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Арго Арт је школски часопис настао 1995.године.
Часопис је покренут на иницијативу ученика. 
Настао је у жељи за промоцијом ђачких радова,
признања, али и забавних игара.
Име школског листа последица је упоредо схватања
нашег рада и поустоловног тражења старогрчких
јунака који су пловили на лађи Арго до златне
Колхиде.
„Златно руно“ ка коме ми пловимо оловкама, уместо
веслима садржано је у речи Арт (уметност) и
сведочи нашем растојању да стварамо по начелима
уметности и улепшавамо часопис.

Некада давно

~Редакција~

~Снежана Радоичић
~Магдалена Драговић
~Јана Вуковић

~Проф. Јасмина Рочкомановић

~Даница Леповић
~Јана Драговић

~Ива Ђорђевић

Арго Арт слави 25.
рођендан

25

~За време недеље србистике Филозофског
факултету у Нишу ученице Магдалена

Драговић и Јана Вуковић су презентовале
Арго Арт путем zoom апличације.
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Републичка такмичења 

 
У недељу, 23.5.2021 на Филолошком факултету у Београду одржало се републичко 

такмичење-Књижевна олимпијада. На такмичењу је учествовало преко 200 ученика из свих 

делова Србије. Упркос великој конкуренцији Гимназији је пристигла још једна диплома. 

Милена Вучковић,ученица четврте године, постигла је огроман успех освојивши 2.место. 

Тиме је показала да наш град, без обзира што је мали, поседује квалитетне и најбоље 

ученике. Поред напорног рада било је времена за дружење и стицање пријатељстава.  

 

    

 

             Републичко такмичење из математике одржало се 23. маја. 

Због  епидемиолошке ситуације, такмичење се одржало у четири 

града: Београд, Нови сад, Крагујевац и Ниш.  За решавање задатака 

ученицима је било дозвољено четири сата. Иако звучи да је то 

превише времена за решавање пет задатака, али није. Ученик друге 

године, Ђорђе Ристић заузео је 4. место такмичивши се у Нишу. 

 „За мене је такмичење прошло одлично и боље него што сам 

очекивао. Постигао сам 49 поена. Нажалост, нисам освојио једно од 

прва три места, али ја сам задовољан. Захваљујем се проф. Ивану 

Павловићу који ми је помогао око овог такмичења, мојој проф. 

Јовани Шејић и бившим проф.  Маријани Ђокић и Ивани Радоичић  

 

 

 

 

 

 

Републичко такмичење из физике одржано је 23. и 24. 

априла у Првој крагујевачкој гимназији у Крагујевцу.  Филип 

Костић, ученик IV3 , позван је на такмичење у БЕТА 

категорији. На такмичењу су учествовали ученици из Србије, 

Републике Српске и из Косовске Митровице. Од 98 учесника 

Филип је заузео 30.место у републици. На територији школске 

управе Ниш заузео је четврто место и једини је из Топличког 

округа. 
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Наше ученице учествовале су 27. априла 2021. године на 52. Окружној смотри рецитатора у 

Блацу, под слоганом "Песниче народа мог". Такмичили су се ученици основних и средњих 

школа све четири општине Топличког округа. Под менторством проф. Јасне Спасојевић, 

ученице наше школе оствариле су завидне резултате.  

Друго место у категорији средњошколског узраста освојила је ученица Петра Радивојевић 

(III3), док је треће место припало ученици 

Снежани Радоичић (II3). На такмичењу су 

такође учествовале Јана Милисављевић и 

Ратка Чарапић, ученице трећег разреда и 

Маша Савић, ученица четвртог разреда. 

Програм је водио глумац Срђан Живковић 

Сиђа, а жири су чиниле Мирјана Бојанић 

Ћирковић, доцент доктор на Филозофском 

факултету у Нишу на департману за 

Србистику, Тијана Петровић, дипломирани 

глумац и Славица Павличевић, професор 

разредне наставе и директор Народне 

библиотеке ”Раде Драинац” у Блацу.  
 

 

 

 

Хуманитарна организација “Нађи Раула” из Ниша уз помоћ 

Научно-технолошког парка и Јована Милића организовала је 

традиционални Форум младих научника.који је одржан 21, 

маја на платформи Нађи Раула. Ученица Гимназије, Јана 

Драговић била је један од шест говорника.”Млади таленти-успех 

и изазов” била је главна тема коју су говорници обрађивали. 

Такође се говорило о важности подршке, помоћи, литературе… 

Гимназија је веома поносна на нашу младу научницу, Јану која 

је за време школовања постигла изванредне резулате. Јана је 

понос Гимназије. 
 

 

 

 
 

Новакова фондација и Новаков тениски центар организовали 

су турнире у тениском центру “Новак Ђоковић” у Београду. 

Ива Милетић,ученица трећег разреда,  волонтирала је за 

време турнира. Током волонтирања усвојила је нове вештине и 

знања, али и стекла предивна искуства . На овим дешавањима 

присуствовало је много волонтера што јој је омогућило много 

нових  познанстава. Крај маја Иви ће остати у лепим сећањима 

јер је упознала нашег првака тениса, Новака Ђоковића. 
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Друштвене неједнакости и стратификација у филму Титаник 
 

У данашњем времену, филмови су најчешчи вид забаве савременог човека, али са 

друге стране они приказују различите аспекте људског живота, те могу бити изузетно 

поучни. У филму Титаник  Џејмса Камерона из 1997. године је експлицитно обрађена тема 

друштвене неједнакости, као и стратификације на броду.  

Појам друштвена неједнакост означава друштвену условљеност која се испољава у 

виду неједнаких шанси појединаца да дођу до најважнијих ресурса, док је стратификација 

посебан вид неједнакости који се односи на хијерархијско груписање људи према количини 

важних ресурса које поседују.  

Први сусрет са овим појмовима у филму дешава се током уласка путника у брод. 

Богати су сматрани интелигентима и префињенима, док је стереотип о нижим класама да 

имају проблеме са здрављем, да су недорасли и да се њихов живот своди ни на шта друго 

осим провода. Елита и економски стабилни путници на брод улазе без икаквих проблема, без 

икаквих прегледа, и то са псима, а када се на пут укрцавају сиромашни, они чекају у 

редовима како би било процењено да ли су дорасли уласку на тако луксузни брод.  

Осликавање друштвене неједнакости јавља се током целог филма, највише у односу 

главних ликова. Роуз и Џек потичу из различитих друштвених класа, те положај Роуз у 

друштву, њене обавезе и манири, не би требало да јој дозвољавају да буде са особом као што 

је Џек. Међутим, она одбија терет који јој наноси класа и конвенционализам друштва чијег је 

члан, те бира љубав. Упркос свему, она постаје жртва друштва, те временом и одвојена од 

Џека.  

Ипак, у сценама које Џек и Роуз проводе заједно, јасно се види разлика живота који 

воде сиромашнији у односу на богати слој друштва. Док се сиромашни забављају, без 

устручавања и осуда, друже, богати су уштогљени, конзервативни, не мислећи на добар 

провод, већ на промоцију свог богатства и статуса у друштву.  

У сусретима Кала, Роузиног вереника, и Џека, може се приметити нетрпељивост 

између класа, односно супериорност богаташа. Кал, надмен и покондирен, у пар наврата 

осуђује и охоло вређа Џека, посебно када му у једном тренутку говори да “да изгледа 

одлично, скоро као прави џентлмен”, индиректно наглашавајући да Џек никада то неће бити 

јер нема новца. 

Када брод задеси несрећа, број чамаца за спасавање је много мањи од броја путника, 

те се отприлике може спасити само половина. Стратификација се примећује у разговору Роуз 

и њеног изабраника Кала, када Роуз са очајањем у гласу закључује “да ће половина брода 

умрети”, док јој вереник одвраћа речима да “она боља половина ипак неће”, мислећи да ће у 

чамце ући елита са брода и они који су економски јачи. Они који су путовали као “обични 

путници” чекали су на нижим спратовима брода, како би се богаташи без сметњи укрцали, 

што можемо видети док Роуз силази чамцем у море, посматра богаташе на врху, а затим све 

сиромашније слојеве како се чамац спушта, те одбијајући оно што јој је друштво наметнуло 

одлучује да скочи и не напусти Џека.  

Додатни извор из кога сазнајемо о стратификацији на Титанику је студија спроведена 

у Великој Британији о преживелима, али и страдалим у несрећи. Из табеле која је дата, може 

се заклључити да су на броду спасена сва деца која су припадала првој и другој класи, док је 

у трећој класи спасена само трећина. Што се тиче жена, већина припадница лепшег пола из 

прве и друге класе, али и посаде брода била је спасена, док ни половина жена из треће класе 

није успела да побегне из хладних вода Атлантика. Са друге стране, фокус спасилаца није 

био на мушкарцима, већ на женама и деци, те се може приметити мали проценат преживелих 

мушкараца. Из прве класе спасена је трећина, петина посаде брода, и нешто више од осам 

процената друге класе. Трећа класа мушкараца преживела је са уделом од око шеснаест 

процената, што се може објаснити њиховом издржљивошћу и снагом да претрпе хладноћу. 

Све у свему, из датих података може се закључити да шанса за спасавање путника није 
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потицала од природних закона према којима су сви људи једнаки и имају иста права на 

живот, већ на друштвеној условљености која заправо представља да у друштву постоје 

одређена писана и неписана правила која неким појединцима олакшавају, а некима отежавају 

приступ важним ресурсима. 

Друштвена неједнакост и стратификација су главни разлози због којих су са Титаника 

спасени путници који су били имућнији. Титаник, као филм, нам осликава свакодневницу у 

којој се налазимо, а то је да економски статус одређује човекове улоге, али и предности у 

друштву. Егалитаризам, идеологија која се залаже за остваривање политичке и економске 

једнакости међу људима, треба да нам буде узор да поштујемо једни друге без обзира на 

неједнакости које нам прописује друштво, јер сви смо ми људи са истим правима на живот и 

приступ ресурсима.  

Јана Драговић IV3 

 Проф. Јасмина Дељанин 
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*Одсек за славистику Филозофског факултета у Новом Саду обележио је 60 

година постојања. Тим поводом је ораганизовао преводилачки, литерални и ликовни 

конкурс где су ученице Снежана Радоичић и Даница Леповић учествовале доле приказаним 

радовима и зауврат примиле захвалнице. Ученицама током овог конкурса  професорка 

српског језика и књижевности Јасмина Рочкомановић је пружила подршку. Захвалнице су 

испуњене прелепим посветама и фотографијама. 

 

Русија мојим очима 
 

Страшно ме замара да чекам неког Бајагу испред Баљшој театра и зато вас водим кроз 

лавиринт сопствених пречица по Русији. Чувена не само по површини добрих душа, него и 

по највишим женским потпетицама. Пошто сте ви само туристи, засвирајте Шостаковичеву 

сонату, обујте шта вам драго, и 'ајмо!  

Не брините, ово није станица Астапово. Слободно изађите из воза. Када пас Лајка 

залаје, чућете упутства за обилазак ове земље. Морате се одмах изути, како бисмо 

препливали ,,Лабудово језеро". Лабудово ће послужити само као загревање, јер вас након 

њега чека најдубље језеро на свету - Бајкалско! Након четири стотине метара обратиће вам 

се ,,Руслан и Људмила". Припремите очи за сјајна светла Јермитажа! Ако не знате којим ћете 

тргом, ви одаберите Црвени.  

Младићи, ово место је идеално да запросите даму најлепшим Златним прстеном, а 

затим можда приредите и венчање! Можда и није идеално уколико нисте за пешачење, јер је 

овде обичај да новопечени брачни пар одмах након церемоније крене у обилазак града. Ако 

ништа, вероватно ћете овде у Русији видети више венчаница за недељу дана него што бисте 

негде за цео живот. Младићи, такође је врло вероватно да ћете овде пронаћи сродну душу, 

јер је много више жена него мушкараца! Девојке, чувајте своје изабранике, кажу да су 

Рускиње најлепше жене на свету! Можда ће неку од вас назвати ,,Капетановом кћи" због 

ваших шињела Гогољеве марке. Но, добро је што сте сви понели топлу одећу, осим уколико 

не желите да се сунчате у купаћим костимима на снегу.  

Следи вечера. Не брините за новац, Руси увек кажу да је боље имати 100 пријатеља, 

него 100 рубаља. Приметили сте да људи у вашој околини не брину да ће сутра закаснити на 

посао, јер њихову седмицу ионако чини само петак, и то седам пута! За пиће ће вам сви 

препоручити квас или компот. Ја саветујем да не пропустите чувене руске палачинке! Можда 

вам у неком од московских ресторана одгонетну енигму која гласи ,,Како постати 

милијардер?", јер овај град има највише милијардера по глави становника у свету!  

Драга децо, уколико сте одувек желели кућног љубимца, овде се можете дружити с 

медведима! Потражите тетрис, можда и најзанимљивију играчку 20. века, јер је њено 

порекло баш овде, у Русији! Вашим другарима одавде понесите Матрјошке. 

Ах, ево Бајаге! Каже да Москва тоне у сан на минус двадесет и шест. Сада вас, 

нажалост, остављам! Изгледа да је и он мене чекао, али ја нисам Тамара. Можда је помислио 

да сам ја Тамара Носова, а ја сам само желела да одем у Баљшој театар. Није ни важно, јер ви 

ћете сигурно пронаћи излаз из овог прелепог лавиринта и сами. (Иако знам да ви то ни не 

желите, јер ко још бежи од овакве лепоте?) 

 Снежана Радоичић II3 
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Русија мојим очима 
 

Највећа је на свету, 

Сви су за њу чули, 

Русија се она зове  

И на два континента простире. 

Хајде послушај још неке њене одлике. 

 

Њен центар је Москва, 

Где Црвеним тргом шета пуно туриста. 

С друге стране је храм Василија, 

Прелепих купола. 

 

Санкт Петербург има пуно знаменитости, 

Једна од њих је Бронзани коњаник. 

Зграду плаве боје свако познаје, 

Ермитаж се она зове. 

Код Петровог двора многобројне фонтане 

можете видети 

И прелепе фотографије усликати. 

 

Први корак у свемир њихов беше  

Када Лајку послаше. 

Такође Месец Гагарин је посетио 

Где заставицу Русије ставио. 

 

Када је у питању путовање, 

Руси се метроом превозе, 

А понекад и маршутке користе. 

 

Сваки Рус капу носи, 

Шубара, њено име тако гласи. 

Ако идеш тамо, добро се обуци 

Јер те хладноћа може тешко утући. 

 

 

Недељу дана пре Великог поста  

Руси Масленицу славе. 

Тада само палачинке праве, 

А такође и лутку пале. 

Зиму они испраћају, 

У игри и весељу 

Пролеће дочекују. 

 

Руси без чаја не могу. 

Кад' у самовару кључ се чује, 

У шољицама травке чаја се броје. 

Такође вотку они много воле, 

А и од пива не могу да одоле. 

 

Руси 'место сира творог праве  

И у сирники воле да га ставе. 

Од цвекле чорбу кувају, 

Боршц, тако је они именују. 

 

То је земља зиме 

Где се леде водене површине. 

По леду даме да клижу воле, 

А посебно пируете да изводе. 

 

Руска петорка прошлост обележише. 

Сада познати звук руске музике 

На балалајки извире.  

 

Ремек-дела Толстој и Достојевски 

ствараше, 

А Јесењин и Пушкин прозом се бавише. 

 

Овим хладним царством  

Сада Путин влада, 

Одржава га величанственим 

И чува од заборава. 

 

Даница Леповић II3  
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  Роль образования в жизни человека  

Какова роль образования в жизни человека? Каких людей считают 
образованными и для чего так необходимо получить образование? Наверное, эти 
вопросы волнуют каждого человека на определенном этапе его жизни. Многие 
знают, что нужно обязательно получить образование, но не все отдают себе отчет 

для чего.  

Образование – это, в первую очередь, престиж. Исторически сложилось, что к 
умным, образованным людям в обществе относятся с большим уважением, чем к 

невеждам, не проучившимся ни одного дня. С образованным человеком 
интереснее общаться, он может поддержать любую беседу, поделиться своими 
мыслями и соображениями на разные темы, что, несомненно, не может не вызвать 

одобрения в кругу его друзей и знакомых. Часто по телевизору или в интернете 
мы видим выступления публичных людей – тех, кто получил достойное 
образование и заслужил свое положение в обществе. Согласитесь, неприятно 

было бы услышать от человека, занимающего почетный пост, представляющего 
нашу страну на международной арене, неправильную, неграмотную речь. Именно 
поэтому, чтобы получить ту должность, которую они хотят, некоторые люди 

тратят большую часть жизни на получение достойного образования.  

Образование – это владение знаниями, умение ими распоряжаться, что помогает 
людям совершать открытия, которые улучшают нашу жизнь. Так, мы не можем 

представить мир без изобретений Альберта Эйнштейна – фотокамеры, 
холодильника; открытий Исаака Ньютона – закона всемирного тяготения, его трех 
знаменитых законов механики, теории относительно движения небесных тел; 

проектов Леонардо да Винчи, хотя и не реализованных при его жизни, но таких 
незаменимых в наши дни - аэроплан, велосипед, парашют, танк. Огромен вклад в 
науку нашего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, объяснившего 

сложнейшие явления физики, химии и астрономии, заложившего основы многих 
исследований и открытий.  

Да, действительно, роль образования для человека в современном мире очень 
велика. Умный, грамотный человек имеет больше возможности для реализации 

своего потенциала, больше возможностей для раскрытия своего таланта. 
Просвещенные люди более успешны и авторитетны, у них широкий круг друзей и 
знакомых, значимый статус в обществе. Ну и не стоит забывать, что 

образованные люди способны на более квалифицированный труд, а 
следовательно, и зарабатывать будут больше чем те, кто не проходил обучение. 

Ана Ђоковић Милосављевић,проф 
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Бескрајни плави круг и у њему звезда 

Наши снови, наде, жеље, циљеви... сви они су део једног невидљивог бескрајног 

круга, који тиња негде дубоко у свима нама и који чека да се у њему пробуди његова звезда, 

а звезде тог круга господарице су идеала, вођства, оптимизма, чежње. 

 Мислим, заправо сигурна сам да свако од нас има свој животни циљ (циљеве) које би 

желео или желела да постигне или чезне за неким или нечим и гаји у себи наду да ће једнога 

дана утолити ту чежњу. Међутим, онда се може појавити нека нова чежња, чежња за неким 

или нечим другим, чиме све дубље и са понављањем улазимо у тај зачарани бескрајни круг 

живота, где оно што нас на почетку чека или прати може нас врло лако испратити или 

напустити на крају.  

Тако, на пример, Вук Исаковић, главни јунак „Сеоба“ Милоша Црњанског чезне за нечим 

надземаљским, односно небеским. Наиме, он чезне за спас и избављење из рата њега самог, 

али несебично и подједнако то исто жели и за своје сународнике. Његова молитва је увек 

иста и увек се понавља, јер је и она део тог бескрајног круга. Вук Исаковић чезнуо је још и 

гајио наду да ће једнога дана посетити Русију, земљу која му је толико била драга срцу. 

Нажалост, ова његова звезда пала је и нестала у води услед ратних неприлика. 

Ово нам сведочи то колико је заправо тај бескрајни круг у нама непредвидив и да у животу 

можемо наићи на различите препреке које нас могу спутати и спречити у остварењу циљева 

свих нас понаособ. Неко из свега тога исплива као победник, а као круну своје победе има 

остварен циљ за собом, а неко, нажалост, поклекне и заврши у тамној страну тог зачараног 

круга који га окружује и не назире излаз.  

Зато, пазимо добро шта желимо и којим циљевима тежимо, како разочарење које би се 

пробудило у нама услед неостварења једног од наших циљева не би убило у нама све остало 

у  шта верујемо, чему се надамо, за чим чезнемо и чему још тежимо. 

Ратка Чарапић, III-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Тања Петровић II2 

 

                  Исидора Тамбурић  II3 
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         Црни ланац 

Знаш ли онај осећај кад се пробудиш у сред ноћи,  јер си поново сањао онај исти сан, 

оне дане када си био - срећан? 

Па осетиш како нешто тако снажно, 

тако болно грли твоје срце... 

Ма колико се ти опирао,  

тај црни ланац те не пушта. 

Обавије се лукаво око твог 

невиног срца детета и попут змије 

шири свој отров твојим венама. 

А онда... Изненада чујеш своје срце 

како почиње да плаче и душу како јеца. 

Не знаш како да се ослободиш тог ланца, 

тог црног ланца што све јаче грли твоје срце и немилосрдно ломи твоју душу. 

       

                                             Ратка Чарапић III-3 

 

 

 

 

18.4.2019-18.4.2021 
 

Верујемо да си она најсјајнија звезда, 

Откако си прерано полетео у небо из овог гнезда. 

Једног сивог пролећа, једног 18.априла, 

И верујемо да је по тебе дошао анђео белих крила. 

Нисмо те заборавили, иако су прошле огдине две, 

Памтићемо те док не стане све. 

Увек ћеш бити са нама ти, 

Још те памти четврто три. 

Отишао си ти и један живот млади, 

Више нема ко да оговарања да нас вади, 

И са нама будућност да гради. 

Ћао друже наш! И чувај нас! 

 

                                          Вучковић Г. Магдалена IV3 

 

 

 

Елена Миљковић I1 
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Мајци 
 

Дугујем ти једно велико ХВАЛА, 

За сву љубав и пажњу што ми је дала. 

Заслужује сву срећу овог света, 

Јер у њеном срцу само љубав цвета. 

 

Дугујем јој једно велико ХВАЛА, 

Што постоји у мом животу, 

Што ми пружа сву своју доброту. 

Дугујем јој једно велико ХВАЛА, 

Што је уз мене увек и у свему, 

Што са њом могу да причам на сваку тему. 

 

Кроз живот ме прати љубав њена, 

Љубав за коју не постоји цена. 

Научила ме је да ходам, 

Прво слово да напишем, 

Баш због ње ја могу да дишем. 

Жена, мајка, краљица 

И најбоља другарица. Елена Миљковић I1 

Њено величанство МАМА 

Због ње ја никада нећу бити сама. 

 

                   Вучковић Г. Магдалена IV3 
 

  

 Црвене нити 
 

Казаљке се склопише месецом обасјане 

Сан поче лагано да клизи низ реку 

Жељице моје тихом стрепњом завејане 

Кроз црвене нити до тебе ће да дотеку 

 

А месец плави што флауту свира 

У тренутку између сна и немира 

Кроз црвене нити проћи ће лако 

Не би ли јаблана у сну нежном дотак'о 

 

Од додира тог отвориће се врата медна 

Кроз њих ће црвене моје нити проћи 

Исплешће тада песму љубави вредна 

И ја ћу трептајем ока к' теби доћи... 

 

                         Ратка Чарапић III-3                                               Тања Петровић II2 
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Постани волонтер у Црвеном крсту 

  

Црвени крст је највећа и најстарија волонтерска организација. 

Црвени крст Куршумлијиа је хуманитарна организација која је основана у складу са 

међународном организијом Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Мисија Црвеног крста је 

пружање помоћи угроженим лицима. Волонтерски рад у овој организацији представља 

свесно поклањање времена, вештина, знања и енергије за добробит људи и заједнице без 

материјалне надокнаде. Волонтер може бити особа из свих дрштвених група , свих узраста и 

имовинских стања. Активности у којима се волонтери ангажују варирају од учествовања у 

периодичним акцијама до сталних програма. Волонтери осим што помажу, усавршавају своје 

вештине, схватају праве вредности друштва, стичу нова познанства и првенствено 

квалитетно искоришћавају своје време. У протеклој години Црвени крст Куршумлија 

спровео је многобројне акције. Једна од сталних акција је народна кухиња. Акцију 

добровољног даваоца крви  континуирано изводе. Уз помоћ Уницефа и Америчке агенције за 

међународни развој реализују пројекат заснован на једнократној помоћи за 112 породица са 

децом које су у стању социлајне потребе. Ово није крај,  многобројне акције их тек очекују.  

Свако ко жели да постане део ове заједнице може се јавити у Црвеном крсту 

Куршумлија од 8 до 14 часова (ул. Топличка бр1.). За више информација се можете обратити 

на телефон: 027/381-233.  

 

Црвени крст Србије у марту месецу организовао је 

уметнички конкурс „Крв живот значи“. Ученици основних 

и средњих школа су могли да учествују у три категорије: 

литерални, ликовни  и видео формат. Циљ овог конкурса је 

да ученици који још увек не донирају крв да дају 

доприност својим креативним идејама и подстакну грађане 

на добровољно давање крви. Црвени крст Куршумлије је 

спровео локални конкурс на исту тему. Пристигли радови 

су були квалитетни.  

*Награђени радови: 

~II Нађа Јанковић-литерални рад 

~III Снежана Радоичић-литерални рад  

~II Тијана Николић-ликовни рад 

~III Даница Леповић-ликовни рад 

~I Даница Леповић-видео формат 

Ментори:Јасмина Рочкомановић, Милена Вукајловић 
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Крв живот значи 
 

Крв. Чудна течност радосне боје. Истовремено симболизује највећу срећу и најгоре 

патње. Како то да нешто што сви имамо и што свима подједнако припада може бити највећа 

драгоценост за коју се многи боре? 

  Крв. Неуморно тече нашим венама, баш као река. Понекад залута или буде успорена 

камењем, различитим бранама, људском вољом. Може да преброди све препреке, а може и 

да пресуши. Када пресуши, рибе, ракови и разне мале животиње које бораве у њој боре се да 

преживе. Сагледајмо све то из перспективе реке. Сумњам да сте икад пожелели да свет 

гледате на тај начин? Река је беспомоћна. Кише нема ни на видику. Нема кише месецима, а 

река мора да тече. Тече, тече, тече и одједном извор постаје недовољан за речне прохтеве. 

Становници реке се боре заједно с њом. Неки су одмах побегли на сигурније место, али ни 

они нису потпуно безбедни. Доћи ће кад-тад тренутак када ће и они осетити сушу. Осим ако. 

не падне киша. Многи се надају киши. Верују у њу. 

  Исто тако, многи људи се боре са сушом и њихове ћелије почињу да одумиру. Лоша 

вест је да, уколико се не одреагује брзо, и људи могу потпуно да пресуше. Добра вест је да 

им сви ми можемо помоћи и дати им мало воде. Наша река тада неће бити у опасности од 

суше и животиње у њој остаће безбедне, али река која је на ивици да пресуши оживеће, 

почеће поново да тече, животиње у њој живнуће. Да ли ћете помоћи ако знате да можете? Ја 

ћу данас спасити једну, и ви спасите такође једну. Онда сутра реците пријатељу да учини 

исто. Само мало воде! Певајте на сав глас! Поклоните воду из своје реке! Нећете ни осетити 

количински, али дубина ваше реке биће знатно већа. Наше је само оно што другима 

дарујемо, и зато пошаљите мало воде другој реци потоком несебичности. Досадно је када сте 

једина река без таласа, тужно је када сте једина река која стоји у месту. Певајте на сав глас! 

Нек свако спаси по једну, и све реке оживеће! Река која даје зна да ће добити најлепшу кишу. 

Сачуваће своју сестру реку, а онда ће се оне заједно борити против суше. 

  Крв. Веза између родитеља и деце, браће и сестара, предака и потомака. Од малена 

смо учени да смо сви ми браћа и сестре. Не дозволимо да се наша браћа сама боре! Заједно 

смо јачи. Осврнимо се! Крв живот значи. 

  Крв. Само три слова за реч која живот значи. Мање је више, кажу. Дарујте! Мање 

крви данас, више крви сутра! Црвени крст и црвена крв као симболи љубави, живота и даха. 

Црвено упозорење да је данас тај дан када треба да начините први корак. Поклоните мало 

своје љубави у виду крви. Сачувајте нечији живот. Спасите нечији дан. Продужите нечији 

смех. Верујте ми, баш ви то можете! Будите нечије јутро, нечија птица добрих вести, добрих 

дела и најлепших крила! 

  Донирајте. Помозите. Дајте своју крв за било кога. Спасите. Волите. Крв је 

највреднији поклон који можете некоме дати. Можете поклонити некоме живот! Живот! 

Дане, месеце, године! Осмехе, тренутке, загрљаје! Све то можете поклонити некоме. Крвљу. 

Хоћете ли, сада када знате да можете? Заједно певајмо, заједно смо јачи, док не схвате сви да 

крв живот значи! 

Снежана Радоичић II3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даница Леповић II3            
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Exito team је група младих који желе промену. Настао је на иницијативу четири младе 

девојке, које су у својој локалној заједници желеле да охрабре и повуку што више младих 

волонтера. Њихов главни задатак је подизање свести о активизму, волонтирању и 

прикупљању што више младих и квалитетних људи. Тренутно броји преко 70 волонтера на 

територији Куршумлије и Ниша. Волонтерима је омогућено да изаберу сектор у коме ће 

радити и напредовати.Exito team има на десетине успешних акција, али и оне које су у фази 

припреме. Неки од пројеката који је Exito team спровео јесу сређивање ђачког кутка у школи, 

фарбање и рестаурација школског дворишта, 

еколошке акције као што су садња туја и велико 

чишћење, Posibility sajam који је окупио пуно 

људи и приказао младе таленте и њихове 

могућности, хуманитарни базари и локалне 

акције.   

Придружи се и постани део Exito породице. 

Уплови у воде волонтирања. 

*за више информација обратите се на инстаграму 

@exito_team_ 

 

 

 

 

 

 

Унија средњошколаца Србије (УНСС) је организација младих, настала у децембру 

2003. године, са циљем стварања организације која ће репрезентовати и заступати 

средњошколце на националном и европском нивоу. Организација је настала као иницијатива 

покренута од стране неколико ученика из Београда који су имали визују уједињавања 

средњошколаца у циљу борбе за своја права. Школа у какву идемо није по мери ученика. Ми 

желимо школу у којој ће ученици бити раноправни актери и они који одлучују, а не пасивни 

примаоци знања. Идеја развијања критичког размишљања код ученика и оснаживања за 

организовање и учешће у активностима које ће побољшати квалитет њиховог живота је 

покретач нашег активизма. 

Развијање и јачање мреже ученичких парламената у Србији је приоритет организације 

током свих година рада. Идеја УНСС-а је да средњошколцима пружи могућност да се 

информишу, едукују и афирмишу, развијајући се у 

различитим правцима кроз сарадњу са својим 

вршњацима и ангажовањем на различитим 

пројектима. 

У Гимназији локална кординаторка је Јана 

Драговић. Унија средњошколаца у Куршумлији 

броји 7 чланова. 

Уколико желиш да развијеш критичко 

мишљење можеш им се придружити.  

*за више информација обратите се тиму путем 

инстаграм налога @unss.ks 
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                                          Теквондо 

 
На Државном Првенству Србије у Београду Ана Марија 

Живковић,ученица другог разреда, је освојила сребро. Успех који 

је постигла 15.5.2021.године. ,није једини. Пар дана касније се 

борила у Нишу на 5th Asteriks Kup где је показала шта уме. 

Противнице из Грчке,Србије и Словеније нису успеле да је 

поразе. Овога пута златна медаља се нашла у њеним рукама. 

 

 

 

 

 

Рукомет 

 
Рукометашице Младости су 17.5.2021. одиграле 

утакмицу у Лебану. Напоран рад и труд се 

исплатио заузимањем трећег места. Девојке су дале 

све од себе, али искуство других екипа је једино 

што их је саботирало. Младост је млада екипа која 

тек започиње низање пехара, а како време пролази 

све их је више и више. Тек што су предахнуле уследела је једна од јачих утакмица на 

домаћем терену. Својим вештинама и издржљивости су доказале да ни најбоља екипа на 

листи их не може савладати те је ова утакмица остала нерешена. Прва сезона је завршена. 

Поред изванредних успеха овим тимом струји дивна атмосфера. Ово су само почеци, њихово 

време тек долази. 

 

 

 

Одбојка 
 

Жок Куршумлија је 20.5.2021.године освојио је друго место на 

међуокружном  такмичењу које се одржало у Крушевцу. 

 

 

 

 

 

Фудбал 
 

 

Крајем априла је одржано општинско такмичење у 

фудбалу. За победу су се надметали тим из 

Економске школе и тим Гимназијалаца. Победа је 

припала Гимназијалцима. 
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Елена миљковић I 1

Taња Петровић II2

Исидора Тамбурић II3



Професор
: Ја сам мислио да ћеш

сада да растуриш
 одговара

ње.

Ученик: Веће су ми ам�иције
 него

могућнос
ти.

Ученик: До�ићу један!
Мама ће ме истерати из куће,

Santa Maria della Salute.

Разредна: Зашто не
шаљете радове?

Ученик: Мало смо се
опустили.

Разредна: Нема
опуштања!!!

Ученик тражи потпис за
потврду од разредне
Ученик: Може ли један

аутограм овде.

Ученик 1: До�ио си један+неоправдани.
Ученик 2: Стварно?
Ученик1: Шалим се.

Ученик 2: Баш си шаљивџија!!!

Ученик 1: Како је ово лако.
Ученик 2: Професорка ти је до�ра.

Ученик1: Ја сам до�ар!

Ученик улази са ужине
Разредна: Узми прво књижицу
па после једи да ти не преседне.

Ученик 1: Ијао, сутра идемо у школу.

Ученик 2: Да, али онлајн.

Професор: Момци,

да ли је то
претпразнично
расположење?

Професор: До�ила си 5- на
тесту, али је минус као до

Ниша.

Професор: Ако желиш да причаш,

�арем причај паметно.

Разредна: Како сте данас?

Ученик: непромењено.

Нисам у могућности да присутвујем.

Ови улазе као 'ајдуци.

No sikiriki.

Само �ез туге, молим вас!



Матуранти 2020/2021.


