
 

НОВИНЕ ШЕСТЕ 

ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Били смо вредни радили смо 

 

 

Представљање хуманитарног рада у ГО Звездара 

 

Дана 6. 12. 2021. године, ученици наше школе су присуствовали сусрету у ГО Звездара 

заједно са још неколико основних и средњих школа. Шеста је представљала своје 

хуманитарне акције које су имале за циљ помоћ деци (За Анику, октобар 2020. и За Нину, 

мај 2021), као и своје еколошке акције које су одржане у склопу Новембарских дана Соње 

Жарковић (новембар 2021). 

О акцијама За Анику и За Нину, у којима су ученицима ментори били професорка Ана 

Ковачевић (професорка географије и координатор УП) и професор Дражен Вучак 

(професор физичког), причале су Милица Мишић 3/4 и Теодора Дикић 2/7. 

Еколошке акције представили су Емилија Брадач 4/5, Катарина Ђурђевић 3/9 и Матеја 

Станојевски 2/9, у којима су 

учествовали и професорка Сузана 

Лазовић (професорка математике и 

организатор Новембарских дана 

Соње Жарковић), професорка 

Јасминка Башић (професорка 

биологије) и професорка Јована 

Татић (професорка изборног 

предмета уметност и дизајн). 

Ученици су тог дана, у пратњи 

професорке Сузане Лазовић, добили 

многе похвале и честитке од свих 

присутних, као и наградни ваучер за 

Техноманију. 

 

Милица Мишић 3/4 

 

 



 

СВЕТИ САВА-ШКОЛСКА СЛАВА! 

ОД КАДА СЕ ПРОСЛАВЉА И ЗБОГ ЧЕГА? 
 

 

 КО ЈЕ БИО СВЕТИ САВА И ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЗНАЧАЈАН ЗА СРПСКИ НАРОД? 

 

Растко Немањић је најмлађи син српског жупана Стефана Немање. Рођен је 1169. године. 

Са својих петнаест година добио је од оца део државе којом је требало да влада, али у 

међувремену Растко је отишао на Свету Гору где се замонашио и добио име Сава. Заједно 

са оцем Стефаном, замонашеним као Симеон,  основао је Хиландар  постајући тако ктитор 

прве српске духовне заједнице на Светој Гори. Свети Сава био је утицајни дипломата, први 

српски просветитељи и архиепископ Aутокефалне српске жичке архиепископије, 

законодавац, књижевник и ходочасник, али пре свега  био је утемељивач српске цркве, 

државе и школства. Свети Сава умро је 27. јануара, тј. 14. јануара по старом календару, 

1235. године у тадашњој престоници Бугарске – Трнову. 

 

 

 ОТКУД ТО ДА СЕ СВЕТИ САВА УЗИМА ЗА ШКОЛСКУ СЛАВУ? 

 

Свети Сава, као школска слава, слави се од 1840. 

године, када је то предложио Атанасије Николић, 

ректор Лицеја у Крагујевцу. У одлуци 

Попечитељског просвештенија, представници 

државне и црквене власти прописали су да се 

Свети Сава проглашава за заштитника  свих 

српских школа и да се од тада ,27. јануара  у свим 

школама , најсвечаније прославља. Исте године 

су прве прославе организоване. 

 У 

Лицеју су освештане просторије и организована 

приредба. За госте и виђене грађане у Лицеју је 

организован ручак. 

Празник се прослављао као школска слава све до 

1945. године, када је укинут одлуком власти. 

После полувековне забране у комунистичком 

режиму, поново се наставило са прослављањем 

1990.године. 



 НАРОДНИ ОБИЧАЈИ КОЈИ СЕ ВЕЗУЈУ ЗА ПРАЗНИК 

Постоји много српских народних веровања везаних за Савиндан  међу којима je тај да ако 

на Светог Саву грми, десиће се важни догађаји у земљи.  Постојао је обичај да се стока не 

изводи у шуму уочи празника, како их вукови не би нападали,а жене нису смеле ништа да 

боје и шију  у црвено, јер би тако призивале смрт живине. ..Народ је у тешким временима у 

лику Саве видео свог спаситеља, узор и вођу. Он је мудар, кажњава богате, помаже 

сиромашним, он подучава, разоткрив зло и указује на добро. 

И ове године, у скромним околностима прославили смо овај велики дан. Због пандемијске 

ситуације ученици нису били присутни осим оних који су певали и рецитовали. Својим 

божанственим гласом истакла се ученица 1/6 Марија Ракић. Пригодни програм припремиле 

су професорке Јелена Петрановић и Душка Кисин. Директор је поздравио присутне и 

честитао славу. Прослава је протекла у добром расположењу присутних професора и 

ученика.  

Ања Аранђеловић III4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спој традиције и трендова 

 

Дана 14. фебруара, наш народ слави једног од Христових великомученика - Светог 

Трифуна.  

Свети Трифун је познат и као заштитник 

винограда, због чега у српском народу постоје 

многа веровања и обичаји. Неки од њих је да на овај 

дан виноградари излазе у виноград да орежу барем 

један чокот винове лозе и полију га вином  јер се 

верује да ће грожђе тако добро родити. Међутим, 

уколико дан буде ведар, година ће бити сушна и 

неродна. 

Дан заљубљених, који дели датум са нашим 

празником, долази са запада. Овај дан, односно Дан 

Светог Валентина, изворно је празник 

протестантске и римокатоличке цркве. Ипак, 

годинама уназад се прославља свуда у свету, те је 

овај тренд стигао и у Србију. 

Пројекат Спој традиције и трендова, осмислила је 

професорка хемије Драгана Бранковић - Срзић. Уз 

помоћ професорки географије и веронауке, Јасне 

Перић и Јелене Петрановић, као и ученика првог и трећег разреда, ова лепа идеја је 

реализована током протекле недеље. 

Замисао је била да се на симболичан начин представе оба предстојећа празника, што је и 

учињено.  

Светог Трифуна смо представили импровизованом виновом лозом, славском свећом и 

погачом, као и ученичким цртежима. Погачу су направиле ученице 1/9: Марија Поповић, 

Мила Граовац и Анастасија Халас. 

Професорке су се потрудиле да у овом пројекту направе спој  предмета које предају. 

Професорка веронауке, Јелена Петрановић, осмислила је обележја Светог Трифуна.  



Професорка географије, Јасна 

Перић, је ученике 1/5 и 1/9 

подстакла да ову тему сагледају и 

са географске стране. Ученици су 

истраживали о виноградарству у 

Србији, након чега су својим 

цртежима и текстовима дочарали 

пределе који су карактеристични 

за ову грану пољопривреде.  

Ни хемија није изостављена, 

професорка Драгана Бранковић 

Срзић је својим ученицима из 

одељења 3/8 дала задатак да 

истраже о хормону среће, што су 

и учинили. 

њега смо представили великим срцем од картона. Срце смо украсили цветићима које смо 

направили од црвених салвета. У изради овог дела пројекта учествовала су одељења 1/9, 

3/4, 3/7, 3/8 и 3/9.  

Ипак ту није крај, додали смо још једну активност која, по речима ученика, годинама уназад 

није упражњавана у нашој школи. Реч је о слању анонимних порукица, али нисмо их 

наменили само за заљубљене. Свака порука је добро дошла, била то лепа реч  другу или 

другарици. Сви ученици су обавештени о овој активности и замољени да поруке које убаце 

у кутију буду лепе, без увредљивих садржаја. 

Ову нашу малу изложбу можете да погледате испред свечане сале школе, као и да се сликате 

поред украсног срца са вама драгом особом. 
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Манифестација 

Новембарски дани Соње Жарковић 

 

 

Још један новембар… 

и још једни „Соњини 

дани”. Овога пута 

другачији, у складу са 

околностима. Све 

наше акције у којима 

смо били иновативни, 

ексклузивни, 

дарежљиви, паметни, 

весели, оригинални, 

предузимљиви. Са 

енергијом која из ових 

слика зрачи: „Идемо 

даље”, како би наша 

Соња рекла. Овогодишњи ораганизатор је била професорка математике Сузана Лазовић.  

Одржане су бројне манифестације, а између осталог је Еколошка организација“ Зец“ која је 

17. новембра првацима одржала предавање и организовала радионицу. На предавању су их 

упознали са појмом апсаиклинг.  Апсаиклинг значи рециклирати или поново користити 

нешто на начин који повећава вредност оригиналног објекта. Другим речима, апсаиклинг је 

узимање нечег старог и стварање нечег новог. На ову тему ученици су имали задатак да 

дрвене колутове за каблове искористе на креативан и занимљив начин. Радионица је трајала 

два дана. Сви учесници су са изборног предмета Уметност и дизајн који им држи 

професорка Јована Татић.    

Софија Вурдеља 1-6 

 

 

 

 

 

 

 



,,Добро дошли у моју земљу'' 

-конкурс за средњошколце 

Конкурс „Добро дошли у моју земљу ” расписан је почетком ове године. Партнери наше 

школе на овом националном конкурсу су Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Канцеларија  УНХЦР-а у Србији и Делегација Европске уније у Републици Србији. 

Аутор и координатор конкурса је професорка Јасна Перић. 

Циљ конкурса  је да окупи средњошколце Србије  који развијају позитивна размишљања и 

ставове у односу на решавање проблема избеглица као што су: слобода кретања, приступ 

образовању и тржишту рада, приступ државној помоћи и другим људским правима. 

Учесници конкурса су јасно показали разумевање проблема избеглица креативним 

порукама о важности инклузије избеглица, вршњака из угрожених подручја који бораве у 

Србији.  

 

Изложба ученичких радова 

Средњошколци из целе Србије, учесници конкурса, слали су ликовне и литерарне радове, 

као и кратке филмове. У свакој категорији награђено је по троје ученика, од којих су двоје 

ученици наше школе.  

Никола Панчић, ученик одељења 

3/6, освојио је прву награду у 

категорији најбољи литерарни рад 

за причу под називом „Адалат“.  

 

Никола Панчић прима награду од 

Франческе Бонели, шефице 

Представништва УНХЦР-а у Србији 

Ученица 1/7, Дуња Лукић, освојила 

трећу награду у категорији најбољи 

ликовни рад. 



  Награђени рад Дуње Лукић 

Свечана додела награда којом је стављена тачка на овај 

хуманитарни пројекат, одржала се у нашој школи, 7. 

децембра 2021. године. Свечаности су присуствовали 

сви награђени ученици из Врања, Ниша, Јагодине, 

Неготина, Шида и Београда, ученици наше школе, као 

и представници поменутих организација. 

 

Свечаност поводом уручивања награда за најбоље 

радове 

Поред средњошколаца из Србије, конкурс је био 

отворен и за ученике избеглице. Радове су слали 

ученици избеглице који похађају школу у Србији. Своје 

радове послали су брат и сестра из Авганистана, Давуд  

и Бахтавара Aрјуби, ученици осмог разреда основне школе у Земуну. Специјалну награду 

за избегличке радове освојила је Бахтавара приказавши призор из своје земље који јој је 

остао у трајном сећању. 

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНХЦР-а и 

Делегација ЕУ у Републици Србији, упутили су мноштво лепих речи хуманим 

средњошколцима. 

„Данас имамо задовољство да уживамо у креативности и таленту српских средњошколаца, 

као и у њиховом саосећању и солидарности са људима којима је потребна помоћ. Млади 

имају велику енергију и посвећени су ономе у шта верују, а УНХЦР у Србији се радује 

даљој сарадњи са њима како би се створило више солидарности са расељеним људима, као 

и више 



могућности за њих. Они представљају будућност и данас су својом креативношћу посејали 

семе солидарности које ће у предстојећем периоду допринети развоју много инклузивнијег 

друштва“,  рекла је Франческа Бонели, шефица Представништва УНХЦР-а у Србији. 

Свечаном скупу обратила се и наша професорка Јасна Перић, ауторка и координаторка 

пројекта:  

„Конкурс је још једном показао да наш образовни ситем осим знања и умења дарује 

ученицима вештине за разумевање како локалне тако и глобалне стварности. 

Средњошколци Србије су показали висок степен вршњачке емпатије, толеранције, 

солидарности и подршке с вршњацима који су принуђени да напусте своје домове. На томе 

им од срца честитам.“ 
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ГЕОГРАФСКИ ДИКТАТ 
 

Центар Руског географског друштва у Србији организовао је 14. 11. 2021. још једно међународно 

такмичење. Географски диктат је било дивно искуство за све нас. То је била савршена прилика да се 

сви заједно дружимо, а и покажемо наше знање из географије. Први пут такмичење је одржано 2015. 

године у Русији, а у Србији 2017. године. Сваке године, квиз се састоји од разних питања из области 

географских појмова и термина, а такође тестира и нашу способност читања географске карте. Ова 

провера знања о одликама Руске Федерације је одржана у многим државама, а и у различитим 

градовима Републике Србије. Ове године менифестације је одржана  у Руском дому.  

 

 

 

Тамо смо били више него добродошли 

и атмосфера је била позитивна. 

Питања су била добро формулисана и 

лако разумљива, али су нас и 

подстакла на размишљање.   

                               

         Ово искуство ме је мотивисало да 

се још више едукујем о географским 

одликама Русије и култури и 

обичајима овог занимљивог народа. 

Захвални смо што нас је наша 

наставница географије Јасна Перић, 

мотивисала да учествујемо у овом догађају. Ово је дефинитивно било занимљиво искуство и изазов 

који једва чекамо да поновимо и следеће године. 

 

 

 

 

Милица Ванић 1-8 



   Дунав - интернационална река  

 

Дунав извире у Немачкој, улива се у Црно море и протиче кроз неколико европских 

престоница. Зграда парламента у Будимпешти изграђена је на левој обали реке.  

Дунав је и даље гранична река. У древна времена била је северна граница Римског царства 

у централној Европи. Овде су Римњани изградили тзв. limes danubianus (границу Дунава), 

чија је сврха била да заштити царство од варварских најезди са истока. На обалама Дунава 

се 1683. oдлучивало о судбини хришћанске Европе. Захваљујући благовременој помоћи 

пољске војске, коју је предводио Јан III Собјески, армија  запада успела је да нанесе тежак 

ударац Османлијском царству и да спречи исламску најезду. 

Дунав је одувек био река  погодна за пловидбу. Зато су њене обале биле раскрснице 

различитих народа и племена који су оставили трагове своје цивилизације. Обале реке 

подсећају на историју архитектонских стилова - од античких руина преко готике, барока, 

рококоа, класицизма и сецесије до модерне архитектуре. Воде Дунава су одувек зближавале 

људе, али управо на Балкану одиграли су се и највећи сукоби у Европи. У Банату, на 

граници између Србије, Румуније и Мађарске у миру живе заједно Румуни, Мађари, Срби, 

Бугари и други народи. 

Дунав започиње свој пут у близини немачке области Донауешинген, где се сливају реке 

Бригах и Бреге. Недалеко одавде воде Дунава се уједињују са Рајном преко канала.  Дунав, 

чија дужина износи 2850 км, друга је по величини река у Европи после Волге. Река пролази 

кроз четири престонице - Беч, Братиславу, Будимпешту и Београд. Пре него што се улије у 

Црно море, образује делту површине 3910 км2 у Румунији и Украјини.  

 

Дунав је хиљадама година 

важна транспортна 

артерија. Од појаве 

параброда (око 1830), 

значај реке све више расте. 

Да би олакшале пловидбу, 

средином XIX века 

дунавске државе почињу 

да регулишу ток реке. 

Разлог за реагулацију лежи 

у томе што се река често 

излива из корита, а 1839. 

поплавила је и велики део 

Беча. 

Дунав је одувек био извор воде за пиће. Коришћење реке у трговачке сврхе и данас изазива 

сукобе. Словачка је градила хидроцентралу јужно од Братиславе. На почетку је и Мађарска 



учествовала у овом пројекту, али је касније одлучила да се повуче. Изградња вештачких 

језера изазвала је осетан пад нивоа воде и Будимпешта, која се налази низводно од 

Братиславе, имала је проблеме са снабдевањем водом. 

Нажалост, интензивна експлоатација Дунава у великој мери утиче на еколошку равнотежу 

реке. Данас је рибе све мање, а велики број животињских врста, које су вековима живеле у 

дунавским водама, изумире. 

Правила коришћења Дунава као воденог пута одређена су међународном конвенцијом. 

Усвојиле су их заинтересоване земље. 

У последње време договори у вези с очувањем дунавског екосистема све више добијају на 

значају. 

 

Физичка карта Дунава 

 

На обалама Дунава налазе се тридесет три трговачке луке, а 2588 км реке је погодно за 

пловидбу. Захваљујући прелепим пејзажима и градовима препуним знаменитости, 

организује се све већи број крстарења. На Дунаву се налази тридесет хидроцентрала. 

Упркос загађењу, на обалама реке у оквиру националних паркова очувани су предели у 

којима је природа нетакнута. Делта Дунава укључена је у Унескову листу светске културне 

и природне баштине. 

 

 

 

 

 



Занимљивости 

1. Најстарији камени мост на Дунаву се налази у Регенсбургу. 

2. Први номади су населили обале реке Дунав пре око пет хиљада година.  

3.Године 1992. завршен је водени пут, који повезује Рајну са Дунавом. На овај начин 

створен је пловни канал, који повезује Црно и Северно море. 

  

 

 

 Магдалена Марјановић и Даница Јашић IV/7 

 

 

 

 

 

 
 

 



Презентација романа Орхана Памука 

 

23.12. 2021. у нашој школи је одржана презентација романа Орхана Памука. Професор 

Пете гимназије Растко  Јевтовић, заједно са ученицима из своје гимназије,  укратко је 

изложио  рад овог великог турског нобеловца. Од ове године роман „ Зовем се црвено“ 

Орхана Памука ушао је у програм треће године па је наставник сматрао да ученицима 

треба приближити његово дело.  Ученици Шесте београдске гимназије имали су прилике 

да прате излагање о раду Орхана Памука од његових првих романа до последњег романа 

„Ноћи куге“. Ово занимљиво предавање било је још интересантније јер су ученици Пете 

гимназије читали одломке из појединих романа. Надамо се да ће ово утицати на наше 

ученике да читају дела Орхана Памука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА ИЗ МЛАДОСТИ 
професорка Сандра Плазибат 

 
Када и како сте одлучили да ћете бити професор енглеског језика? 

Мислим да је енглески одабрао мене јако рано. Учим га од своје пете године (које глаголско 

време одговара овде у енглеском?), и увек откривам неке новине. Ово је занимање (радије 

него „посао“) које вас тера да се стално „занимате“ својим предметом да бисте одговорили 

на захтеве и изазове нових генерација. Сваки други претвори се у рутину, а нама ни један 

час није исти. Мислим да до сада нисам ни једном кренула на наставу, а да се нисам 

„спремила“ и то увек на неки други начин. 

 

Када не бисте били професор енглеског језика, чиме бисте се бавили? 

Све што кажем било би измишљено јер једном кад сам почела, знала сам да је то моја 

мисија.  

 

Да ли бисте и данас, уз оволику глобалну англиканизацију, која је присутна и код нас, 

студирали енглески језик? 

Да, апсолутно. То што га сви користе, не значи да га користе исправно. Као што и ја не знам 

српски онако како га знају моје колеге којима је он струка. Енглески је данас свима доступан 

и штета је немати га у својим „вештинама“, али не бих му дала апсолутну предност поред 

осталих светских језика са изратито великим бројем говорника, као што су шпански, 

кинески. Што се англиканизације тиче, судбина је малих језика да трпе јак утицај, али само 

онолико колико се то свесно дозволи. Језик и писмо треба да се чувају, како би се очувао 

идентитет народа.  

 

Да ли имате утисак да су ученици бољи или лошији из генерације у генерацију? 

Ученици су само другачији. Времена се мењају, генерације се прилагођавају новим 

условима живота и рада, и то неминовно утиче на њихово понашање. Тако и ми треба да се 

прилагођавамо потребама нових генерација. Било би наивно очекивати да оне буду налик 

старијим, јер свет у коме се рађају и у коме живе није исти, нити би било нормално да буде. 

Зато не волим да чујем кад неко каже „Кад сам ја био/била ђак, нешто је било овако или 

онако...“ Ништа више није онако као кад је неко био ђак и зато ваља увек бити спреман за 

промене.  

 

Шта најмање волите у послу професора? 

Прегледање контролних и писмених. Увек захтева много времена, а са друге стране, јако ме 

занима резултат.  

 

 

 

Да ли мислите да школе прате развој друштва? 

Школе се труде. Ова промена у последње две године због пандемије је нагла и окрутна. 

Технологија је постала главни алат, што је погрешно, јер треба да буде само помоћно 

средство. Међутим, били смо принуђени да током једног викенда окренемо школе наопачке 

како ви не бисте били лишени свог основног права на образовање. Савладали смо 



технологију и одговорили на изазов. На једном билборду на аеродрому у Риму, прочитала 

сам: „Ништа не може да се вине у веће висине од људског ума“. Кад је приморан, човек се 

досети свега како би решио проблем. Мислим да смо ми успели. Експерти за квалитет са 

друге стране конекције сте ви! 

 

Испричајте нам омиљену анегдоту из свог школовања. 

Сећам се 1. септембра и почетка трећег разреда када сам, заједно са другарицом из клупе, 

дошла први дан у школу поподне и тако пропустила први наставни дан у преподневној 

смени. Нисмо тад имали групу на Вајберу, нити сајт школе да се обавестимо, те је друг кога 

смо питале за смену, смислио да се нашали и пошаље нас у школу поподне. Разредни се, 

срећом, само насмејао и оправдао.  

 

Испричајте нам омиљену анегдоту из улоге професора у Шестој београдској гимназији. 

Ух, много је ту било мање или више смешних момената, а и оних мање пријатних. Час, и 

уопште интеракција са ђацима је жива ствар током које се мора бити будан и спреман на 

све. Неке ситуације се предупреде, неке не можете ни да замислите, а неке сами изазовете 

па се онда насмејете сами себи. Сви смо обични људи, и што нас пре тако доживите, лакше 

је свима.  

 

Шта и ко Вас највише инспирише у животу; имате ли неки узор? 

Као одговор на ово питање могу само да кажем да постоје људи који су ми, из овог или оног 

разлога, ауторитет, чије мишљење и дело ценим и поштујем, и од њих волим да учим. На 

различите начине, у различитим раздобљима живота. Волим да питам за савет и помоћ. 

Нико од нас није рођен научен, и није срамота питати. На списку су чланови породице, моји 

пријатељи, колеге, јавне личности, често и млађи од мене. Некада су то и моји ђаци који на 

неко питање баце сасвим ново светло. Како проводите слободно време? 

У шетњи, на кафи, са другарицама, уз добру серију на Нетфликс или ХБО платформи, јер 

се данас филмови и серије гледају у једном даху, на нечему што се сад зове „платформа“. 

 



Која Вам је омиљена страна земља? 

Она коју се тек спремам да обиђем, јер жеља и ишчекивање увек појачавају доживљај. Једва 

чекам да се ситуација око короне стабилизује и да испланирам неко лепо путовање.  Од свих 

које сам обишла, свака би добила ту ласкаву титулу из неког разлога.  

 

Да ли имате пријатељства која трају од школских дана? 

Нажалост, не. Обавезе су одавно одвеле све нас на различите путеве, и некад се трудим да 

одржим и ова постојећа. И увек се радујем новим. Као и све остало, људи се у нашим 

животима смењују, једни одлазе, други дођу онда кад су потребни. Мислим да је вама то 

сада тешко да разумете. 

 

Коју музику волите да слушате? 

Волим музику која буди добро расположење, није ми стран нити један жанр. И, сматрам да 

је то здрав став. Сваког првог јануара гледам Новогодишњи концерт из Беча. Један период 

је био обележен концертима у Центру „Сава“ и Арени. Волим концерте јер се са њих понесе 

пуно добре енергије која траје.  

Недавно сам погледала филм „Тома“, и доживела потресну људску причу испричану кроз  

песме.  

Има ту свега и свачега, зависи од дана, од расположења. Велика ми је жеља да слушам фадо, 

али без туге коју он често изазове. Нисам још успела. Можда за то треба још да растем, или 

га можда треба слушати у аутентичном амбијенту, неком кафеу у Лисабону. 

Ево линка да чујете: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-sze5rpbklM&ab_channel=Mariza 

 

 

Имате ли омиљени стих из песме? 

Ставићу неколико стихова који су ми овог трена у глави...  

“You do something to me 

Something deep inside 

I'm hanging on the wire 

For love I'll never find…”, ево линка да чујете и то.  

https://www.youtube.com/watch?v=tM1rSTOs7Zs&ab_channel=paulwellertv 

 

 

Да ли имате филм/књигу/позоришну представу коју бисте нам препоручили? 

Ове године се обележава 50 година од снимања првог филма из трилогије „Кум“ Френсиса 

Форда Кополе. Ето добре прилике да препоручим филм који су многи можда већ видели, а 

ако нисте, онда што пре! Две глумачке величине као што су Ал Паћино и Роберт де Ниро 

су довољан разлог да посветите своје време и пажњу причи која је више од приче о 

италијанској мафији. То је класик са освојених девет Оскара у разним категоријама, пионир 

у свом жанру за којим су уследили многи други.  

Ако треба да препоручим књигу, то сам скоро урадила на једном од часова у другом разреду. 

Лекција коју радимо говори о путовањима, те се указала згодна прилика да питам „Где бисте 

волели да путујете?“. Једна девојка је одговорила „Египат“, а ја сам се сетила књиге 

„Замалек“ (аутор Дејан Тиаго Станковић). Иза приче о породици која започиње ново 

поглавље живота у новом граду, крије се главни лик књиге – Каиро. Док листате странице 

https://www.youtube.com/watch?v=-sze5rpbklM&ab_channel=Mariza
https://www.youtube.com/watch?v=tM1rSTOs7Zs&ab_channel=paulwellertv


књиге, заправо шетате улицама града, јер вас речи воде кроз овај оријентални, магични свет, 

а ви посматрате људе, њихов живот, чујете језик и осећате топлоту на својој кожи. Цео град 

је као на длану: египатски музеј, базар Хан ел-Халили, Нил који је симбол живота, и плато 

Гизе са пирамидама. За некога ко је посетио Египат, ово је својеврсни подсетник, а за некога 

ко се тек спрема, књига је позив на пут. Кад се будете вратили, дуго ћете из кофера и 

гардеробе чистити песак који ветар непрестано наноси, али оно што сте свим својим чулима 

упијали током боравка заувек ће остати у вама.  

На позоришној представи у театру преко пута школе сам била викенд пред ванредно стање 

и гледала представу „Воз“. Јесте за препоруку, али још сте млади за њу. Сергеј 

(Трифуновић) је сјајан, као и увек. Ужелела сам се позоришта.   

 

 

Тијана Бугарчић 2/2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тијана Стојановић 

 

1. Да ли сте хтели да будете професор када сте 

били дете? Ако не, чиме сте хтели да се бавите? 

У основној школи су почели да ме занимају 

страни језици, па се већ тада код мене  развила 

жеља да једног дана постанем професор. Тек у 

гимназији сам схватила да би немачки језик био 

прави избор. Спојила сам љубав према 

језицима, према деци и преношењу знања и 

могу рећи да сам себе пронашла у овој 

професији. 

2. Шта највише, а шта најмање волите у послу 

професора? 

Углавном не може све да буде идеално, као и у 

свакој професији. Све има две стране медаље. 

Најбитније је да човек воли оно што ради. Оно 

што ми се у овом послу највише допада јесте рад са децом, који ме испуњава и уједно 

мотивише. Трудим се да на разне начине мотивишем ученике, одржим им пажњу и 

пренесем им знање. Најмање ми се допада коришћење електронског дневника, који некада 

захтева много посла. 

3. Шта и ко вас инспирише? 

Инспиришу ме моје колеге које имају вишегодишње искуство и веома су успешни у овом 

послу. Увек су спремни да ми помогну и дају неки користан савет. 

4. Када бисте предавали други предмет, који би то био? 

Да не предајем немачки, предавала бих енглески језик. У сваком случају би то био неки 

страни језик. 

5. Какве филмове волите да гледате, да ли имате омиљени? 

Волим да гледам филмове, али не баш често. Сматрам да је један од начина учења страног 

језика гледање филмова на том језику. Волим да гледам комедије, љубавне филмове и 

драме. Омиљени филм ми је Сам у кући. 

7. Какав вам је био први дан као професор? 

Увек ћу се сећати првог дана када сам почела да радим као професор. Осећања су била 

помешана, била сам узбуђена и помало уплашена, јер је за мене то било нешто ново. На 

крају се тај дан завршио успешно. 

8. Имате ли хоби којим се бавите у слободно време? 

У слободно време највише волим да читам књиге и слушам музику. 



9. Да ли имате омиљену књигу, зашто бисте је препоручили некоме? 

Прочитала сам много књига, али бих као омиљену издвојила Пут којим се ређе иде. 

Препоручила бих свакоме да прочита ову књигу, јер се у њој могу наћи многи корисни 

савети како променити неке ствари у животу и размишљати позитивно. 

10. Да можете да живите било где у свету, где би то било? 

Највероватније у неким топлим крајевима, можда на Малти. 

11. Шта је било најтеже у вези са пребацивањем часова онлајн? 

Онлајн настава је тешка како за ученике, тако и за професоре. Најтеже је било 

организовати час, јер нису исти услови као у школи. Тешко је било пратити напредак 

ученика, јер због честих проблема са интернетом нема и праве интеракције са ученицима. 

Са друге стране, сматрам да није здраво седети дуго испред екрана. У сваком случају овај 

вид наставе није ефикасан. 

12. Постоји ли неки цитат који вас инспирише? 

„Никад не одустај, јер те можда баш тај задњи покушај доведе до циља. “ 

13. Да ли сматрате да је немачки тежак језик? 

Сматрам да је сваки језик тежак на свој начин, али да се радом и трудом све може 

савладати. За учење било ког страног језика потребно је време. Да би неко добро научио 

неки страни језик, потребно је да редовно слуша, чита и комуницира на том језику, а све 

се то може лако постићи уколико постоји јака жеља за учењем тог језика. 
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КУЛТУРА, ЗАБАВА И ЗДРАВЉЕ 

 

Живот у Немачкој – Интервју са учеником Стефаном 

 

1. Како се зовеш? 

-   Зовем се Стефан Соко. 

2. Где си рођен и када? 

-   Рођен сам 15. фебруара 2007. године у Дубаију. 

3. Да ли си прво дете твојих родитеља? 

-   Нисам, ја сам друго дете својих родитеља. Имам једну старију сестру која се зове Соња. 

Соња има 19 година и тренутно студира права у Фрајбургу.  

4. Чули смо да си живео у Немачкој. 

-   Тачно, у Немачкој сам живео од 2014. до 2017. године. 

5. У ком си граду живео тамо? 

-   Живео сам на југу Немачке у Штутгарту. Штутгарт је главни град покрајине Баден-

Виртенберг. 

6. Како ти се чини Немачка као земља? 

-   Ја заиста волим Немачку као земљу, али велики број људи и њихови стилови живота ми 

се не свиђају. Међутим, могуће да ми се променило мишљење током ових пар година у 

Србији зато што сам се једноставно навикао на овакав стил живота. 

7. Када си се преселио у Србију и зашто? 

-   Преселио сам се при крају 2017. године, зато што ми је отац добио нови уговор за посао 

у Београду. 

8. Да ли ти се више допада живот у Немачкој или живот у Србији? 

-   Све зависи. Немачка је економски стабилнија, али су друштво и школа бољи у Србији. 

Као дете бих радије живео у Србији, али после двадесете године бих радије живео у 

Немачкој због посла. 

9. Шта би поручио Србима, да ли се исплати преселити се у Немачку? 

-   Моје мишљење је да се исплати преселити се у Немачку, али доста људи се не би сложило 

са том одлуком. Стил живота је једноставно много другачији него у Србији. Људи тамо су 

много прецизнији, дисциплинованији и одговорнији, а у Србији имам  осећај да су људи 



много опуштенији. Међутим, постоје и други разлози зашто се исплати преселити се у 

Немачку, као на пример: већи избор радних места и веће плате. 

10 . Да ли је Немачка стабилнија и квалитетнија држава од Србије за један нормалан живот? 

-   Дефинитивно јесте, као што сам већ рекао доста је богатија држава од Србије и 

једноставно уз мање труда зарадиш много више пара у Немачкој него што би у Србији. 

Немачка је, такође, доста уреднија земља од Србије. 

11. Шта ти је највише остало у сећању о Немачкој? 

-   Највише у сећању су ми остали моји другови са којима сам ишао у школу и на тренинге. 

Међу њима ми је био и најбољи друг Лумен. Лумен је пореклом из Париза, али живи у 

Немачкој. Упознао сам га на тренингу. Од кад смо се упознали почели смо  да излазимо и 

временом смо све радили заједно. И данас сам у контакту са њим. 

12. Да ли у Немачкој постоје правила којих се људи придржавају (којих нема у Србији) и 

која су? 

-   У Немачкој се генерално људи придржавају правила. Једно од њих које не постоји у 

Србији је раздвајање ђубрета. Приликом бацања ђубрета мора да се обрати пажња на то да 

се ђубре разврстава на папир, пластику и остатке хране на пример. Испред сваке куће стоје 

три канте различите боје за разврставање ђубрета. Ово је сјајна ствар. Продукти се 

рециклирају и сви зарађујемо на тај начин, а не загађује се природа. 

13. Колико ти је требало времена да се тамо уклопиш? 

-   Није ми толико дуго требало да се уклопим. Када сам се преселио у Немачку, прву годину 

сам ишао у интернационалну школу, тако да је већина другова из мог одељења већ знала да 

прича енглески, па сам могао лако да се споразумем са њима. Током те прве године  већ сам 

научио доста течније да причам немачки, па сам се из интернационалне школе пребацио у 

државну школу која је искључиво на немачком језику.  

14. Колико ти је требало да научиш немачки да би се довољно споразумевао са људима? 

-   Требало ми је око седам месеци да научим да се споразумем са људима. Међутим, доста 

је лакше учити немачки тамо зато што си окружен људима који причају тај језик. 

15. Реци нам нешто о Немачкој, нешто што мислиш да је по теби најбитније у вези са том 

државом? 

-   Немачка је веома велика и богата земља са веома развијеном индустријом. Највећи утисак 

на мене је оставила аутомобилска индустрија. У Штутгарту, граду у коме сам живео, налазе 

се фабрике два аутомобилска гиганта. То су Мерцедес и Порше. Од када сам први пут био 

у музеју Мерцедеса, почео сам да се интересујем за аутомобилизам. 
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Бивша ученица Шесте – редитељка филма 

„Чудотворац Тумански'' 

 

 

„Нема те бољке коју Свети Јаков и Зосим не могу да исцеле. Веруј и биће'' ,рекао је лик 

Петра Божовића у трејлеру за кратки играни филм „Чудотворац Тумански''. 

Бојана Крстић, редитељка филма, рођена је 1982. године у Београду. Информација која ми 

је посебно привукла пажњу јесте да је госпођа Бојана некада похађала нашу школу, што ме 

је и инспирисало да је контактирам и замолим да са нама подели нешто више о себи и свом 

раду. 

 

Наш разговор бих започела питањем које ће у Вама пробудити сећања из, како кажу, 

најлепшег периода живота. Зашто сте изабрали баш Шесту београдску гимназију и које су 

Вам неке од најлепших успомена из времена када сте били средњошколац? 

 

После основне школе ретко ко зна шта 

стварно у животу жели и који правац да 

изабере. Тешко је младом човеку пред 

којим је толико могућности да доноси 

такве одлуке. Са 14 година смо сви и 

даље деца. Желела сам гиманзију јер 

сам хтела после на факултет, али опет 

нисам јасно знала који, па се Шеста 

испоставила као добар избор, да ми се 

жеља искристалише за те четири 

године гимназије. 

Није било лако морам признати, 

посебно за нас авантуристе који смо 

волели живот више од седења за 

књигом. Нисам била одликаш у 

Шестој, чак сам и кубурила са оценама прилично. Ово све причам како бих охрабрила све 

младе којима школа можда и не иде, да не одустају од даљег школовања. Боље је помучити 

се још мало четири године или мало више на факултету и обезбедити себи бољи живот него 

остати на средњој школи или гимназији и мучити се цео живот. Млад човек не може у том 

периоду да сагледа важност факултета. 

Сећам се прве године у Шестој, прво тромесечје, среда је била, прва три часа – историја, 

латински, математика. Добила сам на сва три часа по кеца. Три кеца за редом. Било ми је 



баш тешко тог дана. Сва срећа имали смо сјајну разредну, Ивану Пласоња, професорку 

музичког, која се бавила нама и  

борила се за нас. Организовала нам је одласке код психолога, дивне Соње, са којом смо, ми 

„јединичари“, направили план и програм рада и учења и оцене смо онда поправљали 

плански.  

Волели смо да седимо у Звездара театру, то нам је била база.  

Наравно, гледали смо и представе за 1 динар, посебно 1999. године за време бомбардовања. 

Тада су још биле актуелне кућне журке - није прошао месец а да неко из генерације није 

направио супер забаву. Први момак је живео преко пута Шесте, у црвеним солитерима, и 

његова тераса је гледала на моју учионицу, па смо се двогледима гледали и махали једно 

другом на одморима. Тренирала сам одбојку активно, па сам увек вукла велику торбу у 

школу, а из школе правац тренинг. А екскурзије – о свакој филм да се направи... 

Не знам какви су професори данас, али у наше време, већ у трећој и четвртој години, ишли 

су са нама на журке, дали смо им поверење и они нама и били смо екипа. 

 

 

На ком факултету сте наставили своје образовање и зашто баш тај факултет? 

 

Желела сам после Шесте да упишем керамику на Примењеним уметностима. Ишла сам неко 

време и на припреме за упис, али је то све тада, као и сада прескупо. Опростила сам се од 

те идеје, па сам 2001. уписала новинарство на Политичким наукама. Идеја да будем супер 

познати новинар ми је била такође занимљива – да стално путујем, упознајем нове људе, 

будем позната... Била сам на самофинансирању, што је тада било око 700 марака. Договор 

је био да ће ми родитељи дати пола, а да ћу пола ја да зарадим. Тако сам студирајући радила 

у кафићу, како бих платила школарину. 

Схватила сам после две године да не може тако. Политичке науке захтевају пуну 

посвећеност, одласке на предавања, изучавање, све ми је то било напорно у том моменту, 

па сам после две године проведене тамо, 2003. решила да се пребацим на Академију лепих 

уметности, данас је то АЛУМ – Факултет савремених уметности и медија. Пошто су имали 

одличну сарадњу са многим медијским кућама, тако се нас пар запослило на ТВ 

Метрополису, музичкој телевизији – опет сам радила и студирала, али овај пут оно што има 

везе са послом којим сам желела да се бавим. На Метрополису сам задовољила  младалачки 

его и сујету – водила сам емисије и била аутор, али то ме је брзо прошло. Све иза камере ми 

је било много занимљивије и креативније, научила сам видео монтажу, по мало и да снимам, 

да фоткам.. 

Креативност, ако постоји увек мора да се испољи – није било керамике, али је отишло на 

другу страну. Тако сам се скроз посветила видео монтажи. АЛУ сам завршила 2012. Дуго 

сам студирала јер сам и радила и уживала уз факултет и путовала, али кад сам га завршила, 



300 кила терета је пало са мојих леђа. Сећам се дана доделе диплома на факултету, био је 

24. новембар, дан када се прославља Свети Краљ Стефан Дечански, велики заштитник 

манастира Високи Дечани који је бисер нашег наслеђа и културе. 

Видите и из мог примера колико пут младог човека није увек једноставан, колико се 

младост тражи. Волела бих да се сви млади пронађу и да раде у животу оно што воле. 

Мислим да је то најважније јер то одређује цео живот касније. Када човек ради оно што 

воли, то није морање, није посао, већ уживање и испуњење личности и ништа не пада тешко, 

већ све тече. 

 

 

Како сте дошли на идеју за филм и да ли Вам је било тешко да изаберете глумачку екипу? 

 

Годинама већ радим документарне филмове на православне теме и музичке спотове за 

ауторе духовне музике, то ме испуњава и лечи душу. 

Велика жеља ми је била да радим и на играној структури, играном филму.  Године 2019.  

радила сам  документарно-играни филм „Небеско сијање“ у коме смо приказали историју 

манастира Тумане који можете погледати на јутјубу. Манастир који се за 7 година обновио, 

доживео препород, реке људи ходочасте и траже помоћ од светитеља чије мошти тамо 

почивају. Заиста феномен данашњице. Чуда се људима дешавају тамо непрестано. Притом 

је братство манастира младо, савремени су и спремни да дају одговоре за младог човека без 

пуно филозофије и мистификације. Све то ме је повукло и испунило душу милином и 

жељом да о чудима 

која су се десила 

људима као што смо 

ви и ја, направимо 

филм. Да мало 

подсетимо све на 

значај духовности, 

на праве вредности, 

на људску немоћ, на 

безначајност новца 

јер најважније 

ствари у животу се 

не могу купити 

новцем – мир, 

радост, здравље. А кад смо немоћни, увек посегнемо за молитвом и Божија помоћ стигне. 

Филм садржи три приче, три чуда смо приказали, гледали смо да глумци буду хришћани и 

да живе тим животом, како би што боље одговорили на задатке који се пред њих стављају, 

а и боље разумели тему. Није било тешко изабрати их, било је тешко ускладити све глумце 

који су пуни обавеза, у 8 дана снимања. Небојша Миловановић је на пример прешао велики 



пут да би одиграо пар сцена у Пожаревачкој болници и одмах се вратио за Београд јер је 

сутрадан имао генералну пробу за представу. Бобу Мићаловић и Небојшу Дугалића смо 

чекали два месеца како би се уклопили. Али све то су слатке муке и саставни део посла. И 

сада, када је филм готов, искушења и препреке делују ништавно у односу на то шта смо 

добили. 

 

 

И за крај, где можемо да погледамо Ваш филм? 

 

То је наш филм, филм свих нас и прављен је не за сад него за вечност. За све будуће 

генерације које долазе.  

Оставити лепоту за собом, непроцењиво је. 

Филм ће ускоро имати премијеру у Комбанк дворани, а затим и телевизијску премијеру, 

након чега га шаљемо на фестивале широм света. Обавестићемо благовремено све 

заинтересоване. Можете нас пратити и на инстаграм страници cudotvoractumanski_film и 

бити у току са актуелностима. 

Велики поздрав за све из Шесте београдске гимназије. 
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Мој путопис  

                    -Језеро Мбурo, Уганда 

 

Пре неколико година имао сам прилику да са својом породицом одем на незаборавно 

путовање на сафари у држави Уганди. Уганда је држава у Источној Африци која се налази 

на самом екватору и лежи на Викторијином језеру, највећем језеру у Африци.  

Уганда има 45 

милиона становника и 

занимљиво је то што је 

скоро 50% популације 

малолетно. 

Језеро Мбуро је 

национални парк који 

се налази на западу државе и у њему се могу наћи све 

животиње које су препознатљиве за Африку. На мене највећи утисак су оставиле прелепе 

зебре и слонови које смо сретали. Имао сам среће и да видим антилопе, жирафе, хијене, 

носороге и разне друге врсте животиња. Природа је прелепа и сваког оставља без даха. У 

овом националном парку постоје разна одмаралишта са дивним погледом на језеро и на 

пејзаж који је у том делу земље разнолик. Тамо се налази преко 250 врста птица међу којима 

је најпознатија симбол државе: угандски ждрал који се 

налази на застави Уганде.  

Језеро Мбуро је оставило незабораван траг у мом срцу 

као место где сам могао да уживам у прелепој природи и 

да видим многе врсте животиња у њиховом природном 

окружењу. Сигуран сам да ћу до краја свог живота овај 

национални парк посетити бар још једном. 
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Препоруке филмова 

 

Филмова никад доста, увек је лепо чути за неке добре филмове који су другим људима били 

занимљиви и интересантни. Свако има свој укус и жанр који воли, али није лоше да некада 

погледамо и нешто на шта нисмо навикли. Поред тога што су занимљиви из њих можемо и 

нешто да научимо и да осетимо емоцију коју су глумци имали приликом снимања сцена и 

да видимо како су они доживели ситуације које глуме.  

 

1. Први филм је „Уметност вожње по киши“ (The Art of Racing in the Rain) 

Наратор, онај који прича целу причу, јесте пас Енцо. Његов живот је описан од 

тренутка кад је из пуног легла одабран да баш он буде најбољи друг возача тркачких 

кола, па до смрти. Занимљив је начин на који 

Енцо описује начин на који види свет око 

себе, проблеме власника, његове жене и 

детета. Поред свега, обојици су биле 

омиљене трке које Енцо није пропуштао, био 

је на већини и са трибина уживао гледајући 

свог најбољег друга. 

Филм је рађен по узору на истоимени роман 

Гарта Стајна. На нашим просторима се први пут 

приказао крајем августа 2019. године. Ово је 

филм који сигурно никога неће оставити 

равнодушним. 

 

 

  

     

 

2. Пет стопа одвојени (Five Feet Apart) 

Вил и Стела су главни ликови који болују од цистичне фиброзе (болест плућа) и 

налазе се у болници на терапијама. Случајно 

се упознају и почињу да се заљубљују. Њихов 

проблем је то што због те дијагнозе морају да 

држе растојање од метар и по како би њихово 

здравље било под контролом. Радња нам 

приближава како се они виђају и проводе у 

болници са штапом који их држи на 

одређеном одстојању. По мом мишљењу, 



глумци су показали два различита света која су се 

игром случајева спојили. Стела је била одговорна и 

озбиљно је схватала озбиљност своје болсети, док 

је Вил то разумео кад му је Стела отворила очи и 

помогла да се уразуми. Обоје су добро представили 

двоје младих који су довољно јаки и који цео живот 

живе са једном таквом болешћу.  

Филм се појавио код нас први пут средином марта 

2019. године и жанровски припада романтичној 

драми. Коментари су били помешани, али је филм 

освојио неке важне награде. 

 

         

3. Не гледај горе (Don’t look up) 

Амерички научнофантастични филм 

из 2021. године. Кејт 

Дибијански, астроном на Државном 

универзитету у Мичигену ради свој 

последњи рад на докторским 

студијама и том приликом уочава 

једну велику комету која се 

приближава планети Земљи и прети 

да је уништи. Њен професор Рандал и 

она,  израчунали су да ће тај тренутак, када ће комета разорити планету, бити за шест 

месеци и пар дана. Одлучили су да све што су сазнали саопште америчкој 

председници и потраже помоћ. То су и урадили, али нису добили оно што су желели. 

Због таквог одговора они осећају потребу да у медијима представе проблем и 

дочарају опасност која ће се десити. Америчка влада ипак одлучује да учини нешто, 

али је то било погрешно, желели су да задовоље сопствене интересе и зараде још 

пара. 

У филму је на одличан начин приказан вечити проблем, имамо га и сада, а имаћемо га још 

дуго, а то је да влада углавном тежи да обмане народ и задовољи сопствене жеље. И у овом 

филму је влада тј. председница радила против свог народа и генерално житеља целе планете 

и начинили су огромну штету.    

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC


 4.Пре пада (Before I Fall) 

Америчка тинејџ драма која је приказана 2019. године. 

Филм је рађен по узору на истоимени роман који је 

написала Лорен Оливер. Филм садржи једну огромну 

поруку која се открива на самом крају филма. Наиме 

млада девојка Саманта се 12. 2. буди у својој соби и 

спрема за излазак из куће. Њене другарице долазе по 

њу и оне заједно одлазе у школу. То вече се одржавала 

журка код њеног бившег друга Кента. Саманта одлази 

тамо са другарицама и својим момком и у једном 

тренутку долази Џулијет коју гледају као психопату. 

Долази до туче између њих, након тога оне одлазе са 

журке и на путу ка кући, ауто је скренуо са пута десила 

се кобна несрећа. Дан након тога  Саманта се буди на 

истом месту у исто време и проживљава цео дан изнова и тако неколико пута. Крај 

филма је најбољи и показује начин на који она долази до одређених сазнања.  

Порука приче је да не треба да живимо по неком шаблону него да сваком дану 

додамо нешто и учинимо га посебним и 

другачијим од претходног. Не треба да 

дозволимо себи да живимо сваки дан 

исто. 
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ФИЛМОВИ КОЈЕ МОРАТЕ ДА ПОГЛЕДАТЕ 

 

Филм је моја велика љубав, још од детињства. Гледање филмова је за мене једно посебно 

искуство уз које сам одрастала. Ниједан екран не може да замени искуство и доживљај 

гледања филма у биоскопској сали на великом платну. Међутим, животне околности су 

такве да љубитељи филмова не могу себи да приуште сталне пројекције у великим салама 

и своју страст према гледању филмова задовољавају гледањем на малим екранима код куће. 

Готово да никад не гледам филмове у току дана. Највише уживам у филмовима у касним 

ноћним сатима када сама са својим мислима могу потпуно са се посветим ликовима и самој 

радњи. Филм је заиста посебна уметност. Може вас растужити, насмејати, утешити, можете 

да упознате занимљиве ликове од најлуђих криминалаца до вечитих романтика, храбрих 

хероја и емотиваца. У животу сам погледала доста филмова од којих су многи оставили траг 

у мени. Овом приликом сам одабрала, као препоруку, пар филмова који вас неће превише 

оптеретити, већ ће вас разонодити и омогућити да квалитетно проведете пар сати свог 

слободног времена. 

 

Матрикс (The Matrix) 

Постоји 4 дела филма ,,Матрикс“ и сви су подједнако забавни. Ови 

филмови су  научно-фантастични и акциони. Први филм је 

снимљен 1999. године. У главним улогама су Кијану Ривс (Keanu 

Reeves), Лоренс Фишберн (Laurence Fishburne), Кари-Ен Мос 

(Carrie-Anne Moss), Џо Пантолијано (Joseph Peter "Joe" Pantoliano) 

и Хуго Вивинг (Hugo Weaving). Критичари су га позитивно оценили 

и освојио је 4 Оскара и много других признања. Посебно га 

карактеришу специјални визуелни ефекти. 

Филм представља визију будућности у којој реалност може да се 

штелује, мења и симулира.  Филм буди размишљања и поставља 

питања да ли смо на путу стварања 

осећајних и мислећих машина које 

имају моћ да подчине људску популацију.           

Главни лик - Томас А. Андерсон води двоструки живот. У 

једном је програмер за производњу софтвера, а у другом 

хакер по имену Нео који покушава да ступи у контакт са 

Морфеусом - најпознатијим светским хакером и да сазна шта 

је то Матрикс. Затим упознаје девојку по имену Тринити која 

је такође хакер и она га упознаје са Морфеусом. Морфеус је 

веровао да је Нео изабран да спаси свет.  

  



Господин и госпођа Смит (Mr. & Mrs. Smith) 

,,Господин и госпођа Смит“ је један 

од мојих омиљених филмова. Овај 

филм је  акционо- хумористичи 

филм. Снимљен је 2005. године у 

Америци.                                                                             

У главним улогама су Анџелина 

Џоли (Angelina Jolie) као Џејн Смит 

и Бред Пит (Brad Pitt)  као Џон Смит. У почетку су представљени као 

досадан и просечан пар. А током филма сазнају да су обоје убице 

конкурентских агенција, које су им дале задатак да убију једно другог. 

Маестрална глума чувених глумаца вам држи пажњу и води кроз 

радњу филма. 

                                          

СУМРАК  (TWILIGHT) 

Филм је настао по популарној литератури за тинејџере и самим 

тим је постао веома популаран са војском својих фанова. Свака 

генерација нових тинејџера сазрева уз књигу или филм. Добро 

одабрани глумци имају посебну харизму, а сама прича се 

односи на љубав између девојке и вампира. Тема филма је 

различитост и неуклапање у шаблоне девојака из школе.  

Сумрак је амерички љубавно-фантастични филм. Снимљен је 

2008. године по роману Стефани Мајер (Stephenie Meyer). У 

улогама главних ликова су Кристен Стјуарт (Кристен Стеwарт) 

као Бела Свон и Роберт Патинсон (Robert Patinson) као Едвард 

Кален. 

Постоји више делова овог филма, али на самом почетку говори 

се о седамнаестогодишњој девојци Бели која се тек доселила у Форкс – мали град у 

Вашингтону, како би живела са својим оцем. У школи је брзо нашла пријатеље, али је била 

посебно заинтересована за породицу Кален. Из те породице, прво је упознала Едварда. 

Едвард је као и остатак своје породице био вампир, али Бела то још увек није знала. 

Временом се заљубљује у Едварда и упознаје целу породицу. На матурској вечери Бела 

изражава жељу да постане вампир, али Едвард то одбија.  

Одавде прича постаје занимљивија и интересантнија. И ако вам овај мој увод у филм можда 

не звучи претерано интересантно, мислим да свако од вас треба да пружи шансу овим 

филмовима и да их погледа. Филм је инспиративан и код сваког буди сопствени доживљај, 

који нико не треба да вам намеће. 
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ПОЉУБАЦ 

 

Наши ученици су нам у понедаљак 29. новембра представили 

њихово виђење симбола пољупца у ликовној уметности. 

Наиме, они су занимљивим презентацијама открили тајне 

скривене у делима под називом „Пољубац“ ,презентовали 

њихово као и мишљење познатих филозофа на ту тему.  

Прво дело о којем су имали част да чујемо је дело 

Константина Бракушија, румунског истакнутог вајара, под 

називом „Пољубац“. 

Наше ученице су нам на занимљив и едукативан начин 

приказале другу слику стварности овог изузетног дела. Дакле, 

ова скулптура представља двоје младих заљубљених људи 

који су пољупцем постали једно. Стиче се осећај да се њих двоје више никада неће одвојити 

и желе да заувек остану заједно. Ученице Шесте су нам, такође, откриле и неке занимљиве 

појединости овог наизглед обичног, али извандредног уметничког дела. 

 

 

 

Друго дело о којем смо имали прилике да чујемо је 

дело изванредног симболистичког сликара Густава 

Климта под  називом Пољубац. 

 

 

Ђаци наше школе су обавили одличан посао у 

приказивању ове 

 

 

 

слике на јако интересантан начин. Они су најпре приказали мишљење познатих филозофа 

који су се бавили тумачењем овог дела, а онда изнели своје виђење ове, једне од 

најпознатијих ,слика на свету. Занимљива чињеница о овој слици је да она, заправо, никада 

није рестаурирана нити научно обрађена јер је  сликана листићима злата. 



Треће по реду дело о којем смо имали част да чујемо је дело Огиста 

Родена значајног француског вајара. 

 

 

Ову скулптуру поменутог вајара су ученици Шесте београдске 

гимназије приказали на интересантан начин. Скулптура 

„Пољубац“приказује неверне љубавнике Паола Малатестија и 

Франческу да Римини, два лика из Божанствене комедије Дантеа 

Алегијерија. Сви присутни су уживали у представљању овог заиста 

модерног, можда помало несхваћеног, ремек дела за своје време. 

 

 

 

За крај овог догађаја ученици су изненадили слушаоце којима 

су поделили папириће на За крај овог догађаја ученици су 

изненадили слушаоце којима су поделили папириће на којима 

им је задатак био да искажу своје виђење пољупца. Ђаци као и 

професори су то одлично урадили  и тиме још више улепшали 

овај догађај и својим учешћем. 
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Исхрана 

 

Исхрана је као саставни део свакодневнице свих живих бића важан фактор за здрав и дуг 

живот. Јако је важна за правилан раст и развој организма. Поред физичког здравља исхрана 

утиче и на психичко здравље, али пресудна је и за добар изглед. Грчки писац Хипократ је 

говорио да медицинска знања не би постојала, када би свако јело и пиће одговарало  и 

здравом и болесном човеку. Уносом великог броја хранљивих материја у  организам из 

здравих намирница појачавамо имунутитет. За добар имунитет потребан је унос хранљивих 

материја : 

1. беланчевине (протеини)  

2. шећери (угљени хидрати)  

3. масти  

4. витамини  

5. минералне материје  

6. вода 

У зависности од количине и врсте уноса хранљивих матеија  исхрана може бити:  

1. правилна  

2. неправилна.  

Правилна исхрана подразумева унос 4 основне групе намирница:  

1. угљени хидрати  

2. воће и поврће  

3. протеини  

4. масти  

Угљени хидрати су на дну саме пирамиде исхране и препоручене су за свакодневни унос . 

У њих спадају : пиринач, кромир, интегрални хлеб, тестенина. Они обезбеђују енергију 

организму. 

Воће и поврће имају улогу уноса витамина и минерала у организам. Препоручени унос воћа 

на дневном нивоу је 3 порције. Пожељно је јести сезонско воће и поврће, али и коштуњаво 

воће које је пуно хранљивих материја . Протеине можемо унети преко млечних производа, 

меса, рибе. Ови производи су обогаћени и калцијумом (који је добар за коштану срж), 

витамином Д (важан за имунолошки систем).  

Масти се налазе у самом врху пирамиде што значи да треба да избегавамо прекомерни унос 

. Замена за масти тј. здравија варијанта су биљне масти.  

Слаткише и газиране напитке треба потпуно избегавати јер нарушавају имунитет и 

изазивају разне болести.  



Последице здраве исхране:  

Јак имунитет;  

Мршављење; 

Здрава кожа. 

Не може сваком од нас да одговара исти начин исхране. Постоје нутриционисти који на 

основу наше тежине, метаболизма и других параметара праве план оброка на дневном 

нивоу.  

Наравно, унос свих ових намирница мора бити умерен како би био позитиван ефекат.  

Неправилна исхрана подразумева велики унос масти и слаткиша док је смањен унос 

протеина, угљених хидрата, витамина.  Она подразумева и прескакање  оброка, унос 

грицкалица  које доводи до поремећаја у желуцу.  

Последице неправилне исхране :  

1. гојазност  

2. шећерна болест или дијабетес   

3. повишени крвни притисак  

4. артеросклероза  

5. срчани удар  

6. мождани удар  

7. каријес  

8. алергије  

9. анемија  

Поред правилне  исхране не смемо да заборавимо и на физичку активност, али и унос воде 

.  

,, Човек би требао јести да живи, а не живети да једе. “ Молијер                                                 
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СПОРТ 

Учешће Шесте београдске гимназије на општинском и 

окружном првенству у одбојци (2021) 

 

Почетком децембра одржана су општинска првенства и окружно првенство у одбојци на 

којима су учествовале мушке и женске селекције бројних београдских средњих школа. На 

општинском такмичењу учествовале су селекције свих школа са територије општине 

Звездара, укључујући и Шесту београдску гимназију. Селекције у обе конкуренције 

предводио је професор физичког и здравственог васпитања, Андрија Влајић. Општинско 

првенство одржано је у Седмој београдској гимназији. На општинском првенству, женска 

селекција наступала је 1. децембра, док је мушка наступила дан касније. У женској 

конкуренцији, у свим мечевима добијала је глатко своје противнике. У финалу је успешно 

савладала у гостима селекцију Седме београдске гимназије резултатом 2:0 по сетовима. 

Мушка селекција је играла одлично све утакмице, до финала. У финалном мечу, атмосфера 

је била изразито узаврела. Навијачи су били бучни, а неким играчима било је и прећено. 

Наша селекција подлегла је под утицајем непријатне атмосфере, услед чега је Седма 

београдска гимназија победила нашу екипу на домаћем терену и пласирала се на градско 

такмичење. Проф. Влајић је у својој изјави за „Шестар“ прокоментарисао атмосферу у којој 

се одвијало општинско првенство: 

„Кад год се општинска првенства одржавају у Седмој београдској гимназији, дочека нас 

толико непријатељска и неспортска атмосфера да практично не може да се игра. Када си 

тамо, ти се осећаш као да си у гладијаторској арени. Та гимназија има капацитета да прими 

све  екипе, али треба избегавати 

давање домаћинства њима.“ 

Градско првенство одржано је 8. 

децембра у Хали спортова „Ранко 

Жеравица“.  Жребом је одлучено да ће 

наша женска селекција играти против 

селекције Спортске гимназије. Упркос 

томе што се наша екипа храбро борила 

против јаке конкуренције, изгубила је 

од противника резултом 0:2 (по 

сетовима 21:23, 19:21). 

Ненада Ранитовић 3-7 

 

  



КЛИЗАЊЕ 

Клизање као појам се јавља већ у бронзаном добу када су људи правили прве клизаљке од 

костију животиња. Такве примитивне клизаљке су нађене први пут на обали реке Јужни Буг 

у Украјини, а затим и на територијама читаве Европе . 

Клизање као спорт се рађа у Холандији у XII веку, када су клизаљке почеле да се производе 

од метала и користе као превозно средство по залеђеним каналима током зиме. Циљ 

клизања је био оцртавање различитих фигура на леду  и притом одржавање лепе  позе тела, 

због чега се тај спорт и назвао  уметничким клизањем. Први клубови љубитеља клизања 

основани су у XIII веку у Британској империји у Единбургу, где су први пут била 

успостављена правила и одређен рејтинг фигура неопходних за извођење на такмичењу. 

У САД и Канаду клизање је стигло из Европе, где се веома брзо развило. Започели су са 

проиводњом нових модела клизаљки, отварањем клубова и школа клизања и почели да 

доминирају  леденом сценом после Другог светског рата. Од године 1742. почињу да се  

пишу књиге, као што су „Искуство клизања на клизаљкама“ од Д. Андерсона, у којима су 

биле описане све фигуре у  основи клизања и  њихова техника извођења. Уметничко 

клизање за званичан  спорт проглашава  се на Првом конгресу клизача 1871. године .  

Прво официјално  такмичење у Европи  одржава се у Бечу 1882. године у коме је 

учествовало само неколико такмичара.  У Петрограду се након тога одржава још веће 

такмичење, на коме учествују најбољи клизачи из САД-а, Немачке, Аустрије, Финске, 

Енглеске и Шведске. Догађај  је представљао неофицијелно првенство света, а  повод 

прославе је била 25. годишњица клизалишта у Јусуповском врту.    

У Хамбургу  одржано је прво званично првенство Европе само у мушком појединачном 

клизању. Прва такмичења су била одржавана само за мушкарце, а жене су добиле право 

такмичења тек после 10 година. Међутим,  на светском првенству у Лондону   направљен је  

изузетак за  Британку Меџ Сајерс, која је успела да уђе у историју  као освајачица сребрне 

медаље и као прва жена на светском 

првенству за мушкарце 1902. Године. 

Овакав догађај навео је да се женска 

такмичења одржавају одвојено од 

мушких. Прво светско првенство за 

жене одржано је у Швајцарској, у граду 

Давосу 1906. године. Обавезни 

елементи, као што су кораци, скокови и 

пируете, били су исти као и за 

мушкарце, тако и за жене, али се женско 

клизање разликовало по музици, 

кореографији и гипкости покрета. 

Четири године после европског првенстава у Хамбургу, Санкт-Петербург постаје 

организатор првог званичног светског првенства у уметничком клизању године 1896. А 



тамо ће се организовати и 8. светско првенство 1903. и то поводом прославе  200. 

годишњице Петроградске  клизачке заједнице . 

 Прво официјално такмичење, које се сматра рођењем парног уметничког клизања, одржано 

је 1908. године у Санкт-Петербургу, када су немачки пар Ана Хублер и  Хенрих  Бургер, 

постали први олимпијски прваци и ушли у дуговековну историју клизања. Циљ парова на 

леду је  дочаравање јединства оба клизача. Испуњавали су исте елементе као и појединачни 

клизачи, укључујући и додатне елементе као што су дизања у којима мушкарац подиже 

партнерку у разним варијацијама, праве парне пируете и скокове са бацањем, где партнер 

баца партнерку како би она извела скок и дочекала се на једну ногу. 

Плесни парови као дисциплина ступа на лед тек 1940. у Великој Британији и проширила се 

по целом свету, због чега  су је укључили као једну од дисциплина на такмичењима, на 

којима су победу првих 10  година  увек односили Британци. Та дисциплина је иста као и 

код спортских парова, само без извођења скокова. У састав зимских лимпијских игара ушла 

је тек 1976. године, и тада су прво олимпијско злато однели Руси и почети да доминирају у 

овом виду спорта  све до дана данашњег. 

                                                                        Милица Гогић 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШЕСТА ПИШЕ 

Победнички рад Николе Панчића - Адалат 

Била је то једна сасвим обична среда, као и свака друга, када је млади 

шеснаестогодишњи Адалат упознао особу која му је променила живот. Имао је дугу, црну 

и прљаву косу, био је нижег стаса и изузетно мршав. Носио је изношену и поцепану одећу 

и патике које му је мајка поклонила пре две године. Био је сам, без оца и мајке. Знао је језик 

становника државе у којој се налазио јер је волео да чита. Сам је учио да чита и пише док 

су чекали на границама. Књиге је крао и скривао их од осталих јер није могао да поднесе 

осуђујуће погледе које би му пријатељи и породица упућивали када би сазнали да се 

посвећује нечему што они нису сматрали кључним за живот. Волео је да гледа излоге 

књижара и чита наслове књига док га запослени не би приметили и отерали. Већ три дана 

није јео и спавао је на клупи у Ташмајданском парку. 

Те среде први пут је осетио нешто ново, нешто за шта пре није знао. Седео је на 

клупи у парку и читао Селинџера. Сасвим мирно и самоуверено пришла му је једна старија 

особа седе косе и густих седих бркова. Та особа био је господин Николић, професор на 

Филолошком факултету. „Добар дан, младићу, волиш ли да читаш?“, упитао је Адалата. 

Адалат је био збуњен и шокиран необичним питањем које је овај чудновати мушкарац 

поставио, али више га је зачудило то што му је ово био први пут да је странац започео 

контакт са њим речима, а не силом. Он полако подиже главу и затвори књигу, савивши 

ћошак странице да би забележио где је стао. Стидљиво отвори уста и муцајући проговори: 

„Д-да господине, волим читати.“ Професор се изненађено насмеја, не очекујући да дечак 

зна причати српским језиком. Он му пружи руку и представи се: „Ја сам Драгослав Николић, 

професор језичког факултета.“ Адалат се рукује са њим: „А-Адалат, избеглица из Ирака“, 

тихо изговори и погледа ка земљи. „Приметио сам, синко, да већ неколико дана спаваш 

овде, у парку, сам ли си?“, упита професор. „Да, сам сам“, Адалат одговори, и примети да 

му професор пружа кесу пуну хране, а дечак не знаде шта да уради, те професор спусти кесу 

на клупу, поред дечака. „Морам ићи сад, али свратићу након предавања, збогом за сад“, 

рече професор и хитро потрча за трамвајем. Дечак поче мислити у себи: „Зашто се ова 

особа понаша овако, да ли је при себи, или једноставно није знао да сам мигрант? Зашто 

се осећам овако? Први пут ми је неко пришао и причао са мном. Вероватно ме је помешао 

са неким, али ако ме је помешао са неким зашто се представио? Тако је! Мора да је пијан 

па не размишља разумно. На крају свега, сви би хтели да људи попут мене не постоје.“ 

Мислио је и тражио разлог који би га задовољио. Намирнице није такао јер се плашио да ће 

га професор напасти уколико примети да недостаје нешто од хране. Није био упознат са 

појмом племенитости и дарежљивости. Мислио је и мислио, али погрешно. Професор се 

вратио до њега и опет му дао до знања да жели да му помогне.  

Прошле су недеље од тог дана и професор би сваког дана обилазио Адалата. Први 

пут му је пришао зато што је осећао сажаљења према младом дечаку, али што је више 

времена пролазило, то се више везао за њега. Донео му је нову одећу, одвео га је у јавно 

купатило и код фризера. Адалат је сада изгледао као просечан шеснаестогодишњак у 



Србији. Био је и његов приватни учитељ. Причали су о књигама, о језику и о стварима које 

занимају Адалата. Дечак је такође заволео човека и сазнао шта значи волети посао 

професора и предавача. Једно вече шетали су тако улицом и професор рече: „Ја имам ћерку, 

твојих година, знаш ли? Желео бих да те замолим и упитам нешто.“ Адалат одговори: 

„Питајте слободно, толико сте ми помогли, урадио бих било шта да Вам се одужим“, дечак 

одговори, причајући сасвим течно и сигурно српским језиком. Лекције којим га је професор 

учио су биле врло делотворне, како лекције српског језика, тако и лекције о животу. 

Професор настави: „Могу да ти обезбедим стан у којем ћеш живети сам, али под једним 

условом.“ Адалат упита: „Ви сте много дарежљиви, који је тај услов?“ „Моја ћерка похађа 

интернационалну школу, желим да је упишеш и похађаш је са њом. Уколико се нешто мени 

деси, желим да се постараш да је моја кћер на сигурном...“ Адалат прихвати договор и прође 

још неколико недеља. Положио је пријемни захваљујући свом ментору, који га је учио, и 

уписао се у одељење у којем је била професорова ћерка. Био је запањен њеном лепотом и 

добротом. По карактеру, била је готово иста као њен отац. Била је то љубав на први поглед. 

Првобитно, она је сматрала Адалата пријатељем, али када су се мало боље упознали, и она 

се заљубила у његове особине. Адалат се брзо спријатељио са њом и остатком одељења. 

Очекивао је да ће га малтретирати због његовог порекла, али за дивно чудо, ученици су га 

прихватили као једног од њих. Разговарао је са другим ученицима и заједно су причали о 

филмовима, књигама, стриповима и осталим интересовањима тинејџера. Први пут у животу 

могао је да се посвети себи и стварима које је волео.  

Прошло је две године и Адалат и Милена су казали једно другоме своја осећања. 

Нико им није бранио да се виђају и, штавише, професор Николић их је подржавао. 

Професор је свако вече посећивао Адалата у његовом стану, да би проверио како напредује 

дечак, али тог дана га није било. Није се појавио ни следећег јутра. Када је Адалат дошао у 

школу, професорове ћерке није било. У учионици је цео дан владала напета атмосфера, 

испуњена шумовима и шапатима ученика. Дан се завршио и Адалат је кренуо кући. Био је 

испуњен осећајем страве и неизвесности. Дошавши испред свог стана, он отвори врата, а 

унутра га сачека Милена Николић, професорова кћер. „Нема га“, она рече. Нема га, те две 

речи одзвањале су у Адалатовој глави. Као да је време стало, чуо је казаљке како куцају све 

спорије и спорије, а очи су почеле да му се испуњавају водом. Испустивши торбу, клекнуо 

је на под, и почео плакати и јецати у очају. Милена је седела на столици и прекрила лице, 

покушавајући да сакрије своје сузе. Када се Адалат сабере, Милена обриса своје сузе и 

пружи му коверат: „Оставио ти је писмо.“ Он отвори писмо и поче читати: „Драги Адалате, 

уколико читаш ово писмо, ја више нисам присутан у овом свету. Сећаш ли се дана када смо 

се упознали? Доста времена сам веровао да сам ти пришао из сажаљења, али пре само 

неколико дана то се променило. Схватио сам да сам ти пришао из сажаљења, не бих се 

толико посветио теби. Постојао је други разлог због ког сам одлучио да ти приђем. 

Разјаснио сам самом себи неколико ствари. Религија, раса, место рођења, финансијски 

статус и још безброј ствари су само корице и дизајн књиге. Оно што књигу чини књигом 

јесте оно што је унутра, реченице које сами слажемо речима и словима. Некад су ту други 

да нам помогну да их напишемо, а некад смо принуђени да их сами пишемо. Свака књига је 

на почетку празна и неисписана. Када се родимо, наш 1Raison d'être јесте да напишемо и 

уредимо ту књигу најбоље пре него што је заувек затворимо. Посматрам те већ дуже 



време, као свог ученика, и верујем да знам који је твој позив. Унутар ове коверте постоји 

још једна коверта, у којој је много мање писмо. Отвори га за десетак година, када будеш 

имао сопствен посао и породицу. Дајем ти своју кћер, уколико и она жели тебе. Задовољан 

сам својим животом. То што сам имао част да будем лични учитељ особи попут тебе, 

чини ме најсрећнијом особом на свету. Збогом.“ 

Прошло је десет година од те ноћи и Адалат је постао правник и јавни говорник. 

Држи говоре и бави се борбом за људска права. Велики утицај на његову одлуку имао је 

професор Николић, заједно са његовом ситуацијом. Отворио је сиротиште, заједно са својом 

женом, искључиво за сирочиће избеглице и азиле за избеглице помоћу новца који је његова 

жена, Милена, наследила након смрти њеног оца, који је сву своју имовину оставио њој. 

Има много људи који га подржавају и који се заједно са њим боре да избеглице добију иста 

права која имају и грађани државе у којој су. Једне вечери, након тешког радног дана он 

седе на клупу у Ташмајданском парку и из џепа извади оно писмо које је чувао све време. 

Поче читати: „Драги Адалате, надам се да живиш срећан живот. Надам се да не жалиш 

много за овим малим старцем. Твој позив ми је био јасан од самог почетка наших односа. 

Надам се да успеваш да се избориш за права људи и осталих избеглица. Уживај у животу, 

Адалате, борцу једнакости!“ Адалат се насмеје и, ставивши писмо у џеп, поче шетати кући. 

                                                            Никола Панчић 3'-6  
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