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НЕ МОРАШ БИТИ БОЉИ ОД ДРУГИХ, БУДИ НАЈБОЉИ ШТО МОЖЕШ
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Већ сигурном и утабаном 
стазом кренули смо у 
стварање другог броја 
часописа „Пирамида“. 
Дочекало нас је много 
занимљивости, школских 
прича и дешавања које 
је требало оживјети и 
пренијети на ове странице. 
Тешко је једну школску 
годину сумирати у 
неколико реченица, а да 
притом све изгледа тако 
животно и стварно, али ето 
покушали смо. Иза нас је 

остало много тога: приредбе и манифестације, спортска 
и друга такмичења, излети, екскурзије, дружења, 
научене и ненаучене лекције.... Иза нас је остала још 
једна генерација матураната. Специфични по својим 
несташлуцима (IV1), али и по највећем броју одличних 
ученика на једном мјесту (IV2), оставили су неизбрисив 
траг у сјећањима свих нас.
У овом броју посебну пажњу смо посветили ученицима 
који су се по нечему истакли. Кроз интервјуе које смо 
урадили са њима упознаћете: ученицу генерације, 
добитницу Светосавске награде, неке од стипендиста 
ПИМ универзитета и наравно наше запажене спортисте.
  Наш првобитни циљ приликом покретања овог 
часописа био је остварити контакт са другим школама и 
објединити искуства како бисмо усмјерили младе људе 
према правим животним вриједностима. У овом броју 
Грађевинска и Пољопривредна школа послале су нам 
занимљиве приче које су обиљежиле њихову школску 
годину. Ту је наравно и Медицинска школа са којом већ 
дуго и успјешно сарађујемо. Колико смо успјели у овом 
постављеном циљу видјећете кроз ријечи наших ученика 
које су преточене у стихове.
     Иза нас је много занимљивих дешавања, али испред 
нас је много планова, пројеката и идеја које теже да се 
реализују. Да ли ћемо у томе успјети? Наравно, уз вашу 
подршку!

проф. српског језика и књижевности Смиљана Антонић
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Од ове школске године Средња пословна школа  
је прерасла у Средњошколски центар „Љубиша 
Младеновић“, тако да је поред пословно-правног добила 
још један смјер - медицински техничар. Срењошколски 
живот носи са собом разне промјене. Прелазак из основне 
у средњу школу, за ученике је увијек специфичан, пун 
неизвјесности и страха да ли ће испунити очекивања. 
Како је долазак у средњу школу доживио наш ученик  
Невен Ђурић (I1) закључите сами.

Моја школа
директорице

Задовољство ми је написати 
неколико редова на страници 
часописа који су осмислили 
и уредили моји ученици, 
ученици Средњошколског 
центра „Љубиша Младеновић“. 
Листајући овај, други број 
„Пирамиде”, препознаћете 
истинску креативност, прегршт 
младалачких идеја и истрајност 
на путу до постављеног циља. 
Управо ове вриједности јесу 
смјернице нашег рада. Пратећи 
их од њиховог доласка у нашу 
школу, од несигурних ученика 
пуних страха и неизвјесности пред новим и непознатим, 
али и великих нада и снова, препознајем крупне кораке 
у сазријевању њихове личности. 

Немјерљив је понос који осјећам гледајући с каквом 
одговорношћу и зрелошћу приступају једном овако 
озбиљном раду. 

Вјерујем да код сваког младог човјека, у средини која 
препознаје и подстиче његову способност, интересовање 
и таленат, расте свијест колико богатство лежи у знању. 
Потврда за то су и ријечи наших ученика написане на 
страницама овог броја. 

Жеља ми је да што већи број наших ученика учествује 
у оваквим пројектима, да са весељем долазе у школу 
и да наредни бројеви наше „Пирамиде” буду једнако 
креативни као што је овај.

                     дипл. психолог Данијела Јокановић

Ријеч

Срце ми каже да пишем,
Цијелим својим бићем ја дишем
    (рећи ми није лако, 
    ал’ вјерујте било је тако).

Љубитељ школе и нисам баш ја
Увијек је тако било, тек да се зна
Био сам мргуд, смиј’о се нисам,
Ишао мрачан, скучен и тијесан,
Школу сам трпио, био сам бијесан,
Ако вас лажем себи сам смијешан.

Млад сам и зелен, искрено кажем,
Лијенштина права, зашто да лажем,
Ако сам био, нек’ ми је просто,
Да се разумијемо - сад школу волим 100 %.
Ево и папир доказ је сад,
Нови сам човјек, сад волим рад,
Око ми пуно радости, весеља,
Вјерујте тужан сам кад је недјеља.
Иш’о бих у школу и викендом чак,
Ћао вам каже поносни ђак.
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БАЊА ЛУКА је највећи и један од најљепших градова 
у Републици Српској. Налази се у западном дијелу 
Републике Српске и смјештена је са обје стране ријеке 
Врбас. Окружена је брдима, а сам град има надморску 
висину од 163 м. Процјене говоре да у Бањој Луци и 
њеној околини данас живи око 300 000 становника. 
Први пут се спомиње 1494. године у повељи угарског 
краља Велислава Другог Јагеловића. Изглед савременог 
града, Бања Лука је добила почетком тридесетих година 
прошлог вијека када је на челу Врбаске бановине био 
бан Светислав Милосављевић. 
Бања Лука је и највећи културни центар у Републици 
Српској. У самом центру налазе се: Умјетничка галерија са 
импозантним бројем умјетничких дјела, Бански двор са 
једним од најакустичнијих музичких дворана на Балкану, 
позоришта, биоскопи, архив и музеј, Универзитетска и 
народна библиотека итд. С обзиром на бројну младост, 
Бања Лука има развијен спортски живот. ФК “Борац”, 
затим рукометни, кошаркашки, тениски, боксерски, 
пливачки, борилачки, гимнастички и остали клубови су 
у својој дугој спортској традицији доносили Бањој Луци 
бројне побједничке пехаре.
Бању Луку ћете препознати по многим симболима. 
Један од њих је Врбас, брза моћна планинска ријека 
са неколико дивљих дијелова. Спада у најатрактивније 
ријеке у Европи и својим током прави два кањона - 
кањон Тијесно и кањон Подмилачје. 

КАСТЕЛ је најстарији 
и с т о р и ј с к и 
комплекс Бање 
Луке и представља 
историјско језгро 
града које потиче још 
из III вијека. Кастел 
је изграђен од стране 
Римске империје, а 
даље је проширен 
за вријеме Турске 
владавине. Био је 

значајна војно стратешка локација и служио је као војно 
утврђење за заштиту трговачких путева и водених токова. 
Са површином од 48 000 квадратних метара и са својим 
амфитеатром, парковима и рестораном, Кастел данас 
представља мјесто гдје се одржавају многи концерти, 
фестивали, културно забавне и спортске манифестације. 
Многе легенде везане су за Кастел, а једна од њих 
говори о Сафикади, дјевојци која је због неостварене 
љубави према војнику који је служио у Кастелу одузела 
себи живот стајући пред топ који је сваки дан салвом 
означавао подне. Сафикадин гроб је постао мјесто гдје се 
млади парови заклињу на вјечну љубав.

БАНСКИ ДВОР је изграђен 1932. године и све до 1941. 
служио је као резиденција бана тадашње Врбаске 
бановине. Бански двор заједно са зградом Општине, 
Палатом Републике и Храмом Христа Спаситеља 
представља историјски центар Бање Луке. Данас је 
Бански двор културни центар града или како га неки 
називају Храм културе. То је мјесто гдје се одржавају 
концерти, изложбе, представе и остале међународне 
културно-умјетничке манифестације. Од 1978. године 
цијела зграда Банског двора је стављена под заштиту 
државе.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Републике Српске основано је 
1930. године у Бањој Луци и игра велику улогу у развоју 
културе и умјетности у граду. Прва представа је одржана 
18. октобра 1930. године уз присуство бана Светислава 
Милосављевића који је и највише учинио за оснивање 
Позоришта.

ЉЕПОТИЦА НА ВРБАСУ   

ПАЛАТА ПРЕДСЈЕДНИКА (некадашњи СДК) налази се у 
центру Бање Луке, изграђена је 1937. године, а на улазу 
у њу налазе се двије фигуре од бронзе које представљају 
мушкарца и жену у традиционалној народној ношњи.
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ГОСПОДСКА УЛИЦА је најпознатија, најпрометнија и 
свакако најстарија улица нашег града. Представља 
наставак пјешачке зоне са лијепо уређеним фасадама 
једноспратних зграда. На њеном крају налази се зграда 
предсједника Републике Српске. Ту су Бански двори 
као и прелијепи Храм Христа Спаситеља, који саграђен 
од црвено-жутог камења и вулканских стијена, сија и 
доминира простором.

КРИВИ САТ се налази 
на Тргу Крајине и увијек 
показује исто вријеме 
9:11 h. Он представља 
сјећање на катастрофални 
земљотрес који је готово 
уништио Бању Луку 27. 
октобра 1969. године. Као 
и сваки сат, он је место 
сусрета и орјентир за 
заказивање састанака.

ПАРК ПЕТРА КОЧИЋА
Петар Кочић је један од најпознатијих 
писаца крајишког живота чија 
сатира „Јазавцу пред судом“ и данас 
вијерно описује српског сељака. 
Статуа Петра Кочића налази се у 
истоименом парку. Испод статуе 
изрезбарене су Кочићеве ријечи:

Бања Лука је позната још по нечему, 
а то је чувени бањалучки ћевап. Има 
карактеристичан облик али и укус, а 
рецепт се годинама чува као највећа тајна. 
Бањалучки ћевап у лепињи многи сматрају најславнијим 
брендом Бање Луке. Ово јело се појавило прије више од 
100 година и постало је једно од најпопуларнијих јела 
цијеле бивше СФРЈ. Многи људи кажу да нисте били у 
Бањој Луци уколико нисте пробали бањалучки ћевап. 
Оно што Бању Луку такође чини изузетном је урбана 
легенда о броју девојака. Наиме, говори се, да на једног 
мушкарца долази чак 7 жена. Ова чињеница са чуђењем 
изазива сумњу. Али вјеровали или не она је истинита.

БАЊА    ЛУКА

ПАРК СВЕТИСЛАВА ТИСЕ 
МИЛОСАВЉЕВИЋА
Светислав Милосављевић, 
човјек одговоран за 
изградњу историјског и 
културног центра Бање 
Луке, био је први бан тадашње Врбаске бановине. У Бању 
Луку је дошао 1929. године и истог тренутка започео са 
развојем цијеле бановине. У кратком временском периоду 
учинио је много за развој бановине, а најзначајније 
грађевине су: Бански двор, зграда Општине, Позориште 
и Музеј. Бању Луку је напустио 1934., а умро 1960. године. 
Бан Тиса Милосављевић је 2004. године проглашен 
почасним грађанином Бање Луке.

”Ко искрено и страсно љуби 
Истину, Слободу и Отаџбину,
слободан је и неустрашив као Бог,
а презрен и гладан као пас.”

Господска улица

Народно позориште

Храм Христа Спаситеља
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22. АПРИЛ - ДАН ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЉЕ       

Планета Земља постоји приближно 4,6 милијарди 
година. Човјек, као свјесно биће, егзистира на Земљи 
безначајно кратко. За то кратко вријеме однос човјека 
према природи прилично је себичан. Својим немаром 
човјек може угрозити и властити живот. Један од 
највећих проблема развијених градова 21. вијека јесте 
смог. 

ЛОНДОН
Велики смог који је задесио Лондон децембра 1952. 
представља једно од највећих загађења ваздуха које 
је погодило овај град познат по честој магли. Период 
хладног времена без вјетра, у условима антициклона 
довео је до сакупљања аеро-загађивача, највише од 
употребе угља и формирања дебелог слоја смога над 
градом. Смог је трајао од петка 5. децембра до уторка 
9. децембра, а затим је брзо распршен због промјене 
времена.

Иако је изазвао велико смањење видљивости, чак и 
у затвореном простору, није се одмах сматрало да ће 
то бити тако значајан догађај, поготово што је Лондон 
искусио много сличних догађаја у прошлости. Међутим, 
у сљедећих неколико недјеља, сакупљајући медицинске 
извештаје, дошло се до бројке од преко 4 000 умрлих 
и преко 100 000 обољелих од болести респираторних 
органа изазваних загађењем ваздуха. Најновија 
истраживања показују да је број смртних случајева био 
знатно већи, чак око 12 000.
Овај догађај је имао значај и у смислу истраживања 
утицаја на околину и допринио је  подизању свијести 
јавности о вези између загађења ваздуха и здравља 
људи. Довео је и до измјене законских регулатива, тако 
да је усвојен “Акт о чистом ваздуху” из 1956.год.

Смог је загађење ваздуха у облику дима и магле (ријеч 
је настала од енглеских ријечи: смоке + фог: дим + магла) 
карактеристично за велике градове. Смог настаје као 
резултат сагоријевања угља и других горива.

Прије и за вријеме смога било је хладно, што је натјерало 
становнике Лондона да сагоре више угља за загријавање.
Послије рата користио се домаћи, нискокалорични угаљ, 
са високим садржајем сумпора у диму, што је тада била 
економска нужност, јер се квалитетнији угаљ извозио. 
Многобројне термоелектране у широј околини Лондона 
су такође утицале на ниво загађења. Истраживања 
показују да су системи филтера за смањење чађи у 
ствари повећали количину сумпор-диоксида у ваздуху. 
Осим тога, и саобраћај је доста утицао на загађење, 
поготово аутобуси градског превоза који су замијенили 
трамваје, а користили су дизел гориво. Вјетрови који су 
у то вријеме дували доносили су тешко загађен ваздух 
преко Енглеског канала из других индустријских области 
Европе.

Иако је Лондон био навикнут на густе магле, ова је 
била гушћа и трајала је дуже од било које претходне. 
Видљивост је била смањена на само неколико метара. 
Људи су то описивали ријечима: „То вам је као да смо 
били слијепи!” Вожња је била отежана или немогућа. 
Јавни превоз је стао, сем лондонског метроа. Чак је 
и хитна помоћ престала са радом, што је приморало 
болеснике да се сами сналазе за превоз. Смог је чак 
продирао и унутра, што је довело до отказивања 
концерата и филмских пројекција јер се видљивост 
у биоскопима толико смањила да је било немогуће 
видјети платно. Спортски догађаји на отвореном такође 
су били отказани.

У почетку није било велике панике али у недјељама 
које су усљедиле, медицинске службе су утврдиле да је 
магла убила 4 000 људи. Доста жртава било је и међу 
младим људима, али највише су страдали старији који 
су већ боловали од неке болести дисајних путева. Људи 
су се гушили без ваздуха. Укупно 12 000 људи је умрло у 
недјељама и мјесецима који су сљедили.

Шта сваки становник планете треба 
да зна?

Лондон 1952. год.

Рајка Милишић I 1
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Флоренс Најтингеjл је рођена 15. маја 1850. године у 
Италији, у Фиренци, по којој је и добила име. За вријеме 
Кримског рата организовала је прву екипу за његу 
рањеника и болесника. Схватила је да се једино знањем 
и вјештином може допринијети изљечењу болесних. 
Показала је велику снагу и упорност сљедећи свој циљ. 
Убрзо су се показале благотворне посљедице њеног 
рада. Смртност у пољским болницама је сведена са 40% 
на 2% јер су побољшани хигијенски услови, уклоњени 
извори сепсе, цријевних зараза и пјегавца. Флоренс 
Најтингеjл је постала легенда свога времена. Сматра се 
првом медицинском сестром. За двије године, колико 
је помагала рањенима у Кримском рату, поставила је 
темеље савремене медицине. Захваљујући њеном раду 
почела су размишљања о свјетској организацији која би 
помагала сиромашним, рањеним и болесним.
Због лошег здравља она постаје инвалид, али то је не 
спречава да неуморно ради све до своје смрти 1910. 
године. Утицај Флоренс Најтингеjл присутан је и данас.

Þ Мишићно ткиво током контракције производи топлоту. 
Контракцијом мишића ствара се 75% укупне тјелесне 
топлоте.
Þ Кожа је највећи орган нашег тијела. Чини 16% укупне 
тежине тијела, а површина јој је 1,6-1,9 m2. Најдебља је 
на табанима 0,8-1,4 mm, а најтања на капцима 0,1-0,2 
mm.
Þ У човјековом тијелу налази се 327 парних и 2 непарна 
мишића.
Þ Нокти прстију шаке порасту у просјеку 1 mm седмично. 
Из непознатих разлога код особа са дужим прстима 
нокти брже расту.
Þ Величина срца одговара величини песнице особе 
којој припада. Тежина је између 250 и 300 g. Дневно 
се контрахује преко 100 000 пута (просјечно 72 пута у 
минути) и испумпа 7 200 l крви (5 литара у минути) у 
преко 100 000 km дуге крвне судове.

Þ Анастомозе су спојеви између два или више крвних 
судова који снабдјевају крвљу исти предио тијела.
Бајпас представља анастомозе између крвних судова 
срца направљене хируршким путем. Најприје се 
пацијенту извади једна вена ноге, па се од ње прави 
бајпас. Користи се код артеросклерозе крвних судова 
срца или инфаркта срца да би се омогућило нормално 
снабдијевање срчаног мишића крвљу. Једна особа може 
имати више бајпаса.
Þ Срце се контрахује 60-80 пута у минути. Брзину 
којoм се срце ритмички контрахује одређује СА – чвор, 
кога називамо и природним водичем срчаног ритма 
(посебна формација која се налази у десној преткомори 
срца). Када СА – чвор не може да обавља своју функцију 
уграђује се пејсмејкер. То је апарат који умјесто СА - 
чвора шаље срцу импулсе за контракције. Због тога се 
назива и вјештачки водич срчаног ритма. Особа може да 
има само један пејсмејкер.

Флоренс Најтингеjл, 
прва медицинска сестра

Можда нисте знали:

Медицински кутак
Мехмед Мухаремовић I 2
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Фридрих Гаус (1777 — 1855) је 
био њeмачки математичар и 
научник који је дао значајан 
допринос  на многим пољима 
укључујући: теорију бројева, 
анализу, геометрију, 
геодезију, електростатику, 
астрономију и оптику. Познат 
је као „принц математичара“ 
и „највећи математичар од 
давнина“. Гаус је оставио 
траг на многим пољима 
математике и науке и сматра 
се једним од најутицајнијих 
математичара у историји. 

Франсоа Вијет (1540 — 1603) 
је био француски математичар. 
Открио је кључ шпанске шифре,  
а то је значило да су све поруке 
на том језику Французи могли 
лако да прочитају. Како је био 
имућан, штампао је бројне 
радове о свом трошку и у њима 
је писао о разним гранама 
науке. Слао их је научницима 
у скоро свакој земљи Европе. 
Вијет се често назива „оцем 
модерне алгебре” . Једно од 
његових дjела, „алгебарска 
геометрија“, је збирка правила 
како конструисати алгебарске 
изразе користећи само лењир 
и шестар. Открио је формулу за 
извођење синуса вишеструког 
угла 1593. године. Те године је Адријан ван Ромен свим 
математичарима као проблем задао једну једначину 45. 
степена, коју је Вијет одмах ријешио. Вијетова сакупљена 
дјела издао је Франциско ван Схотен у Лајдену 1646. 
године под називом „Опера метематике“.

Вијет је почео своју каријеру као адвокат у родном граду. 
Напустио је Фонте ле Конт око 1567. године да би касније 
постао савјетник Парламента у Рену. Због религијских 
проблема је напустио ту позицију, па га је Анри, роански 
војвода, познати вођа Хугенота, узео под своју посебну 
заштиту. Пошто је Анри од Наваре постао краљ Француске, 
Вијету је дат положај савјетника Парламента у Туру (1589). 
Затим је постао краљевски лични савјетник, и то је остао 
до своје смрти, која се изненада десила у Паризу фебруара 
1603. године. Узрок смрти је непознат !?

Гаус је био чудо од детета, о чему свједоче бројне 
анегдоте које се тичу његове запрепашћујуће преране 
зрелости која се могла примјетити још у вријеме док је 
имао двије године. Позната је анегдота која каже да је 
једном приликом Гаусов учитељ задао да се саберу сви 
бројеви од 1 до 100, вјероватно да би „запослио ученике“. 
На његово велико изненађење, Гаус (који је тада имао 
7 година) одмах је донио свој резултат: 5050. Ево како 
је млади математичар то ријешио: Посматрајући низ 
1,2,3,4,...,97,98,99,100, чије је чланове требало сабрати, 
уочио је извјесну законитост: када спари 1 и 100, 2 и 99, 3 
и 98, и тако даље, увијек добије збир 101. Таквих парова 
има тачно 50. Отуда је тражени збир једнак 50×101 = 
5050. Овај поступак назван је „Гаусов поступак“.

Јохан Карл Ф ра н с о а 
ВијетФ р и д р и х 

Гаус
Драган Пајић III 1
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Лице и наличје правде
Праведност и право су веома често две потпуно различите 
ствари. Праведност представља непрекидно и трајно 
настојање да се свакоме призна право које му припада. 
Међутим, да ли се сви мире са тим или узимају ствар 
у своје руке показују нам многе историјске мистериозне 
приче. Једна од њих је о чувеном затвору Алкатраз и 
бјекству из њега. 
На острву Рок усред залива код Сан Франциска смјештени 
су најгори од најгорих, међу којима и Френк Морис, браћа 
Џон и Кларенс Англин. Њих тројица су наводно копали 
кроз бетон тврђаве користећи металну кашику (ојачану 
сребром од новчића) и импровизовану бушилицу 
направљену од украденог усисивача. Да буде још 
интригантније, они су паметно пригушивали звук своје 
бушилице акордима који су се чули током часа музике, 
а на својим мјестима су оставили лутке направљене од 
згужваног папира, на чије главе су залијепили косу 
украдену из бријачнице. 

Иако су из затвора тврдили да су се бјегунци утопили у 
мору (у том случају би и даље важило да за 29 година 
постојања ове казнене установе, из ње није било 
успјешних бјекстава), њихови остаци никада нису 
пронађени, а америчка Маршалска служба случај овог 
трија још није затворила. 

Многи су мислили да могу изаћи на крај са лошим 
момцима па је тако и шериф Лилиан Холи рекао о Џону 
Дилинџеру: „Знам да је лош момак и бјегунац из затвора, 
али могу изаћи на крај са њим.”
Озлоглашени гангстер је одведен у Индијану, гдје је 
тражен због убиства полицајца након што је ухапшен у 
Аризони у јануару 1934. године. Само неколико мјесеци 
раније, другови су му помогли да побјегне из затвора 
у Охају, гдје је служио казну због пљачке банке. Ипак, 
супротно тврдњама власти, затвор Краун Поинт у 
Индијани био је безбједан од бјекства колико и Титаник 
од потонућа. Дилинџер је 3. марта 1934., према наводима 
ФБИ, употријебио оно за шта је касније рекао да је био 
дрвени пиштољ који је направио да би побјегао. Потом је 
заробио стражаре и побјегао шерифовим аутомобилом. 
„Ако икад сретнем Џона Дилинџера”, рекао је Холи, 
„убићу га сопственим пиштољем.” У јулу исте године, 
након интензивне потјере, Дилинџер је убијен испред 
позоришта у Чикагу.

Упркос неразвијености технологије (гледано из данашње 
перспективе) постојали су и други начини како доћи 
до жељеног циља – слободе. Затвореници Лондонског 
торња можда нису морали да брину због напредне 
сигурносне технологије када су планирали бјекство, 
али зато данашњи затвореници не морају да се носе са 
прескакањем канала.  Бјекство из затвора 1597.године 
Џона Џерада (језуитског свештеника који је затворен 
и мучен за вријеме протестантске владавине краљице 
Елизабете I), укључивало је: невидљиво мастило од 
сока од поморанџе, жицу, конопац, чамац, мало помоћи 
пријатеља и, како би то Џерад рекао, пуно божје помоћи.

Ово бјекство је послужило као основа за филм „Бјекство 
из Алкатраза“ из 1979. у коме је главну улогу играо Клинт 
Иствуд.
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Порез на добит предузећа један је 
од најважнијих пореских 
инструмената за подстицање 
привредне активности 
у домаћем окружењу, 
али и за привлачење 
неопходног страног капитала 
и има изражену развојну и 
стабилизациону функцију.
Порез на добит предузећа 
припада групи непосредних или 
директних пореза. Директним порезима сматрају 
се они порези који се директно наплаћују од пореских 
обвезника тј, који се не могу механизмом превалити на 
друго лице. Код пореза на добит предузећа опорезује се 
добит коју порески обвезник оствари у току календарске 
године.

Многи економисти сматрају да терет пореза на добит у 
највећој мјери сносе потрошачи и запослени, а не власници 
предузећа. Међутим око једног се сви економисти слажу, 
а то је да предузеће не подноси терет пореза него људи:          

акционари, запослени или   
                     потрошачи. 

Постоје двије основне групе предузећа: друштва лица и 
друштва капитала. У друштвима лица, због наглашених 
персоналних својстава , постоји неограничена 
одговорност чланова за обавезе тог друштва, добит 
се расподјељује сагласно учешћу сваког од чланова, 
приписује се његовим другим приходима и опорезује 
порезом на доходак грађана. Значи друштва лица су 
обвезници пореза на доходак грађана.
     У друштвима капитала потиснут 

је лични елеменат, те право 
на подјелу добитка, односно 
обавеза сношења губитка 

постоји само до висине улога. 
У друштвима капитала, 
која имају статус правног 
лица, економска снага је 
независна од економске 

снаге њених чланова па 
се зато опорезује порезом на добит 

предузећа. Практично, обвезници пореза на 
добит предузећа су :
- дионичарско друштво,
- друштво са ограниченом одговорношћу,
- командитно друштво на дионице.

Обвезници су такође и државна и јавна предузећа. 
Битан елеменат за дефинисање обвезника пореза на 
добит јесте распростирање пореске обавезе. Ради се о 
утврђивању двије одлучујуће чињенице: резидентства и 
извора дохотка. 

Резидент се може утврдити на основу мјеста регистрације, 
односно на основу мјеста из кога се обавља ефективна 
контрола и управа предузећа – пореског обвезника. 
Нерезидент је такође обвезник овог пореза , али само 
за онај дио добити који оствари у земљи у којој има 
својство нерезидента.
Извор дохотка означава територију на којој је добит 
остварена и ријетко се користи као одлучујућа.

Рекли су нам о себи

Порески обвезник

Порез на добит 
предузећа

 Јована Праштало IV 1

Порезом на добит опорезује се коначан резултат предузећа 
односно добит коју оствари порески обвезник. То је 
порески облик новијег датума који се уводи у употребу 
појавом друштва капитала средином деветнаестог вијека.
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Охрид је град у Републици Македонији, на сјевероисточној 
обали Охридског језера. Средиште је Охридске 
архиепископије. Охридска општина се састоји од града 
Охрида и још 28 села који заједно имају око 55 000 
становника. Лежи у дну Охридског поља, на осамљеној 
вапненачкој хриди (792 m), која ртасто залази и високо 
се диже изнад Охридског језера (695 m).

Крајем 9. вијека Охрид је постао средиште ширења 
хришћанства међу Словенима, на чему су тада започели 
рад ученици Св. Ћирила и Методија -  
Св. Наум, први словенски монах и Св. Климент, први 
словенски епископ. У Охриду као духовном средишту 
балканских Словена подигнуто је више знаменитих 
цркава, као Св. Софија и Св. Богородица Перивлепти. 
Охрид је био престоница цара Самуила (976 — 1014), 
а од епископије постао је трећом столицом охридске 
патријаршије. Пропашћу Самуиловог царства, охридска 
патријаршија је 1018. године сведена на степен 
архиепископије, а као таква трајала је све до укидања у 
18. вијеку (1767).

У 18. вијеку Охрид је био врло значајно трговачко 
средиште на старом путу од Драча и Елбасана за Битољ 
и Македонију. Хришћанско становништво, које је држало 
главну трговину, било је веома богато и живјело је 
раскошно, тако да су црквене власти средином тог вијека 
заклетвама и казнама приморавале Охриђане и њихове 
жене да не воде луксузан живот. Крајем 18. вијека Охрид 
је био једно од главних мјеста битољског вилајета, врло 
утврђен град, живог караванског саобраћаја, а имао је 
до 5.000 становника. 

Охридске рибе биле су познате још Срабону. У нашим 
народним пјесмама славе се рибе „од Охрида”. У 
Охридском језеру има чак 17 врста риба. Највише се лови 
питома риба: белвица, стрв, кресница, летница и пастрмка 
(чиста риба, која је и најкрупнија, достиже тежину и до 
10 kg). Мање је укусна дивља риба од које су најситније: 
мренац, шљунец, плашица, грунец, моранец, шкобаљ и 
мрена. Позната Охридска јегуља (до 3 kg) много се лови 
на истеку језера у ловиштима Црнога Драма, Дриниже и  
Струге.

Охрид - бисер Македоније
Валентина Вукадиновић II 1

Манастир св. Јован, Охрид

Охридски залив
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Најљепша сјећања – екскурзије
Оно што ученици увијек издвајају као најљепше сјећање из 
средње школе јесу екскурзије. Поред едукативног садржаја 
који се на свакој екскурзији спроведе, љепоте мјеста и 
грађевина које се обиђу, дружење је ипак оно што даје 
печат овим путовањима. У школској 2011/12. ученици првог 
разреда провели су четири незаборавна дана у Требињу. 
Посјетили су Херцег Нови, Игало и Дубровник. Ученици 
другог и трећег разреда су на петодневној екскурзији 
провели дивне тренутке у Бечу и Прагу. За ову школску 
годину планиране су екскурзије за друге и треће разреде у 
Венецију, Верону и Гардаленд, а овогодишњи првачићи ће 
посјетити морску дестинацију Дубровник-Требиње-Херцег 
Нови.

Дан потрошача
Иако живимо у потрошачком свијету, нажалост мало смо 
упућени у права потрошача. Савремени начин живота 
захтијева одређене промјене и прилагођавање. Управо 
због тога 10.3.2013. пословно-правни техничари наше 
школе обиљежили су свјетски Дан потрошача. Ученици 
су осмислили летак којим су подсјетили наше грађане о 
њиховим правима у потрошачкој индустрији. Иако су сва 
права важна наши ученици су издвојили два најбитнија 
– право на инфоримисање и право на образовање. 

Дан здравља

Ученици медицинског смјера наше школе су поводом 
обиљежавања свјетског Дана здравља 7.4.2013. одржали 
неколико радионица на тему „Здрав живот“. Циљ њиховог 
рада био је представити бањалучанима значај очувања 
физичког и менталног здравља.

Парламентарни час
Већ трећу годину, традиционално, у склопу наставе 
права, ученици 2. разреда Средњошколског центра 
„Љубиша Младеновић“ и студенти Права Универзитета 
за пословни инжењеринг и менаџмент у сарадњи са 
ОСЦЕ-ом присуствовали су „Парламентарном часу“. Том 
приликом ученици и студенти су се упознали са радом 
Парламента, а искуства су обогатили разговором са 
посланицима. Ова посјета је била прилика и за обилазак 
знаменитости Сарајева.

Вијести и извјештаји
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Студенти ПИМ универзитета 
међу којима је велики 
број некадашњих, али и 
садашњих ученика наше 
школе организовали су Вече 
вина и гитаре. Уз романтичне 
тонове гитаре и занимљиву 
причу о вину уприличено 
је једно незаборавно вече 
дружења за студенте, 
професоре и бројне госте.

Вече вина и гитаре

Иност 2013.
На 15. по реду Међународном сајму иновација наши 
ученици су се представили у мултимедијалном дијелу 
програма са представом „Математика кроз поезију“. 
Представа је запажена, а ученици похваљени за 
креативност и допринос драмском стваралаштву.

Дан здравља
Ученици медицинског смјера наше школе су поводом 
свјетског Дана здравља 7.4.2013. одржали неколико 
радионица на тему „Здрав живот“. Циљ њиховог рада био 
је представити бањалучанима значај очувања физичког и 
менталног здравља.

Сајам рециклаже
19.4.2013. бањалучка Гимназија је организовала Сајам 
рециклаже. На изложби експоната направљених 
од рециклираних материјала учествовала је и наша 
школа. За експонат - друштвену игру „Човјече не љути 
се“ наши ученици су освојили друго мјесто.

Креативно стваралаштво
У току ове школске године организоване су многобројне 
приредбе на којима је приказано литерарно и драмско 
стваралаштво, те креативност наших ученика. Свака 
од њих је занимљива и посебна на свој начин. На првој 
приредби под називом „Моје пјесме, моји снови“ у госте 
су нам дошли ученици из основних школа „Вук Караџић“ 
и „Алекса Шантић“, те ученици из Медицинске и 
Економске школе. На посебан начин обиљежен је 8. март. 
У част женама поводом овог празника интервјуисали 
смо познате жене из нашег града. Ипак посебно мјесто, 
по својој свечаности и продуховљености, заузима 
Светосавска академија. Том приликом ученици, учесници 
програма, награђени су одласком у Загреб на балетску 
представу „Лабудово језеру“. 

Вијести и извјештаји
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Пољопривредна школа, Петра Ивановић

Средњошколци из читаве Европе обиљежавају 17. 
новембар као Међународни дан средњошколаца, 
дан међународног поштовања ученичког, прије свега 
средњошколског активизма.
Савјет ученика Пољопривредне школе је ове године 
покренуо низ активности да би на што бољи начин 
обиљежио овај јако важан дан за све средњошколце. 
Помогле су нам и чланице Омладинске новинске 
асоцијације у БИХ  које су   представиле свој рад. 
Омладинска новинска асоцијација у Босни и Херцеговини 
(ОНА у БиХ) је мултинационална и мултиетничка 
организација која пружа младима прилику да се 
поближе упознају са медијима, науче више о њима, те 
сами директно учествују у стварању медијског простора. 
Локални тим ОНА у БиХ Бања Лука је почео са радом 2012. 
године. Мисија ОНА у БиХ је постала кровна организација 
за омладинске медије у Босни и Херцеговини и омогућава 
образовање младих на свим пољима новинарског посла 
путем тренинга, семинара и едукација.

Ученици Пољопривредне и Економске школе у склопу 
пројекта „Млади лидери“ који иницира Цивитас и УНДЕФ, 
презентовали су акционе планове представницима 
локалне власти Бање Луке. Акциони план односи се на 
изградњу Мултифункционалног парка у Бањој Луци.
Састанак је одржан у сали Скупштине града у присуству 
дванаест стручних сарадника Градске скупштине. 
Пројектне активности водили су проф. Мирела Тишма 
из Економске школе и проф. Љубиша Рокић из 
Пољопривредне школе.
 

Образовни центар за демократију и људска права 
“ЦИВИТАС”, уз подршку и сарадњу са Канцеларијом 
за односе с јавношћу Америчке амбасаде у Сарајеву 
организовао је тренинг за младе новинаре и истраживаче 
под називом “Ми цибер грађани - друштвени активизам 
и нови медији”. Тродневни тренинг за средњошколце и 
студенате одржан је у Сарајеву, а финансиран је помоћу 
Америчке владе. Током тренинга 20 одабраних младих 
лидера било је подијељно у четири групе - четири цибер 
редакције. Свака од редакција истраживала је проблеме 
из области васпитања и образовања, сигурног окружења, 
здравља и екологије. Након што су идентификовали 
проблем и истражили важећу јавну политику, млади 
су се упустили у предлагање рјешења, а о свом раду 
извјештавали су користећи се формом новинског чланка, 
кратким филмом и дигиталном фотографијом. Тродневни 
програм поред практичног рада уз надзор и пратњу 
ментора, укључио је и теоријска предавања на тему јавне 
политике и јавног заговарања, писаног и ТВ новинарства, 
фотографије и монтаже кратког филма. Ученици наше 
школе били су учесници овог тренинга на препоруку проф. 
Љубише Рокића - тренера Цивитаса.

Даљи планови Савјета ученика Пољопривредне школе су: 
радна акција на нивоу школе, активности на унапређењу 
културе понашања ученика у школи  и ван школе, приједлог 
мјера за уређење објеката за пресвлачење ученика на 
школској економији и школском воћњаку, формирање 
школског музичког састава и набавка потребне опреме, 
организован одлазак у биоскоп и позориште, посјета 
Дому „Рада Врањешевић“ и Заводу за рехабилитацију 
„Др Мирослав Зотовић”, Сарадња са СУ других средњих 
школа.

Млади лидери

Цибер грађани

Наредни циљеви

Међународни дан 
средњошколаца

SPŠ NOVINE.indd   14 5/7/2013   10:40:17 AM



15

Грађевинска школа, Љупко Мишељић II 1

У низу грађевина, које својом архитектуром и изгледом 
представљају дух старе Бање Луке, поред Природно-
математичког факултета, или боље речено преко „џаде“ 
налази се нови објекат Грађевинске школе.
Напокон, ученици школе која је  својом традицијом и 
квалитетом образовања изњедрила многе инжењере 
грађевинарства, геодезије и архитектуре, дочекали су 
да своје образовање наставе у објекту који заслужује да 
носи таблу „Грађевинска школа“.
Напорима јачине приближно као годишња производња 
Хуверове бране, школа се изборила за свој објекат, а 
гаранција  јој је између осталог и позиција. На неких 
стотињак метара од Министарства, свакодневно се 
одвија настава у новим учионицама.
Тренутно, школа рјешава питање сале за фискултуру, 
међутим, ученици су задовољни и са постојећим стањем, 
а све са девизом „Како се надала, добро се удала“.
Ово пресељење је само један корак који води до рјешења 
питања Грађевинске школе. Према изјави министра, 
господина Антона Касиповића, требало би да се од 
сљедеће школске године у том објекту одвија настава 
Друге бањaлучке гимназије, а да се обнови и рестаурира 
објекат у којем је до сада била школа.
Чињенично стање говори нешто сасвим супротно. Без 
озбиљнијих улагања и већих инвестиција, није могуће 
адаптирати стари објекат, па се ученици Школе, надају 
само бољим, никако лошијим условима.
Међутим, не треба заборавити да: „Одијело не чини 
човјека, али га чини љепшим“. На исти тај начин, нови 
објекат је у изузетно добром стању, што за услове 
Грађевинске школе значи: хигијена, опрема, кубатура и 
пространост.
Управа школе мислила је и на ученике и њихова права, 
тако да је издвојила и опремила: простор Савјета 
ученика, библиотеку, те кабинет за информатику и 
примјену рачунара, опремом и додацима који помажу 
побољшању квалитета наставног процеса.

Па, с тим да је ријешен проблем објекта, бар тренутно, 
будући инжењери требали би да се посвете ономе, због 
чега су и уписали школу.
Прича која се понавља, иста је као и књига која се 
више пута чита, међутим, постоје књиге које се морају 
прочитати више пута, док неко не „докучи“ и не ријеши 
енигму, чије је једино питање: „Гдје је крај?“
До новог пресељења!

Бјеше то петак 28. дана мјесеца септембрa,  у нашем граду, 
Бањалуци, на Тргу Крајине, Парку Петар Кочић и Бањ 
брду одржана је Ноћ истраживача под  слоганом „Наука 
је магија“. Наравно, управо тај слоган јој омогућава да се 
у исто вријеме, дешава на три различита мјеста. Ипак је 
магија  нешто што нико није објаснио у једној ријечи ,нити 
ухватио на једном мјесту.
Под покровитељством Европске уније и организацијом 
Тидеа-е, те ноћи су грађани нашега града, одрасли, а и они 
мали могли да уживају у спектаклу научних мистерија, у 
доброј музици, одгонетању и рјешавању неких мистерија, 
а поготово оне  „Суха крпа на дну мора“.  Да ли је уопште 
могуће и под којим условима?
Управо ту мистерију разјаснили су  овогодишњи 
побједници Ноћи истраживача, тим „Градитељи“, ученици 
бањалучке Грађевинске школе. Они су публици показали 
како градитељ ( мајстор ) Боб, на дну мора ( читај пластичне 
посуде) направи темељ за мост, а ипак из воде изађе сув, 
исто као и машница која је била завезана изнад његове 
главе. Магија је чудо. Градитељ Боб је изашао сув, иако је 
лего играчка, ипак је побиједио на такмичењу.
Сви они који су били присутни засигурно су то вече  
доживјели   струјање нове енергије, које су им омогућили 
ученици, скоро свих Бањалучких средњих школа, који 
су се тог петка потрудили, и дали све од себе, да нађу 
нова рјешења старих проблема, предоче нешто ново, и 
представе нешто што треба да се појави на великој сцени 
Научног позоришта.
Када су проглашени побједници, истраживачи су се 
запутили у Дом омладине, у коме је те вечери организована 
забава, у част науке. Јер ипак, научно је доказно, да без 
журке нема науке.

НАУЧНО ПОЉЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ ВОДЕ,
И ПАРК МАГИЈЕ

Стара зграда, 
нова школа
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СРЕЋА

Срећни су људи око нас, јер
Смо им сами постали спас,
Знамо да је истина Богом дана,
Шта се све збило за седам дана.

Желимо љубав у срцу своме,
Осмијхе измамити, нек тугу сломе,
Радосно чекати будућност слијепу,
Најближима насликати успомену лијепу.

Дијелимо љубав која снажно сија,
Срећа нам свима савршено прија, нема
Се времена за бесмислене мисли,
Топлим смо уздахом жеље притисли
Домом влада бескрајна вјера,
Шири се ваздух који нас тјера,
Жудња је тако стварна и јака,
Кроз облаке се види звијезда свака.

Тијело је пуно енергије моћне,
С вјером гледамо снове ноћне,
Лакоћом привлачимо жељене ствари,
Пири вјетрић који немир квари.

Сретена Јањић, ПИМ Универзитет

ПОСЉЕДЊА ПЈЕСМА

Тешко ми да дишем ,
кад ми туга на срце сједне,
зато више нећу ни да пишем,
обећавам ово је посљедње.....

Сузе су почеле саме да теку,
не могу их задржати, не могу их крити,
као да је срце упало у рупу неку,
још замишљам шта смо могли бити.

Не дам ти више, да уђеш у снове,
увијек кад те сањам, није ми свеједно,
ал’ узалуд кад те душа зове,
једино у сну постојимо заједно.

Никада нећу заборавити сјај твога погледа,
увијек ћу се молити за твоју срећу,
кад те видим подсјетиш ме како срећа изгледа,
срећа коју никада осјетити нећу...

Славиша Ковјенић III 1, Грађевинска школа

ЖИВОТ

Живот. Тако кратка ријеч, а тако дуго траје. 
Често много узима, а мало даје. Та нека судбина, кажу, 
за све крива је.
А и ми, људи, себични и често незахвални, и кад имамо 
све, нама опет нешто фали.
И вриједност живота видимо тек кад смо на путу да 
га изгубимо, јер нисмо навикли да цијенимо оно што 
имамо.
Престали смо обраћати пажњу на ситнице, на те мале 
ствари које чине наш живот великим, ставили смо маске 
на лице и кренули путем неким чудним, кривим.
Скачемо у сусрет судбини, живимо у некој посебној 
брзини, не скрећући са изабраног пута, заборављајући 
да никад не знамо шта нас чека сутра.
Заборављамо да сваки тренутак требамо квалитетно 
искористити, јер увијек нас нешто може изненадити.
Заборављамо да се све у круг креће, зато треба цијенити 
и најмање тренутке среће, чак и онда кад нам је понестаје, 
јер све само једном почиње и једном престаје.
Заборављамо да требамо бити пажљиви док нешто 
желимо, како да нам се оствари, 
јер здрав човјек има безброј жеља, а болестан само једну, 
да оздрави.

Милка Илић IV 2, СЦ „Љубиша Младеновић”

ТАЈНОВИТОСТ СЈАЈНА

Шта оно бијаше тајна,
многе сате што редом згроми
Чиста ријеч ил’ тежња очајна,
Душу приче глатко ломи.

Тајна је и сама тајна,
маглом пјенушава, морем пуста.
Ни сама себи нија знана,
укруг бескрајна, човјеком густа.

И кад је најслађа,
појави се ниоткуда.
У дубини глава зађе;
Слухом недодирна, ријечју луда.

Како је открити, а не уплашити?
Да л’ се боји, дана бијелог.
Како причу нашу тјешити;
Не знамо истину, живота цијелог.

Нег’ висином збијамо смијех,
не прихватамо мистерије те.
Пола доброчинство, пола гријех,
шарене су нити кроз тајне све.

Рајко Којић III 6, Медицинска школа

Литерарни радови
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ЗАБОРАВ ЈЕ ДРУГО УБИСТВО 
НЕВИНИХ
Десила се некоћ и та тужна епизода. Десила се смрт, патња 
и бол. Злато је постало црно и изгубило сјај. Сјећања су и 
даље ту, слике страшног хорора плутају нашим мислима. 
Бјеше то вријеме када је живот изгубио сваки смисао, 
ријеком бола текла је крв, а стазе јаука водиле су у 
сигурну смрт. Застане нам дах сваки пут кад неко помене 
Јасеновац. Сузе саме крену, натапају наше ране и оне 
пеку све даље и даље. Кажу било па прошло. Заборави! 
Не, господо! То никако! Не смијемо заборавити! Никад! 
Можда опростити можемо, али заборавити не смијемо. 
Зар да заборавим на хиљаде беба, дјеце, жена како су 
свирепо погубљена! Многа тијела хладнокрвно бачена 
у Саву!? Зар да устанем и кажем:„Нека, било је и прошло?“ 
Не, то никако. Док ходам тлом Доње Градине, осјетим 
немир, нека туга ме обавије и кад помислим шта се све 
догађало просто се најежим. И док удишем тај ваздух, 
публико моја, удишем и оно прошло вријеме, оно давно 
сјећање, и осјетим ону бол и немир. Док шетам стазом 
Доње Градине, увијек ми се учини врисак неког дјетета, 
неки плач који долази са свих страна. Данас стојимо сви 
ми пред таблама убијених и гледамо у те бројке, и просто 
не вјерујемо својим очима. Неко ће доћи овдје да само 
види то, онако, а неко ће стати и заплакати. Одиста, тако 
је. Вријеме све пише и брише. Све буде и прође. Али ово 
не смије. Стојим на овом тлу. Гледам око себе. Сузе ми 
крећу полако. Сама помисао на ово мијесто буди плиму 
осјећаја у мени. Гледам онако очима пуних немира ту 
“крваву дјечију врбу”. Осушена је. Гледам ја њу, гледа 
она мене. Стеже ме у грудима. Чини ми се срце ће ми 
искочити. Затим, погледам и ону крушку гдје су усташе 
вршиле свој кољачки занат. Прије свог бијега пресјекли 
су је и оставили само пањ, али тај пањ произвео је 
нове младице које данас достижу висину од неколико 
метара. Тешко уздишем. Не знам коју ријеч бих могла 
употријебити, а да буде довољно јака. Настављам да 
ходам, ноге ми дрхћу, док водич прича историју свега 
овог. Живе људе су они закопавали у земљу, а ја данас 
стојим на том тлу. Једва. Уморна од свега. Не вјерујем 
ушима својим шта то све чујем. Све ми је незамисливо. 

Чини ми се немогуће. Али, ипак, истина је. Сурова 
истина. Причају ми сељани и даље, знало се дешавати 
када је ниво Саве опадао при суши, мноштво костију се 
тад назирало. Стала сам. Зажмурила, желећи да одморим 
очи само на минут. Одједном, зачу се како пишти воз, 
довози људе у “Гај уздаха.” И даље, слика ми је пред 
очима како излазе и крећу „стазом смрти“ према Сави. Ту 
чекају скеле и прелазе на другу обалу. Дочекују их и воде 
„путем јаука” Стресох се. Отворих очи. Око мене је само 
тишина. Не вјерујем. И даље тешко дишем. Окрећем 
се. Полако излазим из Доње Градине. Пролазим покрај 
шуме. И даље ми се чини да чујем врисак неког дјетета 
како допире из дубине. Беспомоћна сам. Желим да што 
прије изађем и завршим ову насталу хронику. Немир ме 
и даље изједа, и кида полако дио по дио мене. Изашла 
сам. Окренула се још једном. Низ лице моје кану тешка 
суза. И на крају, господо. Злочин се не смије заборавити. 
Никако. Увијек остаје нешто што се памти читав живот, 
иако то желимо заборавити, једноставно не можемо. 
Било би тако лако склопити очи и избрисати све, али не 
може. Не иде. Биће да се брисач времена потрошио, или 
нам просто не дозвољава да заборавимо.

Било како било, у једно смо сигурни. Овакав злочин не 
смије се више никад поновити.

Рад ученице првог разреда СЦ „Љубиша Младеновић”, Рајке Милишић, 
који је конкурисао за најбољи литерарни рад на тему „Јасеновац”.
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Five o’clock tea

TEA IN ENGLAND

Tea in England is different from having coffee after lunch or 
waking up in our country. Afternoon five o’clock tea is actually 
a special meal accompanied by various sandwiches, scones 
and cakes. Tea as a beverage was first consumed in China.   
Tea slowly expanded throughout Europe 
after sailors had brought it in the 17th 
century.                                              

ALTERNATIVE ANTHEM

Put the kettle on
Put the kettle on
It is the British answer
to Armageddon.

Never mind taxes rise
Never mind trains are late
One thing you can be sure of
and that’s the kettle, mate.

It’s not whether you lose
It’s not whether you win
It’s whether or not
you’ve plugged the kettle in.

Sing it on the beaches
Sing it from the housetops
The sun may set on empire
but the kettle never stops. 
                                       John Agard

THE LEGEND

Once upon a time, a Chinese 
emperor went on a trip. He 
made a little rest by the 
roadside, and the servants 
were preparing refreshments. 
Since the day was windy, dry leaves 
fell into a pot with boiling water. The 
leaves gave water a pleasant taste 
and a goldish colour. The emperor was 
delighted after he had tasted it. Since then, he 
exclusively demanded to drink boiled water with dry 
plant leaves. Did you know that?

Þ After water, tea is the most widely consumed beverage in 
the world.
Þ In China, tea leaves were used as a substitute for coins. 
Þ In Europe, tea was used as a symbol of high status. 
Þ During the Second World War, more tea was delivered to 
soldiers at the front than the ammunition, as seen by weight.
Þ Green tea may help reduce the risk of cardiovascular dis-
ease and some forms of cancer.
Þ Tea contains L-theanine,theophylline, and bound caffeine 
(sometimes called theine).

AFTERNOON TEA

Everything changed when the English King Charles II maried 
the Portuguese princess Catherine of Braganza. Princess 
Catherine is responsible for creating this, today a typical 
English custom, afternoon tea. At that time there were two 

meals, breakfast and dinner, but the dinner was the 
most important, and also the most abundant meal. 

Tea Parties were organized outdoors when 
the weather permitted, or in the salons. 

They also began to open up coffee 
houses. The tea had become 
a small work of art; the tra-
dition has spread not only in 
the way of service, but also to 
the entire series of recipes for 
serving tea. The rules exist to 

combine the tastes, colors and 
smells. Of course, what is typical is 

that most English people drink tea with 
milk and sugar.

 Ања Крецељ II 1
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Die deutsche Sprache
Die deutsche Sprache wird vor allem in Deutschland, aber 
auch in Österreich, in der Deutschschweiz und  Südtirol 
gesprochen. Zu den Varianten der deutschen Sprache ge-
hören einerseits die deutsche Standardsprache und Schrift-
deutsch, und andererseits eine Vielzahl von Lokaldialekten, 
die sich in hochdeutsche und niederdeutsche Mundarten 
aufteilen 
lassen. Die deutsche Sprache  ist die meistgesprochene 
Muttersprache in der Europäischen Union und wird zu den 
zehn wichtigsten Sprachen der Welt gezählt.                                                                 

ES GIBT NUR EIN MITTEL

Es gibt nur ein Mittel, sich wohl zu fühlen: man muss 
lernen mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht 
immer das verlangen, was gerade fehlt.

Theodor Fontane
JEDE LÖSUNG

Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem.

Johann Wolfgang von Goethe 

Einige Zitate bekannter Schriftsteller

Die sprachliche Situation in der Schweiz unterscheidet sich 
deutlich von der Situation in Deutschland und Österreich. 
Das Verhältnis zwischen Switzertütsch und Hochdeutsch ist 
eines der Zweisprachigkeit.
In Österreich werden zusätzlich zur Standardsprache des     
Hochdeutschen mehrere oberdeutsche Dialekte gespro-
chen. 

Unsere Schule war letztes Jahr auf einer Klassenfahrt in       
Österreich. Wir haben viele Sehenswürdigkeiten gesehen. 
Eine von ihnen ist das Schloß Schönbrunn, Österreichs 
meistbesuchte Touristen-Attraktion. Wien hat uns begeis-
tert. Er ist das Spiegelbild der Kunst, der Kulturu und des 
Reichs.

Тамара Максимовић III 1
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У овој школској години наши ученици су били веома 
активни на спортском пољу. Фудбалери су, већ 
традиционално, учествовали на турниру „Борик“, гдје су 
забиљежили половичан успјех, тј. остварили по побједу 
и пораз, али су, како рече наш професор физичког 
васпитања, „освјетлали образ и више него задовољили“. 
Пред њима је Општинско првенство.
Кошаркаши су учествовали у Лиги града у склопу МОИ, 
гдје су приказали солидне игре, поготово на појединим 
утакмицама. Ипак, нису успјели да прођу групну фазу 
такмичења, па смо то као циљ поставили за идућу 
годину.
Наша шампионка, првакиња РС, стометрашица Ана 
Илијашевић, поново је активна. Солидним наступом 
на Општинском првенству изборила је пласман за 
Регионално. Не треба ни спомињати да и ове године од 
ње очекујемо највиши домет.

У припреми је међуодјељењски турнир у стоном тенису, 
гдје се очекује бројно учешће наших ученика.
Што се осталих ваннаставних спортских активности 
тиче, треба рећи да ученици и ове године посјећују 
куглану у СД „Борик“, те Градски олимпијски базен 
једном седмично. Почетком марта организован је 
вишедневни излет на Јахорину. Ученици су провели 
неколико дана у скијању и дружењу, те уживали у чарима 
српске олимпијске љепотице. Све поменуте активности 
се планирају и за наредну школску годину, с тим што 
намјеравамо учествовати и у рукометном првенству.

Спортске активности у 
СЦ „Љубиша Младеновић” 
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Мање популарни, али не и 
мање вриједни спортови

ХОКЕЈ НА ТРАВИ
... је екипни спорт са лоптом.
Први пут се појављује у Канади, 
а затим и у САД. Популаран 
је како код мушке, тако и код 
женске популације. 
Играју га двије екипе од 11 
играча (10 у пољу и голман). 
Традиционално се играло 
на травнатим игралиштима, 
по чему је и ова врста хокеја 
добила име. Касније се све више 
прелазило на умјетне површине, 
односно на умјетне терене.
Игра се два полувремена по 
35 минута. Одмор између полувремена траје 5 минута. 
Лоптица се смије додирнути искључиво палицом. Циљ 
игре је послати лоптицу у противничку мрежу и тако 
постићи погодак.

СКВОШ
... је игра за двоје у затвореном игралишту, с рекетом 
дугачке дршке и меканом лоптицом од каучука. Сквош 
је један од најбржих и најисцрпљујућих спортова. 
Будући да је терен мален, а лоптица од каучука, она брзо 
одскакује и свом се брзином враћа према играчима. 
Рекорд најбрже враћене лоптице је 242 km/h. Играчи 
који покушају успорити игру, зараде казнене бодове.
Постоје 4 категорије лоптица, зависно од брзине којом 
одскакују. Ако је жута, то значи да је спора, бијела да је 
врло спора. Црвена боја означава брзу лоптицу, а плава 
врло брзу.

СИНХРОНИЗОВАНО ПЛИВАЊЕ
... је водени спорт који укључује елементе пливања, 
гимнастике и плеса. Сматра се женским спортом, 
али је и мушкарцима углавном на свим такмичењима 
дозовољен наступ. Током такмичења појединац или 
тим изводе програм који се састоји од низа ритмички 
повезаних пливачких покрета и фигура у води, и то 
све у ритму одабране музике. Наступ оцјењују судије. 
Дисциплине су: појединачни наступ, наступ у пару 
(дуо), те наступи у групи, који најчешће имају од 
четири до осам такмичара. Овај врло захтјеван спорт 
од такмичара тражи: снагу, одличну пливачку технику, 
флексибилност, те осјећај за ритам и простор. Како се 
дио фигура изводи са главом испод воде, потребна је 
и способност дужег задржавања даха. Синхорнизовано 
пливање је постало стандардни олимпијски спорт од 
Олимпијских игара у Лос Анђелесу 1984. године.

ТРИАТЛОН
... је атлетско такмичење које у себи садржи три 
различите дисциплине. Најчешће се под триатлоном 
подразумијевају пливање, бициклизам и трчање. 
Такмичар мора током трке прећи унапријед задане 
дионице пливајући, возећи бицикл односно трчећи 
према задатом распореду. Неки извори спомињу да су се 
прва триатлонска такмичења одржала око 1920. године 
у Француској. Триатлон је у програму Олимпијских игара 
од 2000. године, и од тада је стандарни олимпијски 
спорт. Дионице триатлона прописане на Играма су: 1 500 
метара пливање, 40 километара бицикл, 10 километара 
трчање. Због обимности ових дисциплина триатлон се 
сврстава у најнапорнији и најзахтјевнији спорт.

 1500 метара пливања                                          40 километара вожње бициклима                     10 километара трчања

Ана Илијашевић IV 2
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Мој спорт: Карате Мој спорт: Кошарка

Þ Којим си се спортовима 
до сада бавио?
Бавио сам се многим 
спортовима, а неки од 
њих су: кошарка, фудбал, 
пливање, ватерполо, кик - 
бокс...

Þ Који од њих ти се 
највише свиђа?

Највише ми се свидјела 
кошарка и њу још увијек 
тренирам.

Þ Да ли можеш да издвојиш своје досадашње 
резултате?
Могу издвојити кошаркашки турнир у Градишци гдје је 
мој клуб освојио 1. мјесто, а ја сам истакнут као играч 
који је дао највише поена.

Þ Сматраш ли да је спорт битан за младог човјека?
Спорт је веома битан за младог човјека јер се помоћу 
њега развијамо, здраво живимо, не проводимо вријеме 
за рачунаром, стварамо себи радне навике...

Þ Шта је по теби битно за доброг спортисту?
Прије свега потребно је имати вољу и љубав према том 
спорту али и напорне тренинге и здрав дух.

Успјешни спортисти

Þ Колико се дуго бавиш 
каратеом ?
Мој клуб је “ШОТОКАН”. Каратеом 
се бавим од шесте године. 
Отац ме је одвео да видим како 
изгледа тренинг каратеа и мени 
се много свидјело.

Þ Реци нам нешто о каратеу 
као спорту?
Карате је један од старијих 
спортова, настао је у Јапану. 
Дјели се по појасевима, који се 
добијају по заслузи. Појасеви 
крећу од бјелога до црнога, и има 
их девет, а црних има 8 “дана”.

Þ Који појас ти имаш и да ли је било тешко доћи 
до њега?
Ја имам црни појас први “дан”. Мој тренер Рајко Врањеш 
ми је помогао да дођем до њега. Имао сам тада дванаест 
година.

Þ Који су твоји највећи успјеси?
За мене су све моје медаље драге на свој начин. За ових 
девет година колико тренирам освојио сам: 83 златне 
медаље, 82 сребрне медаље, 50 бронзаних медаља и 9 
пехара. Моја најдража медаља је освојена у Словенији 
2006, на Европском првенству, гдје сам освојио друго 
мјесто.

Þ Како је карате цјењен у нашој земљи?
Карате је веома мало цијењен у нашој држави док је у 
другим државама један од најцјењенијих спортова.
Моја препорука је да се сви млади баве било којим 
спортом. На тај начин упознајеш многе другове и често 
путујеш захваљујући такмичењима.

Интервју: Срђан Јојић I 1Интервју: Борис Липовац I 1

        наше школе
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Þ Кад и како си почео да се бавиш фудбалом?
Било је то кад сам имао девет година, тачније 2004. 
године. Другови су ме наговорили да одем са њима на 
тренинг у локални нижелигашки клуб у којем су они 
већ тренирали. Није било лако, родитељи су форсирали 
да тренирам тенис и свирам хармонику, а идеја да ћу 
са друговима отићи на тренинг фудбала за њих је била 
незамислива.

Þ Да ли имаш узор из свијета фудбала?
Наравно, мислим да свака особа треба да има узор. Ја 
бих издвојио играча Барселоне Андреса Иниесту који 
један од најбољих играча данашњице.

Þ Можеш ли издвојити свој најдражи успјех?
Било је то августа 2006. године када смо фудбал и ја 
заједно побиједили. Схвативи да од мене не вриједи 
правити неког господинчића у кошуљици са хармоником 
која је притом тежа од мене самог или ‘’спортисту’’ који 
мора на тренинге тениса јер ћале полаже велике наде да 
ћу једог дана постати Федерер, моји родитељи су једва, 
на прихватили то што ћу се бавити само фудбалом. 
Вјероватно да нисам баталио рекет и хармонику не 
бих стекао фудбалско знање у квалитетним школама 
фудбала и постигао ове резултате. Тако да је ово сигурно 
мој најдражи успјех.

Þ Гдје и колико тренираш?
Тренутно играм у ФК Жупа Суперпетрол која се такмичи 
у Другој лиги Републике Српске. Поред тренинга у 
клубу, веома битни су и индивидуални тренинзи тако да 
свакодневно проведем 4 до 5 сати тренирајући.

Þ Твоји успјеси до сада?
Репрезентативац шире селекције Републике Српске 
до 17 година, освајање кадетске регионалне лиге 
(2010/2011 и 2011/2012), 17 побједничких постоља и још 
много тога.

Þ Да ли се тешко у нашој 
земљи бавити фудбалом?
Да, и то само не фудбалом већ 
било којим другим спортом. 
Нажалост, у земљи у којој 
живимо услови за рад нису 
довољни да би се направило 
нешто од јако пуно талената 
које ова земља заиста има.

Þ Које су по теби позитивне,   
а које негативне стране 
овог спорта?
Фудбал захтјева доста 
одрицања али ипак има 
много више позитивних него 
негативних страна. Најбоље 
ствари које фудбал носи са 
собом јесте много путовања и 
још више пријатељстава, а бавећи се њиме изграђујеш 
се и физички и психички што је веома битно за сваку 
особу.

Þ Који су твоји циљеви и планови за будућност?
У овој сезони нам је приоритет обезбједити што бољи 
пласман. Што се мене тиче, покушаћу пронаћи ангажман 
у иностранству ако не овог љета онда сигурно сљедећег 
кад постанем пунољетан и завршим средњу школу. 
Планирам фудбалом да се бавим што је дуже могуће. 
Након играчке каријере бих волио остати у спорту – 
конкретно фудбалу, постати тренер, зашто да не?

Þ Шта поручујеш младима који планирају да се 
баве спортом?
Младима који планирају да се баве спортом препоручујем 
да пију чашу воде прије спавања и двије чим устану ради 
крвне слике, једу много шаргарепе/мркве да би им вид 
био бољи и наравно да пију доста млијека јер јача кости.

Мој спорт: Фудбал

Интервју: Стефан Бањац III 1

        наше школе
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Ученица генерације 
СЦ  „Љубиша 
Младеновић” 

Þ Налазиш се на још једној, можда највећој 
животној раскрсници! Како се осјећаш?
Тачно је да се налазим на великој и веома важној 
раскрсници у животу, ове четири године проведене у 
средњој школи прошле су тако брзо а да тога још увијек 
нисам ни свјесна. Необичан је осјећај када знате да ће 
за пар мјесеци све бити потпуно другачије и да је тај 
“ђачки период”завршен. 

Þ Када се осврнеш на свој живот везан за средњу 
школи, можеш ли рећи колико је он утицао на 
развој твоје личности?
Када се осврнем уопште на свој живот драго ми је да 
могу рећи да је период проведен у средњој школи остао 
заиста у најљепшем сјећању. За све ово вријеме ја сам 
била посвећена школи, али исто тако и школа мени. 
Много ствари је утицало на изградњу моје личности 
па тако и средњошколски живот. Највише утицаја 
имао је на развој мене у пословном смислу, успјела 
сам изградити већину својих планова и у свему томе 
сам имала безграничну подршку моје школе и свих 
мојих професора. Поред тога драго ми је што сам кроз 
школовање упознала толико драгих људи који су својим 
учешћем у мом животу итекако помогли у изградњи ове 
мене какву данас познајете.

Þ Шта је обиљежило твоје школовање?
Има много ствари којих се радо сјећам када размишљам 
о ове протекле четири године, заиста не знам шта 
бих могла издвојити, а да ми се при том нешто друго 
не учини важнијим. Прије свега ту је мој разред они 
су некако главно обиљежје и они ће ми увијек остати 
у сјећању када се спомене средња школа. Ту су и 
многобројне приредбе, представе, школски програми у 
којима сам учествовала и који су ми при том помогли у 
остварењу неких циљева за будућност.

Þ Знамо да си добила ангажман на Бел ТВ. Колико 
ти је учествовање у ваннаставним активностима 
помогло да успијеш у томе?

Да, ја сам на Бел ТВ добила прилику да будем водитељ 
емисије “Женски кутак” што је заправо одувијек и 
био мој сан да се бавим медијским послом. Учешћем 
у ваннаставним активностима успјела сам да стекнем 
одређено искуство, упознам много људи који су ме на 
крају примјетили, и између осталог, ми понудили овај 
ангажман. Да нисам била учесник свих тих активности, 
сигурна сам да би мој пут био много, много тежи.

Þ Можеш ли генерацијама које долазе послије тебе 
дати савјет за успјех?
Сви се ми јако разликујемо, сви имамо различите 
циљеве, жеље и амбиције али оно што бих за све требало 
да буде исто јесу упорност, воља, труд и прије свега 
вјера у саме себе. Све што радите немојте радити само 
из користи, нека то буде нешто што стварно волите, чак 
и када вам се учини да од неких ствари немате ништа, 
вјерујте управо те ствари на крају ће вам се највише 
исплатити јер ничији труд не остаје не награђен. И оно 
што је најважније останите оно што јесте, будите добри 
људи и никада немојте допустити да вас успјех, ма 
колики он био, промјени!

Þ Који су твоји даљи планови за будућност, како се 
и гдје видиш?
На првом мјесту ми је да упишем факултет, да се 
посветим ангажману који сам добила на Бел ТВ-у. За 
касније ћу видјети шта и како, вољела бих да добијем 
своју емисију коју ћу моћи да уређујем и водим али 
полако ко зна шта нас чека сутра. У сваком случају 
приоритет ми је да завршим студије и предпостављам 
да ћу и у будуће остати у медијском послу.

Интервју: Јелена Вујиновић IV 2
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Добитница Светосавске 
награде

Þ Реци нам нешто о себи?
Зовем се Ана Илијашевић, ученица сам IV 2 разреда СЦ 
“Љубиша Младеновић”. Већ четири године се активно 
бавим атлетиком. То је уствари оно што ме чини срећном 
и чему поклањам већину свог времена, поред школских 
обавеза.

Þ Не само да си одличан спортиста, него си и 
одличан ученик. Да ли је тешко ускладити школу 
и спорт?
Ако си добро организован и волиш то што радиш, није 
тешко. У свему томе је врло битна организација, да се 
испланира сваки дан. Када се одлучиш на такав темпо 
живота, једноставно се навикнеш и све обавезе с 
временом постају једноставније и лакше за рјешавање.

Þ Добитник си Светосавске награде за ову школску 
годину. Да ли је потребно много труда да би се 
добило такво признање?
Свакако да је потребно уложити одређен напор. Још је 
бољи осјећај кад људи око тебе то препознају и награде 
те, јер то је уствари круна онога што си радио претходне 
четири године. 

Þ Које би сјећање везано за средњу школу 
издвојила као најљепше?
Сјећања је много. У средњој сам први пут побјегла са часа 
и тај осјећај нелагоде нећу никада заборавити. Сјећам се 
да се мој разред једном окупио испред школе и тада смо 
пјевали. Били смо заиста јединствени и весели. Наравно 
ту је и незаборавно путовање у Венецију које ћу памтити 
до краја живота.

Þ Шта би рекла о пријатељству у средњој школи?
То је безбрижно и дивно пријатељство. Вјерујем да ће 
многи моји пријатељи бити и даље уз мене без обзира 
што нас живот ускоро носи у различитим правцима.

Þ Сматраш ли да 
те је средња школа 
довољно припремила 
за факултет и 
уопште живот који 
ти предстоји?
Послије основне 
школе нисам знала 
у ком правцу да 
наставим свој живот. 
Нисам била сигурна 
када сам уписала 
средњу школу да ли 
сам направила прави 
избор. Примјећујем да 
сам се у односу на тај период много изградила. Пронашла 
сам се у смјеру који сам изабрала. Средња ме јесте 
припремила за факултет али испред мене се налази још 
много задатака које морам урадити.

Þ Шта планираш даље послије средње школе?
Тешко питање. Ова држава не нуди пуно могућности, 
тако да је по мени најбоље покушати отићи негдје даље. 
Углавном ја планирам наставити студирати економију, 
тачније финансије и банкарство. Мислим да је данас 
много битније завршити нешто што ти послије нуди више 
могућности за запослење, иако то можда и није нешто 
што највише волимо радити. 

Þ Шта би поручила нашим читаоцима?
Хтјела бих да поручим свима да истрају у својим намјерама, 
да раде на себи сваки дан, да буду креативни и да не 
допусте да им небитне ситнице покваре расположење. 
Сви ми требамо да се боримо за себе и своје циљеве, 
јер не постоји неосвојива тврђава, постоје само лоши 
освајачи.

Интервју: Ана Илијашевић IV 2
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Фонд је основан у част оснивача и дугогодишњег 
директора Универзитета, Љубише Младеновића. Циљ 
овог Фонда јесте праћење и развој каријере младих, а 
оствариваће се кроз стипендирање најбољих ученика, 
али и студента ПИМ Универзитета. Само за школску 
2013/2014. годину планирано је да се из Фонда издвоји 
додатних 100.500,00 КМ за стипендирање 10 ученика, 
који су се одлучили за упис на ПИМ Универзитет, чиме 
ће се укупан број стипендиста повећати на тридесет.

Þ Добитник си стипендије, да ли је било тешко 
постићи тај циљ?
Искрено, уопште није било тешко. Довољно је било 
издвојити мало времена за рад и учење , и наравно 
да се исплатило. Наша школа, као и факултет, заиста 
награђују сваки труд, што вас мотивише да се још више 
радите.

Þ Обично сви када крену на факултет пожеле бар 
на тренутак да се врате у средњу школу. Да ли ти 
имаш такво мишљење?
Иако ме за средњу школу вежу многе лијепе и 
незаборавне успомене, никад нисам пожељела да 
се вратим. Већину другова из средњошколске клупе 
виђам на факултету и могу рећи да је много другачије. 
Средња школа је битан прериод који остаје у срцу, и те  
четири године су пребрзо пролетјеле,  али  мислим да 
увијек треба гледати напријед и тежити ка још љепшим 
трнуцима, а не жељети се враћати у прошлост.

Þ Шта би издвојила као најљепше сјећање у 
средњој школи?
Имам много снажних сјећања везаних за средњу 
школу. Међу њима су наше три екскурзије, јер оне су 
незаборавне. Ту су и „провале“ са неких часова, али 
издвојила бих један дан када смо дошли на идеју да 
направимо нашу измишљену славу „Четврнтије“ и 
купили све као за праву славу. Било је  баш оригинално 
и такве ствари никада нећете заборавити.

Þ У средњој школи си писала 
пјесме, да ли те инспирација 
држи још увијек или те је 
факултет одвукао у неком 
другом правцу?
Инспирација долази у моменту и 
тада морам узети оловку и папир, 
иначе  ће све нестати заувијек. 
Често ми пред спавање дођу  
занимљиве мисли и потрудим се 
да то запишем, бар на телефон. 
Могу рећи да ме факултет вуче у 
другом правцу, јер пишем доста 
мање,  али ко зна зашто је то 
добро. Јер кад учите једну област, 
то вам може помоћи код друге. 
Све је повезано. Сада пишем 
мање, али довољно и посебно. 

Þ Желиш да објавиш књигу, реци нам нешто о томе.
Ја већ видим како изгледају корице и већину дијелова 
књиге, али да би то све било како је замишљено требаће 
још доста времена.  Потребно је много одређеног знања,  
животног искуства, рада и среће да би све изгледало 
другачије, привлачније и оригиналније. Али све у своје 
вријеме! 

Þ Који су твоји планови за будућност?
Ја вјерујем да смо сви ми дошли на овај свијет са 
одређеном сврхом. Желим открити, а затим остварити 
своје  животно дјело. За сада ћу радити на себи, у сваком 
смислу, сваким даном све више и више. Ићи корак по 
корак. Радити оно што волим и вољети оно што радим. 
Што се тиче факултета, вјерујем да ћу завршити све у 
року са добрим резултатима.  

Þ Имаш ли неку поруку за наше читаоце?
Увијек  дајте све од себе,  истрајте у свему,  вјерујте и 
играјте се шта год да радите.  Будите опуштени,  јер што 
сте опуштенији, то сте способнији. Немојте се поредити 
и такмичити са другима,  једино треба да се поредите 
са самим собом и својим циљевима. Запитајте се зашто 
сте на овом свијету и знајте: шта год да вам се деси, за 
нешто мора бити добро.

Добитнице стипендије из Фонда „Љубиша Младеновић” 
Интервју: Сретена Јањић ПИМ
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Þ Који си факултет уписала и зашто?
Уписала сам Економски факултет, смјер финансије и 
банкарство. Као ученик Средњошколсог центра имала 
сам прилику да једним дијелом видим како се одвија 
настава на овом факултету, као и однос који професори 
имају према студентима. Из прича које сам чула од 
својих пријатеља који већ студирају и онога што сам 
сама видјела , знала сам да је ово факултет који ће 
ми пружити знање из области економије које прати 
модерне токове и које је примјењиво у реалном свијету.  
Један од најзначајнијих и пресудних разлога због којих 
сам уписала овај факултет јесте и могућност обављања 
стручне праксе током студирања.

Þ Које су по теби највеће разлике између 
средњошколског и факултетског начина 
образовања?
И један и други начин образовања има своје предности 
и мане. Средњошколско образовање представља само 
једну врсту основе за даље учење на факултету. И ако је 
то знање из средње школе добро савладано, даље учење 
на факултету не представља велики проблем. Оба начина 
траже нека одрицања и велика залагања. Образовање 
на факултету је мало опуштеније него у средњој школи, 
као и однос са професорима и асистентима. Једна од 
веома битних предности факултетског образовања је та, 
што се већ на почетку саме године знају тачни термини 
свих предиспитних и испитних обавеза које се морају 
урадити да бисмо остварили свој циљ.

Þ Добитник си Стипендије „Љубиша Младеновић“ 
за све четири године. Да ли је то оптерећење или 
подстицај?
Зависи како ко гледа на то. Када сам конкурисала за  
стипендију знала сам какве ме обавезе чекају ако је 
добијем и које услове морам испуњавати да бих одржала 
статус стипендисте кроз четири године студирања.  За 
мене ова стипендија представља велики подстицај за 
даље напредовање. Самим тим што морам остварити 
просјек 9,00 током образовања, значи да ћу имати 
могућност и шансу да упишем и постдипломски студиј 
и да овај студиј завршим у предвиђеном року. Некоме се 
можда овај просјек чини недостижан , али се уз велику 
вољу и труд све да савладати.

Þ Да ли пријатељаства која си 
изградила кроз средњу школу 
трају и данас?

Током прошле четири године које 
сам провела у средњој школи  
упознала сам особе које су заузеле 
веома важно мјесту у мом животу. 
Са њима сам и данас у контакту, јер 
су то пријатељства која се памте за 
читав живот. Чини се лако одржати 
сва та пријатељства из средње 
школе , али је то веома тешко, јер 
свако од нас почиње неку нову 
животну фазу. Али ако су те особе 
важне за нас наћи ћемо начин да 
пријатељства одржимо заувијек.

Þ Да ли би издвојила нешто  као своја досадашња 
постигнућа?
Добијање ове стипендије за мене представља велики 
успјех. Можда и највећи до сада. Осим тога, ту је и 2. 
мјесто на ИНОСТ-у младих које сам освојила са својим 
пријатељима за пројекат који смо радили. Али и учешћа 
на свим приредбама које су биле у току средње школе за 
мене представљају успјех и неку врсту постигнућа.

Þ Најдража сјећања из средње школе? 
Има их много. Од самог почетка били смо веома 
специфичан и „живахан“ разред који никада није имао 
мира. У сјећању ће ми остати све наше ексурзије , излети 
, дружења ван школе, бјежање са часова само да би се 
што прије попила јутарња кафа. У сјећање ће ми такође 
остати једна чињеница која много говори о нама као 
разреду. Никада нисмо били нешто нарочито сложни у 
договарању, али када је требала бранити некога од нас, 
увијек бисмо „стали“ иза њега, без обзира о чему се ту 
ради. 

Þ Шта би поручила генерацијама  које долазе 
послије тебе?
Моја порука наредним генерацијама, јесте да вјерују 
у себе и истрају у ономе што желе. Труд и залагање се 
увијек примјете и на крају буду награђени. Не посвећујте 
пажњу онима који вас спутавају и ломе, већ онима који 
вас цијене и подржавају.

Добитнице стипендије из Фонда „Љубиша Младеновић” 
Интервју: Војиславка Лазичић ПИМ
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Средњошколски центар ,,Љубиша Младеновић“ у 
школској 2013/14. години уписује осму генерацију 
ученика.

Поводом десет година постојања нашег оснивача – ПИМ 
универзитета, свим ученицима који се ове године упишу 
у први разред на неки од смјерова које нудимо у нашем 
Средњошколском центру, омогућујемо четврту годину 
школовања БЕСПЛАТНО.

Право на упис имају сви ученици који су завршили девети 
разред основне школе и имају примјерно владање.
Предност при упису имају ученици који су током 
претходног школовања имали одличан или врло добар 
успјех.

Настава у нашој Школи организована је у одјељењима 
са малим бројем ученика како бисмо одржали квалитет 
рада и могућност индивидуалног приступа сваком 
ученику.

ПОЗИВ ЗА УПИС
ПРЕДНОСТИ СЦ „ЉУБИША МЛАДЕНОВИЋ“

• Ученик је у центру интересовања,
• Учимо вас како да најлакше учите,
• Једна година школовања је бесплатна,
• Заједно ћемо путовати и дружити се.

• За ученике смо обезбиједили:
- наставни материјал,
- додатну, допунску и инструктивну наставу,
- личне и е – консултације,
- коришћење библиотеке,
- радне и едукативне посјете,
- ваннаставне активности,
- излете,
- базен, куглање, посјете биоскопу и позоришту,
- коришћење сале за фитнес и стони тенис.

СВАКО ОД ВАС МОЖЕ ДА УСПИЈЕ, СИГУРНИ СМО У ТО!
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Матуранти - печат за сјећање

Постало је традиционално да се са крајем школске 
године матуранти поздраве са једним и припреме за 
други период живота. Њихов опроштај од професора, 
друштва и саме школе огледа се кроз представу коју 
дуго припремају, а затим презентују на приредби 
поводом Дана школе. Занимљив је избор теме којом 
се матуранти том приликом баве. Сами називи 
представа све говоре: Ретроспектива школовања, Након 
двадесет година матуре, Гдје послије средње?... Теме 
су актуелне и представљају поглед на живот из свих 
перспектива: прошлост, садашњост и будућност. Да ли 
ће се њихове визије испунити показаће вријеме. Упркос 
искарикираности ликова свака од ових представа носи 
одређену поруку. А закључак до којег ми дођемо након 
смијеха и громогласног аплауза јесте да је још једна 
генерација матураната одрасла и постала спремна за 
нова животна искушења.
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Матуранти - печат за сјећање
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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    
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