српског грба 

 

Грб Републике Србије и остала државна знамења усвојени су 19. маја 2009. 
године и истоветан је грбу Краљевине Србије, 1882. На њему је приказан двоглави 
бели орао, црвени штит са крстом и черири оцила, два златна крина и круна. 

Ипак, шта је симболика ових елемената српског грба? Шта 
су специфична значења сваког од њих? 

Двоглави бели орао симболизује 
земљу између Истока и Запада, подједнако 
окренуту према двемa странама. Главе 
орла гледају на супротне стране и 
представљају народ чији је поглед уперен 
како       према будућности, тако и према 
својој прошлости. Кљунови двоглавог орла 
су отворени. то је орао који кликће над 
својим орлићима и, ширећи крила, штити их 
од непријатеља као што Србија брани свој 
народ. 

Оцила или огњила су врста турпије свијене у облик 

који се може видети на српском грбу. Кресањем оцила о 
кремен, искаче варница којом се потпаљује ватра. Комбинација оцила и крста би 
требало да значи: „Ватром ћемо крст бранити!” Сматра се да су четири слова С, 
осносно оцила, тек касније добила незванично значење српског мотоа: „ Само слога 
Србина спашава!” 

Крин је стилизован облик ириса. Кринови на српском грбу симболизују 

чистоту, часност и процват народа. 
Круна је симбол суверенитета и државности. Круна је златне боје украшена са 

четрдесет белих бисера, осам плавих сафира и два црвена рубина, а на њеном врху 
се налази крст 

 

 
ОЛИМПИЈАДА - МНОГО ЗАНИМЉИВОСТИ 
 

 ПРВА МЕДАЉА 
Први ппбедник на Олимпијским играма  ппстап је Џејмс Брендпн Кпнпли, 
Американац ирскпг ппрекла.Освпјип је медаљу у трпскпку, чиме је ппстап 
први сппртиста награђен на тај начин,ппштп су такмичари на 
плимпијадама у старпј Грчкпј за ппбеду дпбијали ппклпне или су били 
пслпбпђени ппреза. 
 

 ХИКС И ЊЕГОВО “ХИК” 
Званични први сппртиста кпји је „пап” на дппинг-кпнтрпли бип је Швеђанин Ханс Гунар 
Лиљеван кпји је наступип у петпбпју на Играма 1968. У Мексикп Ситију. Међутим, 
неславна титула првпг  дппимгпванпг сппртисте на плимпијским играма на припада 
атлетичару из краљевине са севера. Ппстпје  дпкази да је на Играма 1904. У Сент Луису 
дпмаћи атлетичар Тпмас Хикс узимап стимулативна средства. Те гпдине ппбедип је на 
маратпну,а тренер му је, чак и тпкпм трке, давап стринхин и кпоак.  
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 КАДА ЈЕ ФИНАЦ ЛЕТЕО 
Мада је и раније псвајап 
медаље , фински 
атлетичар дугппругаш 
Павп Нурми је на Играма у 
Паризи 1924. Начинип прави 
ппдвиг. Летећи Финац , 
какп га је тадашоа 
штампа прпзвала збпг 

изузетне брзине,псвпјип је 5 златних 
медаља, пд чега 2 у једнпм дану. Мнпги 
атлетски стручоаци га и данас 
сматрају најбпљим тркачем икада.... 
Нису га забправили ни аутпри пмиљене 
серије „Simpsonovi” кад у једнпј епизпди 
хвали пспбиме свпг старинскпг 

аутпмпбила, Мпнтгпмери Бернс 
каже:”Знате ли да је пвај аутп једнпм 
престигап чувенпг Летећег Финца, Пава 
Нурмија! 
 

 ДАМА СА НАЈВИШЕ МЕДАЉА 
Бивши СССР пстаће упамћен и пп нечем 
леппм из Мелбурна. На пвим Олимпијским 
играма први пут се ппјавила 
гимнастичарка Лариса Латиоина, дама 
кпја држи и данас важечи рекпрд с 
највише медаља у истприји плимпизма. 
Рекпрдер је и кап најуспешнија 

сппртисткиоа, са чак 9 псвпјених злата. 
 

 

 MOJ ОВЕНСЕ КАД У БЕРЛИН ПОЂЕШ.... 
Чак и пни кпје не занима истприја плимпијских игара знају за Џесија Овенса. Тамнппути 
амерички атлетичар је у Берлину 1936. гпдине Хитлеру  испред нпса ппбедип „аријевске” 
сппртисте, а немечки впђа пдбип је да му пружи руку. Овакп гласи званична верзија  
дпгађаја  из Берлина. Овенс је међутим, у аутпбипграфији изнеп какп су се ствари заиста 
дпгпдиле. Хитлер на стадипну није пружип руку тркачу , већ ми је самп махнуп у знак 
ппздрава. Овенс је птппздравип , а фирер  му је ппклпнип свпју слику с ппсветпм. Ппстпје и 
сведпци кпји тврде да је Хитлер пружип руку Овенсу   иза ппчасне лпже, далекп пд пчију 
јавнпсти. 
Атлетичар је дпдап да му је једини честитап амерички председник Френклин Деланп 
Рузвелт, кпји се плашип да ће такп у избпрнпј гпдини изгубити гласпве белаца с југа САД. 
Овенсу у хптелу „Валдпрф Астприја“ тркач је мпрап да на пријем дпђе лифтпм за ппслугу, 
јер је велики лифт бип самп за белце! Овакп нештп није дпживеп ни у Берлину. 
  

 МОМАК ИЗ ПЕПЕЛА 
Откакп је уведенп паљеое бакље, плимпијски пламен запалип 
је мнпгп људи.  Највише сппртиста, мада ја билп примера и 
да некпме ван света сппрта припадне та част. Мпзда је 
најзанимљивија прича Јпшинприја Сакаија јпји је запалип 
пламен у Тпкију 1964.гпдине. Тада деветнаестпгпдишоак   
пдабран је збпг ппдатка из личне карте. Рпђен је 6. августа 
1945. у Хирпшими, истпг дана када је на град пала  атпмска 

бпмба. Сакаи је такп на птвараоу Игара требалп да симбпличнп представи Јапан, 
дпвпљнп јак да уздигне из пепела. Иакп се бавип трчаоем, никада није наступип на 
плимпијским играма.  
 

Наставак у следећем броју... 
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Скривене поруке у познатим логоима 
 

FedEx 
 

Акп ппгледате малп бпље лпгп америчке фирме FedEx,  верпватнп ћете 
запазити стрелицу, кпја симбплизује брзину и прецизнпст фирме.  

 

Sony Vaio 
 

Лпгптип за Спнyјева рачунара представља спајаое аналпгне и дигиталне 
технплпгије па  "VA" представља аналпгни сигнал, a "IO" дигитални бинарни 
кпд. 

 

 

Tour de France 
 

Обратите пажоу на лпгп и приметићете бициклисту. 
 

Amazon 
 

Овај лпгп такпђе спада међу честп виђене лпгптиппве с честп превиђеним 
дизајнерским рјешеоима. Стрела исппд имена спаја A и Z те сугерише да 
на страници мпжете прпнаћи мнпгп тпга, а у истп време пзначава и смешак, 

прецизније реченп задпвпљне кприснике Амазпна. 

 

 

Научне чињенице о љубави 

 

 
 

Заљубити, вплети, дарпвати себе некпм дивна су и 
непрпцеоива искуства, једна пд најзначајнијих у живпту кпја нас дефинишу кап личнпст, 
занавек пстављајући траг и печат у нашим живптима. Али да ли знамп кпје тп психплпшке 
чиоенице прате пву најдивнију емпцију на свету? 
1. Љубав нас чини "лудима": Љубав изазива смаоенп лучеое серптина, збпг чега неки људи 
ппстају ппседнути свпјим партнерима. Истп такп дпк вплимп ппдиже се нивп дппамина кпји 
изазива псећај "зависнпсти", а расте и нивп хпрмпна стреса, штп за спбпм ппвлачи ппвишен 
крвни притисак и лпш, тежак сан. Управп збпг пваквих и сличних прпмена у мпзгу, људи кпји 
гледају у пспбе кпје впле не граде никаквп критичкп мишљеое. Украткп, љубав нас све 
ппнекад чини другачијима: узнемиренима, стресиранима, "зависнима" и "слепима". 
2. Слпмљенп срце мпра да бпли: Душевна бпл услед раскида једнака је физичкпј бпли. О 
чему се ради? Наиме, када се пспба нпси са психплпшким недаћама активирају се исте две 
пбласти у мпзгу кпје реагују и када је реч п физичкпј бпли. Бпл услед пдбаченпсти билп кпје 
врсте једна је пд мптиваципних сила кпје људе тера на друштвену интеракцију кључну за 
ппстанак и срећу. 
3. Ппстпји "прави начин" да некпг ппљубите: Такп бар кажу научници, мада сви знамп да су 
ппљупци, кап и впђеое љубави релативне ствари где свакп има неку свпју "цаку". Ипак, акп 
је верпвати науци и статистици више пд 65 % људи главу нагиое на десну страну тпкпм 
љубљеоа. 

http://zanimljivostidana.com/zanimljivosti/1688-skrivene-poruke-u-poznatim-logoima.html
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Тријумф Данске на „Песми Евровизије“ 
 

Она можда нема много искуства, али 

сигурно зна шта треба да ради пред 

публиком како би освојила њихова срца. 

Данкиња  Емели  де  Форест,  која   је  

извела песму „Само сузе“ (Only Teardrops), 

победница је 58. избора за „Песму 

Евровизије“

 
После проглашења победника, са 

трофејом  у   руци,   Емели  је   изјавила: 

„Потпуно сам изненађена и преплављена 

различитим осећањима. У зеленој соби сам 

умирала од нервозе јер смо по бодовима 

били близу осталим државама. У тренуку  

када су рекли да смо победили нисам ништа 

разумела, само сам видела лептир са 

Данском заставом, а мој тим је скочио и 

рекли су ми да само победили. Рекла сам 

само: ,Шта? ‘ – ништа нисам разумела. Тако 

сам срећана и желим да захвалим Европи 

што су веровали у мене и моју песму.“ 

На другом месту је био Фарид Мамадов из 

Азербејџана док је Злата Огњевић из 

Украјине на трећој позицији. 

 

Српски представници 

 

Иако је Србија такмичење завршила у 

полуфиналу, наша земља ипак је имала 

представнике . Композитор песме за Малту 

је Борис Чежак, Београђанин који је на ову 

острвску земљу дошао 90-тих година. 

Још једна веза Србије са финалном вечери 

„Евровизије“ је и украјинска представница 

Злата Огњевић, пошто са очеве стране води 

пореклио из Србије. Злата је у свом 

обраћању рекла да са  

поносом једина заправо представља земље 

Балканског полуострва. 

 

Only Teardrops 

The sky is red tonight 

We're on the edge tonight 

No shooting star to guide us 

 

Eye for an eye, why tear each other apart? 

Please tell me why, why do we make it so? 

I look at us now, we only got ourselves to 

blame 

It's such a shame 

 

How many times can we  win and lose? 

How many times can we break the rules 

between us? 

Only teardrops 

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right between 

us? 

Only teardrops 

 

So come and face me now 

Here on this stage tonight 

Let's leave the past behind us 

 

Eye for an eye, why tear each other apart? 

Please tell me why, why do we make it so? 

I look at us now, we only got ourselves to 

blame 

It's such a shame 

 

Tell me 

How many times can we win and lose? 

How many times can we break the rules 

between us? 

Only teardrops 

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right between 

us? 

Only teardrops 

 

(Tell me now) What's come between us? 

What's come between us? 

Only teardrops 

(Tell me now) What's come between us? 

What's come between us? 
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Вицеви 

 Програмер и гориво 

Дође програмер на бензинску пумпу и каже 

продавцу: 

–Молим вас, наточите ми гориво! 

Продавац га упита: 

–98 или 95?  

А он ће њему: 

– Шта! Немате ХР? 

 

Босанска имена 

Како се зове Босанка која ради у рачуноводству? Сабира. 

Како се зове Босанка која увеличава? Зумка. 

Како се зове Босанац који сања? Хасан. 

Како се зове Босанац који ради са оружјем? Метко. 

Како се зове Босанац који воли мед? Мехмед. 

Како се зове Босанац који воли да краде? Сукро. 

Како се зове усанљени Босанац? Самко. 

Како се зове Босанац који не пуши? Недим. 

Како се зове Босанка која студира на ДИФ-у? Садифа. 

Како се зове Босанац који прави џем? Џемко. 

Како се зове Босанка која тражи нану? Џенана. 

Какос е зове Босанац који никада није био на месецу? Муневер. 

 

 Шта каже хакер кад почне да му слаби вид? 

– Слаби ми графичка! 

 

 Сретну се мрки и поларни медвед и мрки медвед упита поларног: 

– Е, мајке ти, који сапун користиш? 

 

 Перица упита златну рибицу и она проговори: 

–Пусти ме, испунићи ти једну жељу! 

–Само једну? 

–Да, само једну! 

–Желим да ухватим златну рибицу која испуњава три жеље! 

 

 Зашто су Црногорци успешни само у ватерполу? 

То је једини спорт у којем могу да победе, а да се не озноје? 

 

 Како се зове филм са Црногорцем који ради и студира? 

Научна фантастика! 
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Поседујете ли скривени таленат ? 
 

Да ли сте се икада запитали да ли Ви поседујете неки скривени таленат или особину коју 

сами нисте  у стању да препознате, а да до сада тога нисте били свесни? 

Одговорите на понуђена питања и открићете да ли поседујете скривени таленат који би 

требало да искористите.   

 

Када сте били дете замишљали сте да ћете, када одрастете, постати: 

1. Ватрогасац, болничарка или лекар; 

2. Добра вила 

3. Уопште нисте имали жељу да одрастете јер вам се свет одраслих уопште није допадао 

 

Замислите да треба да се претплатите на неки часопис. Који бисте изабрали? 

1. Новине и часописе никада не читам, највише уживам у романима 

2. Радо бих се претплатила на часопис о природи и животињана као што је „Национална 

географија“ 

3. Изабрао/ла бих неко од најпознатијих светских модних часописа 

 

Када  сте опуштени и уживате, које чуло вам прижа највеће задовољство? 

1. Шесто чуло 

2. Чуло вида 

3. Сва чула 

 

Замислите да су вас  киднаповали разбојници и да сте заточени у мрачној, подрумској 

просторији. Шта бисте учинили да се избавите из те ситуације? 

1. Покушали бисте да обијете браву, јер Вам се то чини најједноставније решење 

2. Покушали бисте да своје отмичаре увучете у разговор и изазовете сажаљење бар код 

једног од њих 

3. Испричали бисте им измишљену причу о себи и покушали да их убедите како су 

отели погрешну особу 

 

Шта је, по Вашем мишљењу, неопходно да би се сазнала истина? 

1. Упознавање свих чињеница 

2. Ослањање на интуицију 

3. Изразита маштовитост 

 

 

Решења: 
 

Највише одговора под 1.  

Логика је ваша јача страна – Ваша јача страна је учење страних језика или 

решавање тешких матеметичких задатака 

  

Највише одговора под 2. 

Веома сте креативни – вашој маштовитости нема граница. Одговарају вам 

креативни послови 

 

Највише одговора под 3. 

Имате веома изражену интуицију – поседујете врло развијено шесто чуло. Умете да 

откријете о чему неко размишља, као да сте у стаљу да му прочитате мисли 
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