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У духу Светосавља 

 

Постоји једно место нa коме Срби нису никaд пролили ни кaп крви, ни појели 
комaд месa. Место нa коме већ осaм стотинa годинa ни пиле нису зaклaли, ни мрaвa 

згaзили, ни криво се зaклели, ни лaжно посведочили. Место нa коме нису ништa друго 
рaдили него се молили, исповедaли, постили и умивaли сузaмa покaјaњa.  

Осaм вековa свaкогa дaнa по двaнaест сaти, онолико и онaко кaко је рекaо Свети 

Сaвa. Место нa коме се и дaнaс моле истим жaром кaо и првог дaнa црнорисци с именом 
својих духовних прaотaцa. 

  То место се зове Хилaндaр, нa Светој Гори Атонској, родно место нaше усмености 
и писмености, нaјдоњи кaмен нaшег духовног постојaњa. Кaдa бисмо се спустили нa дно 
себе стигли бисмо у Хилaндaр. Коју год жилу дa одигнемо и кренемо зa њом, одвелa би 
нaс до Хилaндaрa. У Хилaндaру ћемо зaтећи нa окупу све оне које смо изгубили, ту ћемо 
пронaћи и себе и свој сопствени мозaк.  

 Нaроди који имaју тaкво место знaју ко су и одaкле су и не могу се изгубити, a што 
год се сa њимa збивa из те семенке могу се обновити. Хилaндaр је стaрији од нaших 
рaздорa и нико није био толико осион дa полaже прaво дa буде сaмо његов. Хилaндaр је 
тaмо где немa стрaнa.  

    Екипа Арго Арта 
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Храм Светог Саве у Београду као моја животна и 
духовна инспирација 

 
Ми људи свуда са собом носимо нашу историју, а то је као да на леђима носимо тешку 

врећу злата. Колико год било тешко живети с тим "теретом", не одричемо га се, јер се 
вредност тог злата не може упоредити са животом без њега. 
    Злато о коме причам никако није злато у виду златних полуга, на које сте можда баш Ви 
најпре помислили. Ово злато је прави ,,сјај зоре", духовни сјај, светлост душе и доброте 
човекове.  
    Све што ја могу понудити овом свету је слика из мог угла посматрања. Шта год да кажем, 
то је неретко само прича која је истинита само за мене. Стога бих најпре почела ову причу 
ониме с чиме би се вероватно већина сложила, а то је да ми, људи, живимо заједно. Имамо 
истоветне потребе, поседујемо тела исте врсте. Било да смо жене или мушкарци, одрасли 
људи или деца, победници или губитници рата, сви смо ми једнаки. Долазимо са истог 
места, на које се кад-тад и враћамо. Људи се одувек сукобљавају; око хране, воде, 
територије, новца, власти... Затим траже утеху у борби, тачније - у победи. Победа је, као и 
сваки други појам, другачији симбол за било кога од нас. За свакога од нас срећа, љубав, 
радост, бол, туга, па и победа, имају другачије значење. 
   Не тако давне 1594. године, за једног човека победа је била спаљивање моштију 
представника једног народа. Представника у сваком смислу те речи, али је духовно овог пута 
преовладало. Наш представник је Свети Сава, а мислим да би свака реч овде написана о 
Светом Сави остала недовршена. Ако бих рекла: наш први архиепископ аутокефалне цркве, 
наш учитељ, наш лекар, наш спаситељ, не би било довољно. Речима не можемо дочарати 
његов допринос овом народу. Човек који је веровао у неку своју победу, желео је да уништи 
идентитет тог истог народа. Мислио је да ће једним потезом деценијама заливан и негован 
корен увенути. Мислио је да ће успети да уништи вековима храбро грађен темељ. Међутим, 
баш на том месту, опет - не тако давно, на Врачару, у Београду, никао је најлепши и највећи 
православни храм. Створен је дом, створено је уточиште једног народа. Било да гледам 
фотографије, или шетам Врачаром, обасјава ме светлост Храма Светог Саве. У мени је мир, а 
ја постајем свесна своје егзистенције и свега што се дешава у мени и око мене. Душа ми 
мирише на љубав, и одједном сви могу осетити њен мирис. Онда схватам да никоме нису 
потребни разлози да некога воли, или не воли, јер је љубав у људској природи. Отворите 
широм душу и изаћи ће љубав из ње, а тада ћете схватити да се инспирација крије у вама 
самима. Не бојте се да дате љубав, јер је наше само оно што другима дарујемо, а извор 
љубави и инспирације је непресушан. Један човек је желео да уништи један народ на 
Врачару, а на истом том Врачару га је ујединио и оснажио. 
    Људи често мисле да ће туђом тугом ублажити сопствену бол. Мисле да је њихова истина 
једина истина, а заправо је свакоме истина оно у шта бира веровати. Мудри људи не траже 
савршенство, нити покушавају да пронађу Бога, или рај. Они знају да нема шта да се тражи. 
Све је већ овде, у нама самима. Они не морају трагати за собом, јер никада нису ни 
напуштали себе. Не морају трагати за Богом, јер Он никада никога од нас није оставио. Он је 
увек с нама, а ми смо увек са собом.  
    Сократ, један од највећих филозофа свих времена, читав свој живот свео је на следеће 
речи: ,,Што се мене тиче, само знам да ништа не знам." У тим речима и ја видим себе, али 
ипак знам нешто, а то је да зло никада не може победити добро. Зло никада не може 
надјачати љубав. Људи се неће одрећи правог злата упркос бројним искушењима, али то не 
могу разумети они који би га се одрекли за врећу златних полуга. 

• Награђени рад од стране Народне библиотеке. 
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Пођимо уназад, у дванаестом веку, 
Селом се промоли дечји глас. 
Гледамо нашу прошлост далеку, 
Још једног житеља доби Рас. 
 
Стефана Немање заори се дом, 
Роди се једна паметна глава. 
Сви су се дивили дечаку том, 
У колевци спаваше Свети Сава. 
 
Вукан и Стефан добише брата 
И дечји глас пробуди зору. 
Манастирска се њему отворише врата 
И Сава оде на Свету Гору. 
 
Свој мир је нашао у земљи мора. 
Од Бога и Оца доби свој дар 
Дичи се знањем Света Гора 
И доби прелепи манастир Хиландар. 
 
Срећа беше кратког века, 
Снажан ветар мржњу распири, 
Крену Сава на пут из далека, 
Завађену браћу да помири. 
 
Просветитељ наш, учио народ, 
Да има веру и ужива у том. 
Школовао децу, поштовао род 
И увек добродошао у мој дом. 
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Ходочашћа 

 
Ходам са очевим штапом у руци 
Са упаљеним срцем на штапу 
 
Стопала ми сричу слова 
која ми свети пут исписује 
 
Цртам их штапом по песку 
Пред спавање 
На сваком коначишту  
 
Да ми се из сећања не избришу 
 
Далеко сам још од тога 
да их одгонетнем 
за сада ми на вучје сазвежђе личе 
 
Имаћу чиме да испуним ноћи 
Ако се жив и здрав кући вратим 
 
 
Симонида 
 
Ископаше ти очи, лепа слико! 
Вечери једне на каменој плочи, 
Мислећи да га тад не види нико, 
Арбанас ти је ножем избо очи. 
 
Ал дирнути руком није смео 
Ни отмено ти лице, нити уста, 
Ни златну круну, ни краљевски вео, 
Под којим лежи коса твоја густа. 
 
И сад у цркви, на каменом стубу, 
У искићеном мозаик - оделу, 
Док мирно сносиш судбу своју грубу, 
Гледам те тужну, свечану и белу. 
 
Тако на мене, са мрачнога зида, 
На почађалој и старинској плочи, 
Сијају сада, тужна Симонида, 
Твоје већ давно ископане очи! 
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Милешевка 
 
Милешевка тихо жубори 
Кроз ноћ говори 
Наш пастир спава ту крај нас 
Знајте чува нас. 
Појте, појте њему сви у глас 
Свети Сава је уз нас 
Појте, појте њему сви у глас 
Свети Сава чува нас. 
 
Грачаница 
 
Грачанице, кад бар не би била од камена, 
кад би се могла на небеса вазнети, 
ко богородице Милешеве и Сопоћана, 
да друга рука крај тебе траву не плеви, 
да ти вране не ходају по паперти.  
 
Или твоја звона да бар не туку 
ко срца предака, Грачанице, 
да бар светитељи с твог иконостаса 
немају наших неимара руку, 
ни анђели Симонидино лице. 
 
Да бар ниси толико дубоко 
укопана у ту земљу и нас саме 
да се нисмо привикли на тебе клети, 
Грачанице, кад бар не би била од камена, 
кад би се могла у висине узнети. 
 
Грачанице, да си нам бар јабука, 
да те можемо ставити у недра 
и загрејати студену од старости, 
да нам бар пољима око тебе нису 
предака дивних расејане кости. 
 
Да те бар можемо подићи на Тару, 
у каленићку порту те пренети, 
заборавити ликове по твом олтару. 
Грачанице, кад бар не би била од камена, 
кад би се могла на небеса вазнети. 
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Одломак из Деоба: 
 
Господине, нико не памти кад је ова црква сазидана. Ни наши дедови. 
Биће да је подигао српски цар Лазар, онај што је са царством погинуо на Косову 
Како он, Немац, да зна где је Косово и ко је био Лазар. Мала смо ми земља и ситан смо ми 
народ за њега, Немца 
Зашто да сруше цркву 
Не признајем 
Никако 
Немци нису Турци,хришћани су 
Чује се грцаво дисање. Људе страх да проговоре. Гледају себи у прса, онда светлост над 
собом, све топлију, гушћу и косију. Већ су две иконе сагореле, у сенци су, светлост пали 
трећу, светац подигао крст. Над црквом сунце је високо, мисле, а дан незапамћено светао, 
сећају се воћњака, винограда и кукуруза. Нико не жели да започне бројање. Нека их немци 
пусте из цркве чим се изброје. 
Врата се отварају, улази светлост, снажна, чиста, па Немац стаје у њу и гледа дуго. 
 
 
Милион нас је овде, господине. Озбиљно вам кажем. Ми смо цео народ. И наше мало село, 
сада, овога дана постало је цела земља  
Боже, како ли је име овом Немцу. 
Осмехује се. 
Причајте. Смејте се. Певајте. Сигурно воли песму. 
Певајте, девојке. Говорите му наше најлепше речи 
Зора 
Шума 
Нећу 
Ливада 
Хлеб 
Очи 
Причајте 
Ноћ 
Нож 
Смрт 
Видело 
 
 
 
 
Они изговарају најлепше речи српскога језика. Најпре певушећи,онда брундаво, претеће. 
Немац устукну, светлост уђе дубље у цркву, обасја још неколико глава, извуче револвер и 
опали метак увис. онда га врати у футролу, у занемелост. 
Мина, па у небо. Црква у небо. Моја деца. Сви у небо. 
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Јанина прича почиње овако... 
 

Децембра 2020.године, на Светској иновативној олимпијади научних радова у организацији 
Научног друштва Индонезије, у категорији технологије и информатике, освојила сам златну 
медаљу. 

Представљала сам Србију као полазник Регионалног центра за таленте „Београд 2“ са 
пројектом „Софтвер за препознавање отпада који није за рециклажу“. Полазник центра сам 
постала у септембру прошле године. Преко друштвених мрежа сам сазнала за онлајн програм 
који је центар организовао због тренутне ситуације и радо се пријавила. Од тада сам сваке 
недеље део консултација са ментором из области информатике, Матејом Опачићем. 

Понуда да будем део такмичења у децембру била је изненадна, али сам успела да се 
успешно припремим и представим свој пројекат у најбољем светлу. Такмичење се одржало 
онлајн, а од 141 приказаног пројекта успела сам да заузмем прво место у својој категорији. За 
пласман смо били у обавези да направимо петоминутни видео о пројекту који је морао бити 
постављен на  „Јутјубу“. Веома сам захвална својој разредној, ученицима наше Гимназије, 
другарима и свима који су ми изашли у сусрет, погледали и лајковали мој видео, јер ми је то 
обезбедило додатне поене у оценивању четворочланог жирија. Следећа фаза такмичења је 
била презентација пројекта и одговарање на питања оцењивача.  
   Неколико дана касније, уследила је велика онлајн церемонија; када сам чула да сам 
освојила златну медаљу, нисам могла да верујем. 

Од малих ногу животна средина ми је била веома важна, те сам желела да својим 
софтвером допринесем смањењу проблема загађења. Пројекат представља програм који 
препознаје који  отпад је погодан за рециклажу и волела бих да мој софтвер буде користан 
члановима домаћинстава, али и великим компанијама које би брже и ефикасније сортирале 
свој отпад. Софтвер ће се тек дорађивати, а његова коначна верзија требало би да буде 
завршена до априла. 

Свој софтвер бих волела да поклоним својој Србији, али и целом свету, јер само уједињени 
можемо да спасемо Земљу и зауставимо загађење. Планета Земља је наш дом и треба је 
чувати и неговати како бисмо сачували будуће генерације и читаво човечанство. 
 

• Јана Драговић је овогодишњи добитник Светосавске награде за изузетно 
постигнуте резултате на међународним такмичењима из више предмета. 
Награда је уручена од стране Министарства просвете, науке и технологије. 
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Током прошле године, Ива Милетић је постала 

студент Future leaders exchange програма што јој је 
омогућило да проведе једну годину у САД-у.  Као 

дугогодишњи волонтер, ове године освојила је 
награду за најбољу волонтерску причу коју додељују 
Млади истраживачи Србије. Такође, пласирала се у 

полуфинале High School Case Study такмичења у 
организацији Факултета организационих наука и Case 

study клуба. Недавно, ова млада и перспективна 
девојка постала је члан Европског парламента младих 

Србије. 
 

 
 
 

 
 

Ива Симоновић, ученица природно-математичког 
смера Гимназије, од августа 2020. је чланица 

УНИЦЕФ-овог Омладинског одбора. Одабрано је 14 
младих из целе Србије, узраста од 14 до 24 година, а 

Ива је тренутно једини члан из топличког округа, али 
и први члан из Куршумлије. Наредних годину дана, 
до истека мандата, Ива ће радити у одбору на јачању 
гласа младих о темама које их занимају, брину или 

које желе да унапреде и промене у својим срединама . 
Због епидемиолошке ситуације, сви досадашњи 

састанци одбора одржани су онлајн.
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Такмичење талентованих 
 

На такмичењу талентованих је учествовала   Ива Ђорђевић, ученица 
прве године. Ива се опробала на пољу биологије и њен рад носи назив 

„Рибљи свет Топлице и Косанице“.  Освојила је треће место на 
регионалном такмичењу. Због новонастале ситуације такмичење није 

одржано у Нишу већ онлајн.   
 
 

 
 

Такмичење у беседништву 
 

Ученица трећег разреда Гимназије у Куршумлији, Петра 
Радивојевић својила је треће место на Реторијади, надметању у 
беседништву за ученике средњих школа, које је по други пут 
организовало Удружење љубитеља уметности „Филарт“ из 

Прокупља. 
 
 

 
 
 

Фестивал „Вече народних песама“ 
 

Милан Јовановић, ученик другог разреда, се такмичио на 
фестивалу “Вече народних песама“ у Прокупљу. Освојио је 

1.место за соло певање  и 3.место за извођење на хармоници. 
 
 
 
 

 
 

Такмичење у Иванову 
 

Ученик другог разреда, Немања Радосављевић је освојио 
другу награду на међународном такмичењу у Иванову у 

категорији млађих јуниора где је изводио композицију на 
хармоници. 
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  Мој спорт, моја прича. 
Теквондо сам почела да тренирам још са 6 година, а сада имам 
пуних 16, може се рећи да се овим спортом бавим цео свој 
живот. 
Својим трудом, жељом и напором успела сам да се пласирам на 
Европско првенство за кадете у Шпанији. Било је незаборавно 
искуство. 
Та жеља за успехом се не гаси, само се све више и више 
распламсава. 
Не могу описати осећај када сам постала првакиња државе као кадет. 
Тај осећај је био прелеп и тада нисам била свесна да ће ми бодови са 
тог такмичења пружити прилику да се пласирам на Европско 
првенство.  
Верујте у своје жеље, осмех на лице и никада не одустајте. 

 
Изјављује Ана Марија Живковић 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Женски рукометни клуб Младост из 
Куршумлије је у полусезони заузео 

прво место на табели. Многе препреке 
попут повреда,старијих противника 

нас нису зауставиле да идемо ка циљу. 
Напорно радимо јер нас у априлу чека 

јака конкуренција. Циљ нам је да се 
пласирамо у супер Б2 лигу. 

 «Ми смо млада екипа која без обзира 
на све препреке стиже до циља.» 

 
Изјављује Ива Ђорђевић 
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Наше акције 
 

Ученице наше Гимназије током претходне године покренуле су свој волонтерски тим 
"Еxито". Две Иве, Јана и Катарина поделиле су своје амбиције за волонтеризам и активизам 
са чак 30 младих, вредних људи. Чланови тима су претежно гимназијалци, али остварили су 
сарадњу и са осталим школама из Куршумлије, али и других градова Србије. 
 
Током 2020. године, чланови Еxито тима спровели су четири "Шта нам тешко" акција. 
 
1. Посибилити сајам 02.10.2020. -  Са циљем да младима укажу на све могућности које наш 
град нуди и омогући свима да пронађу себе и свој таленат, Еxито екипа је организовала 
"Посибилити сајам". На сајму су изложене све могућности за младе које нуди наш мали град 
и то у виду штандова. Неки од штандова су: музички. спортски, драмски, волонтерски, 
књижевни, ликовни... Млади су на штандовима могли да се забаве, сазнају нешто више о 
својим интересовањима и да се придруже тиму, клубовима или секцијама. 

Иницијатор акције: Ива Милетић (III2) 
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  2. Колоринг школе 18.10.2020. -  Чланови тима желели су да кроз креативну радионицу 
осликавања дрвета  допринесу обнови школског ентеријера. Са жељом да унесу боју и 
креативност у учионицама своје школе, они су осликали чивилуке и учествовали у изради 
канти за отпатке који ће бити постављени у свакој учионици. Постављање крајних продукта 
ове акције омела је епидемиолошка ситуација и прелазак на онлин наставу, те ће они бити 
постављени у свакој учионици у наредном периоду. 

Иницијатор акције: Ива Симоновић (III3) 
 

        
 

  3. Опланети се, рециклирај 19.10.2020. - Постављањем нових садница и канти, кроз ШТА 
НАМ ТЕШКО акцију "Опланети се! Рециклирај!" , Еxито тим је желео да поручи свима 
колико је важно бринути о нашем заједничком дому. Овог пута, чланови тима показали су 
своју бригу о екологији, очистили школско двориште  и поставили канте за рециклажу. 

Иницијатор акције: Катарина Миленковић (II2) 
 

     
 

4. Ново рухо наше школе 11/12.11.2020 - Кроз четврту ШНТ акцију, тим се побринуо за 
екстеријер школе, те су се потрудили да преуреде школско двориште и освеже изглед 
трибина. Млади су током два дана, вредно радили на уређивању и фарбању трибина.  

Иницијатор акције: Јана Вуковић (II3) 
 

     
 

Све ове акције подржане су од стране Младих истразживача Србије, Центра за грађанско 
деловање, Тима42, Емповер-а и Покрета горана Војводине, програма Млади су закон, 

Министарства омладине и спорта Републике Србије.  
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Моја прва љубав, нисам сигурна да ли сам некада осетила баш ту љубав или су то само 
били лептирићи у стомаку када сам видела баш ту једну особу. Можда, и јесам ... Таква се 
дешава само једном, да ли ми се заиста и десила? Да ли се та иста прва љубав може вратити, 
поновити или било шта слично томе? Да ли сте се икада запитали хоћете ли поново бити 
срећни са том истом особом ? Ја јесам. 

Можда док смо још увек деца проживљавамо ствари које не знамо да сачувамо,  можда се 
те исте неће вратити , можда нећемо имати прилике да наш први пољубац буде тако смешан 
и симпатичан.... Није  ни занимљиво да се све деси кад одрастемо , али да ли ћемо се тада 
сећати нечега када смо били мали , да ли ћемо се још увек сећати нашег првог састанка који 
је био у вртићу код оближње школе. Питам се да ли ћу се заправо сећати те особе, волела бих 
да тако и буде. Можда некада једноставно буде касно да се било чега присетимо , али можда 
једног дана када баш ту особу видиш на улици сасвим случајно са својом породицом и 
огромним осмехом на лицу који је некада теби давао... Да ли ће ти бити свеједно или ће ти 
пак бити драго јер је само срећна а тебе некако заборавила... Не знаш ни сам шта те сналази у 
тим тренуцима , али сада уживај. Време је да се опустиш и уживаш у свему што имаш не 
марећи да ли ће се било коме то свидети... Ако упознаш неког кога волиш немој да ту шансу 
пропустиш јер можда се баш та иста више никада неће поновити, никад не можеш бити 
сигуран у то.  

Мени се ето таква једном десила, била је, сигурна сам и незаборавна , али све је то почело 
једног обичног лета од ког као и сваког нисам очекивала ништа, можда сам је тада пронашла 
а ни сама нисам знала да је то она... Можда сам је несвесно изгубила ни не слутећи да је 
можда више никада нећу вратити. Али на грешкама се учи , ја се надам да то није све као 
што је тада за мене изгледало, као једна обична рупа из које нигде нисам налазила излаза.... 
Можда ће се та да је назовем моја особа једног дана вратити и рећи ми да је и она мене 
чекала све ове године. Можда ипак ништа неће бити узалудно када видим осмех на његовом 
лицу, име му нећу навести јер сви врло добро знају ко је то , да баш та једна особа због које 
ме лудило и даље није прошло, да ли ће ? Не замерите ми друштво на овим глупостима све се 
десило с једним великим разлогом за који ни ја не знам повод. Иако можда ниси више тако 
близу мене ја се надам да си добро, и ако ово будеш читао знам да ћеш се смејати и да ће ти 
све ово бити смешно , али веруј ми и мени је, и немој да се наљутиш јер ти нисам споменула 
име , знам да то никад ниси волео ... Али ево и после оволико дугог времена колико је 
прошло, сећам те се , и видим те , сваког пута са осмехом на лицу а то ми је једино било 
важно, ви остали који још увек нисте пронашли своју прву љубав, не морате трагати за њом 
сама ће вас наћи, али само немојте да је пропустите, као што сам ја своју, а ти та једна особо 
која си још увек тако посебна , волим те и чувај се . 

Можда баш у оним тренуцима када нигде не видите излаз потражите за том једном особом 
која је можда ето баш та , ваша прва права љубав. 

 
 
 
 

 
~Љубав~  

на различитим 
језицима 
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Ближи се први септембар, али је другачији од оних претходних. Силазим низ степенице 

пуна среће , али и страха. Нова школа, ново окружење, друштво. Да ли ће бити тешко? Да ли 
ћу стећи пријатеље? Сва ова питања су чинила да будем збуњена.  

Брзо је прошло упознавање, први час  затим други и све тако редом, учили смо, дружили 
смо се док се два месеца касније није појавило нешто што нам је свима пореметило живот. 
Појавио се нови корона вирус, који ће врло брзо паралисати свет. Најпре нисам била 
уплашена. Вирус је био у Кини, а Кина је далеко. Сматрала сам да нам вирус не може 
наудити и мислила сам да смо безбедни. Убрзо, ствари су се промениле. У школи су почели 
да нам дају упуства да будемо опрезни, да редовно перемо руке.  

У марту 2020. долазе вести којих сам се највише бојала. Проглашено је вандредно стање. 
Затворени смо ! Суочили смо се са невидљивим непријатељем против кога немамо средство 
одбране. Нема школе, нема кафића, нема дружења. Цео свет је паралисан. Била сам јако 
уплашена и имала сам разлога за то. Најпре сам највише стрепела за сестру која је у то време 
била у Америци, затим за породицу, али и за пријатеље.  

Настава је почела да се одбија онлајн. Постало је теже. Недостајали су ми људи, 
недостајали су ми професори, недостајало ми је школско звоно. Највише ме је нервирала 
неизвесност шта ће бити сутра.  

Поново је дошао први септембар. Овај септембар је био специфичан по маскама, седимо 
сами у клупи, не излазимо често из учионице, раздвојени смо на две групе. Цела ситуација је 
оставила велики печат на мене, али и празнину. Цео свет као да је стао. Тешко је вратити се 
на стари режим живота, али надам се да ћемо успети. Не можемо заборавити на невидљивог 
непријатеља, али морамо и да се дружимо јер је контакт са људима најбитнији.  

Останимо одговорни јер свако од нас жели да се што пре ово заврши. Ако смо издржали 
седам месеци, издржаћемо колико год је то потребно.  
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Драги Деда Мразе, 
 
Пишемо ти ово писмо, 
Можда твој одговор заслужили нисмо, 
Обећавамо да ћемо добри бити, 
И да ћемо ове године стварно учити. 
Ми смо из куршумлијске Гимназије, 
одељење IV-3, 
Бар по једну жељу имамо сви. 
 
Фармацију жели да упише Нина, 
да нам под језик даје нитроглицерина. 
 
Ема да суди, по закону 15, члан 25 
Жели да упише Правни факултет. 
 
Вања такође жели да буде правница, 
Јер у правди не постоји граница. 
 
Галами је узор професор Пава, 
Жели да упише електронику јер је то 
страва. 
 
Фон је можда добар избор за Милоша, 
Живкиног лава, 
али ипак он се мисли 'можда су боља 
права' 
 
Таса и Меги, Гаши и Шојка 
За алкотест није важна бројка, 
Судиће и хараће овим градом, 
Таса прашта, Меги хапси редом. 
 
Сања и Бојана су такође будуће 
припаднице МУПА, 
И оне ће бити део куршумлијског СУПА. 
 
Натали је излазак заменила за учење, 
Математика је за њу превелико мучење, 
Риџбек чека, текила зове 
Али електроника има задатке нове... 
 
Александра хоће да буде попут детектива, 
део ЦИА, БИА колектива. 
 
Вељко жели Филозофски факултет 
Да нам терапије свима даје, 
И у школи деци психологију предаје. 

Ђорђе и Аца за електронику спремају 
задатке, 
Траже решења и поступке кратке. 
 
Анђела хоће пословну информатику, 
На Економском факултету, 
Жели да буде програмер са Микијем у 
дуету. 
Са њима и Алекса хоће да буде, 
Да спреме пријемни баш се труде. 
 
Вежба математику сваког дана, 
ЕТФ или електроника, двоуми се Јана 
Полагаће и једно и друго, 
Да спреми пријемни њој бар не треба дуго. 
 
Чупка и Лацко вежбају цртање за своју 
матуру, 
Њихова жеља је да упишу архитектуру. 
 
Филип, Јелена и Миљана имају доста мука, 
Тежак је пријемни за 
Факултет организационих наука. 
 
Са епруветама, у свом стилу 
Марко замишља себе у белом мантилу. 
Да разне експерименте прави, 
Жели биохемијом да се бави. 
 
Тања вежба добијање хлороводоничне 
киселине, 
Пријемни њу баш брине, 
У свесци задатке пише и брише 
Чисту хемију жели да упише. 
 
Милена ће зграде да нам диже у висину, 
јер је њена жеља да упише грађевину. 
 
Спидер и Данило тајанствени остају, 
За њихове жеље сазнаћемо у мају. 
 
Заједничка жеља свих нас, 
Јесте да нам свима буџет даш, 
Да свако од нас упише шта жели, 
Оно што смо одувек маштали и хтели. 
Пре свега стрпљење да нам даш, 
И разредна да нам оправда сваки час. 
Желимо да пријемни сви разбијемо, 
И после тога да прославимо и да се 
напијемо. 
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Природу нисмо наследили 

већ позајмили 

  
Куда овај Свет води? 
Како ће се све ово завршити? 
Чему можемо да се надамо 
када је шума све мање? 
Једино што нам остаје јесу депоније. 
  
Када се осврнем око себе, 
видим шумска стабла 
како као шахофске фигуре падају. 
Људи нису свесни 
да природу уништавају. 
  
Животиње беже 
јер немају склониште. 
Асфалт им шкоди 
јер се на њега не могу прилагодити. 
Дакле, живот им неће бити дуг 
ако написте свој мали шумски круг. 
  
Мутне реке лагано теку. 
Ставиле су шминку неку. 
Окачиле накит и ставиле парфем јак. 
У хидроелектрану иду управо сад. 
  
Аутомобили, само се гмижу. 
Ништа тиме добро не постижу. 
Горива много потроше, 
а облак дима у висине оде. 
Због тога нам се јављају страшне 
непогоде. 
И људи никако да схвате 
да и фабрике много штетног гаса 
испусте. 
Од толиког дима 
Створила се једна опна, 
не толико фина. 
До глобалног загревања доводи, 
а дебели лед хоће да отопи. 
  
 

 
 
 
 
 
Рециклажа је веома битна 
али код нас, у Србији, 
још увек је ситна. 
Одвајати папир од флаша, 
није тешко, 
само немојте заборавити нешто. 
Ако се биоразградиво не одвоји, 
то се у метан претвори. 
Он је штетан гас 
Који има утицаја на све нас. 
 
Ако се не осврнемо и кренемо 
да мењамо ствари, 
уништићемо баш оно, што 
природи дугујемо, 
јер природу нисмо наследили 
већ позајмили.     
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                                     HISTORY: St Sava 
 

Imagine a person with great many hobbies: a  prince, monk, writer, diplomat, bishop and a holy  
man. Our story covers an interesting life of Saint  Sava. He was an important figure in the Serbian  
Orthodox Church but also education of the time.  

At a very young age Rastko Nemanjic became the  prince of Hum. There he learned how to rule.  
Rastko was not interested in throne and fame. He  decided to travel to Mount Athos and become 
a  monk. Since then he has been know as Sava – later  St Sava. In 1198 his father Stefan 
Nemanja founded  Hilandar, the only Serbian monastery in Athos.  

In 1219, Sava Nemanjic won a diplomatic victory  and Serbian Orthodox Church was created. He  
became the first Serbian archbishop. He was very  good at organizing church and church laws. 
This  was important because churches and monasteries  were centres of education at the time.  

Later in his life he went as a pilgrim to the Holy  Land in 1229 and 1234. He visited Palestine, 
Egypt,  Armenia and the Byzantine Empire. While in  Palestine he set foot in Mar Saba, a 
monastery  founded by his namesake, St Sabbas.  

Today, St Sava is the protector of churches, families  and schools. He is also called “Enlightener” 
and he  wrote the first Serbian hagiography - Life of St  Simeon, his father. There are many myths, 
tales and  legends about St Sava and they are known to the  people from the whole region.  

A magnificent church dedicated to St Sava is in  Belgrade. It is one of the largest church buildings 
in  the world and it stands on the hill where relics of St  Sava were burnt in 1594. The construction 
began in  1930 and the main building was completed in 2004.  

                                       
1. Read the article and match labels 1-5 with  
photos A-E  

1 ⬜ St Sava  
2 ⬜ Hilandar Monastery  
3 ⬜ Hagiography of St Simeon  
4 ⬜ Church of St Sava  
5 ⬜ Mar Saba Monastery  

2. Read the article again. What happened at  
these times?  

1 in 1198 4 in 1594  
2 in 1219 5 in 1930  
3 in 1229 and 1234 6 in 2004  

3. Work in pairs. Would you like to visit  
Hilandar? Why? Why not?  
4. Work in pairs. Create a quiz about other  
important events in your country. Use  notes 
below to help you.  

This person became   
king/patriarch/president in ...  
This war happened in ...  
This person invented... in the century. 
The king died in...  
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Савиндан — День Святого Саввы, День духовности, День школы в Сербии - 27 января. 
История и особенности праздника в...  

Святой Савва (Saint Sava, сербск. Свети Сава) — самый почитаемый святой Сербии, 
основоположник автокефальной Сербской православной церкви. Святой Савва был младшим 
Сыном великого жупана Сербии Стефана Немани, его мирское имя было Растко.  

Дата рождения Святого Саввы точно неизвестна, обычно называется 1175 год. Подростком 
он бежал на Святой Афон и постригся в монахи, получив имя Савва. Через несколько лет его 
отец отрекся от престола и также постригся в монахи. На Святом Афоне они вместе основали 
монастырь Хиланадр.  

Святой Савва добился независимости Сербской православной церкви и в 1219 году стал ее 
первым архиепископом. Возвращаясь из Иерусалима через Болгарию, скончался 14 
Января1235 года и был захоронен в болгарской столице Тырнове. Его племянник, сербский 
король Владислав, зять болгарского царя Асена, годом Позже перенес его мощи из Тырнова 
в монастырь Милешеви.  

Мощи святого Саввы оставались там до 1594 года, когда Синан-паша вывез их оттуда в 
Белград, где и сжег их 27 апреля 1594 года на Врачаре. После освобождения от турецкого ига 
сербский народ и православная церковь решили воздвигнуть на этом месте Храм СВЯТОГО 
Саввы (Cathedral of Saint Sava, сербск. Храм Светог Саве) — самый большой на сегодня 
православный храм в мире — в знак памяти и благодарности за все, что святой Савва сделал 
для своего народа и церкви.  

День святого Саввы празднуется Сербской православной церковью 27 января (14 января по 
Юлианскому календарю).  

Праздник Святого Саввы — Савиндан, отмечается как школьная «слава» — День 
духовности, День школы — во всех школах Сербии и Республики Сербской в составе Боснии 
и Герцеговины и является для учащихся выходным днем.   

Главные празднества традиционно проводятся в белградском Центре святого Саввы: концерт 
звезд эстрады, награждение лучших учащихся, студентов, учителей, преподавателей и 
других Видных общественных деятелей, внесших немалый вклад в области образования и 
просвещения.   
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1.Енклитике након интерпункције         
 

Она, његова сестра, је рођена...      Правилно:  Она,његова сестра, рођена је ... 
 

ОПИСМЕНИ СЕ! 

2.Пар≠неколико 
 
Пар пута сам јој рекао...   Правилно:   Неколико пута сам јој рекао... 

3.У вези тога 
 
Причали су у вези тога.   Правилно:   Причали су у вези с тим. 

4.Обзиром да 
 
Обзиром да је то решено.  Правилно:  С обзиром на то да је то решено... 

5. Итекако 
 
Итекако си у праву.   Правилно:  И те како си у праву. 

6. Писање наводника 
 
Хала “Чаир“   Правилно:  Хала „Чаир“ 

7. Писање запета 
 
Марко и његов брат, дошли су...   Правилно: Марко и његов брат дошли су... 

8. Број + генитив 
 
Два паса/пет пса    Правилно:  Два пса / пет паса 

9. Мешање акузатива и локатива 
 
Унето у дневнику.     Правилно:  Унето је у дневник. 

10. Глагол требати 
 
Требам да размислим.    Правилно:   Треба да размислим. 
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Драма филм 
 

 Five feet apart 
 The fault in our stairs 
 Ice 1,2 
 Clouds 
 Close to the horizon 
 Scent of a Woman 
 Feel the Beat 
 Јесен самураја 

Научна фантастика 
 
 The maze runner 1,2,3 
 Divergent 
 New Moon 

Комедија 
 

 Expelled 
 Big Mommas: Like Father, 

Like Son 
 DUFF 
 Forrest Gump 
 New York Minute 
 What a Girl wants 
 Sydney White  
 The parent trap 
 We’re the Millers 
 Blended 
 Big Daddy 
 Meet the parents 1,2 
 She’s the Man 
 Life as We Know It 
 Spy 

Мистерија 
 

 Enola Holmes 

Романтика 
 

 Rich in love 
 Me before you 
 Brimming with Love 
 Mamma mia 

Трилер 
 

 Contratiempo 
 Chaos 
 Клопка 

Akcija 
 

 The Fast and the Furious 
 The Town 
  Mission: Impossible-Ghost 

protocol 
 Live free or die hard 
 From Paris with Love 
 Premium Rush 

 

Нешто за прочитати 
 
Накривљена кућа- Агата Кристи 
Ноћна школа- К.Џ. Доерти 
Дивергентни; Побуњени;Одани- Вероника Рот 
Најбоље од мене-Николас Спаркс 
Амор Делирија-Лорен Оливер  
Грешка у нашим звездама- Џон Грин 
Ана и француски пољубац-Стефани Перкинс 
Демијам-Херман Хесе 

К 
Њ 
И 
Г 
Е 
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Професор: Где се јавља гром? 

Ученик : У коприве 

 

Проф. географије: Где се јавља роса? 

Ученик: Ено је кући, седи моја баба Роса. 
Проф. географије: А како се јавља слана? 

Ученик: Када се покупе сви кликери. 

 

Проф. географије: Шта су 
периодични ветрови? 

Ученик: Час их има, час их 
нема. 

Разредна: Какве часове 
имате сутра? 

Ученик: Никакве. 

Проф. географије: Где 
се налази степа у 

Србији? 

Ученик: На врх државе. 

Професор: Ово ти одговарање не 
ваља. Питам се само што си се 
јавио. 
Ученик: Питам се и ја. 

Проф. физике: Тело је обешено о уже. 
Ученик: Је л' остаде живо? 

Професор: Докле ћеш више да питаш да изађеш до тоалета? 

Ученик: Док не завршим средњу школу. 

Проф. српског: Каква је 
ово реченица на табли? 

Ученик: Дугачка. 

Ко је сутра редар нека 
обрише ТВ. 

Група за физичко васпитање 
Ученик: Људи, придужите се па да играмо. 

 

 

 

ХАХА 



 


