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Драги пријатељи, 

 

Да бисмо знали куда смо се упутили, где идемо, морамо да знамо одакле смо 

кренули, одакле потичемо. 

Са великим поносом и великом одговорношћу носимо у себи наслеђе славних и 

великих предака, међу којима, својим духом и својом светлошћу, предњачи Свети Сава. 

Оно на чему је он истрајавао у XII веку не смемо да заборавимо и напустимо ни 

ми у XXI веку. 

И ова школска слава нас подсећа на темеље наше духовности и на то колико је 

битно да се знањем боримо против мрака, исто онако како се он борио, и да никад не 

заборавимо, пливајући у овом материјалистичком свету, да у нама живи клица на којој 

почива свет, а то је она духовна страна човека. Тој страни треба да се окренемо кад год 

се запитамо зашто смо овде и чему све води.  
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Подвизи монаха Саве 
 
 

Након што се замонашио у манастиру 
Пантелејмону, Сава је прешао у Ватопед, 
један од најстаријих великих манастира у 
Светој Гори, посвећен Благовестима. То 
што је остао баш у Ватопеду, а не у неком 
словенском манастиру, пуних деветнаест 
година, била је за Саву непроцењива 
корист. Ту је одлично научио грчки језик. 
Тамо се налазила богата библиотека, 
препуна књига Светих отаца на изворном 
грчком језику. Тамо су се, из прве руке, 
могли упознати врхунски домети 
префињене византијске цивилизације – 
њена уметност, архитектура, сликарство, поезија, хорска музика, дуборези, 
каменорези, текстил, лепо писање, ствари од злата, други занати, чак и учење о 
лепом понашању. У таквом средишту духовности и цивилизације, Сава је имао ретку 
прилику да изгради свој карактер по узору на најбоље примере које је видео и 
најбоље књиге које је читао. 

Већ у првим годинама свог монашког живота, Сава је на себе узео тежак 
подвиг. Неколико пута је пропутовао Свету Гору, идући бос и живећи само на хлебу и 
води. На тим путовањима два пута бива и заробљен од разбојника, али је, помоћу 
Божјом, успео да се ослободи, чак је и неке разбојнике убедио да се покају. Поред 
тога, он је обављао своје свакодневне дужности: возио је чамце са товарима, ловио 
рибу, пекао хлеб, радио у пољу и винограду, брао маслине и смокве, секао дрва, 
путовао као писмоноша у друге манастире, читао на богослужењима и певао у хору. 
Био је увек насмејан, никада се није жалио на умор. Из његових изразитих плавих 
очију сијали су искреност и пријатељство. Као што је био најомиљенији принц на 
двору  свога оца, тако је постао најомиљенији монах у Ватопеду. „Овако чинећи, био 

је као неки немилостив и гневан непријатељ 
својему телу... Изгледало је као да нема тела 
или да га има од бронзе, а живо“. 

Из Раса су у Ватопед често стизали 
богати поклони. Захваљујући њима, монах 
Сава је подигао неколико нових зграда и три 
цркве, као три драга камена у оквиру 
манастирског комплекса. „И многе друге 
потребе у манастиру подмирио, што је тешко 
све и набројати“, бележе биографи. Због тога 
Саву Управа манастира одликова титулом 
„Други оснивач Ватопеда“. Први оснивач био је 
цар Теодосије Велики (346 – 395). 
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Свети Николај Жички 
 

КО ЈЕ СВЕТИ САВА? 

 

 

СВЕТИ САВА је духовни препородитељ 

Српског народа. 

СВЕТИ САВА је оснивач народне Цркве у 

Српском народу, први њен Архиепископ и 

организатор. 

СВЕТИ САВА је укрепитељ Православне Вере 

у Српском народу. Он је искоренио и одбио од 

српског народа западне и друге јереси и утврдио 

народ свој у источном Православљу. Тиме је он 

најмоћније утицао на опредељење историјске 

судбине народа Српског. 

СВЕТИ САВА је најумнији Просветитељ 

народа Српског, који је нераздвојно везао 

просвећивање и васпитање народа са живом 

вером у Христа Господа. 

СВЕТИ САВА је највећи државотворац  

Српском народу. Он је руководио државним саборима, крунисао краљеве у  Жичи, и 

мирним путем спасао државу Српску од многих непријатеља и ратова.  

СВЕТИ САВА  је први уређивач монашког живота код нас. Он је сазидао 

Хиландар у Светој Гори са својим оцем Светим Симеоном. Он је прибавио и саградио 

неколико манастира српских у Палестини. Он је од Студенице и Жиче створио узорна 

огњишта монашког живота. Он је први и главни типикар српских манастира.  

СВЕТИ САВА је најотменији изграђивач српске народне културе. Као 

опредељивач српске народне вере он је тим постао и опредељивач српске народне 

културе. Окренувши лице нашег народа ка 

Истоку, он га је тим изложио источним 

културним утицајима. 

СВЕТИ САВА је први српски књижевник. 

Он је писао не књиге за забаву, него само оно 

што је било потребно и корисно за 

учвршћивање Вере, за установљење поретка у 

манастиру, у друштву и држави, и што је 

служило за душевно спасење народа. 

СВЕТИ САВА је за живота земаљског а и 

сада јесте, пред престолом Творца највећи 

молитвеник за Српски народ. 
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Лепота је ближе него што мислимо 
 

Лепота јесте а и остаће вечита тајна. Не тајна коју 

ФБИ чува од доушника, познати од медија, ми људи 

једни од других. Већ она која се крије од нас самих. Зато 

стално трагамо за њом у нади да ћемо је некада стићи. А 

нико не може, чак ни они најупорнији. Без обзира што 

смо сви тога свесни ми је јуримо како бисмо је 

докучили, приближили себи. Тако лутајући, упадамо у 

њену замку. Губимо се ходајући кроз мрачну шуму из 

које једва налазимо излаз. Остајемо немоћни и побећени 

пред њом, али ипак крећемо изнова и изнова. 

Свако на различит начин посматра лепоту. Неко је види у животу, неко у Сунцу, 

Месецу, другим људима. А неки је виде као физичко средство. Ти греше. Та лепота није 

права. Њу свако може да има, природним или вештачким путем. Она је видљива. А ми смо, 

на неки начин слепи. Мислило се да се лепота налази на недостижним местима, у горама, у 

шумама. Затим у дубоким морима. А у ствари, она нам је много ближе. Лежи дубоко у нама. 

Седи и чека да је неко заслужи, да је буде достојан. Чека вечно и не броји време. А ми 

губимо дане тражећи је на неком другом месту. Дајемо значај оној лажној, пролазној, 

физичкој лепоти коју од пролазности не можемо да сакријемо. Али без оне унутрашње, шта 

нам она значи? Без ње, она кратко траје. Злоба, подлост, охолост изобличиће све лепе црте 

лица, а боре почеће да се стварају око очију и усана намрштених од беса. Тада једини спас 

нам је онај из дубине душе. Тај наш квалитет! Неки тај сјај хране, граде и пазе, а други 

занемарују и окрећу се спољашности. Иако знамо где се налази и даље журно трчимо да је 

нађемо. Сви. Од сиромашних до богатих људи. Усамљених и испуњених љубављу. Добрих и 

злих. Упорно ходамо том несигурном стазом  пуном препрека. 

Лепота је саткана од много тренутака. Стално измиче и када нам се чини да смо јој 

близу, сазнамо да смо се преварили.Залазак Сунца можемо посматрати и уживати у његовој 

лепоти. Али само на тренутак. Остаје нам само да чекамо друго вече, други тренутак. За 

лепоту се морамо борити, ризиковати. Не можемо је узети, присвојити, али је можемо 

спознати и осетити. 

    

 Јелена Нешковић I2 

 

 

 

 
 

 

 

 
цртао 

Александар Здравковић II3 
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Пут ка себи 
 

Непрестано журимо. Јако мало пажње посвећујемо себи, својој души, духовном миру. 

Пут ка себи, за мене представља осећај мира, спокојства, љубави, среће. Некад се појави ту и 

туга, и бол, па и патња, али љубав надвладава и побеђује.  

Зашто не бисмо, увече, уместо гледања очајних телевизијских канала, уз чај прочитали добру 

књигу? Рећи ћу вам зашто. Већина нас, под утицајем друштва, околине, уопште света 

поклекне над новинама. Под утицајем великих сила, глупости које нам долазе од њих, 

постају ,,популарне“ и код нас. 

 Нема више оних моралних вредности које су чували 

наши преци. Док пишем ово, кроз главу ми пролазе речи 

владике Николаја и његове Небеске литургије. Речи Светог 

Саве и молба за народ. Мислим да се, то време полако 

понавља, само на другачији начин. Можда чак и пуно гори, 

ко ће га знати. Све док народ не прихвати своју веру, почне 

дубоко да верује у њу, окрене се себи, Истоку, Богу, свом 

народу и почне да цени парче хлеба, живећемо све горе. 

Људи су постали похлепни, све им је мало, образа немају. 

Брат на брата руку диже, ћерке оца не поштују, стиде се 

свог порекла. Мени је то несхватљиво, порекло је оно што 

сам ја! Моја крв, моја породица.. А и сад ми сузе навиру док се присећам дединог кукања 

кроз плач и речи ,,Док је мене и мог Косова, ова спаљена кућа је само прободен нож кроз 

моје срце. Али су остали чврсти темељи, темељи да подсете на нас! Ма, то је моје, 

издржаћемо!“. Ове речи ми годинама све више значе, све више упознајем свет онакав какав 

стварно јесте, без маски. Трудим се да кроз приче оца и баке упознам себе више. Себе, јер 

моје порекло, то сам у ствари ја.  

Као што постоје врата раја и пакла, тако постоји бирање измећу доброг и лошег. Пута 

ка себи, ка моралним вредностима или гледања у туђе и прављење греха. 

Пут ка себи.. Пловидба кроз срце и душу.. Спознавање себе самог. Додавање пуно 

добрих особина, пуно поука и прихватање савета старијих људи. Кајање због погрешних 

потеза. Љубав слога, мир.. Е, за то се живи.  

Марија Маљевић I3 

Србија 
 

 

Ој Србијо, срећна да си, 

Поносим се сваком твојом седом власи.  

Тежак живот пун ратова си имала! 

И пет векова за слободом ти си снивала. 

Ал' још су дужи векови твоје части. 

Србијо понос наш си! 

Мирис тамјана душу ти краси!  

У манастирима где се литургије поје 

Њима си украшена ко сољу море. 

Твоја историја попут звезда небо краси. 

Ти си земља светих владара 

Украшена венцем части! 

 

                                       Драгана Александровић II2 
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Моје друштвене улоге 
 

Уколико живимо - живимо само тако да би се 

покоравали некој тихој и невидљивој законитости. Да 

ли је уопште могуће не покорити се друштвеном 

систему којем робујемо зато што смо га ми сами 

створили да би он робовао нама?! Међутим, у једном 

тренутку су ствари измакле контроли и ми смо 

престали  да имамо друштвени систем када је он 

почео да има нас.  

Посматрам га... Посматрам га као огромног и чудесног џина који купи и усисава сваку 

веру и наду и сан који му се нађу на путу. Гледам га како кажњава све људе који му пркосе 

не желећи да му се покоре. Тај огроман и свемоћан див воли конформисте - људи који 

извршавају све, живе од данас до сутра. Они дишу, раде, једу, спавају али не живе. 

Малограђанство. Људи који се рангирају у друштвеној структури. Желе да напредују ка врху 

лествице али нису свесни тога да су заправо робови наметнутог мишљења, наметнуте 

вредности. Испуњавају своје друштвене улоге тако што се понашају очекивано у односу на 

њихов друштвени положај који имају приписан или стечен, не знајући да је очекивано 

понашање прецењено. Где су ту жеље и осећања? Где је ту лични став? Где је ту борба за 

наш, лако добијен али тежак за стицање живот? И зашто је неминовно да временом сви 

постанемо најобичније машине тако што почињемо да робујемо друштвеном систему и 

сопственим навикама? Не схватамо да чим се задовољимо оним што јесмо престајемо да 

напредујемо као духовна бића.  

Све док се свакога дана будем будила у мом телу са мишљењем да сам то ја моћи ћу 

да тврдим да сам особа коју познајем. Али да ли ја познајем саму себе? После извесног 

периода схватам да уколико се стално мењам, стално мењам своје мишљење због одређеног 

фактора ситуације или фактора новостеченог искуства. Свесна сам тога да се налазим у 

друштвеном систему. Њега нисам желела, нисам бирала, али сам свакако бачена у тај океан 

принуђена на пливање. Док пливам по друштвеној сруктури ја покорно служим друштвеном 

систему. Очајнички тражим чамац за спасавње док обављам друштвене улоге које имам 

закваљујуци мојим бројним положајима приписаним и стеченим. Проклињем организацију 

дана ограниченог на 24 часа, јер немам довољно времена ѕа све. И у том времену, сасвим 

несвесно, почињем да робујем својим навикама чега сам се толико плашила.  

Ако желимо нешто да променимо, морамо почети од нас самих. Не вреди чекати 

промену, до ње морамо сами доћи.  

 
Анђелка Раковић IV4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

-9- 

Кад мислиш мисао чисту и свету, 
знај - ствараш светосавску културу 

  
И прођоше многи векови од тада, 

Јачина наше вере иста је сада. 

Из пепела што се у небо подиже, 

Ништа Србе не обједини више. 

 

И трудише се многи људи зли, 

Да униште све што су Срби, 

Али његова рука нама би спас, 

А са дна нас поведе његов глас. 

 

Обогати нас знањем великим, 

И у свет уведе кораком смелим, 

Са књигом у руци, као оружјем, тада, 

И ми ка истом циљу тежимо и сада. 

 

Нас, резултате његове борбе, 

И када успеше да нас поробе, 

Давао је увек све од себе, 

Учини нас људима прошлости вредне. 

 

Задужбине нас учинише поносним, 

А ја исти сан већ данима сним, 

Да се Србији врате ти славни дани. 

 

Корачајући његовим стазама, 

Ми смо пример млађима, 

Да је наша прошлост највреднија. 

 

Марина Милосављевић II2 

Сањам... 
 

 Будимо се, устајемо из кревета, идемо у школу 

или на посао и враћамо се кући. Тако сваког дана 

изнова и изнова. Пролазимо кроз исте ствари. Сви. Али 

их не проживљавамо на исти начин. Имамо оно чему 

тежимо, нешто што нас води кроз овај живот пун 

препрека. Сањамо, желимо, верујемо. 

 Без снова живот не би имао смисла. Био би 

монотон, једна сива слика без трунчице ведрих боја на 

љој. Стално иста. Сањајући, одлазимо у потпуно неки 

нов свет. Само наш. По мери наших жеља и захтева. И 

оно немогуће постаје оствариво. Бар на трен побегнемо из сурове реалности која нас 

окружује. Можемо стићи било где, за само један минут. И можда бисмо могли да будемо на 

више места истовремено. Где год зажелимо, јер снови немају граница. Полетећемо за секунд, 

препливати или обићи цео свет. Без икаквих правила и наређења. Писаћемо их и брисати ако 

то пожелимо. Бићемо писци, иако можда немамо таленат за писање. Музичари, иако нам је 

живот одредио да радимо као аутомеханичари или доктори. Уживаћемо у сваком тренутку. 

Кроз сан гледамо у ведро, изразито плаво небо, без иједног облачка. Дани пуни топлине и 

сигурности. И тако, на крилима маште можемо да летимо кад год пожелимо. Машта нам је 

једино оружје против сурове реалности које има бесконачно метака, али, нажалост, не 

побеђује. Само на трен одложи рат, а касније све испочетка. Ноћна мора оних који сањају је 

долазак реалности. Једини проблем у том идеалном свету. Када дође, затварамо врата тог 

света, а када пожелимо да се вратимо увек ће нам бити отворена. 

 У свету снова нема смрти. Нема краја. Све траје онолико колико желим, и завршава се 

када то кажем. Небо је и даље плаво, сунчева светлост свуда, радости, среће и задовољства 

на све стране. А онда се тргнем, погледам кроз прозор у тмурно, сиво небо јесење. Осврнем 

се и чујем тишину. Схватим, да то је био само сан, плод моје маште, коме ћу се враћати кад 

год се осећам тужно, неиспуњено. Док сањамо, имаћемо светлу тачку која ће нас водити 

даље. Једноставно, тек тада можемо постојати и живети на прави начин.   

Јелена Нешковић I2 
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Кад срце запева 
 

Кад срце запева, то је као када вас неко голица, говори 

нежне речи, милује вас. Кад срце запева, то је знак да смо срећни.. 

Тада пева нежне тонове, оне љубавне, баладе.  У зависности од 

дозе среће, срце различито пева. 

 Некад пева рокенрол, то је оно када чујем добру вест, па 

трчим кроз кућу, када ме нападне енергија па покушавам да је се 

ослободим, а оно узалуд, рокенрол у глави. Када сам тужна, 

обично слушам баладе, а срце певуши уз њих и тугује.. Мало и лије 

сузе јер, њега те песме знају опасно да погоде. Саветује га разум да 

не плаче, а душа каже да се исплаче ,,Биће ти лакше!“, каже она .  

Та туга зна да потраје, да ме пригрли на пар дана. А онда ме разум 

потапше по рамену и говори како је он био у праву. Срце онда 

окрене други лист, па поново откачи рокенрол, мало и репује да 

остане у ритму. Пева срце по читаве дане, никако да стане.  

Онда се заљубим, а срце се шали са мном па ми пева: ,,..Заљубио 

сам се, у стару љубав као пре..“ Па још ако ми упути неки поглед, 

па ми намигне, а срце лупа, лудује. А када падне ноћ, легнем па 

заријем главу у јастук као ној у песак, па се смејемо срце и ја, а ни 

сами не знамо шта је смешно. Ухвати нас неко лудило, па ваљда од 

среће! Онда замислим њега како ми намигне па хоћу да ми намигне поново. Срце ме теши, а 

разум ми се подсмева и пева: ,,Нисам те се нагледао..!“ Онда ми срце певуши неку нежну 

песму да лакше заспим, да имам лепе снове.  

Онда ме буди уз јак метал и електричне гитаре, облачи кожну јакну и спремно је за скакање, 

лудовање и добро певање. Док запертлавам мартинке срце добацује: ,,Немој да си смешна 

увуци те машне унутра, где си видела да рокери носе машнице?!“  Онда стављамо кациге на 

главе и идемо у вожњу мотором. Пева срце Металику, игра као Мајкл Џексон. И тако, 

уживамо ми. 

После дужег ћутања, срце почиње да репује. Од Београдског дисидента до Струке. 

Млатимо срце и ја рукама, као да нешто знамо, онда лагани покрети ногама у стилу правих 

репера. Онда следи Балада дисидента, више нема реповања, сада су руке у ваздуху и 

веселимо се као уз прави народњак иако је ово реп песма.  

Понекад се ми и уозбиљимо 

па слушамо озбиљне песме. Оне уз 

које се плеше. Волимо ми то, онако с 

времена на време. Онда ми тако 

плешемо, заносимо се. Кад неће да 

игра кажем му: ,,Хајде, устани, танго 

је за двоје!“  

После танга обавезно певамо 

,,Ми плешемо, на на на на, цјели дан 

и ноћ, ми плешемо..“  

Тако срце моје пева. Тако ми 

певамо заједно! 

 

Марија Маљевић I3 
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Порекло и смисао српске славе 
 

Српска слава или крсно име је српски, народно-црквени 

обичај и после Божића, најважнији породични празник, увек повезан 

са даном одређеног православног светитеља. Постоје углавном два правца у 

испитивању њених корена: по једном, она је паганског 

порекла-словенског или грчког, а по другоме, она има 

црквено утемељење и формира се, углавном у данашњем 

облику, у време духовних реформи у Пећкој 

архиепископији, које је предузео и извео њен први 

архиепископ Свети Сава. По првом схватању она је 

митолошког порекла и представља хришћанско 

прилагођавање култа митског претка или кућног Бога, а 

по другом, она је потпуно црквеног и библијског 

порекла. У науци је сачуван први податак о овом 

празнику из подручја Охридске архиепископије из 1018. године, са територије данашње 

Албаније. Када би једна породица примила хришћанство, домаћин, као њен најугледнији 

члан, узимао би светитеља као свог породичног заштитника. Једном примљена слава не мења 

се, него се наслеђује. Пошто хришћани радост и тугу деле са својим ближњима, природно је 

да се слава прославља у кругу породице и пријатеља. Зато се за славу спремају разноврсна 

јела, а у дому влада празнична атмосвера. Код нас постоји чак 78 крсних имена, која се 

прослављају као крсна слава. Највећи број људи слави Светог Николу, затим Светог Георгија 

(Ђурђевдан), Светог арханђела Михаила, Светог Јована…За слављење славе неопходно је 

имати икону, свећњак, свећу, жито, вино, славски колач. Славећи славу, сећамо се свих 

наших предака који су прослављали тог истог светитеља. То је суштина и смисао српске 

славе. 

 
Од када људи употребљавају презимена? 

 

„Хеј Мршавко“, „Ено Буце“, „Ено Жуће“!То вам звучи сасвим 

познато,зар не?Сасвим је природно што људима надевамо имена 

која их,на неки начин, описују. 

А знате ли да су , првобитно, лична имена управо тако давана? 

Девојчица рођена у Ирској за време глади понекад би добила име 

Уна (келтска реч за глад), златокосу плавушу Французи би често 

називали  Бланша (француска „бела“), дечаку би Јевреји наденули 

име Давид,јер то на хебрејском значи „вољени“; код нас постоје 

имена Гвозден, Златан, Драган, Дивна, Лена. 

Хиљадама година људи и жене су имали само име. А онда, негде у 

доба када су Нормани освојили Енглеску, у XI веку,почела су да се 

дају њудима и презимена,како би се боље разликовали. Могла су 

да постоје, на пример, два Давида у једноме граду, а један од њих је био веома лењ. Зато су 

га прозвали „Давид који ради мало“ (енг. do little). И тако је он постао Давид Дулитл.  

А када су се људи навикли да једној личности дају два имена,падало им је на памет много 

начина да створе то друго име. Могло се, на пример, поменути и очево име. Ако се Јованов 

отац звао Петар, њега су називали Јован Петров, или Јован Петровић. 

Личност се ближе означавала и по месту у коме је живела или одакле је дошла. Неко ко је 

живео близу шума или му је отац био шумар називан је Шумаревић. Осим тога, и посао 

којим се човек  бавио био је згодан за његово ближе одређивање. Отуда имамо презимена 

Ковачевић, Терзић, Пандуровић. 
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Како је постао шах ? 
  

Вероватно нема игре о којој се , већ стотинама година, 

толико не поше као о шаху. Називају га »краљевском игром 

свих игара«. Шах је, вероватно, и најстарија игра за коју се 

зна, јер неки тврде да је постојао пре 5000 година ! 

Знамо да име те игре долази од персијске речи »шах«, 

која значи »краљ«. А израз »шах мат «, такође из персијског 

језика, значи  »краљ је мртав «. Мећутим, да ли су баш 

Персијанци измислили шах? То нико не зна сигурно. 

У ствари, проналазак шаха приписиван је, у разна 

бремена, Грцима, Римљанима, Вавилонцима, Египћанима, Јеврејима, Персијанцима, 

Кинезима, Хиндусима, Арабљанима и многим другим народима! По једној теорији, шах се 

родио међу будистима у Индији. По будистичком схватању, рат и убијање ближњих, без 

обзира на циљ због кога се то ради, представљају злочин. Зато су измислили шах као замену 

за рат! Већина меродавних личности сматра данас да шах води порекло вероватно из Индије, 

одакле се раширио у Персију, Арабију , а затим у западну Европу. 

Што се појединих шаховских фигура тиче, оне су претрпеле многе измене у дугој 

историји те игре. Било је време када се и краљ могао »појести», што је у данашњем шаху 

немогуће. «Рокада« је била нова замисао, која је унета у шах пре неких 400 година. 

Историја краљице у шаху вероватно је најзанимњивија. Једно време та фигура звала се 

именом које је значило »генерал «! Данас, ако у игри изгубите краљицу, сматра се да сте 

остали без најјаче фигуре. Међутим, у стара времена краљица је могла да прелази само по 

једно поље дијагонално, па је зато била најслабија фигура на табли! Тек пре 500 година 

стекла је своју садашњу моћ. 

Топ и коњ нису се,изгледа, мењали у току много година. 

Данац се шах шах игра у целоме свету, а мећународне турнире, који се редовно одржавају, са 

великим занимањем прате милиони гледалаца. 

 

На први поглед оловка, 

кад оно... 

 
 

Ендрју Гарднер дошао је на генијалну 

идеју како да од савим обичне, свакодневне 

ситнице направи фантастичну ствар. 

Користећи ништа друго до снаге магнета, 

од оловке је направио вишенаменско средство 

које може да служи као хемијска оловка, оловка за 

цртање, 

шестар, наруквица или занимција. Своју генијалну 

идеју је направио пре више од пола године, а 

средином септембра 2013. потражио је инвеститоре и 

финансјску помоћ на сајту Kikstarter да би могао да 

започне комерцијалну производњу. Његова оловка 

„Polar“ постала је тако тражена да је за само три 

недеље сакупио 817 000 долара за покретање бизниса 

са необичном оловком.  
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Исидора Секулић: „Његошу, књига дубоке 

духовности“ 
 

Књига о Његошу је најзамшније Исидорино дело, плод и 

духовни резултат темељних проучавања и финални израз дуге умне и 

личне еволуције. То је књига зрелости коју писци ретко достижу, а 

основни тон ове књижевне студије је, упркос свим чињеницама које 

садржи, наративан, а понекад и химничан. Могло би се рећи да 

Исидора расправљајући о сложеном и крупном чвору наше 

литературе апелује, на крају крајева и на читалачке емоције. 

 

 

 

 

Милош Црњански: „Свети Сава“ 
 

Свети Сава је изузетно лепо историјско књижево дело Милоша 

Црњанског. Уводећи нас прво у историју Словена и њихов долазак на 

Балкан, Црњански се баца у кожтац са целокупним животом Растка 

Немањића, од породице и родитеља, младости, замонашења, каснијег 

повратка у отџбину, до Савине државничке и просветитељске улоге у 

српској држави. 

 

 

 

 

Владика Николај Велимировић: „Беседе под гором“ 
 

У историји српског народа, његове цркве и духовности, 

посебно место заузума Владика Николај Велимировић, Епископ 

жички и охридски, духовни отац и росветитељ Срба, човек чије је 

дело било далеко изад времена у коме је живео, а идеје и мисли 

путокази српском народу у прошлости, садашњости и будућности. 
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Историја зимских Олимпијаских игара 

проткана је не само врхунским остварењима, већ и 

занимљивим причама које окружују „беле стазе“ од првих игара до сада 

 

Олимпијска бакља заронила у Бајкалско језеро 
 

Олимпијска бакља за Игре у Сочију нашла се испод воде, 

када је један спасилац с њом заронио у Бајкалско језеро. 

Организациони комитет Игара у Сочију објавио је 

снимак спасиоца Николаја Рибаченка како у ронилачкој опреми 

пали пламен отпоран на воду и с бакљом зарања у највеће језеро 

света. Олимпијски пламен прећи ће пут од 65 000 километара, 

најдужи у историји олимпизма. Бакља је до сада путовала на 

Северни пол, а била је чак и у свемиру. Бакља ће 7. фебруара 

упалити Олимпијски пламен у Сочију и тако ће се означити 

почетак зимских Олимпијских игара 2014, које ће трајати до 23. 

фебруара. 

 

Од несташних дечака до шампиона 
 

Први Американц победник спуста на зимским Олимпијски играма био је Бил Џонсон 1984. 

године у Сарајеву. Мало је познато да је као седамнаестогодишњак био ухваћен да краде 

аутомобил. Због спортских квалитета опроштено му је и 

уместо у малолетнички затвор, дозвољено му је да оде на 

скијашку академију. Џонсон после тога никада није 

покушао да уради ништа слично, а на указано поверње 

узвратио је Олимпијским златом. 

Још један такмичар зимских Олимпијских игара који је био 

проблематичан је био победник у спусту на Олимпијским 

играма у Сент Морицу 1948. године Анри Ореје, иначе 

припадник Француског покрета отпора за врема Другог 

светског рата, био је чувен по правим акробацијама које је 

изводио на стази. Његова авантуристичака природа натерала га је да касније са скијања пређе 

на аутомобилизам, што га је коштало живота. Погинуо је 1962. у 36. години возећи свој 

Ферари. 

 

Без журбе 
 

Француски скијаш Жан Лук Кретије победио је у Нагану 1998. године у спусту захваљујући 

пре свега мудрој, а не брзој вожњи. Скијаш који пре тога никада није освојио  боље место од 

четвртог, током Олимпијског спуста пажљиво је заобишао најопаснију седму капију и стигао 

до циља. После њега, чак 14 скијаша није успело да заврши трку, пошто су пали управо на ту 

капију. 
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... да жене које 
конзумирају 

цигарете током 
трудноће имају 
насилнију децу? 

...да што се 

више плашите 

паука, већи ће 

он изгледати? 

...да бубашваба 
може живети до 9 
дана без главе 

пре него што умре 
од глади? 

... да је код човека 

дужина од ручног 

зглоба до лакта 

једнака дужини 

стопала? 

... да се зенице  

прошире  за 45% 

када погледате 

особу коју волите? 
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Иако већина људи користи свих пет чула, свако од нас даје предност неком од њих. У 

односу на то које се чуло доминантно користи направљена је подела на три основна 
система обраде информација. То су визуелни (обележили смо га словом В), аудитивни (А) 
и кинестетички (К). Четврти систем је унутрађњи дијалог (Д) и предстаља комбинацију 
три основна система. Решавањем овог теста схватићете на који начин обрађујете 
информације. Све реченице су у првом лицу једнине да бисте на лакши налин дали 
одговоре. 

 
 
1) Важне одлуке доносим на основу: 
●Осећаја  1  2  3  4 
●Онога што ми боље звучи 1  2  3  4 
●Тога како ми нешто изгледа 1  2  3  4 
●Прецизне и темељне анализе 1  2  3  4 
 
 
2) Током расправе на  мене највише утиче: 

●Боја нечијег гласа            1  2  3  4 
●Да ли могу или не могу да сагледам  нечији став            1  2  3  4 
●Логика нечијих аргумената            1  2  3  4 
●Да ли могу да осетим да ли неко заиста осећа то што гововори1  2  3  4 
 

3) Најлакше другима показујем шта мислим и осећам: 
●Начином на који се облачим     1  2  3  4 
●Осећањима која делим са другима   1  2  3  4 
●Речима које користим     1  2  3  4 
●Тоном мог гласа     1  2  3  4 
 

4) Од следеће четири ствари, одредите шта је Вама најлакше да урадите: 
●Одредим идеалну гласност и подесим квалитет музике            1  2  3  4  
●Изаберем најважнију кључну ствар у нечему чиме се бавим 1  2  3  4 
●Одаберем најудобнију обућу                      1  2  3  4 
●Изаберем атрактивне комбинације боја и одеће                      1  2  3  4 
 

5) Ја... 
●Веома обраћам пажњу на звукове око себе                  1  2  3  4 
●Веома лако повезујем нове чињенице                  1  2  3  4 
●Веома сам свестан тога да ли ми је одећа удобна или неудобна    1  2  3  4 
●Јако добро примећујем боје и изглед собе у којој се налазим          1  2  3  4 

 

Унесите одговоре 

1
. 
п

и
та

њ
е 

 К 

2
. 
п

и
та

њ
е 

 А 

3
. 
п

и
та

њ
е 

 В 

4
. 
п

и
та

њ
е 

 А 

5
. 
п

и
та

њ
е 

 А 

 А  В  К  Д  Д 

   В  Д  Д  К  К 

 Д  К  А  В  В 

Упутство: свако од пет питања 

укључује по четири тврдње. 

Оцените сваку бројевима од 1 до 

4 по следећем кључу: 

1  -  најмање одговара мом опису 

2  -  трећи по реду најбољи опис 

3  -  други по реду најбољи опис 

4   - најближе ме описује 
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Попуните табелу 
Визуелци (В): Најлакше уче из слика 
Доминантно визуелне особе, визуелци, претварају оно 

што замишљају у слике. Нјихово размишљање 

функционише као камера. Они „Виде“ оно што се чује и 

осећа. Такве особе често изговарају реченице као што 

су:једва чекам да видим шта ће да каже; Види, да ти 

објасним; видимо се... Воле контакт очима, гледају ка 

горе, држе тело усправно, нису одушевљени физичком 

контактом, имају добру меморију, добро су 

организовани, брзо размишљају, брзо говоре, 

интонација им је виша, користе кратке фразе, чесето 

прекинуте неартикулисаним гласовима попут „аааа“, 

„мммм“, „хм“. Када говоре често зажмуре и праве бочне 

покрете очима „тражећи информације“. Дишу плитко, 

користе руке када објашњавају. Одлуке доносе на основу тога како нешто изгледа. Најлакше уче из 

слика, графичких приказа или филмова. 

 

Аудитивци (А): слушају и уче 
Доминантно аудитивне особе, аудитивци, размишљају кроз звукове и јако им је важно како нешто 

звучи. Уочавају тоналитет, брзину говора, мелодичност, боју гласа, интензитет,јачину, акценат и 

изражајност. Често имају дубок, резонантан глас и певају док говоре.  

Релативно често дубоко удишу и веома контролисано издишу вардух. Очима праве честе 

хоризонатлне покрете, понекад док сушају саговорника померају усне као да опонашају оно што им 

се говори. Радије разговарају телефоном него уживо. Лако памте изговорено, па више воле кад има се 

каже а не покаже шта да раде.  

Често изговарају реченице типа: једва чекам да чујем шта ће да каже; чуј, да ти објасним; чујемо се; 

саслушај ме.... 

Одлуке доносе на основу тога како нешто звучи. Воле да сушају и тако уче. Док сушају често гледају 

у страну, а не директно у саговорника. 

 

Кинестетичари (К): Практичари који експериментишу 
Доминанти кинестетичке особе, кинестетичари, уче, размишљају и доносе одлуке на основу својих 

осећања и физичких сензација, уче дакле, кроз практично искуство. 

Рецимо, често одлучују на основу тога да ли им се свиђа продавац него како изгледа ствар коју 

купују. Често су гурмани и хедонисти, воле да посећују спа и фитнес центре. Воле да додирују 

ствари, више уживају у удобности ствари. Њихове најчешће реченице су: једва чекам да пробам; баш 

ће ми бити задовољство; до осетиш ово...; преговори су текли глатко; он је тежек саговорник...  

Одлуке доносе на основу тога какав осећај нешто производи. Када уче воле да експериментишу. Они 

су пректичари. 

 

Особе унутрашњег дијалога (Д): логичари и причљивци 
Особе унутрашњег дијалога имају комбиновани систем усвајања информација, који укључује сва три 

претходна типа. Воле логику. Често користе аспектне речи. Јако су причљиви, па им толико значи да 

причају да често не воде рачуна штза причају. Одлуке доносе на основу тога да ли нешто има смисла. 

Најлакше уче апстрактне концепте. 

 

Преузето из  

Школе интелектуалних вештина 

 

 

Бр. 

питања 
 В А К Д 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

збир     
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Проф. 

српског: 
„Реч се 

преноси 

из уста у 

уста...“ 
 

 

Проф. 

историје: 

„Не могу да 

се дерем, 

бре, имам 2-

3. посла!“ 
 

 

Проф. 

француског: 
„Немој да се 

сијаш ти у облику 

изостанка!“ 
 

 

Проф. географије: „Нина, ти живиш у 

заблуди.“ 

Ученик: „Не, ја живим у згради!“ 

 

Ученик 1: „ У 

том филму 

глуми Роберт 

де Ниро.“ 

Ученик 2: „Је 

л' то неки 

домаћи филм?“ 

 

 

Ученик: 
„Црвна 

крвна 

зрнца...“ 

 

Проф. физике: „'Ајде 

замислите тако, ви седите у 

публици у позоришту и Слобода 

Мићаловић и Војин Ћетковић 

глуме. И онда ви резвалите 

вилицу к'о коњи „ам, ам“, и 

Слобода то примети, и онда се 

збуни, и заборави текст и 

замислите, мислим није лепо и 

културно...“ 

 

Проф. 

биологије: 

„Свиња 

једе 

фазана...“ 

 

Проф. 

историје: 
„Ако си тако  

напоран и са 

девојкама, 

мора да 

беже од 

тебе.“ 

 

Проф. 

геофрафије: 
„Сједињене 

америчке 

државе. ЈУ  С  

А.  

Ученик: 
„Ништа 

лоше ти не 

би наудио.“ 

 

Ученик: 
„Два минута 

смо 

пожуриле да 

би 

закасниле.“ 

 Ученик: 
„Мењамо 

професор

е к'о 

чарапе!“ 

 

 

Ученик: „Мој деда обућар!“ 

 

Проф. физике: „Па видим ја 

личиш ми  на ципелу.“ 

 

 

Ученик: „Ћу се 

упуцам у ногу!“ 

 


