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Поштовани, 
У циљу представљања наше креативности, као и наше жеље да радимо 

на упознавању младих људи са опасностима и одликама ХИВ вируса, излази и 
овај број АргоАрта. Свест о томе,као и знање о превенцији, за нас су битни 
предуслови да наша генерација може у миру и спокоју да се препусти учењу и 
новин победама. Надамо се да ћете уживати читајући, a понешто и научити. 
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Интервју са др Светланом Неранџић 

  

 
 

 

Светски дан борбе против сиде ће се, као и сваке године, обележити 1. децембра. Тим 

поводом интервјуисали смо педијатра нашег Дома здравља др Светлану Неранџић, која је и 

поред великих обавеза успела да издвоји пар минута за разговор на тему сиде. Свесна 

озбиљности ове теме, потрудила се да дâ што јасније одговоре за средњошколски узраст.  

 Шта је ХИВ и како се преноси? 

ХИВ је вирус који напада имуни систем и преноси се путем крви и путем излучевина 

(полним путем). 

 Који су симптоми? 
Први симптоми су симптоми као и код сваке друге вирусне инфекције: главобоља, болови у 

стомаку... После неког времена се јављају инфекције на афтенама, очним капцима, честе 

упале плућа, чести проливи, сколоност ка сепси... 

Како овај вирус напада имуне ћелије, а с обзиром да се организам брани помоћу имуног 

система, заражени организам не може да се брани и јављју се тешке инфекције.  

 Шта значи бити ХИВ позитиван? 
ХИВ позитиван значи да је вирус ушао у организам човека и да се локализовао у имуним 

ћелијама, затим се стварају анти тела против тог вируса и посебним лабораторијама и 

тестовима региструје се титар анти тела. 

 Каква је брига потребна? 
Врло је важно да не дирамо туђу крв голим рукама, игле и шприцеве на улицама и потребна 

је пажња приликом полних односа. 

 Како не може да се добије ХИВ? 

Не може да се пренесе пољупцем, додиром...Као што сам већ напоменула ХИВ се може 

пренети приликом контакта са зараженом крвљу или преко излучевина. 

 Ко може да се зарази ХИВ-ом? 
Може да се заразе пре свега наркомани, особе ризичног понашања, али и лекари и 

медицинске сетре у случају да не користе заштитна средства. 

 Шта треба урадити када сазнамо да имамо ХИВ? 

Оболела особа треба да обавести свог лекара како би лекар преписао одређене лекове да би 

се спречило интензивно умножавање вируса. 

 Шта је ХИВ тест? 
ХИВ тест је тест за детекцију анти тела против тог вируса како би се 

доказала позитивност (негативност) вируса. 

 Ко треба да се тестира? 

Тест треба да раде особе ризичног понашања, особе које имају честе 

полне односе, које раде тетоваже нестерелисаним инструментима или 

када лекар посумња на вирус због честих инфекција. 

 Која је разлика између ХИВ-а и АИДС-а? 

АИДС су клинички знаци болести (животно опасне упале плућа, упала 

јетре, хепатитис, проливи), а ХИВ је када је вирус доспео у организам 

али без тешких знакова обољења. Клинички знаци болести се јављају 

после одређеног времена (2-3 месеца) и то је знак да неко има сиду. 

 Постоји ли лек за ХИВ? 
Постоје лекови, али не знам колико су ти лекови ефикасни. ХИВ је , 

све у свему, тешка болест, тешко се лечи и заражене особе су заправо 

инвалиди и врло често оболевају од нфекција.  
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Знањем против ХИВ-a 
 

Вирус ХИВ. Када чујемо, рекли бисмо: ''Па шта, вирус 

као и сваки други!''. Али не. То није вирус који нас брзо прође 

док смо прехлађени. Можда је неки компјутерски вирус? Не, ни 

приближно томе. То је вирус који напада наш имуни систем, 

проузрокује сиду и доводи до смрти. Влада над нашим 

организмом вечно. За његову појаву криви смо сами својом 

непажњом и незнањем. 

Иако је величине 10 nm, у тако малом простору 

груписани су бол, патња, дискриминација, стид, одбијање од 

других, ускраћено право да живимо живот пуним плућима. Они који су заражени ХИВ-ом 

поручују нам да чувамо своје здравље и схватимо колико је наш живот драгоцен. Пошто се 

ХИВ преноси преко крви и излучевина, морамо да водимо рачуна о 

тим стварима. А колико то тешко може да буде? И не мора, ако се 

будемо информисали. Нико не жели свој живот - дружење са 

пријатељима, весеље, радост, да замени повлачењем у себе, у мрачни 

свет владавине ХИВ-а. 

Ако обратимо пажњу на све те ствари, чувамо се и пазимо, 

нећемо спасити само себе, већ и друге, јер нећемо бити ти који ћемо 

ХИВ пренети. 

Јелена Нешковић I2 

 

 

Путеви нам се разилазе, али сами бирамо хоћемо ли cе ми разићи 
(Мојим пријатељима, особама које употпуњују ове тмурне дане.) 

 
Изненада појави се наизглед чудна особа. Стојали смо 

немо испред  ње. Зову је судбина. Кажу да нас она води 

неким својим путевима. Одједном испред нас кренуше све 

дуге улице да се рачвају. О, не, шта се дешава, ко је ово, 

шта то ради?! У сусрет нам иде зрелост и говори да све о 

чему смо сањали ће пасти у  оно море, воду, која се назире 

у даљини. Снови почеше да се руше попут куле карата. 

Чудно, заиста, како нешто у шта смо веровали цео живот 

може се срушити и нестати у трену. Проблеми нам машу 

да кренемо за њима. Укочени од хладноће година које нам 

се лагано приближавају, навикавамо се на бол, неправду. 

Укрцавамо се на брод наде, држећи се сви за руке. 

Отежано дишемо, све око нас нас гуши и све постаје 

неподношљиво. Насупрот свему држимо се за руке, са жељом да 

ћемо уништити оне који ће пробати да униште нас, са жељом да 

наши снови постану стварност, а не илузија. Путујемо ка земљи 

одраслих, нашој непријатељској земљи, земљи којој  треба да  

промене. На лицима својих пријатеља видим изнемоглост, тугу, 

патњу, а један од посаде брода на коме смо, са палубе виче 

,,Навикните се!“ 
Марина Милосављевић, II2 

 

Цртеж Тамаре Вукојевић II2 
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Writing 
 

I want to write something nice, 

Something easy, like throwing a dice. 

But, alas, how can I think of beauty song 

When life is short, and misery long? 

 

In a world where no one thinks of another’s 

needs… 

in a world where everyone watches their own 

seeds… 

How can culture prevail over fight for bread? 

How can culture prevail over bad manners so 

widespread? 

 

This world is poor, dying with each day 

How do we save it, you humans say 

Let’s stop the wars, let’s become good 

Is it so hard, not to chop the wood? 

 

Come with me, take my right hand 

We are going to grow vegetables on sand, 

Because together we can do so much 

We need only each other to watch. 

 

Gather, nations! Gather, people of this sphere! 

Let us overcome our dreadful fear! 

Fear of death, is nothing but shade 

Help us, God, from our memories let 

everything fade: 

 

Despair and hatred, conflict and fight. 

We musn’t be afraid of the night! 

With nature we must always be one, 

So I beg you people, come, come! 

 

Follow the path, carved in your hearths, 

Follow your instinct, your wits and smarts! 

Build a world, safer than before 

It will lead us to the peace in our core. 

Black Domino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What? 
 

I simply like you, that’s it and all 

Why have you made wall around you so tall? 

I promise, and I don’t go back on my word 

That I will not hurt you, my lovely bird. 

 

So, just relax, give me a chance to show 

My true self to you. Sometimes, I am like 

string on bow: 

Tense and small, sometimes I’m much more 

So, please let me to show you my core. 

 

Angel, my personal, that’s what you’ve 

become 

From day my eyes met your laugh, and that’s 

done. 

Believe me, I’ve been searching for you 

whole my life 

Before I met you, I have been living in 

constant strife: 

 

I wanted a companion, there was none 

I wanted a girlfriend, there were some,  

But not one of them has made me feel 

What I always wanted to, before you I will 

gladly kneel. 

Black Domino 

 

 
 
 
 
 
 

Цртеж Тамаре Вукојевић II2 

Цртао Иван Димитријевић IV1 
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Ex-next
   

On-again-off-again, what have we done? 

Were we really that dumb, not to see our relationship is slum… 

For me, I say it was vortex of passion, 

For you, you say I am yesterday’s fashion. 

Wrong, wrong and wrong again, now I can see 

I have lovedwhat I have made in my mind of thee. 

After us, you changed back again 

When I saw it, it was like BAM! 

Like doors slam shut, right in my face 

Like I was small and lost, in this rat race… 

Now I see…but I still regret that 

I let us hit the wall, like flying bat… 

  

Black Domino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цртао Иван Димитријевић IV1 
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Достигнућа младих 
 

Сврха програма Достигнућа младих у Србији је да едукује и инспирише младе да 

разумеју бизнис и привреду,као и да уважавају вредности предузетништва. Током целе 

године организују се такмичења, сајмови, предавања, конкурси и радионице. Сертификати и 

дипломе су акредитовани од стране министарства Србије.Програм за средње школе 

организују такмичења за: 

- Најбољу ученичку компанију 

- Социјално предузетништво 

- Пословни изазов  

- Банке у акцији –Титан 

- Бизнис етика  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наша ученичка компанија ,,Orange’’ учествовала је на овим такмичењима, а 

најзапаженији резултат остварила је из области 

Социјалног предузетништва, где је освојила прво 

место на националном такмичењу. 

Планови за 2014. су им да наставе са 

такмичењима и да оду у Израел на такмичење где 

ће покушати да остваре добре резултате. 

Сви ученици који би волели да се опробају у 

овим такмичењима могу да се информишу код 

професорке Ане Ђоковић, која је нови ментор за 

2014. годину,као и члановима ученичке компаније 

,,Orange’’. 

Чланице компаније ,,Orange’’ – Анђела Гајић, Миљана Илић, Ивана Јовић, Милена 

Стошић, Дијана Гајић, желе да позову све ученике 

да се укључе у овај програм јер дружење и 

искуство које могу да стекну кроз овај програм 

сигурно ће им значити. 

Овом приликом чланице компаније ,,Orange’’ 

желе да се захвале шефу рачуноводства,Слободану 

Марковићу,за помоћ коју си имале од њега током 

такмичења и за успешну четворогодишњу сарадњу. 

 

 

Компанија “ORANGE” 

 

 

У 2013. укључено је: 
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Културна дешавања у нашем граду 
Неформална група „Пера Детлић“ основана је 

крајем 2011. године.  

Првобитна идеја је била покретање ученика да 

своју енергију и слободно време усмере ка остварењу 

својих идеја.Због тога је група средњошколаца дошла 

на идеју да реализује представу „Плави Груја у борби 

против корупције“ у коју је уложено много труда, и након само две недеље спремања, 

представа је успешно одиграна у Економској школи. Ова представа је организована поводом 

Светског дана борбе против корупције. Неформалној групи је тада изашла у сусрет локална 

Канцеларија за Младе уступањем просторија за вежбање и набавком костимографије. 

Представа је наишла на добар пријем како код професора, тако и код ђака и повећало се 

интересовање осталих ученика за глуму тако да је „Пера Детлић“ одлучио да направи још 

једну представу.Консензусом је одлучено да то буде представа „Лајање на звезде“.  

Успех ове представе био је још већи као и број одушевљених гледалаца. Неколико 

професора из других школа нам се потом обратило у жељи да помогну са следећим 

представама. Након ове две преставе, група је наставила да ради на промовисању активизма 

код младих у Куршумлији. 2012. група је започела реализацију пројекта „Позориште у 

Куршумлији“ под покровитељством Министарства Омладине и Спорта, уз подршку Ресурс 

центра Лесковац, а у оквиру програма „Млади су закон-Топлички округ“. Циљ пројекта је 

био активирање што већег броја младих да квалитетно проводе своје време. 

У оквиру овог пројекта, неформална група „Пера Детлић“ је одиграла представу 

„Отворена Врата“ која је имала четири извођења у средњим и основним школама у 

Куршумлији. 2013. године, реализован је пројекат „Културо, еве ме!“ који је подржала 

Омладинска иницијатива Блаце у оквиру пројекта „Прогресивна Топлица“. Овим пројектом 

смо одиграли четири премијера представе „Мала“ у све четири општине Топличког округа.  

У међувремену, група је имала неколико акција као што су:  

 Две хуманитарне акције „Смејем се и плачем као и ти“ 

 Акција чишћења биоскопа у циљу оживљавања културних дешавања 

 Обележавање Светског дана борбе против сиде одигравањем едукативног скеча „Мој 

први пут“ 

 Обележавање битнијих датума у оквиру средњих школа 

 Одигравање хуманитарних представа у циљу прикупљања средстава за децу са 

инвалидитетом:  

1. „Црни Груја у борби против корупције“ 

2. „ Оно као љубав“ 

3. „ Љубав, навика и паника“ 

Све акције и сви пројекти које је организовала и реализовала неформална група „Пера 

Детлић“ били су хуманитарног карактера и сав прикупљен приход од продатих карата био је 

намењен деци са инвалидитетом из ОШ „Дринка Павловић“ из Куршумлије. 

Неформална група „Пера Детлић“ броји око 20 чланова који су распоређени по групама 

и то: старија и млађа, узраста од 12-18 година.Основна мисија групе је унапређење културно-

уметничког живота у Куршумлији, као и стављање акцента на значај активизма и креативног 

провођења слободног времена као и активирање младих у области културе извођењем 

представа. 

„Пера детлић“ ће као и до сада обележити 1. децембар, светски дан против сиде 

кратким скечом „Клиника за губљење невиности“, а пре скеча кратко предавање ће одржати 

докторка гинеколог из нашег Дома здравља.Овим скечом и предавањем  које ће одржати 

докторка гинеколог  желимо да скренемо пажњу тинејџерима на то колико је важна 

превенција. 
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Даглас Адамс - ,,Аутостоперски водич 

кроз галаксију'' 

Једна од најпопуларнијих 

и најчитанијих СФ књига 

свих времена! Иако је 

настао давне 1977. године, 

првенствено као радио-

серијал, Аутостоперски 

водич кроз галаксију не 

престаје да одушевљава 

својим бритким, 

интергалактичким хумором, незаборавним 

досеткама и јединственим ликовима, који 

пролазе кроз најневероватније авантуре. 

Као један од најблиставијих примера 

својеврсног пародирања жанра, овај роман 

поставио је нове, незаобилазне стандарде 

према којима се и дан-данас равнају како 

читаоци, тако и други писци. 

 

 

 

 

 

 

Јустејн Гордер - 

,,Софијин свет'' 

Светски бестселер, 

објављен у тиражу од 

преко 10 милиона 

примерака, изазвао  

велико интересовање и 

читалачке публике у 

Југославији. 

Петнаестогодишња Софија бива уведена у 

"земљу филозофских чуда" анонимним 

писмима са питањима "Ко си ти?", "Из 

чега настаје свет?", "Које силе управљају 

током историје?" ... Путоказе и смернице у 

непознатој и занимљивој земљи чуда нуде 

јој размишљања и одговоре, као и писана 

историја филозофије у наставцима коју у 

писмима добија. Ова изузетна књига, 

намењена свим генерацијама, својеврсна је 

борба против навикавања на свет, позив на 

буђење из уснулости свакодневног живота.

 

Херман Хесе - ,,Игра стаклених перли'' 

Хесе је "Игру стаклених перли" написао 1943. Њен главни јунак и други протагонисти учећи 

се насловној вештини, духовној игри која рађа нови квалитет преплићу (сво) 

знање и (сву) уметност, а истовремено тражи највише и од човека и за човека. 

Прича о смислу живота (или тражењу смисла) смештена је у 22. век у 

непостојећу земљу. Критикује савремени свет, "фељтонистичку цивилизацију" 

којој супротставља свет духа и културе. Књига је била веома омиљена у 

разореној Немачкој после Другог светског рата, а 1946. добио је за њу 

Нобелову награду. 

 

 

Франсеск Мираљес - ,, Љубав малим словима'' 

Ево нежног, пикарског и ведрог романа о љубави и пријатељству, који 

проговара ио малим тајнама среће, али ио тајнама свакодневице која се 

јунаку овог дела тако често чини неодгонетљиве. Он је Самуел де Хуан, 

четрдесетогодишњи професор немачке књижевности, усамљеник који пати 

од сталног страха од смрти, и са тим и безбројним другим страховима улази 

иу годину која се управо отвара пред њим. Но, 01:00 улични мачор, 

Мишима, чини да Хуановом херметични свет почиње да се мења и отвара ка 

ономе чега се Хуан највише и прибојавао – љубави 
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ЧУВАЛИ У КУЋИ 

Алексини потомци су дуго 

година парче очевог хлеба 

чували у кући, а Музеју су 

га поклонили, заједно са 

одликовањима, тек 1960. 

године. 

 

  

 

 

 

Најстарије парче хлеба у Европи 
 

Пиротски Музеј Понишавља власник је најстаријег парчета 

хлеба у Европи , у којој иначе има 68 музеја посвећених 

основној животној намирници . Чувени " таин " , војнички 

хлеб који се својевремено месио по касарнама, припадао је 

нареднику Алекси Здравковићу , који га је са собом понео 

1912. године , када је отишао у војевање за слободу Старе 

Србије . 

Несвакидашњи " експонат " пратио је судбину свог власника 

, коме ни у једном моменту није пало на памет да га поједе , 

иако је био више гладан него сит . Алекса се дословце држао 

завета своје мајке и тадашњег веровања у Србији да прво војничко следовање хлеба чува 

живу главу , да је својеврсна амајлија и не сме да се поједе . Наредник првог позива 

Здравковић је са својим следовањем прегурао оба балканска рата и Први светски и 1918, 

здрав и прав , са убуђалим парчетом " таина " у масној и подераној војничкој торбици , 

вратио се у родни град , у своју Тијабару . 

О војевању кроз Македонију и рату са Турцима , а следеће године и са 

Бугарима , па затим и у Великом рату када се његов Трећи пешадијски 

пук у саставу Прве армије повлачио преко Албаније , пред захукталом 

војном машинеријом Аустроугарске , др Борислава Лилић , историчар , 

записала је : 

- Здравковић је био носилац пуковске заставе , а пре поласка у рат и 

мобилизацију, на коју се међу првима одазвао, мајка га је заветовала да 

сачува прво следовање војничког хлеба, оног који добије у касарни . 

Веровала је, као и све тадашње жене, да ће га парче " таина " сачувати од 

куршума . Многе недаће које прате 

војника у рату на неки чудан начин су заобилазиле 

Здравковића, који је послушао мајчин савет. У бици на 

Облаковом  вису , близу Битоља, одсудну улогу одиграо је 

Алексин пук , који је притекао у помоћ другопозивцима. 

Потукли су Турке и победоносно , у ноћи између 17. и 18. 

новембра те 1912. године, ушли у Битољ. У ноћи највећег 

окршаја метак је погодио Алексину чутуру и тане је остало уз 

њој . Од тада је Алекса почео да верује у своју амајлију и 

носио је следећих шест година . Није се одвајао ни од чутуре и куршума који је био у њој . 

О парчету војничког таина, који би се могао поредити са данашњим двопеком, Алекса никад 

није говорио друговима у рову . После шестогодишњег војевања вратио се у Пирот и 

наставио свој терзијски посао . Мајсторски испит је положио 1922. године, а тридесетих 

година прошлог века запослио се као поштар. Оженио се, имао четири сина и ћерку, а 

упокојио се 1941, у 58. години, када су овим крајем загосподарили окупатори . 

Кажу да га је издало срце јер није могао да гледа окупаторску војску, а године му нису 

дозвољавале да се поново лати оружја . 

 

Преузето из „Вечерњих новости“ 



 

 

-12- 

 

 

 

ОД КАДА СЕ ИГРА БИЛИЈАР? 
 

Билијар је игра која ,,води двоструки живот''. У 

великим градовима билијарска сала годинама је 

представљала место у које пристојни људи не треба да 

залазе. А ипак, билијар је омилјена игра аристократије и 

богаташа широм света. Многи угледни клубови и богате 

приватне куће имају билијарске столове. 

Ова игра је толико стара да нико не зна када је 

настала. Према неким изворима, билијар се изгледа играо у 

древном Египту. Грци су за ову игру знали још око 400. 

године пре нове ере. У II веку нове ере,ирски краљ Кеткир 

Мор оставио је за собом ,,педесет и пет бронзаних билијарских кугли, такове и сто са 

удубљењима за кугле''. У V веку свети Августин помиње билијар у својој књизи Исповести. 

Многи познати писци из XVI и XVII века помињали су билијар. На пример, у Шекспировом 

Антонију и Клеопатри на једном месту Клеопатра каже:,,Хајде да играмо билијара''. Можда 

то значи да је у Шекспирово доба билијар био омиљена игра? 

Шкотска краљица Марија, док се налазила у затвору 1576. године, жалила се, поред 

осталог, што су јој изнели билијарски сто. Прво објашњење о билијару на енглеском језику 

налази се у књизи коју је Чарлс Котон издао 1674. године. 

Према неким сликама које показују ову игру како се играла у то доба, постојале су 

разне врсте препрека на столу за играње, као обручи, кочићи и ,,тврђавице''. Играч је морао 

да протера лопту тако да не обори ниједну од ових препрека 

Око 1800. године билијар је почео да се игра на начин сличан данашњем. Године 

1807. појавила се у енглеској прва књига у којој се описује билијарска игра која веома 

подсећа на билијар нашега доба. 

 

 

КАО СУ НАСТАЛИ РЕЧНИЦИ? 

 
Требало је више стотина година да се неко досети да састави 

речник. Израз „речник“ први пут се јавио у латинском облику 

dictionarium , што значи скуп речи, као наслов једног рукописа 

из 1225. са латинским речима које је требало учити напамет. 

Зато се dictionarium користио само у школама за учење 

латинског језика. 

Полoвином  XVI века јављају се први речници  који подсећају 

на данашње.  

„Српски рјечник“  Вука Стефановића Караџића , чије је прво 

издање штампано 1818. а друго 1852, веома је значајан као 

први речник савременог српског језика. Прво издање је 

садржало 26270,  а друго око 47427 речи. „Српски рјечник“ је 

изашао као тројезичан, односно, објављен је на српском, 

латинском и немачком језику. 

После тога, нарочито у XX веку, рад на речницима  све више 

се развијао, тако да данас имамо  неколико веома студиозно 

састављених речника нашег језика. 
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ИСТОРИЈА ОЛОВКЕ 
 

Савремене дрвене оловке све дугују древном римском инструменту  који се звао stylus. 

Писци су користили ову танку металну шипку да оставе светао, али читљив знак на папирусу 

(пани облик папира). Други облик оловке је био направљен од 

олова, што је заправо било оно што ми данас називамо језгом 

оловке, с тим што је оно направљено од неотровног графита. 

Али историја оловке на престаје тамо... 

Графит је ушао у употебу након открића великих количина 

графита  у Бороудејлу у Енглеској 1564. године. Графит  је 

остављао тамнији тарг од олова стога је назван „црно олово“ , 

па је отуда и дошао наш назив „оловка“ . Графит се показао као мекан и крт материјал, па је 

било потребно направити држач. Првобитно су графитни штапови били умотани у жицу. 

Касније, графит је био убачен у уздубљеним дрвеним штапићима и самим тим је пођен 

графитна оловка. 

У Нирнбергу, у Немачкој, чувена породица Фабер је отпочела пројзводњу оловака 1760 

године;  употребљаван је графит у праху, али те оловке нису биле најбоље. Најзад, 1795. 

године, почеле су да се производе оловке од графита помешаног са неким врстама глине; од 

тога су прављени штапићи, који су затим печени у пећи. Тај метод је основа за производњу 

свих данашњих оловака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Dear mind,please stop thinking so much at night,I need to sleep. 

♥ Some people care too much…I think it’s called love. 

♥ I love you to the moon and back 
♥ Sometimes wrong choices bring us to the right places. 

♥ Use your smile to change the world,don’t let the world change your 

smile 
♥ In life,we never lose friends,we only learn who the true 

ones are 

♥ People change,memories don’t 
♥  -When is the best time to tell someone you love him? 

-Before someone else does it 

♥Don’t judge me,you only see what I choose  to show. 
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30 ОЛИМПИЈАДА - МНОГО ЗАНИМЉИВОСТИ 

 

 Уз раме боговима са Олимпа  
 
1896. године игре нису почеле 

добро за домаћина. Како су 

надметања пролазила, све више се 

чинило да Грци неће освојити 

медаљу. За десети април била је 

заказана маратонска трка. Сељак 

из Марусија, Спиридон Луис је, 

после одустајања Француза 

Лемусијеа због исцрпљености, 

преузео прво место. До стадиона у 

Атини се, према предању, најео и 

напио, а чак је и некој крчми попио чашу вина! На 

циљ је стигао са временом 2:58:50. постао је херој 

Грчке,слављен до данасњих дана. Легенда  даље каже 

да га је грчки краљ Ђорђе I упитао шта жели  на 

поклон, а овај је одговорио да би волео кола и магарца 

како би лакше могао да превози терет. Са својом 

запрегом вратио се у Маруси и висе се није бавио 

спортом.  

 

 

 Златна медаља? Сто марака 
 

Нацистички режим помагао је у неким дисциплинама домаћим такмичарима да дођу 

до медаља. У завршници бициклестичке трке Немац Тони Меркенс намерно је 

закачио холандског такмичара Арија ван Влита који је пао и изгубио предност. 

Меркенс  је први прошао кроз циљ  и освојио златну медаљу. МОК је, уѕ притиске 

домаћина, зажмурио на овај догађај  и тек после жалбе Холанђана казнио Немца. 

Платио је сто рајхсмарака и задржао медаљу. И данас се води као победник трке... 

 

 

 Роберте, шта је ово? 
 

Четири године  касније у Мексико Ситију пажњу је привукао 

један Американац. Атлетичар Роберт Бимон такмичио се у 

скоку удаљ и успео да прескочи чак 8,90 метара! Ово је још 

важећи олимпијски рекорд. Овим скоком  није итненадио само 

себе  и супарнике, већ и судије. Они су морали да нађу још 

један метар не би ли измерили колико је Бимон прелетео. 

Постојећи системи нису могли да измере дужину  скока, а када 

је коначно утврђен резултат, атлетичар је у неверици пао на 

колена. 
наставак у следећем броју 

- Удри судију! 
Узаврело је било на турниру  

у теквондоу 2008. у Пекингу. 

У борби за бронзу Кубанац 

Анхел Матос повредио се у 

мечу против Казахстанца 

Армана Чилманова и тражио 

је прекид од једног минута да 

би некако неутралисао 

повреду. По прописима, 

судија Чакир Челбат 

упозорио је да му је време за 

паизу истекло. Морао је или 

да се врати у меч или да 

преда борбу. Нервозан због 

ситуације, Матос је пришао 

судији и после краће 

расправе шутнуо га у главу! 

Дисквилификован је и првим 

летом послат кући. 
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♦ Лајање на звезде 
- E мој Гавранићу,тебе је победио брзи воз, a ти се још тркаш сa путничким. 

 

 Даница: Зашто пиљиш у мене? 

 Филозоф:  Одмарам очи, имаш доста 

хлорофила.. 

  Даница: Причаш којешта! 

 Филозоф: А, мислиш лупам?! 

 Даница: Лупаш!!! 

 Филозоф: Неее. То моје срце лупа за тобом. 

Ја само преносим! 

 

Професор: Шта је то? 

Филозоф: То је једна Цезарова изрека која се 

ретко цитира! 

Професор: Извини, дозволи, ста то беше?? Нешто сам заборавио... 

Филозоф: Лепо је рат ратовати с лепим девојкама. 

Професор:Марш у ћошак! 

Филозоф: Који? (они су у пољу) 

Професор: Ето тај иза жбуња.. Ту ми цитираш неке млаке Цезарове мисли,уместо да си 

рекао... 

Филозоф: Дођох, видех,победих. 

Професор: Тако је крени види... Дозволи... Ајде врати се.. 

 

♦ Мртав 'ладан 
-Знате шта, то само струја пецне, то што сте ви умрли, то је случајно. 

 

-Душо, сто пута сам ти рекао да ме не удараш пред децом. 

 

-Ћути, немојте да вас чује ова покварена фамилија! 

 

-Да ми је неко рек'о да ћу да се заљубим у пандурској станици,не бих му веровао. Често овде 

излазиш, ретко те срећем? 

 

-А је л' ти је рекао како је то бити мртав? 

 

-Где је деда? 

-Устао и отиш'о до тоалета. 

 

♦ Ми нисмо Анђели 

-Супер, ти си наш идол, ајде сад иди. 

 

-Ја сам трудна 

-Ја сам Никола. Честитам! 

 

-Он мене не воли. 

-Ма јок, воли те, само се прави, е! 
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ЖАРГОНИ 

 
 Немој да се примаш ко саучешће . 

 Нема те ко турпије у затвору. 

 Немој да се убацујеш ко циганче у контејнер. 

 Збунио си се ко полазник пред електрични шпорет. 

 Шта се примаш ко фића на гурку? 

 Ко ти дрма кавез? 

 Ал те испалила ко ватромет. 

 Ко ти крије лекове? 

 Исцепао бих те ко сироче наполитанку 

 Шта се палиш ко хепо коцкица? 

 Сморио сам се као наполитанка на гробље. 

 Сморио сам се као цигански сапун. 

 Сморио сам се као кртица у саксији. 

 Имаш зубе ко распоред часова. 

 Развије си као албански туризам. 

 Шта се шириш као мотика на 20 ари? 

 Шта се палиш ко фреза на канап? 

 Куј турао свињама езотик? 

 Немој те сложим ко кубик дрба. 

 Шта си навалио ко смрт на бабу? 

 Оћеш да ти лупим шамар да ти зуби играју моравац? 

 Шта стењеш ко фића на узбрдицу? 
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Проф.биологије: 
Како пева Здравко 

Чолић? 

Ученик:Пева 

ноћу!  

 

Професоре,је л' могу 

ја да одговарам за 

двојку, па ако не 

знам, Ви да ми не 

упишете јединицу? 

Јесте! Ја тако одем у 

продавницу,и 

кажем:,,Дај ми да 

пробам једно кило 

банана!'' 

 

 

Ученик: А која 

двојица? 

Проф.математике: 

Па само сте вас 

двојица двојица.  

Проф. латинског: Како се 

на енглеском каже:,,Није 

шија него врат''? 

Ученик: Not шија but врат! 

Ученик:     

Iuventutem –   
као Тута 

Бугарин 

  Ученик: Je suis allee en Грчка. 

Проф.биологије: 

-хед енд шодер (head 

and sholder) 

-одбојкаши, 

ватерполаши 

-Пуноглавци? То смо 

ми дали такво име?! 

Што нису ускорепци?  

-Ко нема душу, нема ни 

душник 

 

 

Проф.географије:

Четворка. Ако не, 

ви групно код 

педагога, па нек ме 

вешају! 
 

Проф.географије:Учи се до лекције 

до које се учи! 
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Је л' 

разумете? Не 

разумете,ви 

сте језички 

смер.  

-Рале 

 

Јуче кад сам 

погледао у сат 

било је 11:09, и 

ево сад опет. Па 

да л' је могуће 

професоре? 

-ученик 

 

Нисам ја 

пишаћа 

машина. 

-ученик 

 

Ептитет 

(епитет) 

-Груја 

 

Шта да 

извињам? 

-Груја  

 

Рецићу 

вам. 

- Пендићка 

За лустер 

има да 

висиш...или 

за неку 

неонку. 

-ученица 

 

Па шта ако 

су клали 

свињу,нису 

тебе! 

-Груја 

 

 

Експлотаисани 

(експоатисани) 

-Груја 

 

 

 

Упоређава га. 

-ученик 

 

Падале 

бомбе к'о 

крушке 

караманке.. 

-Весић 

 

А тата ће 

да ти 

купује 

паре... 

-Споменка 

Професорка ја 

Вас 

поштујем,кад 

Ви 

причате,причам 

и ја,да не 

причате сами. 

-ученик 

 

Не смете на 

часу да 

тампирате 

косу. 

-Весић 

 

 

Иде ми овај 

на централни 

нервни 

систем! 

-Рале 

 

Требам да 

слушам 

њега како 

ћути. 

-ученица 


