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Ријеч уреднице
Драги наши читаоци, 
ево нас још једном на 
крају школске године, 
када покушавамо на 
страницама које су 
пред вама сумирати 
све оно што је у 
ту годину стало. 
Дешавања је много, а 
страница мало, па смо 
настојали издвојити 
оно најбитније што ће 
и ову школску 2013 
– 2014. сачувати од 
заборава.

Поред низа дешавања, вриједно спомена је свакако 
обиљежавање Дана потрошача и Свјетског дана здравља, 
којима смо посветили двије стране. Интервјуисали смо 
наше некадашње ученике који су послије средње школе 
кренули у нове изазове као већ афирмисани млади људи 
са јасно уцртаним циљевима. Моћи ћете прочитати низ 
занимљивости прикупљених из различитих научних 
области: економија, медицина математика, географија... 
Ипак, издвојила бих тему овог броја – ТВРЂАВЕ. Поред 
наше тврђаве Кастел, на њемачкој и енглеској страни 
писали смо о тврђавама карактеристичним за ове 
земље. Оно што нас је привукло да уопште пишемо о 
тврђавама јесте њихова мистичност. Оне не дугују ништа 
ни једном времену, а свједок су времена које пролази. 
Својим бедемима ограђују и штите минуле догађаје 
и људске судбине. Подсјећају нас колико је вриједно 
живјети и чувати оно до чега нам је стало. Говоре нам да 
није узалудно буђење када мину бескрајне године. 
Тврђаву не требамо носити у себи, али је требамо 
градити око себе. Допустити само одабраним људима 
и догађајима да уђу у њено окружење, а каменим 
зидинама чувати и оне најмање  вриједности које чине 
наш живот посебним. А посебне су управо те ситне, наоко 
безначајне ствари које нам се негдје успут често изгубе 
или остају непримјећене. Нама остаје да вјерујемо, јер 
оно у шта вјерујемо већ починје да постоји.
Ако вјерујемо у пријатељство -  имаћемо га , ако вјерујемо 
у љубав -  доживјећемо је, ако вјерујемо у себе достићи 
ћемо сваки  постављени циљ.

проф. српског језика и књижевности Смиљана Антонић
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Ријеч директорице
Нико од нас не 
може знати у 
чему је значај и 
величина онога 
што ради. Управо у 
томе почива тајна 
и љепота. Једно 
је сигурно, мале 
ствари су одговорне 
за велике промјене. 
Са таквом визијом 
корачамо већ осам 
година дајући свој 
мали допринос 
изградњи младих 

људи, подстичући их да открију оно најбоље у себи - 
нетакнуту снагу, огроман свијет толико неистражен, 
а толико моћан да  понекад  изазива страх. Страх да 
прихвате чињеницу да могу много више од онога на 
шта су навикли, страх да поставе свој циљ.
Важно је имати циљ, али како напредујемо ка њему 
ништа не кошта повремено се зауставити и уживати у 
околним предјелима. Послије сваког освојеног метра 
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можемо видјети мало даље и искористити прилику да 
откријемо нешто што раније нисмо примјећивали.
Успјех није циљ сам по себи, већ посљедица. Људи који 
траже само успјех, никада га не нађу. Успјех долази 
онима који не губе вријеме поредећи се са другима, он 
куца на врата онима који дају све од себе.
Дио је људске природе жеља да што прије добије оно 
чему се нада. Не треба се трудити да скратимо пут већ 
да га пређемо тако да од сваког нашег корака  наша 
личност буде јача, наш живот богатији, а предио којим 
корачамо љепши. И овај часопис је простор за многе 
од наших ученика да искажу онај најбољи дио себе, 
простор да направе корак ка остварењу свог циља, 
можда мали али значајан, а самим тим и велики.
Жеља нам је да правећи овакве мале кораке, прошире 
своје видике, употпуне своју визију, надограде свој 
циљ. Ми ћемо да растемо заједно са њима!

дипл. психолог Данијела Јокановић
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KAСTEЛ 
Кастел представља најстарији очувани културно- 
историјски споменик у граду.
Укупна површина комплекса Кастел износи 48.000 
квадратних метара, од тога унутар бедема 26.610, а 
изван бедема око 21.390. Бедеме чине девет бастиона и 
двије капи-куле у склопу бедема. Унутар бедема налази 
се више објеката, међу којима централни логор са двије 
куле и малим арсеналом, централни арсенал, тзв. камена 
зграда, те више различитих зидова који су дијелили и 
формирали поједине интерне просторе.

Бројни материјални налази, писани извори и 
картографска документација, данас нам омогућују да 
у великој мјери сагледамо све фазе настанка и развоја 
тврђаве. Први почеци развоја насеља на мјесту данашњег 
Кастела потичу још из палеолитског доба на што упућују 
налази каменог оруђа и оружја. Историја Кастела 
почиње са римским освајањима илирских територија. 
С обзиром да је подручје данашње Бањалуке било 
немирно, а римска власт несигурна, јавила се потреба 
стационирања, римских војних одреда у овим крајевима. 
За њихове потребе подизани су војни логори (ЦАСТРА), 
широм Илирика (шире подручје данашње Бањалуке) 

уз које су се јављала и цивилна насеља (муниципиум). 
Унутар тврђаве пронађено је више примјерака 
касноантичке бронзе, керамике, и једна касноантичка 
бронзана фибула. У централном простору тврђаве 
пронађени су касноантички објекати већих димензија. 
Да ли је ријеч о светилишту, некој административној 
згради или комплексу различитих садржаја – тек треба 
да се утврди. 

Тврђава Кастел је 1950. проглашена добром културно - 
историјског насљеђа прве категорије, а 2002. године 
уврштена на листу угрожених споменика Босне и 
Херцеговине.

Потврда да је постојало античко насеље на мјесту 
данашњег Кастела јесте познати жртвеник посвећен 
богу Јупитеру. На том лијепо клесаном каменом 
споменику, пронађеном 1895. године приликом 
поправљања моста на Црквени, стоји натпис чијом 
је допуном дешифрован текст: „Јупитеру највећем 
генију овог мјеста Сициније, Макрин, конзуларни 
бенефицијар провинције Горње Паноније, испунио 
је завјет добровољно и са захвалношћу.” Из натписа 
се може закључити да је жртвеник био постављен у 
близини Јупитеровог светилишта. Овај жртвеник се 
сматра доказом о постојању града са војном посадом још 
у римском периоду. Насеље се у касноантичком периоду 
разрасло и обогатило у: војним, цивилним, сакралним, 
привредним и административним садржајима. Посебно 
су значајни налази у приобалном појасу тврђаве гдје 
су зидови правилно тесарски обрађени и говоре о 
зрелој архитектури јаке фортификације значајних 
размјера. У садашњој форми изградња Кастела почиње 
у претпосљедњој деценији XV вијека за вријеме Ферхад 
паше Соколовића, који прво гради утврђену топхану 
(барутану - арсенал), која се за десетак година проширује 

Миња Врањеш III 1



5

и временом постаје прави утврђени град (са кулама и 
табијама) који се непрестано шири. У повељи из 1525. 
године прецизно се наводи да је Бањалука заправо име 
тврђаве која се звала “CASTELL NOSTRO BAGNA LUCA”. 
Из садржаја повеље може се закључити да је тврђава 
Бањалука била изграђена на мјесту неког старијег 
утврђења као дио границе на Врбасу у систему одбране 
угарског краљевства против Турске послије 1463. године. 
По доласку Турака тврђава ће бити дограђивана да би за 
вријеме владавине султана Мехмеда III, на прелазу из XVI 
у XVII вијек била претворена у град. Обнова, проширење 
и ојачавање тврђаве свакако су били подстакнути 
учесталошћу Аустро-турских ратова крајем XVII и у првим 
деценијама XVIII вијека. Тад су изградили барутану 
(топхану), која је постала основ нове тврђаве, настале 
на темељима старе. О изгледу тврђаве и града у првој 
половини XVIII вијека доста детаљно нас обавјештавају 
аустријске карте настале у вријеме Aустријско-турског 
рата 1737. године и велике битке под Бањалуком која се 
водила 4. августа те године. Аустријанци су заузели град 
и тврђаву преуредили по узору на равничарске тврђаве, 
по тзв. Ваубаном систему, који се често користио 
преко Саве. Тада њена силуета добија данашњу форму 
издуженог трапеза омеђеног бедемима, бастионима са 
кулама и подземним пролазима, док је воденим шанцем 
окружена са западне стране. Из осамдесетих година XVIII 
вијека потичу нешто поузданији описи и нацрти тврђаве. 
У тим описима постоје подаци о постојању 30 амбара за 
жито као и постојање тзв. царевог амбара. Све до 1826. 
године у склопу тврђаве није ништа обнављано, али 
те године је у тврђави изграђено једно од бањалучких 
јавних купатила (хамама), такозвано Војно купатило. 
Једини објекат војне намјене знатнијих димензија из 
тог периода подигнут је уз југозападне бедеме тврђаве 
око 1865. године. Објекат, касније назван Касарна за 
артиљерце, подигнут је на западној страни, на самој 
обали Врбаса, на подигнутој тераси са подзидом од 
седре (одмах до данашњег моста Патре). Правоугаони 
прозори у аустроугарском периоду обрадом опеке 
добили су полукружни облик. Према остацима дрвених 
греда на фасадама може се претпоставити да је зграда 
имала неку врсту дрвених веранди или осматрачница. 
За вријеме Другог свјетског рата тврђава је коришћена 
као утврђени објекат. Послије ослобођења започело 
је преуређење и уређивање Кастела као културно-  
историјског споменика. Реконструкција никад није у 
потпуности обављена, већ је само један дио зидина и 
објеката уређен. Прво земљотрес, а онда још један рат, 
зауставили су ове пројекте. Само дјелимично уређени 
објекти нашли су се опет у немилости препуштени 

зубу времена. Након дуго времена пропадања Кастел 
је предат на газдовање граду што је довело до израде 
планова за реконструкцију и међународног конкурса за 
његову ревитализацију.  Конкурс је завршен и у току 
је практична реализација овог пројекта који би требао 
да у току неколико наредних година оживи комплетан 
комплекс.

Кастел је увијек био мјесто на којем су се окупљали 
млади људи, налазили љубавни парови али је често 
служио и као љетна позорница за извођење позоришних 
представа под ведрим небом. На Кастеоловој љетној 
сцени оджавају се многи концерти и музички фестивали. 
Ова тврђава је постала симбол града Бање Луке и надамо 
се да ће бар пропадање бити заустављено и да ће овај 
културно-историјски споменик оживјети у сјају који 
заслужује.
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Тестирати  своју ЕИ можете на:  
http://testyourself.psychtests.com/bin/transfer

Понедјељак је ујутро....
Касниш у школу.... Сат је звонио, али га ниси  чуо...
Трчиш по кући бунован, покушавајући да се обучеш... 
Нигдје нема кључа од куће... На станици ти бус одлази 
пред носом... Гледаш на сат, у термине аутобуса... 
Сљедећи је тек за 15 минута..... 
Хвата те нервоза, паника... Каснићеш на први час... 
Други час је контролни, већ имаш јединицу... 
Дође ти да експлодираш..... 
Шта ћеш да урадиш?

За разлику од IQ-a (kоефицијента когнитивне 
интелигенције) који говори о томе  за шта си способан, 
тј. „шта можеш да радиш“, висок EQ (коефицијент 
емоционалне интелигенције) говори о томе „шта ћеш 
урадити“, те гарантује  успјех и приватно и пословно.
Резултати заједничког истраживања универзитета 
Харвард и Станфорд у САД-у показују да је за успјех у 
животу IQ заслужан око 15%, за разлику од  EQ-а  чији је 
допринос око 85%.

Неки савјети како да повећаш EQ?

✓ УПОЗНАЈ САМОГ СЕБЕ – НАУЧИ ПРЕПОЗНАТИ ЕМОЦИЈЕ 
И ПРЕДВИДЈЕТИ ЕМОЦИЈЕ И РЕАКЦИЈЕ!  
(емоционално се описмени)
✓ ПИТАЈ ДРУГЕ КАКО СЕ ОСЈЕЋАЈУ!
(свако другачије доживљава дешавања око себе)
✓ ПРЕУЗМИ ОДГОВОРНОСТ
(не и кривицу) ЗА СВОЈЕ ОСЈЕЋАЈЕ!
✓ РАЗВИЈ РАЗУМИЈЕВАЊЕ ЗА НЕГАТИВНЕ ЕМОЦИЈЕ! 
(али их не толериши)
✓ ПРОБЛЕМЕ УВИЈЕК САГЛЕДАВАЈ У ЦИЈЕЛОСТИ!
✓ НЕ ДАЈ СЕ ЛАКО УВРИЈЕДИТИ! 
(гледај на критику са позитивне стране)
✓ НЕ ПОТИСКУЈ НЕГАТИВНЕ ЕМОЦИЈЕ! 
(освијести их, преради и ОСЛОБОДИ ИХ се)
✓ РАЗВИЈАЈ ИНТУИЦИЈУ!

Да ли сте знали да.....
...нико није „имун“ на ОПТИЧКЕ ИЛУЗИЈЕ!
...наши ставови о нечему нису тако чврсти како ми 
то  мислимо. 
Наиме, познат у психологији је тзв. ЕФЕКАТ ПУБЛИКЕ тј. 
да људи у правилу мијењају своје СТАВОВЕ и ПОНАШАЊЕ 
прилагођавајући се окружењу у којем се налазе, па чак и 
кад је та „публика“пасивна.
У чак око 35% случајева сложићемо се са ставовима 
већине, и онда када сматрамо да су потпуно погрешни 
(феномен КОНФОРМИЗАМ).

... се слика тј. мишљење о некој особи ствара 
у прве 4 минуте упознавања.
У социјалној психологији је познат тзв. ХАЛО ЕФЕКАТ- 
склоност да друге, често погрешно, процјењујемо на 
основу првог утиска, базираног, прије свега, на физичком 
изгледу..

... често погрешно разумијемо друге и онда када 
потпуно разумљиво говоре.
Истраживања комуникације (Мерабијан, 50-тих година 
XX вијека) говоре о томе да разумијевање изговорених 
ријечи претежно зависи од невербалног говора (50%), те 
затим од прозодијских елемената: тона, боје, интонације, 
ритма и сл. Изговорених ријечи (40%).

... да нисмо тако алтруистични, склони помагању 
другима као што мислимо.
Тачније, експерименти показују да кад је неко у невољи 
са порастом броја свједока ситуације смањује се шанса 
да ће неко од присутних прискочити у помоћ (феномен 
ДИФУЗИЈЕ ОДОВОРНОСТИ).

Емоционална    
интелигенција (ЕQ)      

Рајка Милишић I 1
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Медицински кутак    
Кристина Благојевић I 2

Колико год мислили да смо упућени у неке ствари, увијек 
постоје одрђене дилеме и недоумице. То посебно долази 
до изражаја када су у питању сексуални односи. Иако је 
у многим напредним земљама сексуално образовање 
уведено као редован предмет, ми смо још увијек далеко 
од тога. Из тог разлога смо пронашли стручно лице, 
докторицу Јелену Кубурић и питали је све оно што нас је 
интересовало на ову тему.

Δ Када су млади спремни за сексуалне односе?
Одговор на ово питање је комплексан јер обухвата 
како психо-физичке карактеристике младих, тако и 
социјалне аспекте у којима они живе. Данас је немогуће 
дати прецизан одговор када су млади људи спремни на 
сексуалне односе. Међутим, имајући у виду да период 
пубертета почиње од 10. или 11. године па траје до 18. 
године, у том периоду се дешавају и физичке и психичке 
промјене, које могу бити нарушене у случају нежељених 
посљедица које могу настати.

Δ Које ризике носе сексуални односи?
Основни ризици су полно преносиве болести и нежељена 
трудноћа.

Δ Чиме се могу уклонити ризици?
Могу се уклонити прије свега едукацијом младих кроз: 
школу, породицу, путем јавних медија, организовањем 
предавања. Кроз све ове активности треба подизати 
свијест младих да се брину о себи и заштите своје 
психичко и физичко здравље.

Δ Шта је контрацепција и које врсте постоје?
Контрацепцију чине разне методе и средства заштите 
од нежељене трудноће. Постоје механичка и хемијска 
(хормонска, природне методе контрацепције, 
стерилизација).

Δ Која контрацепцијска средства су најбоља за 
адолесцентски узраст?
Најбољи су презервативи, јер штите и од нежељене 
трудноће и од полно преносивих болести. Анти-беби 
пилуле су такође добре, јер поред спречавања нежељене 
трудноће повољно дјелују на смањење симптома ПМС-а, 
као што су болне и обилне менструације, смањује се 
могућност настанка полицистичних јајника, а регулише 
се и менструални циклус.

Δ Да ли је метода рачунања плодних дана поуздана?
Није поуздана јер се базира на претпоставци да циклус 
траје 28 дана и да се овулација очекује 14. дана (2 
дана прије и 2 дана послије). Ако се узме у обзир да су 
сперматозоиди највиталнији 48 сати, а јајна ћелија живи 
24 сата, фертилни период би трајао од 10. до 17. дана 
циклуса. Тако да овај метод није примјенљив код жена 
које имају краће, дуже или нередовне циклусе.

Δ Које болести се преносе у току сексуалног односа?
Преносе се разне болести као што су: ХИВ, хепатитис Б 
и Ц, хумани папилома вирус (одговоран је за карцином 
грлића материце), херпес вируси, хламидија (узрочник 
стерилитета), уреаплазма и микоплазма (повећавају 
ризик од спонтаних побачаја, ванматеричних трудноћа), 
сифилис, гонореја итд.

Δ Које су посљедице абортуса?
Сваки абортус је ризичан. Абортус значи намјерни 
прекид трудноће и представља задњи метод спречавања 
нежељене трудноће. У нашој земљи је дозвољен до 
10. недјеље. Ако се изведе у одговарајућој установи и 
под контролом стручног тима, не доводи до озбиљних 
посљедица. Ако абортус представља хируршку 
интервенцију која се изводи киретажом или вакум 
аспирацијом, онда се могу јавити и озљеде материце 
као што су руптуре (пробијања) материце, крварења и 
инфекције које могу довести до врло тешког стања сепсе.
 
Δ Који је ваш савјет адолесцентима?
Информишите се, јер што више знате мања је 
вјероватноћа да ћете доћи у непријатну ситуацију.



8

Δ  ШАХОВСКА МРЕЖА

1. Неколико школа је организовало пријатељски 
шаховски турнир на којем су прва четворица шахиста 
добила и награде. Давид, Марко, Саша и Никола 
освојили су мобилни, мп3 плејер, комплет за шах и 
књигу, а затим су побједу прославили сваки у својој 
школи. Можете ли из сљедећих тврдњи закључити ко је 
освојио коју награду?

1. Давид је освојио другу награду, која није била књига, 
нити мп3 плејер.
2. Марко није освојио прву награду, и у поретку није био 
иза Николе.
3. Ни Никола, ни Саша нису освојили комплет за шах.
4. Мобилни није био ни прва, ни посљедња награда.
5. Мп3 плејер освојио је неко ко је био иза Давида.
6. Четврта награда ради и без струје.

Награде Ранг

мо
би

те
л

М
П3 ш
ах

књ
иг

а

1. 2. 3. 4.

Им
е

Давид
Марко
Саша
Никола

Им
е

1.
2.
3.
4.

Математички кутак
Δ Δ  ПРОБЛЕМИ С БРОЈЕВИМА

1. Који је број 5 пута већи од збира својих цифара? 
2. Како одузети 1 од 19 да се добије 20? 
3. На семинар је стигло деветоро учесника који се 
међусобно нису познавали. Тренер их је замолио да се 
сви међусобно упознају, рукују и кажу једни другима 
своје име. Можете ли израчунати колико је руковања 
било, када су се сви међусобно упознали?
4. Јуче је госпођа Мара на пијацу донијела јаја за продају. 
Први је купац одмах купио половину свих јаја и још пола 
јајета, па јој је за продају остало само 50 јаја. Колико је 
јаја госпођа Мара донијела на пијацу, ако знамо да се 
ниједно јаје није разбило?
5. У свакој великој кутији налази се толико малих кутија 
колико укупно има великих кутија. Колико има великих 
кутија, ако укупно имамо 870 кутија? 
6. На питање колико нам је потребно улазница за 
позориште, одговорено је: - Данас се пријавило 30 
ученика и сада их је три пута више него што их је било 
јуче. Колико ученика иде у позориште?
7. Три пријатеља изнајмила су хотелску собу и платили 
по 10 долара сваки. Соба је коштала 25 долара умјесто 30 
долара, тако да је власник хотела послао радника да им 
врати 5 долара. Сваки од пријатеља је узео по 1 долар, а 
раднику су дали 2 долара за његову услугу. Дакле:
Сваки од пријатеља је платио по 9 долара за собу.
То је укупно 27 долара.
Раднику су дали 2 долара.
Шта се догодило са још једним доларом којег нема?

Δ  
1. Саша – књига
2. Давид – мобител
3. Никола – мп3 плејер
4. Марко – шах

Δ Δ  
1) 45, јер је (4+5)*5=45
2) Римским бројевима: XIX – I = XX
3) (n(n-1))/2 = (9 * 8) /2 = 72 / 2 = 36
4) 101
5) (Великих је x, малих x2, па је x + x2 = 870 ➔ x=29)
6) (45, тј. x + 30 = 3x. Јуче их је било 15)
7) (30 – 25 = 5,  5 – 3 =2 )
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У данашње вријеме када се све брже живи, човјек веома 
мало пажње посвећује здравом начину исхране. Па чак и 
када мислимо да се хранимо здраво, питање је колико су 
квалитетни производи које уносимо у организам. Када се 
говори о храни веома често чујемо појам ГМО (генетски 
модификовани организми). Створени су да би се на бржи 
и лакши начин дошло до веће количине хране, а шта се 
заправо крије иза свега тога? 

КАКО НАСТАЈУ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ?
 
Сви знамо да се ДНК налази у једру ћелије и да дијелови 
ДНК ланца чине гене. Гени су носиоци насљедних 
информација. Скуп свих гена у једној ћелији назива се 
геном и карактеристичан је за сваку биолошку врсту. 
Међутим, шта се дешава када човјек покуша да 
промијени законе природе?
Приликом бројних истраживања човјек је покушао и 
успио у томе. Како?
У ДНК биљака као што су, на примјер, соја и кукуруз 
убацује се страни ген из бактерија и вируса, како би та 
биљка била отпорнија или давала већи принос. Како 
бактерије и вируси никада нису били човјекова храна и 
пошто се ради о вјештачкој творевини, односно вјештачки 
створеним комбинацијама гена, наш организам их 
препознаје као страно тијело и на све начине покушава 
да их се ослободи. Нажалост, у тој борби с нежељеним 
гостом стварају се огромне количине антитијела, 
које нападају сопствени организам, због чега настају 
многобројне болести.
Истраживања Америчке академије за еколошку 
медицину показала су да постоје многобројни 
ризици употребе генетски модификоване хране: 
алергијске реакције, неплодност, смањење 
имунитета, убрзано старење, рак простате, 
рак дебелог цријева, рак плућа, рак 
материце, умирање плода, увећање 
јетре, крварења унутрашњих органа, 
дијабетес, поремећаји органа за 
варење, Алцхајмерова болест, 
смањење површине мозга, 

Пазите чиме 
се  храните!!!

увећање 
цријева, слабији  
раст ембриона, оштећење 
слузокоже желуца, поремећаји у раду бубрега. Зато, 
ПАЗИТЕ ЧИМЕ СЕ ХРАНИТЕ!

Још један од проблема јесте и генетски модификовано 
сјеме. Највећи произвођач оваквог сјемена је 
мултинационална компанија Монсанто. Међу 
најпознатијим производима је сјеме соје које је тако 
модификовано да соја може да поднесе хербицид, који је 
толико штетан да све остале биљке увену, што омогућава 
производњу без корова. Још један од проблема са 
генетски модификованим сјеменом је тај, што кад се 
једном засије овакво сјеме, на том земљишту више 
ништа друго не може да расте. На овај начин компанија 
Монсанто постаје „господар живота” јер је она власник 
сјемена.

Генетски модификовано сјеме највише се користи у: 
Америци, Аустралији, Кини и Индији. 
Иако је потребно да човјек напредује у складу са 
развојем науке и технологије, што се хране тиче требамо 
се придржавати органског узгоја и традиционалног 
начина исхране.
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 Драган Пајић IV 1

Свако од нас је бар једном у животу пожелио да покрене 
сопствени бизнис и обогати се. Постати милионер 
на основу једне пословне идеје је могуће, само да ли 
је идеја једини састојак у том чаробном рецепту за 
успјех? Наравно да није. Досадашња истраживања 
само потврђују да је за успјешан бизнис поред идеје 
неопходна: воља, безброј бесаних радних ноћи, упорност, 
креативност и невјероватна количина среће. Сљеде 
приче успјешних предузетника, иноватора и ствараоца 
свјетских брендова, које свједоче о скромним условима 
у којима су успјели лансирати своје прве пословне идеје 
прије него што су постали познати, успјешни и богати. 

Како је настао Apple?
Када су 1975. два добра пријатеља Steve Jobs и Steve 
Wozniаk одлучили да напусте факултет и оснују сопствену 
фирму, рођен је Apple. Сједиште ове новонастале фирме 
било је у Стивовој гаражи, у кући његових родитеља. Steve 
Wozniаk је тада радио у HP-u као врстан информатичар 
и познавалац рачунара. План ових момака је био 
да осмисле први персонални рачунар који би 
био коришћен у цијелом свијету, и замијенио 
тадашње гломазне рачунаре за које је била 
потребна читава просторија.

Иако је Steve Wozniаk заслужан за настанак првог 
персоналног рачунара Apple 1, 1976. Jobs је тај који 
је успио да лансира рачунар на тржиште и нађе купце.
У вријеме оснивања фирме Jobs је радио са пријатељем 
на његовој плантажи јабука, и то га је инспирисало 
да својој првој фирми да име Apple. Исто тако је и 
најпознатијем рачунару своје фирме дао име по врсти 
јабуке Macinthosh или како су га људи тада звали Mac.
Када је 1975. године фирма настала, вриједила је нешто 
мање од 1000 долара. Садашња процијењена вријeдност 
фирме је више од 650 милијарди долара!

Како је настао Google?
Google је настао 1995. године, а његови оснивачи су Larry 
Page и Sergej Brin, двојица студената који су се упознали 
на Стенфорду (информатички смјер). Када су пронашли 
заједничку тему, како ријешити један од тада највећих 
компјутерских проблема односно, добити корисне 
информације из невјероватно велике количине података, 
дошли су до заједничког пројекта – интернетског 
претраживача званог BacкRub, данашњи Google.

„Сви наши снови се могу остварити, само их требамо 
храбро слиједити.”                                                Walt Disney

Између предавања Larry и Sergej су мало по мало 
усавршавали своју технологију те су на крају у Lar-
ryjevoj соби успоставили први Google сервер. Дио Serge-
jeve студентске собе 
претворили су у своју 
прву канцеларију, те 
су почели тражити 
људе који би им дали 
финансијска средства 
потребна за развој 
нове технологије. У то 
вријеме на Стенфорду 
је предавао Andy 
Bechtolsheim, један од оснивача фирме Sun Mycrosys-
tems, који им је, видјевши њихов пројект, дао чек на 
100.000 долара. Ускоро су, прикупљајући новац од готово 
свих које су познавали, располагали са милион долара. 
Усљедило је оснивање фирме Google, те отварање рачуна 

у банци. 
Тадашњи google.com дневно је посјећивало тек 

око 10.000 људи. Задовољство првих корисника 
довело је до тога да је један од најбољих 
информатичких часописа, PC Magazine, Google 

након само два мјесеца постојања прогласиo 
једном од сто најбољих web страница. Након 
само 6 мјесеци број корисника Google је 

порастао на пола милиона људи дневно. До почетка 
љета 1999. у Google је уложено додатних 25 милиона 
долара. Све је то на крају резултирало запошљавањем 
великог броја људи, те пресељењем у властиту зграду – 
Googleplex у граду Mountain View. 
Google је данас успјешна компанија и тренутно је 
најкоришћенији интернет претраживач. 

Назив Google је настао од ријечи Google – појма 
који означава број 1 иза којег стоји 100 нула. Што 
заправо представља бесконачан број информација 
на Интернету. Тренутна вриједност Google-а је 
процијењена на више од 200 милијарди долара. 

Поруке ових прича су јасне: сјајне идеје су свуда око нас, 
само их треба препознати. Морамо искористити своје 
таленте и преточити их у пословне идеје без ограничења 
и предрасуда баш онако како то раде успјешни 
предузетници. Зато,  срећно!

Од идеје до бизниса
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Олимпијске игре
Олимпијске игре су скуп међународних спортских 
такмичења у различитим дисциплинама које су 
подијељене на љетње и зимске. Олимпијске игре 
одржавају се сваке четири године. 
Сматра се да су античке олимпијске игре први пут 
одржане 776. год. п.н.е. у Олимпији, у Грчкој, и одржавале 
су се све до 393. год. н.е. На почетку су се одржавале 
само у античкој Грчкој, а оживљене су крајем 19. вијека 
дјеловањем француског барона Пјера де Кубертена.
Пет међусобно повезаних кругова представља јединство 
пет насељених континената (Африка, цијела Америка, 
Аустралија, Азија и Европа), а боје тих кругова (с лијева 
на десно: плава, жута, црна, зелена и црвена) изабране 
су јер свака држава свијета има на својој националној 
застави бар једну од тих боја.

Олимпијски пламен је једно од најпознатијих 
олимпијских знамења. Симбол вјечне ватре, односно 
пламена, потиче из грчке митологије у којој је позната 
прича о Прометеју који је украо ватру богу Зевсу, па је 
затим поклонио људима.

Зимске олимпијске игре Сочи 2014.

XXII Зимске олимпијске игре одржаване су у Сочију 
у Русији, од 7. до 23. фебруара 2014. године. Одржано 
је 98 такмичења у 15 спортова. Олимпијски парк Сочи 
изграђен је на самој црноморској обали, у Имеретинској 
низији, на свега четири километра сјеверно од границе 
са Републиком Абхазијом. На олимпијским играма у 
Сочију учествовало је укупно осамдесет осам нација 
које су имале квалификованог бар једног спортисту. За 
потребе Зимских олимпијских игара 2014. саграђено је 
укупно једанаест спортских борилишта. Сва борилишта 
подијељена су у двије групе - Олимпијски парк који се 
налази у самом граду Сочију, и Планински олимпијски 
комплекс у околини варошице Краснаја Пољана.
На организацију ЗОИ потрошено је педесет милијарди 
долара.
Од 88 земаља, чији су такмичари наступили на 
борилиштима у Сочију, САД је освојила 28 медаља, 
Норвешка 26, Канада 25, Холандија 24, Њемачка 19, 
Аустрија 17, Француска и Шведска по 15, Швицарска 11…

Срђан Јојић II 1

Отварање Зимских олимпијских игара у Сочију
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25.9.2013. године у Амфитеатру Универзитета ПИМ, 
„Антикор“ тим Студентског парламента Универзитета 
у Бањој Луци, у сарадњи са Тамаром Кунић чланом 
мРЕСУРС-а Бањалучке регије из наше школе, одржали 
су предавање у склопу кампање „Превенцијом против 
корупције у образовању“.
Кампању је реализовао и осмислио „Антикор“ тим 
Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци са 
члановима мРЕСУРС-а Бањалучке регије (ученицима  
бањалучких средњих школа). Главни покровитељ 
кампање је Антикорупцијска мрежа „Акаунт“ (Account). 
Кампања је одобрена од стране Министарства просвјете 
и културе. Осмишљено је да се кампања спроведе у 
периоду од 23.9  до 27.9 у склопу програма за средње 
и основне школе у Бањој Луци, у трајању од једног 
школског часа.

Програм за средње школе: 
• Предавања о корупцији, са изношењем информација 
неких истраживања;
• Отворена дискусија на тему корупције, са акцентом на 
образовање;
• Дијељење савјета шта урадити ако се сусретну са 
корупцијом у било којој области и било ком облику. 
У кампању је било укључено преко 100 волонтера, 
ученика средњих школа и студената.
Највећим дијелом кампању је финансирала 
Антикорупцијска мрежа „Акаунт“, а партнери кампање 
су Омладинско комуникациони центар (ОКЦ) и Удружење 
студената Високе школе унутрашњих послова.

На средњошколском првенству у рукомету које је 
одржано 25.2.2014. год. у ОШ „Борисав Станковић“ наши 
ученици су освојили треће мјесто.

Ученици СЦ „Љубиша Младеновић” на Сајму иновација 
2014. год. учестововали су са два пројекта. Електронска 
учионица која је имплементирана у рад Средњошколског 
центра. Помоћу ње ученици могу да цјелокупно  градиво 
везано за наставу пронађу на сајту. Други пројекат је 
електронски дневник који омогућава online преглед 
оцјена и изостанака за родитеље. Оба ова пројекта су 
показала позитивне резултате у својој реализацији. 
Ученици наше школе су на Иносту учествовали и у 
мултимедијалном дијелу програма са представом 
„Свијест човјека ипак може да се пробуди”

Вијести и извјештаји
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Савјет ученика
„Савјет ученика СЦ  „Љубиша Младеновић” бих могла 
описати као спој енергије, иницијативе, креативности 
и позитивног духа групе младих људи који се искрено 
труде да усмјеравајући своју енергију и ентузијазам 
дају лични допринос овом друштву. Морам истаћи 
да су све активности хуманитарног карактера у 
протеклом периоду чланови сами иницирали, и при 
том су показали невјероватну вољу и жељу да сваку 
активност испрате и успјешно доведу до краја, на шта 
сам као координатор изузетно поносна.
Циљ свих наших пројеката је афирмација друштвено 
корисног дјеловања, помоћ другима, те подстицање 
људи на хуманост и друге позитивне акције.
Својим радом и ангажманом желимо бити узор будућим 
генерацијама и оставити лични печат”, рекла је
координатор Дијана Јовић, дип. ецц

Δ  Шта је заправо циљ Савјета ученика?
Циљ савјета ученика је промоција и подршка остварењу 
обавеза, права, интереса и потреба ученика, наше 
школе.
Савјет ученика се састоји од 14 ученика наше школе 
из сваког одјељења по два представника, од којег је 
један предсједник разреда, а други изабран од стране 
разреда или се добровољно пријавио.
На почетку сваке школске године бира се ново или се 
задржава старо руководство, све зависи од тога како су 
се претходници показали у свом раду и учешћу.
На првом састанку нашег Савјета одржаном на почетку 
школске 2013/2014. године добили смо много нових 
чланова, а за руководство и ове године једногласном 
одлуком изабрани су Тамара Кунић предсједник 
Савјета ученика и Милана Вученовић потпредсједник. 
Савјет ученика СЦ „Љубиша Младеновић” је и члан 
мРЕСУРС-а (мрежа савјета ученика Републике Српске). 
Мрежа Савјета ученика Републике Српске је заједничко 
тијело Савјета ученика свих 88 средњих школа у РС. Она 
представља и заступа интересе свих средњошколаца 
РС.
Свака средња школа из РС у мРЕСУРС-у има по једног 
члана. Тај члан може бити искључиво предсједник 
Савјета ученика своје школе.

Δ  Како су груписане средње школе?
88 средњих школа РС подјељене су у 5 регија.
1. Бањалучка (Бања Лука, Градишка, Мркоњић Град, 
Кнежево, Котор Варош, Шипово и Рибник)
2. Бијељинска (Бијељина, Зворник, Јања, Угљевик, 
Власеница, Братунац)
3. Добојска (Добој, Прњавор, Дервента, Теслић, Модрича, 
Шамац, Босански Брод, Петрово)
4. Приједорска регија (Приједор, Нови Град, Козарска 
Дубица, Костајница)
5. Требињска регија (Требиње, Источно Сарајево, 
Вишеград, Љубиње, Рогатица, Соколац, Пале, Невесиње, 
Билећа, Гацко, Фоча). 

Δ  Шта м-РЕСУРС може да уради за тебе? 
Проблеми на које наилазиш у школи, резултати које 
постижеш, напори које улажеш да нешто промијениш све 
то заслужује пажњу мРЕСУРС-а.
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Електротехничка школа „Никола Тесла”, Маја Дабић II 6

Електротехничка школа „Никола Тесла“ у Бањој Луци, 
иако под другим називима и под другим облицима 
организовања, има веома дугу и богату традицију. 
У својој дугогодишњој традицији школа је стекла 
висок друштвени углед, што треба захвалити свим 
досадашњим генерацијама, које су знање стечено у овој 
школи уградиле у развој електропривреде овог краја. 
Велики број свршених основаца, своје образовање жели 
наставити у Електро школи, што указује да је школа и 
данас веома популарна.
Електротехничка школа „Никола Тесла“  уписује 
профиле са четворогодишњим трајањем школовања и 
то: техничар рачунарства, техничар електроенергетике, 

техничар телекомуникација и 
техничар електронике.
Школа располаже са 
шеснаест учионица, пет 
модерно опремљених 
кабинета за рачунарство 
и програмирање, седам 
радионица за практичну 
наставу у којима могу да 
се изводе практичне и 
лабораторијске вјежбе 
за електричне машине, 
електрична мјерења, 
електронику, аутоматику, 
д и г и та л н у  те х н и к у , 
електричне инсталације.
Школа посједује и властиту 
фискултурну салу, у којој 
поред редовне наставе раде 
бројне спортске секције, 
које постижу одличне 
резултате на такмичењима.

Волонтирај - кредитирај
Поред спортских секција, у школи су организоване бројне 
секције из области науке и културе (прочитајте више на 
www.ets.rs.ba). У склопу поменутих секција ученици 
учествују на бројним такмичењима и изложбама  и 
постижу изванредне резултате.
Школска библиотека нуди богат избор стручне 
литературе, школске лектире и белетристике.
Школа, већ дуги низ година сарађује са многобројним 
организацијама и удружењима, чији су фокус млади. 
Учествује у многобројним акцијама хуманитарног и 
едукативног карактера. 
Једна од таквих је и акција „Волонтирај-кредитирај“, 
чији сам учесник и ја била. Акција се одвијала у октобру 
2013. године под организацијом „Info house“ и Привредне 
коморе Републике Српске. Десет ученика из наше школе 
је распоређено по различитим фирмама у Бањој Луци, а 
крајњи циљ је био да доживимо прво радно искуство. 
Сви ученици су добили радне књижице и након кратког 
договора и фотографисања кренули смо на своја радна 
мјеста.
Ја сам била распоређена у Телеком БХ и мој први радни 
дан представља незаборавно искуство за мене. Стекла 
сам ширу слику о радним обавезама и одговорностима 
запослених. Такође сам имала прилику да упознам 
ученике из других бањалучких средњих школа, са 
којима његујем познанство и данас.

Постаје традиција да  у  часопису „Пирамида“ 
представљамо  неке бањалучке средње школе. Овај 
пут сарадњу смо остварили са Електротехничком 
и Економском школом. Циљ нам је да остваримо 
пријатељски однос и сазнамо шта се у другим школама 
занимљиво дешава, а вриједно је спомена. Ако желите 
да прилог о вашој школи буде објављен у нашем 
часопису јавите нам се на мејл адресу: 
casopispiramida@live.com
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Економска школа, Биљана Шормаз IV 3

Економска школа, као једна од најстаријих у Бањалуци, 
може да се похвали многобројним успјесима својих 
ученика. И у протеклој и у текућој школској години 
наши ученици су остварили велике успјехе на пољима 
иновативности, спорта и умјетности. 
Већ дуги низ година ученици учествују на сајмовима 
младих иноватора као што су „ИНОСТ“, „ИНОВА“ и „Тесла 
Фест“ и, наравно, никада се не врате празних руку.
Завидне успјехе остварују ученици на такмичењима 
из: кошарке, одбојке, фудбала, стоног тениса, рукомета 
и атлетике, а сви освојени пехари, медаље и дипломе 
поносно стоје изложене у холу школе.

Такође, литерарна секција се сваке године вриједно 
труди да припреми својим ученицима забавни програм у 
току школске године. Желимо да поменемо премијерно 
извођење драмског комада из 2012. године  ,,Директоров 
кабинет’’ који је, такође, извођен и у Амфитеатру 
ПИМ универзитета. У 2013. години премијерно је 
приказан игроказ ,,Шта је то љубав?’’ који је до данас 
извођен чак осам пута. Поводом Дана Републике и 9 
вијекова од рођења зачетника средњовјековне српске 
државе, Стефана Немање, премијерно је приказан 
сценско-умјетнички перформанс ,,Небо’’ на којем су 
присуствовали и почасни гости из Српске православне 
цркве. Наравно, то није све. Поводом обиљежавања 100 
година од Првог свјетског рата чланови литерарно-

Креативни и успјешни

драмске секције извели су драму под називом ,,Гаврило 
- прича’’. За крај још једне, успјешне, школске године 30. 
априла је премијерно приказана комедија ,,Директоров 
кабинет 2 - Приватизација’’.
Морамо истакнути веома успјешну сарадњу са 
Средњошколским центром ,,Љубиша Младеновић’’. 
Веома смо поносни на све заједничке пројекте које смо 
успјешно реализовали, а овом приликом истичемо да су 
ученици ваше школе имали веома лијеп наступ на Вечери 
младих талената коју смо организовали у новембру 2013. 
године. Ученици и професори СЦ „Љубиша Младеновић’’ 
ће увијек бити радо виђени гости у нашој школи.

Након представе ,,Небо’’ (26.12.2013.) Са игроказа ,,Шта је то љубав?’’ (14.2.2014.)

Премијера предстве ,,Директоров кабинет’’ (15.6.2012.)
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РАЗМИШЉАМ

Гледам људе како пролазе,
са сузама, са осмијесима,
гледам румене образе
и сјај у очима.

Размишљам како смо мали,
небитни, стварни,
заточени у тмурној свакодневици.

Размишљам шта нам тугу доноси,
а шта осмијех односи,
шта ли је то у животу
чега се бојимо?

Пролазимо као дан за даном,
бисере живота нижемо, 
сате одавно не бројимо...

Милица Вуковић III 8
Економска школа

БУЂЕЊЕ

Заспала сам у твом оку.
Трепавицама се покрила,
у твоје снове
утонула.

И снивала, снивала.

Ваздухом твојим
дисала.
Откуцајем срца твога
живјела.
И тихо, лагано,

снивала, снивала.

Пробудише ме погледи твоји,
хладни, укочени.
У њима не бјеше
ни зрно мене.

Створише ми се мисли,
теже од олова,
да човјек је себи
највећа заблуда.

И настаде буђење.
Вјечитог сањара.

Рајка Милишић II 1 

СЦ „Љубиша Младеновић”

ЈАКИ СМО

Вјерујем неизмјерној срећи у мени
У подстицај који ми говори крени, 
Себе видим као најсрећније биће 
Вјерујем у ово старо откриће.

У дубини душе има много наде,
Своје мисли пуштам да ми стварност граде,
Снове лакоћом пишем по путу,
Истински  уништавам лаж горку и љуту.

Свјетлост ме обасјала, док је сунца било, сакрила
Ме снажно под заштитно крило,
Зове ме сунце да му приђем ближе
Док осмијех на лице тако лако стиже.

Гледам залазак и чекам ноћ у миру,
Бродове како нестају у виру,
Који су пловили без икаквог плана,
Плове негдје даље, за њих нема брана.

Сретена Јањић 
ПИМ универзитет

Из пера младих пјесника
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БОНТОН

Зар није љепше
Да љепше говориш
Да љепше живиш

Зар није љепше
Употријебити
Само пар лијепих ријечи
Које би учиниле
Неком другом

Не лакшим, или бољим
Него само мало мање
Безболнијим живот

Зар није љепше
Носити лијеп осмијех
Којем ће се сви
Лијепо смијати

Зар није љепше
Да љепше дишеш
Кад се лијепо 
Можеш на љепоту одлучити

Зар није љепше
Лијепог лептира пустити
Да лијепо лети
Па да те се некад сјети

Немате појма
Како неко може
Толико лијепим маниром
Некоме љепоту извући

Зар није љепше
Да још љепше гледаш
На лијепе ствари
Тако само срећу увећаш

Зар није љепше
Лијепим сном заспати
А то можеш само
Ако лијепо зажмириш

Зар није љепше
Љепшег од себе
Лијепо почастити
Лијепим коментаром

Него мислити
Да је љепше
Кад не мислиш лијепо
А тако, уопште љепше не живиш
То ти ништа не значи

Зато мисли лијепо
Јер лијепим мислима
Лијепо се увијек враћа

Да љепше живиш
Љепшег се мораш
Сам некако докопати
Али само ако 
Лијепо поступаш

Леон Бијелић 

некадашњи ученик СЦ „Љубиша Младеновић”

ПОКАЈАЊЕ

Удостоји, Оче, недостојнога,
ако те, Оче,
уопште има. 

Очисти, Сине, окаљанога, 
ако си, Сине, 
заиста Син. 

Повјеруј, Свети, невјернику, 
ако си, Свети, 
од њега јачи. 

Аминуј народе стихове ове, 
ал’ ако знаш 
амин шта значи.

Милош Ковачевић IV 
Економска школа
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Tower Bridge
A symbol of LondonBurgen und Schlösser des 

deutschsprachigen Gebiets
Burgen von Bellinzona 

Die drei Burgen von Bellinzona (italienisch Castelli di Bell-
inzona) sind eine Wehranlage in Bellinzona, dem Hauptort 
des Kantons Tessin in derSchweiz. Die Anlage in ihrer heu-
tigen Gestalt wurde hauptsächlich im 15. Jahrhundert als 
Talsperre sowie zur Kontrolle der Zugangswege zu den Al-
penpässen errichtet. Sie besteht aus den drei Burgen Cas-
telgrande, Castello di Montebello und Castello di Sasso Cor-
baro sowie aus der Stadtmauer und der Murata-Wehrmauer. 
Seit 2000 sind die Burgen zusammen mit der Murata ein 
Welterbe der UNESCO.

Strategische Bedeutung

Die Burgen liegen an einer strategisch äusserst günstigen 
Stelle. In der Talenge des Ticino laufen mehrere wichtige 
Passrouten zusammen. In moderner Zeit sind dies der Got-
thard, der San Bernardino, der Lukmanier und der Nufenen, 
in früheren Jahrhunderten führten Saumpfade auch über 
die Greina und den San Jorio. Diese Routen bündeln sich bei 
Bellinzona zu einem Strang von wenigen Kilometern Länge. 
Ein in die Flussebene ragender, mächtiger Felsrücken lässt 
nur zwei Durchgänge offen. Während das Castelgrande über 
der Altstadt aufragt, befinden sich Montebello und Sasso 
Corbaro auf der östlichen Talseite auf Vorsprüngen. Zusam-
men mit der Murata und der Stadtmauer konnte das Tal voll-
ständig abgeriegelt werden. Der Mailänder Kommissar Azzo 
Visconti beschrieb 1475 die strategische Lage wie folgt: 
„Dieser Platz ist Schlüssel und Tor zu Italien“ (Questa terra è 
pur una giave e porta de Italia). 

 Ања Крецељ II 1

Schweriner Schloss 

Das Schweriner Schloss liegt auf der Schlossinsel im Stadt-
zentrum von Schwerin. Heute ist es Sitz des Landtages des 
norddeutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. 
Viele Jahrhunderte war es die Residenz der mecklenbur-
gischen Herzöge und Großherzöge.
Das Schloss ist ein in einem tausendjährigen Prozess his-
torisch gewachsenes Bauwerk. Seine ringförmige Gestalt 
geht auf eine Wallanlage einer slawischen Burg zurück, 
die um das Jahr 965 auf einer kleinen ufernahen Insel im 
Schweriner See errichtet wurde. Die Umgestaltungsphasen 
dieses Baukomplexes durch die Jahrhunderte sind ab etwa 
1500 durch eine Fülle von schriftlicher und bildlicher Zeug-
nisse umfassend dokumentiert.
Das heutige Schloss, das als eines der bedeutendsten Bau-
werke des Romantischen Historismus in Europa gilt, ent-
stand durch einen tiefgreifenden Um- und Neubau des alten 
Schlosses in den Jahren 1845 bis 1857 nach Plänen von vier 
bedeutenden Architekten: Georg Adolf Demmler, Gottfried 
Semper,Friedrich August Stüler und Ernst Friedrich Zwirner, 
wobei unter anderem französische Renaissanceschlösser 
als Vorbild dienten. So sind zahlreiche Details durch das 
Schloss Chambord an der Loire inspiriert.
Aufgrund seiner romantischen Erscheinung und der ver-
gleichbaren Magnetwirkung für Besucher wird das Schwer-
iner Schloss auch als „Neuschwanstein des Nordens“ be-
zeichnet.
 
                                                                                                                                
Gordana Davidović, prof
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Tower Bridge
A symbol of London

Tower Bridge is one of London’s most famous landmarks. 
It has been connecting the banks of the River Thames since 
1894. Specific for its two towers and the combined suspen-
sion and bascule bridge, it is one of the most recognisable 
bridges in the world.

Building the Bridge
It took eight years, five major contractors and the relentless 
labour of 432 construction workers to build it.
Two massive piers were sunk into the river bed to support the 
construction and over 11,000 tons of steel and over 70,000 
tons of concrete were sunk to the bed of the River Thames to 
support the bridge, provided the framework for the towers 
and walkways. The framework was clad in Cornish granite 
and Portland stone to protect the underlying steelwork and 
to give the Bridge a more pleasing appearance.
To learn more about Tower Bridge, visit The Tower Bridge 
Exhibition on http://www.towerbridge.org.uk/TBE/EN/.
You can also visit www.google.com/maps/views/view/
streetview/global-sites/tower-bridge, for the interactive 
view of the bridge.

How it Works - Then and Now
When it was built, Tower Bridge was the largest and most 
sophisticated bascule bridge ever completed. These bas-
cules were operated by hydraulics, using steam to power 
the enormous pumping engines. Despite the complexity of 
the system, the bascules only took about a minute to raise to 

Тамара Максимовић III 1

their maximum angle of 86 degrees. Today, the bascules are 
still operated by hydraulic power, but since 1976 they have 
been driven by oil and electricity. 

Interesting facts

• Tower Bridge is 244 metres long and each tower is 
65 metres high.
• The pedestrian walkways are over 40 metres above the 
river when it is at high tide. 
• Over 40,000 people use Tower Bridge every day. 
• River traffic takes priority over bridge users, and the 
bascules are raised to allow ships to pass. They are raised 
more than 1,000 times a year.
• Tower Bridge was painted red, white and blue in 1977, to 
celebrate the Queen Elizabeth Silver Jubilee.
• Many people think that Tower Bridge is called London 
Bridge, when in fact they are two different crossings.
Interesting incidents
1912 - During an emergency, Frank McClean had to fly 
between the bascules and the high-level walkways in his 
short biplane to avoid an accident.
1952 - A London bus driven by Albert Gunton had to leap 
from one bascule to the other when the bridge began to rise 
with the number 78 bus still on it.
1999 - Jef Smith, a Freeman of the City of London, drove a 
flock of two sheep across the bridge to exercise an ancient 
permission to herd sheep across the bridge.
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Ефес се налази у западном дијелу Анадолије, која је 
данас дио Републике Турске у Малој Азији. Удаљен је 
само 6 км од Егејског мора, 680 км од Истамбула и 510 
км од Анталије. Не зна се тачно ко је и када саградио 
Ефес, али се зна да је више пута мијењао локацију. Име 
се везује за ријеч апас, што значи град Мајке Богиње. 

Према једном извору град Ефес је постојао 2 000 година 
прије Исуса. Стари извори показују да су Ефес изградиле 
жене ратнице Амазонке, а потом је насељен од стране 
племена Каријани и Лележани. Нешто касније га је 
поново изградио Андрокле, син атинског краља. Зна 
се и да је за вријеме владавине Лизимаха, једног од 
генерала Александра Великог, доживио пуни процват и 
постао једна од водећих медитеранских трговачких лука. 
Касније су њиме владали и Римљани.
Ефес је први пут саграђен на малој ријеци Мендерс, која 
се улијева у море западне Анадолије. Ово подручје се 
налази у центру античког Ијонија, које му пружа неколико 
природних предности. Клима тог подручја била је влажна 
и топла, што је проузроковало интензивно насељавање 
становништва. Поред тога што је Ефес био једина веза 
истока са западом, такође је био и раскрсница између 
Милетуса и Ијонија. Градови Ијонаца са политичког 
аспекта били су аутономни, лијепо организовани и 
показивали су мноштво вјерских карактеристика. 
Кад се каже Ефес, не мисли се само на град, већ је то 
појам који обухвата Артемидин храм, цркву Светог 

 проф. Александра Срдић

Ефес - антички град
Јована и цркву Свете Мајке Марије. Овај регион привлачи 
пажњу цијелог хришћанског свијета. По предању и 
Свети Павле је провео три године у Ефесу. У случају да 
проведете једну ноћ у Селчуку, не само да ћете видјети 
прошла вијековна и историјска чуда, него ћете видјети и 
кућу Свете Мајке Марије. 
Ефес је изграђен на најљепшем мјесту западне 
Анадолије. У римско доба Ефес је био главни град 
међу 500 анадолијских градова. У овом познатом граду 
живјело је око 25000 трговаца и способних занатлија. 
Сваке године у априлу организовала се забава. Познато 
је и позориште у Ефесу, које је примало неколико хиљада 
људи. Храм Артемиде спада у једно од седам свјетских 
чуда. Библиотека Целзуса, Адријанов храм, Одеонов 
театар и Августова капија су само неке од познатих 
грађевина. Рушевине Ефеса имају фантастичан изглед. 
Иако су прошли вијекови, оне су и даље једна од водећих 
туристичких атракција у Турској. Послије пада Римске 
државе, Ефес је дуго времена био заборављен. Џон Вуд 
је 1863. почео са ископавањем овог старог града, а оно 
траје и данас. Процјене су да је само 15% некадашњих 
грађевина реконструисано. Ефес је напокон изашао из 
сјенке заборава.

Амафитеатар у Ефесу
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 проф. Бранимир Штрбац

Десило се прије 100 год.
Ове године се обиљежава 100 година од почетка Првог 
свјетског рата. Како је дошло до њега и како су се ствари 
даље одвијале, забиљежила је историја.

Крајем 19. и почетком 20. вијека Европа је била дубоко 
подијељена између држава које су жељеле нову подјелу 
свијета и држава које су по сваку цијену жељеле 
сачувати своје позиције великих сила. Државе Тројног 
савеза (Њемачка, Аустроугарска и Италија) су и по цијену 
рата настојале да се изврши нова подјела колонијалних 
посједа. По њиховим плановима је требало  измјенити 
дотадашњу карту Европе. Државе које су формирале 
Антанту (Француска, Русија и Велика Британија) су 
биле представнице старих империјалних сила и нису 
хтјеле да се одрекну својих посједа и позиција па макар 
их браниле у рату. У периоду од 1900. године до 1914.
године било је више криза које умало нису довеле до 
великог сукоба али је један догађај из љета 1914. године 
покренуо рат до тада највећих размјера у свјетској 
историји.
На територији БиХ је у то вријеме дјеловала организација 
„Млада Босна“ чији је основни циљ било ослобађање 
БиХ и свих Јужних Словена од Аустроугарске власти. 
Чланови организације су били: Срби, Муслимани и 
Хрвати. Омладинци који су чинили душу Младе Босне се 
нису устручавали од свих видова борбе да би остварили 
своје циљеве од којих је уједињење Јужних Словена 
било на првом мјесту. Када је званични Беч саопштио 
да ће у посјету БиХ и АУ војним јединицама које су 
изводиле велике војне вјежбе на истоку БиХ доћи  
престолонаследник, надвојвода Франц Фердинанд, код 
младобосанаца се родила идеја о атентату. Говорити 
о плану атентатора да се овим чином покрене велики 
војни сукоб је и више него претјерано. Младобосанци 
су у овим плановима били повезани са организацијом 
Црна рука из Србије, али додира са српском владом нису 
имали. Долазак надвојводе је планиран за 28.6.1914. 
године. То је за Србе датум од изузетног значаја јер се на 
тај дан, 1389. године  Србија на Косову пољу супроставила 
моћној Османској империји. Да ли су, и у коликој мјери, 
организатори посјете били свјесни чињенице колико је 
овај датум важан за Србе и да ли ће их посјета баш на 
тај дан испровоцирати, вјероватно у потпуности никада 
неће бити расвијетљено. 

На сам дан посјете и свечане поворке кроз Сарајево, 
улицама града се респоредило 7 младобосанаца. У 
атентату су учествовали: Мухамед Мехмедбашић, Васо 
Чубриловић, Недељко Чабриновић, Цветко Поповић, 
Данило Илић, Трифко Грабеж и Гаврило Принцип. 
Завјереници су тек из другог покушаја успјели да 
ликвидирају надвојводу Франца и том приликом је 
убијена и Софија, супруга надвојводе. Извршилац 
атентата је био Гаврило Принцип. Атентатори су ухваћени 
након што нису успјели да себи одузму живот. Пунољетни 
су осуђени на смрт, а малољетни на дуготрајне казне 
затвора. Атентат је послужио АУ да покрене праву хајку 
против Срба и Србије, коју је директно оптужила да је 
организатор атентата. Ма колико да је Србија негирала 
учествовање у атентату, Беч није попуштао. Након што 
је Србија одбила срамне захтјеве Беча да аустријски 
истражитељи могу слободно да крстаре Србијом, 
одлука је донесена - војно сломити Србију. Уз свесрдну 
подршку Њемачке АУ је 28.7.1914. године објавила рат 
Србији чиме је и званично почео Први свјетски рат. 
У сукоб су веома брзо ушле и остале чланице савеза.
Србија је од 1903. године била окренута сарадњи са 
чланицама Антанте, тако да је АУ објава рата Србији 
значила и објаву рата Антанти.
Од 28.7.1914. године до 11.11.1918. године када је 
капитулирала Њемачка, Европом  је бјеснио до тада 
најкрвавији рат, који је однио преко 10 милиона жртава 
и без дома оставио на милионе људи. Нажалост, то је 
била само прва рунда у одмјеравању снага великих 
сила. Неријешена питања из Првог свјетског рата су 
узрок за избијање Другог свјетског рата.
Сарајевски атентат јесте покренуо рат, али рећи да је 
овај догађај и узрок рата је крајње цинично од свих који 
то покушавају наметнути. Средњошколци и студенти 
из Младе Босне нису били у толикој мјери политички 
свјесни и образовани да су могли знати шта ће њихов 
чин покренути.

Гаврило Принцип је преминуо од туберкулозе у затвору 
Терезин у данашњој Чешкој, 28. априла 1918. године са 
само 23. године, не доживјевши остварење идеје за коју 
је  дао живот - формирање Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца 1.12.1918. године у Београду.
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Поводом обиљежавања Свјетског дана заштите 
права потрошача, Средњошколски центар „Љубиша 
Младеновић“ и ПИМ универзитет су припремили и 
успјешно реализовали пројекат под називом „Искористи 
своје право – информиши се“. С поносом истичемо да 
смо једина образовна установа у Републици Српској која 
промовише права потрошача и обиљежава 15. март већ 
двије године заредом. 

Циљ пројекта је био допринос информисаности и 
подизању свијести младе популације (између 15 - 
19 година) о правима које имају као потрошачи. У 
реализацији пројекта су учествовали професори и 
ученици наше школе, као и представници институција 
које се баве овим питањем. 

Активности су се одвијале сљедећим редом: 
У периоду од 3.2.2014. године до 28.2.2014. године 
извршено је прикупљање података путем упитника 
о ставовима и информисаности младих о правима 
потрошача, а већ 14. марта јавност је била информисана 
о резултатима истраживања.  У четвртак, 13.3.2014. 
године, у кабинетима Средњошколског центра су 
успјешно реализоване сљедеће тематске радионице: 

1. радионица : „Одлучи се, здраво или лијепо“,
2. радионица: „Моћ утиска, направи избор“,
3. радионица: „Корак ка финансијском образовању“.

Дан потрошача
Циљ радионица је био подизање свијести младих људи 
о потреби и значају детаљног информисања приликом 
куповине производа и услуга на тржишту. Учесници 
радионица су кроз: групни рад, симулацију, дебату и 
разговор са гостима, уз савремена наставна средства 
могли да искажу своје ставове, укусе и преференције 
као потрошачи, али и да науче како да искористе своја 
потрошачка права. 

У петак, 14.3.2014. године, у Амфитеатру ПИМ 
универзитета, је као завршна активност одржано 
отворено предавање у склопу пројекта уз присуство 
представника институција које се баве питањима 
заштите права потрошача: 
- Љиљана Ћулум, Министарство трговине и туризма РС,
- Бранка Суртов, главни тржишни инспектор,
- Представник Привредне коморе РС,
- Представник удружења „Покрет потрошача РС“.

Широки аудиторијум је током програма информисан о 
резултатима рада истраживачког тима, закључцима 
са радионица одржаних претходног дана. Од стране 
представника институција које се баве питањем заштите 
потрошачких права имали су прилику да добију низ 
важних информација. 
Програм је употпуњен игроказом „Пробудимо свијест 
човјека“ у извођењу ученика Средњошколског центра 
и професорице Смиљане Антонић. На крају програма 
усљедило је уручење захвалница гостима.

Глумци у представи „Свијест човјека ипак може да се пробуди”

Секретар Удружења за заштиту потрошача „Реакција”,
 Душан Срдић, на једној од радионица.
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Дан здравља
Поводом обиљежавања Свјетског 
дана здравља 7. априла СЦ „Љубиша 
Младеновић” је организовао низ 
активности. У току седмице је одржано 
неколико стручних предавања с циљем 
истицања значаја превенције очувања 
здравља. Посебно је истакнута физичка 
активност, па је с тим циљем организован 
заједнички час физичког васпитања 
за све ученике наше школе. На Тргу и у 
појединим тржним центрима ученици 
су грађанима омогућили бесплатно 
мјерење крвног притиска и нивоа шећера 
у крви. Такође су дијелили промотивне 
летке са циљем да се пробуди свијест 
човјека колико је здравље важно и које су 
превентиве његовог очувања. 

Важност хигијене за очување здравља!

Хигијена обухвата опште и практичне поступке, који 
обозбјеђују добро здравље, чистоћу и благостање. 
Ови поступци служе: спречавању болести, доприносе 
побољшању здравља, повећавају социјалну 
прихваћеност и превенцију ширења болести на 
друге. Лична хигијена се односи на: посјете доктору и 
стоматологу, редовно прање руку, редовно купање или 
туширање, те прање и његовање зуба. 

Важност хигијене за очување здравља!
Бављење спортом јача тијело и омогућава његов 
правилан развој. Чини да изгледамо љепше. Физичка 
активност треба да буде саставни дио живота.

Како да очуваш своје ментално здравље?

Δ Битно је да се разноврсно храниш!
Δ Попиј дневно осам чаша воде!
Δ Буди физички активан!
Δ Редовно оджавај личну хигијену!
Δ Опусти се и укључи у свој дан ствари које те  испуњавају: 
слушање музике, свирање, читање...
Δ Научи нешто ново и креативно!
Δ Његуј пријатељства!
Δ Обрати се за помоћ уколико се не осјећаш добро!
Δ Разговарај о својим осјећањима и проблемима!
Δ Укључи се у заједницу, упознавање нових људи може 
бити корисно, али и забавно!
Δ Прихвати себе онаквим какав јеси!

Како да заштитиш животну средину?

Δ Штеди воду!
Δ Штеди електричну енергију!
Δ Не користи дезедорансе у спреју!
Δ Користи торбу умјесто пластичне врећице!

На овај начин доприносиш очувању 
животне средине, а уједно чиниш добро 
и за своје здравље. 

На Тргу Крајине

У Тржном центру „Фис”
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Добитница 
Светосавске награде

Δ  Реци нам нешто о себи? 
Зовем се Тамара Кунић, 
ученица  сам IV1 разреда,
СЦ „Љубиша Младеновић”.
Већ другу годину за редом 
предсједник сам Савјета 
ученика наше школе, а 
самим тим и члан мРЕСУРС-а 
(Мреже савјета ученика 
РС). Већину свог слободног 
времена проводим на разним 
путовањима и стварању 
нових пријатељстава. 
Радећи у Савјету ученика 
схватила сам са каквим 
се све проблемима 
млади сусрећу и открила 
многобројне могућности 
њиховог превазилажења.

Δ Добитник си Светосавске награде за ову школску 
годину. Да ли је потребно много труда да би се 
добило такво признање?
Да, потребно је много труда и упорности, али све је 
ствар организације и посвећености ономе што радиш.
Сматрам да се у животу треба трудити јер се тај труд 
временом исплати. Понекад је потребно дуго чекати 
али увијек ће се наћи неко ко ће тај твој труд и рад 
препознати и знати га вредновати.

Δ Које би сјећање везано за средњу школу 
издвојила као најљепше?
Не каже се без разлога: „Од колијевке па до гроба 
најљеше је ђачко доба”.... Постоји много момената и 
сјећања која ме вежу за средњу школу. Кренувши од 
упознавања, па све до првих неоправданих часова, 
смицалица, смијеха, преписивања.... Свако сјећање 
је посебно на свој начин, али ипак има једно за мене  
најдраже. Колективно бјежање са часа математике.
Само то планирање и реализација су били веома 
занимљива. Сјећам се да смо у повратку пјевали пјесму 
од Врапчића „Учитељу, учитељун мало смањи гас”.

Интервју: Тамара Кунић IV 1

Δ Шта би рекла о пријатељству у средњој школи?
Могу рећи да смо ми једна јако занимљива генерација, 
да је било момената када смо бранили једни друге, али 
и кад смо се свађали. Свакако да ће ми остати у лијепом 
сјећању и да ћу се са некима од њих наставити дружити 
и након завршене средње школе.

Δ Сматраш ли да те је средња школа довољно 
припремила за факултет и уопште живот који ти 
предстоји?
Током средње школе много сам се изградила као 
личност. Једним дијелом су за то заслужни професори 
као и пријатељи које сам у школи стекла, а на то су 
много утицале и могућности које ми је ова школа 
пружила. Средња школа ме јесте припремила за 
факултет, и сматрам да ћу одласком на факултет 
додатно проширити своје знање и искуство.

Δ Шта планираш послије средње школе?
Мислим да је ово питање највећа дилемма сваког 
средњошколца. Свакако да планирам наставити 
даље са школовањем, али се још увијек двоумим који 
факултет да одаберем, тачније који ће ми пружити 
више могућности и бољу перспективу. Свако од нас би 
желио да упише оно што воли, али је питање да ли ће 
нам то касније пружити могућност за запослење. Зато 
треба добро размислити прије него што донесемо ову, 
по мени јако важну, одлуку. 

Δ Шта би поручила нашим читаоцима?
Свако од нас прави у животу изборе. Они су у складу са 
шансама које нам се пружају. Најбоље је када се нађеш 
у право вријеме на правом мјесту, али такве ситуације 
су ријетке. Зато када вам људи дају само 1 % шансе 
да успијете, докажите им да ви са својих 1 % можете 
урадити много више него неко са својих 99 %.
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Ученик генерације 
СЦ  „Љубиша 
Младеновић” 

Интервју: Драго Илић IV 1

Δ Како се осјећаш на још једној, можда највећој 
раскрсници живота?
Сваки тренутак у животу са собом носи нешто ново, 
тако и свака раскрсница захтијева доношење важних 
одлука. Самом помисли на то да морамо донијети 
одлуку, обично се у човјеку јавља осјећај страха, сумње 
да ли је та одлука права или не?! Управо у томе је нека 
чар живота, јер како би живот био једноставан када 
би унапријед знали које мостове прећи, а које не. Ја 
тренутно не осјећам ни страх, ни сумњу, моје осјећање, 
није баш лако описати ријечима. Истина да ме муче 
неке недоумице које се јављају и неизвјесност како 
ће све испасти на крају. Знам да ме чека нешто ново 
и непознато, али вјерујем да ћу и то успјети ријешити, 
да ће све бити онако како замишљам и планирам. На 
највећој раскрсници живота, ја се осјећам одлично, јер 
не постоји прави, нити погрешан пут. Постоји само пут 
који сам одабереш. Ја сам свој одабрао.

Δ Када се осврнеш на свој живот везан за средњу 
школу, можеш ли рећи колико је он утицао на 
развој твоје личности?
Средња школа је свакако утицала на развој моје 
личности. Помогла ми је да схватим шта значи, прије 
свега, бити човјек, а онда и све остало што та титула 
са собом носи. Школа ми је помогла да сазрем у сваком 
погледу, да научим доносити праве одлуке, да научим 
како да се суочим са свим добрим или лошим тренуцима 
које нам живот намеће. Мислим да је средња школа 
свакоме неки вид одскочне даске у животу. Мени је 
била. Нажалост ми то схватимо тек када изађемо из ње 
и тада бисмо се радо вратили у школске клупе. Било би 
добро да када бисмо ту спознају имали много раније,  
тада би на прави начин уживали у средњој школи.

Δ Шта је обиљежило твоје школовање? 
Свака година проведена у средњој школи носи неку 
своју причу, било да је она добра или лоша. У сваком 
случају представља једно веома лијепо искуство. Моје 
школовање обиљежиле су многе ствари и када се данас 
- сутра будем освртао на свој живот у средњој школи, 
вјерујем да ће то увијек бити лијепе успомене. Много је 
ствари које су обиљежиле школовање и јако је тешко 
издвојити неке, али свакако су то била пријатељства 
која смо остварили, екскурзије на које смо ишли, излети 
и уопштено свако дружење у школи или ван ње. 

Δ Можеш ли генерацијама које долазе послије 
тебе дати савјет за успјех?
Генерацијама које долазе послије мене савјетовао бих 
да имају јаку жељу, много труда и истрајности и тада 
је све могуће. Трудите се прећи сваку препреку коју 
вам живот наметне, али немојте заборавити и уживати 
у животу, јер онај који је успио много је радио, пуно 
се смијао и јако волио. Искористите најбоље оно што 
вам се пружа, истрајте у оном што желите, не бојте се 
неуспјеха, будите упорни, не одустајте и успјех је ваш. 

Δ Који су твоји планови за будућност?
Моји тренутни планови за будућност су да студирам 
право или политикологију. Право, јер сам га заволио, 
управо кроз средњу школу, али ми се у посљедњем 
тренутку јавила и жеља за политикологијом. У сваком 
случају који год студијски програм одаберем у првом 
циклусу студија, неће бити погрешан, јер свакако 
планирам своје циљеве привести крају.
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Наши некадашњи
ученици
Много ученика је прошло кроз нашу школу и сваки од 
њих је оставио свој траг и нешто по чему ћемо их се 
сјећати. Многима је средња школа била само одскочна 
даска за оно чиме ће се бавити касније. Изабрали смо 
три наша некадашња ученика, од којих су Јелена и Ђорђе 
садашњи студенти ПИМ-а, и поставили им пар питања.

Δ  У ком правцу је твој живот кренуо послије 
средње школе?
По завршетку средње школе уписала сам факултет, а 
упоредо, већ скоро годину дана, радим као водитељка 
ТВ емисије „Женски кутак”, која се уживо сваког 
понедјељка емитује на Бел ТВ. Емисија „Женски кутак” 
бави се животним причама еманципованих и успјешних 
жена из свијета: привреде, медицине, музике, спорта, 
глуме, политике и других области. Комплетан акценат 
емисије је на гошћи, али ипак обрађујемо и теме које се 
тичу љепоте, здравља и образовања. Веома сам срећна 
што водим овакав тип емисије, јер сваки пут чујем 
неке нове и интересантне приче. Поред тога јако ми је 
драго што свака од тих жена које угостим, гледаоцима, 
а посебно млађој популацији, шаље праве и искрене 
поруке које заиста могу много помоћи у борби кроз 
живот.

Δ Да ли је средња школа утицала на твој пут?
Мислим да је избор средње школе веома битан за 
свакога од нас. Много је лакше изабрати прави пут ка 
ономе што желимо уколико имамо јасну представу о 
томе гдје се налазимо и у каквом окружењу проводимо 
вријеме, када то кажем мислим на средњу школу. Ја се 
ни једног тренутка нисам покајала што сам завршила 
СЦ „Љубиша Младеновић”. И заиста сам јако захвална 
свима који су ми тамо помогли да остварим своје 
циљеве. Много сам научила, ко год мисли да је било 
лако, није, али свакако је било вриједно свих напора и 
одрицања. Средња школа ће кроз све што радим сада, 

а и у будуће, увијек имати своје мјесто и велики утицај.
Δ Који су твоји планови за будућност?
У наредном периоду вољела бих да се укључим и у 
неке нове медијске пројекте уколико буде прилике. Не 
желим ништа да форсирам, надам се да ће све доћи у 
своје вријеме као и до сада. Факултет ми је на првом 
мјесту и трудим се да ускладим обавезе како бих све 
стизала. Што се тиче неких већих планова за будућност 
и даље су ту послови везани за маркетинг и медије 
као и реализација идеје о ауторској емисији. За сада 
ми преостаје да се максимално посветим тренутним 
обавезама и чекам право вријеме за улазак у неке нове 
изазове.

Δ Поред толиких обавеза да ли имаш слободног 
времена? 
Схватила сам да се заиста увијек може и мора наћи 
времена за драге људе који су моја велика подршка 
у свему и без којих би све ово било ништа. Али то 
често није нимало лако. Овим путем морам да им се 
захвалим, а они ће се већ препознати :). Без обзира на 
количину обавеза увијек пронађите вријеме за себе, 
искористите га на најбољи могући начин, јер једино то 
вас може спријечити да се не изгубите у свим бригама 
и проблемима које носи свакодневница.

Оно што могу поручити свима јесте да вјерују у себе и 
никада не одустају од онога што желе, јер само оно што 
искрено желимо и волимо може нас учинити срећнима!

Јелена Вујиновић
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Δ  Гдје су те одвели животни путеви послије 
средње школе?
Одвели су ме баш тамо гдје сам хтио. Је не живим 
из дана у дан да бих открио шта ме чека, него да бих 
стварао. Свакога тренутка стварамо властиту стварност, 
а да тога вјероватно ни сами нисмо свјесни.
Непрестано смо у неком процесу стварања, ко ће шта 
створити и на који начин, зависи од нас и од тога према 
коме и чему гајимо страствене осјећаје.

Δ  Чиме се сада бавиш?
Списак ствари којим се тренутно бавим не би могао 
да стане на 50 листова, али ево рећи ћу само неке од 
њих: размишљањем (неки кажу да је то најтежи посао 
који постоји, зато се малобројни тиме баве), стварање 
будућности, проналажењем начина за остварењем 
мојих жеља, тј. снова. Учим из прошлости и показујем 
захвалност свим лошим и тешким људима које сам 
упознао, јер ми баш они показују какав не требам 
бити. Пишем дјечије пјесме и уживам у друштву дјеце. 
Понекад ми они знају бити најбољи пријатељи, јер 
сањамо велике снове, причамо мале тајне, говоримо 
искрено, показујемо осјећања и плачемо, ако треба, 
за неку глупу играчку што се покварила. А највише од 
свега волим са њима причати о љубави. Они у љубав 
вјерују и не познају границе.

Δ  Шта мислиш о средњошколском животу?
Ја нисам био заинтересован за било шта што се 
учи у школи. Увијек су ме више интересовале неке 
потпуно друге ствари. Кад би ме нека школа научила о 
инвестирању у злато или у некретнину, кад би ме школа 
научила да радим за себе и своје циљеве, а не за новац 
тада бих био заинтересован за учење. Све док радим 
за новац и мислим да ме то чини богатим, гријешим. 
Богатство се мјери временом, а не новцем.

Δ  Који су твоји планови за будућност?
Уопште немам планова за будућност. Бринем се за 
садашњост, јер из ње долази моја будућност. Будућност 
ће доћи, а кад дође ја ћу је радо дочекати.

Δ  И још нешто ако желиш рећи о себи.
Моја дјела говоре за мене, а не ријечи.

Δ  Шта радиш послије завршене средње школе?
По завршетку средње школе сви дођу у ситуацију 
да бирају пут којим ће да наставе. Ко не воли школу 
углавном буде приморан да ради. Бићу искрен, нисам 
претјерано волио школу, па сам се одмах запослио. Како 
сам у средњој школи већ помало изучавао ноте било је 
логично да одем у музиканте. Бавити се музиком у било 
ком смислу, је предивно, јер пружа велики број опција 
за изражавање креативности. Уписао сам и факултет 
који такође захтијева велику дозу креативности, 
графички дизајн.

Δ  Какво је твоје сјећање на 
средњошколски живот?
Упознао сам пар добрих другара са 
којима се и данас пуно дружим и често 
сарађујем. Пуно лијепих успомена 
носим из тог периода живота.

Δ Имаш ли неки животни мото?
Сматрам да сам изградио своје 
животне ставове, изабрао сам свој 
циљ и потрудићу се да идем ка њему. 
Али нећу себи никад дозволити да ми 
се живот сведе само на материјалне 
вриједности. Природа мог посла је 
таква да радим са великим бројем 
људи различитог профила, па сам из 
тога свега закључио да је најбоље бити 
умјерен.

Δ Који су твоји планови за будућност?
Постоји пуно планова које имам, 
што краткорочних, што дугорочних. 
Планирам наредних година радити 
овим темпом, путовати, обићи пуно 
тога, финасијски  се обезбиједити 
на неки начин. Послије тога долази 
породица и мало озбиљнији начин 
живота са пуно већим одговорностима 
и обавезама.

Ђорђе ЈосиповићЛеон Бијелић
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Незаборавна
сјећања
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Матуранти, пословно - правни 
техничари

Неко га потроши узалуд.
Други га утопи у пићу.
А он је једино што постоји
у овом пролазном бићу.

Пјесма о животу

Чудо је случајно дало
тај поклон љубави страсне.
У нама. С временом. Помало.
Његово свјетло гасне.

Зато га слави и воли.
Нек љубав и занос те води.
Па и у тренуцима боли, 
с осмијехом кроз њега ходи.

Незаборавна
сјећања
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www.spskola.com

Издавач: СЦ „Љубиша Младеновић” у Бањој Луци, Деспота Стефана Лазаревића бб, 051/379-410; 
066/717-000; e-mail: info@spskola.com    

Дати подстицај младом човјеку у правом
тренутку је као упалити свјетло у соби
препуној могућности.

Gary Smally

Дијете увијек може одраслог научити три
ствари:
- да буде весео без разлога,
- да буде увијек нечим забављен,
- да се зна свом снагом заузети за оно што жели.

Paulo Coelho

Лакше бисмо одгајали дјецу када би она
имала само уши, а не и очи.

Душан Радовић

Најважнија ствар коју родитељи могу
учинити за своју дјецу јесте научити их како
да опстану без њих.

Frank A. Clark

Не гледајте на дијете као да је неки драгуљ,
већ се трудите да оно то и постане.

Wilfred A. PetersonНаша нас дјеца посматрају, и оно што јесмо
говори гласније од било чега што бисмо ми
сами могли рећи.

Vasto
Теже je одговорити на питање дјетета него
на питање научника.

Alice Miller

Будите онакви какви желите да ваша дјеца
буду.

David Bly

Ако желите да вам дјеца постану добри људи,
потрошите на њих дупло више времена и
дупло мање новца.

Abigail van BurenНајважније ствари у животу младог
човјека су: сигурност, љубав, прихватање и
охрабривање.

B. Miller
Дјеца налазе све у ничему, 
а људи ништа у свему.

Leopardi
Сваки дан у нашим животима чини депозит
у банкама меморије наше дјеце.

Charles R. Swindoll
Сазнаћемо колико мало знамо онда када нам дијете 
почне постављати питања.

Richard L. Evans


