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I ove godine mart mesec obeležile su 
Domijade. Vršački dom je ugostio sportiste 
14. marta, a mi smo bili domaćini kulturno - 
umetničke domijade 28. marta. 

Naši učenici su se vredno pripremali 
i visoko plasirali - u ukupnom plasmanu 
na sportskoj domijadi zauzeli smo, već 
tradicionalno, drugo mesto. U stonom 
tenisu, kao i do sada, nismo imali ozbiljnu 
konkurenciju - ženska i muška ekipa zauzele 
su prva mesta. 

Na sportskim terenima dobre rezultate 
postigli su i košarkaši, odbojkašice, šahistkinje, 
a naše ženske streljačke ekipe treba se čuvati 
jer gađaju pravo u metu! 

Na kulturno - umetničkoj domijadi 
su se vodile žestoke bitke na tri fronta: u 
pozorištu, u Kulturnom centru i u prostorijama 

našeg doma. U pozorištu je bilo takmičenje  u 
dramskom i poetsko-scenskom stvaralaštvu, u 
domu su pera ukrstili literarci i likovnjaci, a u 
Kulturnom centru je bilo najdinamičnije. Tamo 
su nastupali sastavi u popularnoj i klasičnoj 
muzici, plesači i folkloristi. Dok smo čekali 
rezultate žirija odgledali smo film učenika 
vršačkog doma „Lice prošlosti“.

Pobednici su predstavljali vojvođanski 
region na Republičkoj domijadi u Beogradu 
3 i 4 aprila. I ove godine bili smo najbolja 
stonoteniserska ekipa u muškoj konkurenciji. 

Svi susreti i druženja su učenicima i 
vaspitačima ostali u lepoj uspomeni i postali 
podstrek za dalji rad i pripreme za sledeće 
domijade.

     
Slađana Rebić   

Domijade
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Sportska domijada,  
Vršac, 14 III 2009g.

I mesto 
stoni tenis devojke, ekipno (Kristina Kovač, 
Aneta Vojvodičan i Dijana Mađarov)
stoni tenis muškarci, ekipno ( Srđan 
Kaman, Đura Dobrić i Jožef Ereš)
stoni tenis pojedinačno, Kristina Kovač

II mesto
košarka, muškarci (Vukašin Varićak, 

Milenko Krišan, Marko Karić, Jovan Rodić, Denis 
Vaštag, Luka Maraš i Aleksandar Milošević)  

šah, ekipno, devojke (Elena Puača, Milica 
Gverić i Mirjana Radaković)

šah pojedinačno, Elena Puača
stoni tenis, pojedinačno, Srđan Kaman
stoni tenis, pojedinačno, Aneta Vojvodičan

III mesto
odbojka devojke (Mijana Zubac, Tatjana 

Grgin, Dajana Vojinović, Tatjana Savović, Marija 
Grahovac, Neda Bratić Emilija Janjić i Svetlana 
Oreščanin ) 

streljaštvo, ekipno, devojke ( Tatjana 
Pavić, Kristina Milenković i Snežana Stefanović)

U ukupnom plasmanu zauzeli smo II mesto!

Kulturno - umetnička 
domijada,   Zrenjanin, 
28 III 2009g.

I mesto
dramski prikaz: „U potrazi za Kraljevićem 

Markom“ (Predrag Kačavenda, Nemanja Galetić, 
Andrea David, Milica Gverić, Tamara Miškov i Bojana 
Ilijevski)

moderni ples: „Dolls“(Miroslava Takač, 
Leontina Zima, Marija Vranić, Jovana Đeković, 
Jelena Jankov i Renata Rac )

izdavačka delatnost, naš IN
keramika: Ražić Jelena

II mesto
Klasična muzika (Anica Milošević i Zuzana 

Mega ) 
 Delo: „Bosanski Pastorale“ 
 Autor: Milan Prebanda

likovno stvaralaštvo:
  Lavroš Dalila  

 
 III mesto

popularna muzika
 Delo: „Man i feel like a woman“ 
 Autor: Shaina Twain
 izvođači -rok sastav „Milk“ ( Jovan Rodić 
-bubnjevi, Janko Tomek - bas gitara, Maraš Luka - 
gitara i Vesna Marković -vokalna solistkinja)

Rezultati
pokrajinske 
domijade

Republička domijada, Beograd,  3 - 4 IV 2009g.

I mesto
stoni tenis, momci, ekipno - Srđan Kaman, Đura Dobrić i Jožef Ereš 



4

Dugo očekivanom žurkom obeležili 
smo kraj još jedne, kako kome, uspešne 
školske godine. Tog dana, uz prigodnu 
svečanost, zvanično smo se oprostili od još 
jedne generacije maturanata. Direktor doma 
je  maturantima uručio knjige i diplome, a 
svim učesnicima domijada i svim učenicima 
koji su bili aktivni u radu sekcija takođe je 
uručio knjige. Za NAJ maturanta ove godine 
proglašena je Dalila Lavroš, odlična učenica 
Hemijske škole, koja je tokom četiri godine 
boravka u internatu aktivno radila u likovnoj 
sekciji. Prošle godine Dalila je na Republičkoj 
domijadi u Svilajncu, osvojila treće mesto, a 
ove godine na Pokrajinskoj domijadi drugo 
mesto.

Prvi put, ove godine dodelili smo 
diplome vaspitačima koji su bili uz nas tokom 
priprema, ali i tokom cele školske godine.

Kratki program izveli su recitatori i 
muzičari i bili burno pozdravljeni od publike. 
U ime maturanata sa nama se oprostila 
Aleksandra Krulj, a otpozdrav je u obliku 
pesme poslala Jelena Jakovljević.

Nakon priredbe dobro smo se zabavili 
uz naš poznati bend „Laki keš“, koji je 
neprestano svirao dok vaspitači nisu upalili 
svetlo i sve pokvarili. Jeste da su me posle 
tri dana bolele noge i jeste da sam to veče 
bio skroz mokar, ali žurka je bila STRAVA. I 
naravno KOLCE za kraj ...

Gale #44   

Dan Doma mog

detalj sa izložbe učeničkih radova

Redakcija
Urednica: Ljiljana Tomović
Članovi redakcije: vaspitači - Nada Šrajer, 
Slađana Rebić, Jelena Kantar
    učenici: 
Adela Karaman, Jelena Jakovljević, Tea 
Vaštag, Predrag Kačavenda, Nemanja 
Galetić, Aleksandra Krulj, Milana Grahovac, 
Tehnički urednik: vaspitač Mikloš Bakoš
fotke: Aleksandar Milošević, 
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 Ne tako davno, pre četiri godine, 
u ovaj internat zakoračila je jedna nova 
generacija. Tog momenta nesvesno su 
zakoračili u novi svet. Kao i na svakom 
početku, bilo je teško, prvo otići od kuće, 
navići se na život u „četiri zida“... A i sami 
prvi utisci kod većine, bili su... Jao, metalni 
kreveti (kao u zatvoru), pa silna organizacija, 
pa plus nadzor vaspitača. Ali niko od tih đaka 
nije ni slutio da će mu jednog dana ti kreveti 
postati dragi, organizacija zanimljiva, a sami 
vaspitači prava podrška. Za ove četiri godine 
izdešavalo se puno lepih, dobrih, pametnih 
stvari... Toliko radosti, ljubavi, drugarstva i 
sve na samo jednom mestu. 

Poruka i pouka mlađima! 
Kao i svemu i ovome je došao kraj. 

Uskoro moramo da se selimo, znajući da se u 
septembru nećemo vratiti, da u julu neće biti 
silne frke oko papira... tj. hoće, ali to će biti 
neka nova generacija, koja tek treba sve ovo 
da preživi, doživi, zapamti i kao i mi teška srca 
ode...

Dragi drugari, vi koji ostajete, šta 
vam poručiti, kad i sami znate... Uživajte u 
domu, zabavite se, ali i učite kako bi mogli sa 
lakoćom opet da dođete... Verujte nam, nećete 
se pokajati...

Evo šta neki maturanti misle o svemu 
ovome:

1. Internat je nešto najbolje što me je 
snašlo u životu!

2. Kakav survajver, kakav veliki brat, 
internat je pravi raj!

3. Od kolevke pa do groba najlepše je 
internatsko doba!

4. Najbolja investicija u mom životu!
5. Sve same reči hvale, pomislim gde 

su mi protekle te četiri godine, bilo bi super 
vreme vratiti u nazad jedan krug, pa da opet 
sve počnemo iz početka! 

Aleksandra Krulj       

DOMIJADE....
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Četiri godine ste bili zajedno svi,
četiri godine i tuge i sreće.
Sad svako na svoju stranu odlazi,
svako od vas na svoj put kreće.

I zašto sve lepo kratko traje?
Taman navikneš - kad ono kraj.
Samo kad bi moglo duže da je
da potrčimo jedni drugima u zagrljaj.

Idite, ali ne zaboravite ovo mesto,
svoju sobu, svaki njen kutak.
I svratite kod nas često,
da vas vidimo, makar na trenutak.

Srećan vam put, staze su duge,
uspon i pad, sve je za ljude.
Samo napred, nema vam druge,
internatske klinke od sada će za drugima da lude.

                            Jelena Jakovljević 

PESMA ZA MATURANTE
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Maturanti odbrojavaju poslednje dane u 
internatu. Iskoristila sam to da ih još malo gnjavim 
anketom za internatske novine. Pružila sam im 
priliku da, kao najstariji, kažu šta je ono što će 
pamtiti iz proteklog perioda, šta je ono što će im 
nedostajati,  čemu se nadaju i kako sebe vide u 
budućnosti, šta savetuju mlađima koji ostaju.
Moram reći da su maturanti bili na visini zadatka 
(kako uostalom i priliči onima koji će uskoro položiti 
ispit zrelosti!), davali mudre odgovore i, posebno, 
savete mlađima.
Ono što me je posebno obradovalo jeste činjenica 
da većina planira da nastavi školovanje.

Sve sami budući farmaceuti, pravnici, 
psiholozi, sportisti, menadžeri, lekari, abdominalni 
hirurzi...
Iako svi na budućnost gledaju sa osećajem da 
ih život tek čeka (što je i istina!) ali i izvesnim 
strahom od tog novog što će doći, dane koji su iza 
njih već doživljavaju sa nostalgijom i opisiju ih kao 
najopušteniji, najbezbrižniji period života. Rastanak 
sa njim obeležiće bacanjem knjiga, skokom u vodu, 
proslaviće sa prijateljima...
Svoje srednjoškolske dane pamtiće po prvim 
ljubavima, žurkama, prvim danima u internatu, 
domijadama, a najviše će im nedostajati vršnjaci sa 
kojima su bili nerazdvojni proteklih godina.

Iako je sve bilo bajno i krasno postoji 
nešto što ih je nerviralo i izluđivalo, a to je- kućni 
red internata! Preciznije- jutarnje buđenje i 
zabranjen izlaz posle 22. Ipak, poneki priznaju da, 
sada kada odlaze, ni to nije bilo baš tako strašno, 
čak kažu da će im ta jutarnja i ostala gunđanja 

vaspitača pomalo i nedostajati.
Kao pravi odrasli puni su saveta za mlađe. 

Evo nekih od njih:
uživajte, ali ne zapostavljajte učenje!
budite pametni!
uživajte u svojim godinama!
budite tolerantni!
ne bežite sa časova!
učestvujte na Domijadama!

Sa svakodnevnim preprekama borili su 
se pored ostalog i uz pomoć uzrečica, a stečeno 
životno iskustvo pretočoli su u životne motoe.
Evo nekih od njih:
ko zna zašto je baš tako dobro!
svi ljudi su zla deca, zla po činu, deca po pameti!
uči, uči, uči!
samo napred!
a, je...
nisam vidovita!
život je jedan uživaj u njemu!
ma, nek ide život!
bez brige!
sve ću ja to da sredim, ali sutra!
ne budi glup!

Obzirom da su sve prepreke savladali, 
postali odrasliji, pametniji i mudriji, preostaje nam 
da ove njihove reči pamtimo i primenjujemo.
Želim još da kažem da je bilo zadovoljstvo deliti sa 
njima njihove tinejdžerske godine i zapažati kako   
se u uplašenim, srnećim očima pojavljuje veseo, 
samosvestan odsjaj.
                                                                                           
Nada Šrajer, psiholog

Poslednja anketa sa maturantima
internatska verzija ankete za maturante iz američkih omladinskih
 novina koje nam je ustupila Vaštag Tea
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SAMO ŽELIM DA ZNAM
ROMALE, ROMALI
NOVEMBER RAIN
PRATIM TE
SHE WILL BE LOVED
MARINA
SWELLS LIKE TEEN SPIRIT
KAP PO KAP
ŠTA MI ZNAČIŠ TI
UPALI SVETLO I UDARI PRVA
...........

Ko će sada da me voli? Jecika
Maturantima sve najbolje i neka se vredno zaposle!
Zoko, sve najbolje želi ti Goran!
Wukachine i Dačo, najbilji ste! Nedostajaćete mi! Ljilja #60
Braco, good luck! Sneky
Lepo smo se družili ove tri godine, ne moraš još da ideš, ali OK... Videćemo se mi negda, valjda... E kad bi 
vratili samo jedan dan iz prve god. bilo bi super... Pa vidimno se! Totti! Andrea #8
Za ovo kratko vreme smo se navikle na vas! Ne znamo kako ćemo kad odete... Falićete nam! Volimo vas 
puno!!! Dana i Sasha
Poruka za Daču i Rodića: svratite kad budemo imale soka i kolača. #7
  Paćenice

Nedostajaćete nam puno! Vanja i Tanja•	
Zoko nedostajaćeš mi puno... Tvoja Milica, bliznakinja•	
Žao mi je što odlazite, nedostajaćete mi! Maja #60•	
Samo idite, i mislim bolje je nego da budete u Internatu!•	
Milerka će nam najviše nedostajati!•	
Najviše nam je žao što odlazi Milenko Krišan #17•	
I meni žao Milenka!•	
Jelka volimo te!•	
Ma nema Tanje, nema para za mene. Mihajlo•	
Tea, puno sreće u daljem školovanju! Tvoje cimerke iz #7•	
Andrea, Šabane, kad ćeš ti već jednom da odeš? Milica•	
Ha, ha, gledaćeš ti mene još dugo! Andrea•	
Želimo im da se što pre ubiju, smetaju nam!  D- - a #12•	
Sledeće godine idem i ja! Milica•	
Pozdrav od Braneta! I radujem se da napredujete! Želim vam svu sreću!•	
Nemojte da nam idete - nedostajaćete nam puno, puno! - Biće prazan internat bez VAS!  Tamara •	
#23  

Mora doći i taj dan kad se opraštamo jedni od drugih i kad svako odlazi na svoju stranu života. Ne 
trebate biti tužni zbog toga, ipak su za vama školski dani koje nećete zaboraviti, i prijatgelji koji će vas 
uvek pamtiti. Internat vas je naučio mnogo tome i vašim vaspitačima ćete biti urezani u sećanju po 
nestašlucima, ali i po dobrim rezultatima sa Domijada, pa valjda i po dobrom vladanju. Smenjivaće se 
generacije i generacije učenika, koji će proći kroz ovaj Internat, ali ovaj Internat nikada neće biti isti kao 
kada ste vi ovde, sa nama i svima ćete ostati u sećanju! Želimo vam svu sreću i da ostvarite svoje ciljeve u 

PESME U KOJIMA SU UŽIVALI MATURANTI
    

PORUKE MATURANTIMA
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životu, da završite studije, zaposlite se. Srećno! Ivana i Kristina #23
- Hvala ti što si ušla u moj život, i ako već moraš da odeš... Hvala ti za svaki zagrljaj, za svaku reč koja me 
je naučila da moram ustati kad padnem... Hvala ti što si mi u životu sunce, koje mi uklanja tamu... Hvala 
što postojiš i što će savaka uspomena na tebe večno krasiti moj život... Za plavušicu Leu od njene fajterke 
Joje!
Cimerice moje, nedostajaćete mi puno puno! vaša cimerka Ajša #63
Fala cimi moj! I ti ćeš meni, ali videćemo se, jelte! Aleksandra #63 
Valentino, volimo te, piško i ja!
Ode Tot, zbogom alkohole! Mihajlo
Neće biti skečeva bez mog brata Tota! Andrea #8
Maturanti moji okrenite se zidu, da vas moje oči ne vidu!
Uvek ćeš ostati u mom srcu! Valentinu od Marije
Bilo nam je lepo družiti se sa vama a još lepše nam je što odlazite! Jovana #12
Miro i Snežo, zauvek ću vas se sećati! Marina #54
Kristina dobro je što odlaziš!
Lepo sam se družila sa tobom ali vreme ti je da ideš... Ha, ha, Emi od Anderee
Jelka ljubavi moja ne idi! Goca #27
Nedostajaće mi Tanja D....... Mihajlo!!!!
Neću moći da živim bez tvoje guze!  Bojan
 Majmune!
Odlazi gusko iz #...        - I ti!
Tanja ne želim da te više gledam, idi u Beč 
Kristina šta ću bez tebe?  - I ja delim isto osećanje u vezi Tanje!
za Sonju iz #20 od njenih cimerki i usvojene cimerke
Ivane, jabuko sa grane, brala bih te al’ ne smem od Nane... (skupe jabuke!) za Totta...
E samo da odete, još malo ćemo vas trpeti! - Šalim se naravno da ćete nam nedostajati, bar neke osobe!
Janko, faliće nam tvoj stasić i glasić i basić, - Tanjić!

Volimo vas sve! #7
srce za sve maturante Mirka
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PORUKE MATURANATA

IN  smoralisanje!!!

Da znam da se mojoj drugarici sviđa neko, ne bih bila sa njim!
Da je u pitanju prava drugarica, ne bi se ljutila zbog toga! ali dela govore ne     reči, tako da...
Ni ja, (al potpiši se da znamo, ko to još ne bi uradio)
Pa naravno to rade samo osobe koje su „drugarice“ - Ha, Ha, Hahaha!!!
Pusti druge da budu srećni!!! - Ako mu se ne sviđaš, nek bar oni budu srećni!!! - Tanja #56
Ako nemaš šanse, idi na plastičnu hirurgiju!
Šta vi znate ko ima šanse a ko ne?
Prekinite da se prepucavate, budale! Hahaha...
Niko se ne prepucava, to je istina... A pošto istina boli... Juuu!!!

 
Jedva čekam da odem.. INternat više nije kao što je nekad bio!•	
Internat je smrdeo!!!  I ova iverica oko nas me je ubijala!!!•	
Juhuu, idem odavde! Maturant•	
Andrea, bitno je da ti ostaješ, he, he...•	
Ja sam maturant i drago mi je zbog toga!...  PS. volim vas sve! Mirjana Popov•	
Meni će puno nedostajati moje BONBONICE, a najviše od svih moja cimerica ILMA; koja •	
me je trpela čitave tri godine! Leontina #15
Zbogom školo nisam te ni volo!•	
Idi više voljena!              - Evo sad ću voljeni!•	
‘Ajmo opet... još četiri godine... nedostajete mi već sad... Volim vas!!! Tea #22•	
Moja mama divno priča svake noći, o nekakvim prinčevima što će doći... I princeza neka •	
ima u toj priči, mama kaže da na mene ona liči!!! - Maturant
Volem vas sve... I mnogo ćete mi nedostajati i ako ste me često smarali (mislim •	
pojedinci)       Internat je nešto najbolje što me je spucalo u ovom životu do sada! Tanja 
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Sada sam maturant... 
ali se još uvek sećam prvog 
dana kada sam došla u In. 
Bila sam uplašena, ali u 
isto vreme i zadovoljna, što 
počinje novi period moga 
života. 

Sećam se samog 
početka mog boravka u 
internatu. Pošto su nam rekli 
da se za sve moramo javljati 
vaspitačima, ja sam, kao 
savesna devojčica, to i činila. 
I tako, svaki put kada sam 
kretala u školu ili kada bih se 
vratila, otišla do prodavnice, 
ili izašla samo u dvorište In-a, 
ja bih se javljala vaspitačima, 
izazivajući time njihove 

Moje 
četiri 
internatske 
godine

osmehe. 
Pored privikavanja na novi razred, 

morala sam da se naviknem i na zajednički 
život. To je nešto što, možda, predstavlja 
i najveći problem. Sećam se svih svađa i 
nesporazuma sa cimerkama, te prve godine, 
ali mnogo je više lepih stvari, koje su došle 
kasnije. Sa drugom godinom, i novim 
cimerkama, konačno je sve došlo na svoje 
mesto. Polako je moj boravak ovde postajao 
ugodniji i opušteniji... Usledile su tri prelepe 
godine druženja i pomalo učenja. 

Sada, kada odlazim odavde, iskreno 

mi je žao. Žao mi je moje sobice, u kojoj sam  
provela sve četiri godine, mojih cimerki, zatim 
vaspitačica Ljile i Slađe, čije ću savete dugo 
pamtiti :) , pa čak i vode koja kaplje svake 
večeri, baš kada želim da spavam.

Ali, moje vreme ovde je prošlo. 
Ja odavde odlazim, negde drugde, a nove 
generacije dolaze i tek se pripremaju da 
upoznaju sve čari internatskog života. 

Ne sumnjam da će im to biti jedno 
prelepo iskustvo.

     
Adela     
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KULTURNO - UMETNIČKA  DOMIJADA  ZRENJANIN  2009.
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KULTURNO - UMETNIČKA  DOMIJADA  ZRENJANIN  2009.
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Dolazi dan kada ćemo u našu drugu 
kuću, naš internat, primiti nove stanovnike. 

Eh... kad se samo setim tog prvog 
dana! Odlazim od kuće! Opraštam se od svoje 
sobe, muzike, TV-a, a pre svega od roditelja. 
Sada moram da se naviknem da živim po 
pravilima, i JA moram da se prilagođavam 
okolini i novim ukućanima. Sve mi je tako 
nepoznato. Suze same naviru. Došlo mi je 
da se odreknem svega i vratim svom dobro 
poznatom gnezdu. 

Ah... tu su i moje cimerke. Četiri 
vršnjakinje koje se suočavaju sa istim 
problemima kao i ja. Već sutradan smo se 
ponašale kao da se znamo ceo život. Kako je 

vreme prolazilo sve više sam se navikavala i 
postajalo mi je sve bolje. 

Evo, već je kraj prve godine, a nisam 
je ni osetila! Uz društvo, vaspitače (i naravno 
simpatiju), navikavam se na ovaj život i sa 
nestrpljenjem čekam sledeću godinu.

A vama, budućim prvacima, želim 
samo da poručim, da ako vam bude malo 
teško, na odustajete, jer to je samo trenutak 
slabosti. Nema boljeg leka za tugu, niti razloga 
za sreću od internata, verujte mi!

I zapamtite - od kolevke pa do groba 
najlepše je internatsko doba!

     
 Jelena Jakovljević  

Budućim prvacima

Konkurs! Konkurs! Konkurs!
 Vi koji niste maturanti! Vi koji još niste završili školu! Nemojte da zaboravite da konkurišete u 

internat za sledeću školsku godinu!
Zbog radosti što ste završili razred, ne zaboravite da vas čeka i sledeća školska godina i da bi internat bio 
prazan i tužan bez vas! Zato, ne zaboravite da konkurišete u internat!!!

Dokumenta potrebna za konkurs:
- overena fotokopija svedočanstva (razreda koji ste završili)
- lekarsko uverenje da ste sposobni za kolektivni smeštaj
- uverenje o prihodima po članu domaćinstva (kućna lista o broju članova domaćinstva, primanja 
zaposlenih članova domaćinstva za januar, februar i mart, izvod iz katastra o posedovanju nekretnina)
- prijava za konkurs koju ćete kupiti u internatu prilikom konkurisanja
- 2 fotografije dimenzija za ličnu kartu

       brižni vaspitači

svima srećan raspust 
vidimo se u sledećoj školskoj godini!

vaspitači

kontrasti  internata
murali i grafiti
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U međunarodnoj 
konkurenciji, Hor muzičke škole, 
osvojio zlatnu diplomu i medalju 
za ukupan nastup, zlatnu diplomu 
u kategoriji etno horova i srebrnu 
diplomu u kategoriji mešovitih 
horova! 

Hor Srednje muzičke škole „Josif 
Marinković“ iz Zrenjanina učestvovao je na devetom 
internacionalnom takmičenju horova koji se 
održavao u Bad Ischl -u u Austriji u periodu od 30 
aprila do 4 maja . U konkurenciji 34 hora iz zemalja 
Evrope i Azije. Naš hor je osvojio tri nagrade: 

- II/1 srebrna diploma u B kategoriji, 
omladinski mešoviti horovi. Mešoviti hor nastupio 
je sa kompozicijama: Ave verum corpus, W. A. 
Mocarta, Animals crackers, od Erika Whitacre-a i 
Golema č’čkalica, Dragane Veličković.

- I/1 zlatna diploma u C kategoriji, etno 
horovi. Izvodili smo tri kompozicije: Oj devojko 
dušo moja, Gusta mi magla padnala i Čije je ono 
devojče. Aranžmane su napisali Bojan Milinković, 
Slobodan Srdanov i Mileta Grujić. Horisti su nosili 
tradicionalne nošnje koje nam je ustupio KUD 
„Svetozar Marković“ 

- I/3 zlatna diploma i medalja za ukupan 
plasman.

Hor ima 79 članova, od čega je čak nas 
15 iz internata. Horom  diriguje profesorica Zorica 
Kozlovački, naša Zoka. Na takmičenju je učestvovao 
i Gudački kvartet u kamernoj klasi profesora Ervina 
Benaka, i Ela Banković, učenica IV razreda, kao 
klavirska pratnja. 

Naša Zoka kaže da je izuzetno zadovoljna 
izvrsnim nastupom hora u obe kategorije, kao 
i nagradama koje smo osvojili. Takmičenje je 
bilo kvalitetno, dobro organizovano i dinamično. 
Uživali smo u pevanju, druženju i svemu što smo 
videli i doživeli. Puni smo utisaka, kao i posle 
svakog putovanja, ispunjeni smo zadovoljstvom 
i emocijama. „ Ja sam posebno srećna zbog 
izuzetnog kolektivnog duha, drugarstva i zajedništva 
koje vlada među članovima hora, i što u hor dolazi 
sve više novih članova. Iza nas stoji veliki zajednički 
trud i rad, ljubav prema muzici i horskom pevanju 
i ogromna pozitivna energija, što sve zajedno, 
neminovno dovodi do uspeha“ rekla je  za „Blic“ 
Zorica Kozlovački.

 
Nakon takmičenja posetili smo Mocartovu 

kuću u Salcburgu, bili smo u Gracu, ali smo najviše 
vremena proveli u prelepoj varošici Bad Ischlu, gde 
su se takmičenja i održavala.   

Na kraju ostaje samo žal za tim što je sve 
trajalo samo pet dana i velika želja da se sve ovo 
ponovi na nekom sličnom takmičenju...

      
 Predrag Kačavenda

Muzička elita
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 Ponedeljak posle 
podne. Ranije smo završile 
sa časovima. Upravo smo 
večerale i sada sedimo u 
pretoploj sobi i pitamo se 
šta da radimo? Odlučujemo 
da prošetamo. Napolju je 
takođe pretoplo, ali to nas 
ne sprečava da „zujimo“ po 
gradu.

Odjednom, ispred 
nas se stvorila „ona“ zgrada 
u koju, da budemo iskrene, 
retko zalazimo - Narodni 
muzej Zrenjanin! 

Nakon detaljne 
procene situacije, 
zaključujemo da Muzej ima 
klimu, te će nam unutra biti 
mnogo prijatnije, pa ulazimo. 

U prvom delu 

nailazimo na izložbu pod 
nazivom „Primarna umetnost 
- slike na stenama, slike 
na telu“. Ova izložba je 
posvećena Body artu kod 
drevnih naroda Afrike. 
Jezik telesnog ukrašavanja 
(privremeno ukrašavanje 
bojom, skarifikacija - 
urezivanje, tetoviranje) se 
razvio u formu simbola gde 
i najmanja oznaka ukazuje 
na socijalni status, starosnu 
grupu, podvig u ljubavi, borbi, 
lovu... Telo je bilo tretirano 
kao umetnički oblik, dok su 
nokti i odeća zanemarivani.

U drugom delu naišle 
smo na Bonsai - izložbu. 
Bonsai znači negovanje 
biljaka u plitkim posudama. 

Suština bonsai-a je da se u 
maloj posudi odgaja drvo 
malih dimenzija, koje će ličiti 
po svemu na drvo iz prirode. 
Prikazano je 38 eksponata 
Jovice Vezića i 12 eksponata 
Boška Zakina. 

Opet smo napolju. 
Krećemo prema gradskoj bašti 
i mislimo „Ima ovaj Zrenjanin 
dosta zanimljivih stvari!“ 
Posle bašte usledila je šetnja 
obalom Begeja, pa pravac 
Internat. 

Na kraju svega, 
sedimo na klupi na I spratu i 
razmišljamo o tome kako kako 
imamo još samo 4 nedelje do 
kraja školske godine, a kao da 
je juče bio 1. septembar!!!

 Milana Grahovac #20

Jedno 
vruće i 
dosadno 
veče
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                Velika Britanija je ostrvo na severo-
zapadu Europe. London je glavni grad Engleske i 
Ujedinjenog Kraljevstva. Kroz njega protiče reka 
Temza (River Thames).  Sa 7.550.900 stanovnika, 
najveća je metropola u Evropskoj Uniji i ima jako 
veliki turistički značaj. Vreme  je tamo uglavnom 
kisovito zbog okeanske klime. Ljudi koji žive na 
ovom ostrvu su priča za sebe i definitivno se ne 
mogu uporediti sa bilo kojim narodom na svetu. 
   Pretpostavljam da ste bar nekada gledali neku 
britansku seriju. Radnja čuvene serije Mućke (Only 
fools and horses) odvija se u siromašnijem delu 
Londona. Osim ove serije, mnoge druge nose u 
sebi karakterističan britanski naglasak i njihov 
čudan humor, kao sto su Alo Alo (Allo,allo), Beni 
Hil (Benny Hill) i Leteći cirkus Montija Pajtona (the 
Monty Phyton Flying Circus). 

Ljudi tamo održavaju vekovima staru tradiciju 
pravljenja čajanki, jer je čaj njihovo nacionalno 
piće. Jedna od odlika Londona jeste crveni autobus 
na sprat koji se zove double-decker, kao i činjenica 
da u Engleskoj ljudi voze levom stranom puta. 

Bakingemska palata (the Buckingham palace)  
je rezidencija britanske monarhije. Izgradjena je 
za Vojvodu od Bakingema 1703. godine, a danas 
u njoj živi kraljica Elizabeta sa svojom porodicom. 
Ostale znamenite gradjevine su: Londonski toranj 
(the Tower of London) na severnoj obali reke Temze 
i Big Ben,koji je dobio naziv po zvonu koji se nalazi 

u satu. Inače, ova gradjevina slavi 150-ti rodjendan 
tekuce 2009. godine. Od 1999. godine, Londonsko 
oko (the Eye of London), takodje poznato i kao 
Milenijumski tocak (Millenium Wheel), je velika 
atrakcija. 

Nekoliko uspešnih fudbalskih klubova potiču iz 
Londona, kao: Arsenal, Čelsi (Chelsea),... Wimbldon 
(Wimbledon), teniski teren, nalazi se u ovom gradu, 
i jedan je od dva organizatora teniskih šampionata. 
U Keningtonskom parku (Kennington park) se 
nalaze dva terena za igranje kriketa, što je ujedno 
i engleski nacionalni sport. London će biti domaćin 
Olimpijskih igara 2012. godine. 

Ovaj prelepi glavni grad bio je inspiracija 
mnogim piscima i pevačima, on je i rodni grad 
mnogih poznatih ličnosti. Šekspir (Shakespeare) 
je proveo većinu svog zivota u Londonu,  priče 
Artura Konana Dojla (Arthur Conan Doyle) o Šerloku 
Holmsu (Sherlock Holmes)takodje se dešavaju 
u Londonu. Ovo je i grad, gde se rodio čuveni 
komičar, junak nemih filmova, Čarli Čaplin (Charlie 
Chaplin).
   Moram priznati da sam oduševljena Londonom i 
jako bih volela da odem tamo jednog dana. Ako se 
jednom zadesite u ovoj metropoli i nemate šta da 
radite, učinite što i većina mladih turista - zezajte 
čuvare ispred Bakingemske palate (oni ne smeju da 
se pomere tokom čitave smene stražarenja)...
                           Gabi #50

London, dom Šerloka Holmsa
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Ove godine je na 
Kopaoniku održan prvi po redu 
A-SMYLE summit (konferencija) 
i to u periodu od 11. do 13. 
Maja. Ova konferencija okupila 
je oko 100 najaktivnijih A-SMYLE 
predstavnika iz Srbije ali i Crne 
Gore koji su po povratku iz SAD-a 
pokrenuli razne akcije i pojekte 
sa ciljem da nešto promene u 
svojim zajednicama. 

Atmosfera na Kopaoniku bila 
je veoma radna i vesela. Svi 
smo bili veoma sretni da 
vidimo stare i upoznamo nove 
Smajliće. Tokom tri dana održane 
su razne radionice koje su 
obuhvatile predavanja o Pravima 
čoveka, HIV/AIDS, nenasilnoj 
komunikaciji (predavanje je drzao 
psiholog sa prestižnog fakulteta 
u Skoplju) i omladinskom 
političkom aktivizmu (ne u 
smislu pridruživanju politčkim 
partijama). 

Razradjene su mnoge ideje, 
osmišljeni novi projekti, 
podeljena iskustva kao i mnogi 
pozitivni i negativni utisci. 
Iznenadjujuća je bila vest da se 
širom Srbije i Crne Gore radi na 
mnogim projektima. Trenutno su 
popularni environment projekti 
pod logom „Think green, make 
it clean“ ( tj. „Misli zeleno, učini 
okolinu čistijom) koje obuhvata 
čišćenje deponija u gradu, 
čišćenje prirode i pošumljavanje 
( projekti su do sada odradjeni u 
Nišu, Subotici, Aleksincu, Novom 

Sadu i Beogradu).  Sve što mogu 
reći nakon ta tri dana jeste da 
je bilo super, svi smo se zabavili, 
malo odmorili na predivnom 
Kopaoniku i da smo svi spremni 
da postanemo još aktivniji 
smajlići. 

 Malo o A-SMYLE 
programu
A-SMYLE (American-Serbian and 
Montenegro Youth Leadership 
Exchange) je program razmene 
izmedju USA,  Srbije i Crne 
Gore. Učenici prvih i drugih 
razreda srednjih škola prolaze 
kroz tri kruga testiranja koje 
organizuju članovi američkog 
State Department-a, American 
Councils i Američka ambasada u 
Beogradu. Testiranja obuhvataju 
testove poznavanja osnova 
engleskog jezika, GMAT test i 
intervju. Prva (najsrećnija:)) 
generacija smajlića otputovala 
je u SAD 2006. godine i 
vratila se 2007. a juna ove 
godine vraća se već treća 
generacija A-SMAJLOVACA. 
Mnogi učenici koji su završili 
program nastavili su sa radom 
i po završetku programa. 
Najaktivniji predstavnici 
programa jesu u Novom Sadu, 
Nišu, Subotici, Beogradu ali i 
Zrenjaninu. U Zrenjaninu je 2008. 
godine osnovana volonterska 
organizacija „Feniks“ koja okuplja 
mlade srednjoškolce koji su 
spremni da svoje slobodno vreme 
usmere na druženje, upoznavanje 
novih ljudi i volonterski rad. 

Organizacija broji oko tridesetak 
članova, učenika srednjih škola  
i bavi se pretežno projektima 
vezanim za pružanje pomoći 
starim ljudima, deci, ljudima sa 
posebnim potrebama i mnogim 
drugim. Mnogi projekti su 
sprovedeni u delo i tako su od 
maja prošle godine odradjeni 
mnogi projekti: organizovan je 
izlet sa ljudima iz Gerontološkog 
centra (upoznali smo nevidjeno 
mnogo ljudi koji su stvarno 
super.... druženje sa starima bilo 
je veoma zabavno, a i stekli smo 
nove prijatelje i volontere) i cele 
naredne godine organizovane 
su posete kao i jedan kulturno-
umetnički program u saradnji 
sa KUD-om „Mladost“ iz 
Elemira, organizovana je poseta 
najmladjima u bolnici „Djordje 
Joanović“ (crtali smo, pričali 
bajke, odigrali predstavu i 
podelili im paketiće za Bozić), 
organizovana je akcija čišćenja, 
a sada se planira humanitarna 
rok žurka koja će okupiti mlade 
bendove iz Beograda, Novog 
Sada i Zrenjanina ( sav novac 
namenjen je pomoći socijano 
najugorženijim porodicama u 
Zrenjaninu), ponovni izlet sa 
ljudima iz Gerontološkog centra 
kao i mnogi drugi. U „Feniksu“ 
vlada jedna prijatna i vesela 
atmosfera   uz mnogo  šale i 
dobrog starog humanitarnog rada 
:)  
Tea Vaštag    #7

Prvi 
A-SMYLE 
summit
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 Na kraju školske godine, učili su i 
vaspitači! Vratili su se u školske klupe i nije im 
loše išlo, vidite i sami po priloženim fotkama, 
prilično su nasmejani koncentrisani i ozareni!!!

Naime, 15-tog maja u prostorijama 
našeg doma održan je seminar za vaspitače sa 
temom „Porodica u vrtlogu droge“. Pored naših 

vaspitača seminaru su prisustvovali i vaspitači 
iz Kikinde i Sremske Mitrovice. O narkomaniji 
kao o bolesti pojedinca, ali i porodice, 
prezentovale su se savremene činjenice a rad 
je bio interaktivan kroz diskusiju i radionice. 

Adela Karaman  

Porodica u vrtlogu droge
- seminar za vaspitače -

NAŠI

MATURANTI



20

Zdravstveni kalendar za april i maj
07. 04. - Svetski dan zdravlja
28. 04. - Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu pod sloganom „Bezbedna i zdrava  radna mesta - 
učinimo da dostojanstven rad bude naša stvarnost“.
     III- ća nedelja aprila - evropska nedelja imunizacije
     IV-ta nedelja aprila - nedelja prevencije povreda u saobraćaju
05. 05. međunarodni dan babica
10. 05. međunarodni dan fizičke aktivnosti pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“
11. 05. Nacionalni dan dobrovoljnih davaoca krvi
12. 05. Međunarodni dan sestrinstva
     III-ća nedelja maja nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba
31. 05. Svetski dan bez duvanskog dima.

Snežana Korać     

NAŠI

MATURANTI
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 15. 03. 2009g. U 22,10h. zatičem K. Nebojšu u # 44 kako sipa pivo u čaše, da počasti drugove za svoj 
rođendan!
16. 03. 2009g. B. Beata otišla kući sutra, ujutro će doći!
18. 03. 2009g. Živić Marija je u 8h. otišla, ima  fudbalsku utakmicu! 
19. 03. 2009g. U 00,15h. S. D. je sedela na stepeništu ispred klavir sale i plakala. Kako sam saznala u pitanju su ljubavni 

jadi zbog M. N. 
20. 03. 2009g. Nikola  Marković otišao u 6,45h. na takmičenje, sa rvačima!
23. 03. 2009g. Nakon što su Milošević Anici, u ponoć čestitali rođendan, P.A, S.I, i N.N, su se u više navrata vraćali u # 

3.
24. 03. 2009g # 30 užasno prljava, naročito sto i fijoke koje su pune otpadaka i opušaka. Sve su to čistili u mom 

prisustvu, ali tvrde da to niko od njih nije napravio!
26. 03. 2009g. L. F. uvela dečka u sobu u 20h. bez prijave. Dečko izašao u 21h.
28. 03. 2009g. Održana Kulturno - umetnička domijada! ! !
30. 03. 2009g. Oko 23h. čuo se neki prasak. Posle sam ustanovila da je polomljen sto u učionici na II spratu! Nisam 

sigurna koliko je dece u tom trenutku bilo u učionici, ali znam samo neke: Ć.V, V.T, G.A, U.B. Oni 
verovatno znaju kako se to dogodilo!

31. 03. 2009g. U 23,30h. Zdeno K. povredio mladež na ekseru od ragastoa, sa unutrašnje strane vrata, na ruci, krvario 
je mladež. Bio u hitnoj, povreda sanirana, sutra da se javi u školski!

01. 04. 2009g. B. Miroslav ne poštuje kućni red! Već nekoliko puta ga ne nalazim u sobi. Večeras ga nisam ni videla! Nije 
se odazivao na moje pozive. 

02. 04. 2009g. U 6,45h. buđena deca koja idu na Republičku domijadu, po spisku!
03. 04. 2009g. Pekez Nenad i Buza Beata u 4,45h. otišli na ekskurziju. 
 - Radošević Vuk danas ide u školu!
04. 04. 2009g. Učesnici Republičke domijade došli iz Beograda u 00,30h. u pratnji vaspitača Mikija i vaspitačice Olje. 

Podelila sam im lanč pakete.
 - Mijatov Tomislav, u 6.20h.  otišao u Beograd na takmičenje u kik-boksu.
 - Buhač Slobodanka i Stefanović Snežana otišle u 6,30h. na takmičenje folklora u Valjevo.   
05. 04. 2009g. Kaman Srđan će noćas spavati kod trenera, ima sutra utakmicu!
06. 04. 2009g. Zvala razredna K. Nebojše da kaže da Nebojša nije u školi i da inače vrlo često izostaje. Nebojša je u 

internatu!
08. 04. 2009g. Devojke iz # 58 žale se da im danima nestaje hrana iz sobe!
 Nakon mog obilaska u # 30 se okupilo društvo, P. Alen je slavio rođendan. U sobi sam zatekla 1 praznu 

pivsku flašu u ormanu i 2 čaše piva ispod stola. Alen mi je kazao da su mu drugovi iz razreda poklonili 
limenku piva, mada nigde nisam videla limenku!

21. 04. 2009g. U vremenu od 22 - 23,30h. u # 28 i 36, izuzimajući Vukašina i Dragana koji su došli kasnije, nije bilo 
nikoga! U 23,45 u sobi zatičem Marka, Aleksandra i Danila koji su tvrdili da su bili „tu negde“. U 23,50 
sam pozvala Jovana i Janka za koje Danilo tvrdi da su „tu negde“, ali se nisu pojavili. 

23. 04. 2009g Iz žardinjere na stepeništu izbačen cvet i bačen pored!
26. 04. 2009g. Vaspitačica Radmila se sa dramskom grupom vratila iz Sombora,  gde se održavao festival omladinskih 

pozorišta.
27. 04. 2009g. Čuvar Danijela se žali da dušek na kome spava nije u redu!
 - U # 40 neonke zamenjene za UV svetla!!?
28. 04. 2009g. Učenici Medicinske škole koji su bili na na ekskurziji na Zlatiboru vratili su se oko 19,30h. 
 -Učenici sa ekskurzije iz Budimpešte stigli oko 20h. 
29. 04. 2009g Učenici Muzičke škole, članovi hora, otišli u 5,45h. u Austriju na takmičenje horova. 
30. 04. 2009g. Marija Živić i Svetlana Oreščanin u 11,30h. otišle u Sombor na fudbalsku utakmicu.
04. 05. 2009g. Horisti iz Muzičke škole vratili se iz Austrije sa takmičenja horova u 3,30h. Osvojili su zlatnu plaketu, 

podelila sam im lanč - pakete.
08. 05. 2009g Aleksandra Krulj i Dragan Radojčin idu sa školom na Republičko takmičenje iz matematike u Vranje, 

vraćaju se sutra.
 - Adrijana Tanasić otišla na takmičenje u rvanju u Kragujevac. 
 - Aleksandar Nikolić buđen u 7h. ima utakmicu.
11. 05. 2009g. Majka odobrila Kovač Kristini da spava kod drugarice u Mužlji, sutra putuje u Nemačku radi dogovora o 

nastavku školovanja i treniranja stonog tenisa.
 - Deca se žale da ih guši smrad koji dolazi iz kontejnera koji su smešteni pored terena, a ispod prozora 

desnog krila zgrade. U sobama je jako toplo, a prozori ne mogu da se otvore zbog navedene činjenice.
13. 05. 2009g. U # 37 u 23h. proslavlja se rođendan. U sobi sam našla 2 + 9 flaša piva od 2 litra, 1 litarsku flašu votke. 

Pošto je bilo mnogo flaša poslala sam Aleksandra i Andreja da sve to piće odnesu u vaspitačku, ali su 2 
flaše piva na putu nestale! Nisam otkrila gde, jer je tada na hodniku bilo puno posmatrača.

 - Učenici Muzičke škole imali su danas svečani koncert u školi. 
18. 05. 2009g. Lavroš Dalila i Galas Nataša završile školu i iselile se u petak.
25. 05. 2009g. Marina Čeh povređena u saobraćajnom udesu koji se desio za vikend.
28. 05. 2009g. Marina Čeh danas operisana, neće dolaziti u internat do kraja školske godine.  

Iz knjige dežurnog vaspitača....



22

Ovan 

a
Vaga

 g
Bik

 b
Škorpija 

h
Blizanci 

c
Rak

 d

Devica 

f

Strelac

 i
Jarac 

j

Ribe

 l

HOROSKOP

Narednih mesec dana bićete dobro 
raspoloženi, a leto koje vam predstoji biće jako 
zanimljivo i pomalo nasvakidašnje za same ovnove... Da, 
da čeka vas ljubav. Prepustite se suncu i uživajte!

Egzotično mesto za vas: Barcelona!

Vi ste veoma čudni poslednjih par nedelja. Stiskaju 
vas problemi sa svih strana, a vi ste klonuli duhom. Ovaj 
period jeste težak, ali pokušajte da ga prevaziđete, jer 
već početkom juna sve će poći na bolje! Leto za neke može 
biti previše uzbudljivo, zavisi od toga kako sagledavate i  
prihvatate činjenice.

Egzotično mesto za vas: Jalta

Vaš neuspeh je samo vaš i ne okrivljujte 
druge. Izađite iz kuće, prošetajte, možda vas baš 
tamo čeka ljubav vašeg života. Pred vama je dugo, 
toplo leto, iskoristite ga! Zvezde su vam naklonjene!

Egzotično mesto za vas: Monako!

Loša komunikacija sa ljudima u poslednjih par 
nedelja donela vam je samo nelagodnosti. Pred vama je 
pregršt sjajnih kako poslovnih tako i ljubavnih ponuda... 
Iskoristite šanse maksimalno ali malo blažim tempom!

Egzotično mesto za vas: Malta!

Ne treba da kukate i patite za bivšim 
ljubavima! Osvrnite se malo oko sebe, i pustite neke 
ljude da uđu u vaš život, nećete se pokajati!

Egzotično mesto za vas: Pariz!

Kod vas je sve sjajno: ljubav, škola, samo 
tako nastavite! Ipak, nemojte previše da se opustite, 
predstoji težak period, ali nakon toga sledi burno leto!

Egzotično mesto za vas: Rim

Ovo je težak period za vas, ali ne bi trebalo 
da klonete duhom, imate svu podršku kako partnera, 
porodice tako i ljudi oko vas. Pakujte kofere i pravac na 
more, tamo vas čekaju sunce i hlad!... Uživajte!

Egzotično mesto za vas: Kan

Previše gledate sebe, a zapostavljate 
ljude oko sebe i mogli bi tako da ih izgubite. Vaša 
ambicioznost samo vam pravi probleme. Pazite se! 
potrudite se da sav bes izbacite iz sebe, naprimer 
pevajući!

Egzotično mesto za vas: Budimpešta!

Super ste raspoloženi već neko vreme. Pazite, 
jer već polovinom sledećeg meseca možete doživeti 
razočarenje u ljubavi. Nisu sve devojke/momci baš tako 
naivni, kao što možda izgledaju.

Egzotično mesto za vas: Prag!

Vi definitivno zaslužujete dug odmor. Ne 
brinite, sav trud biće vam nagrađen! Prepustite se, 
makar sad ljubavi i uživanju.

Egzotično mesto za vas: Kipar

Vreme je da se odlučite samo za jednu 
devojku/dečka.. Nema smisla da, drugima i sebi, 
pravite probleme! Niste zadovoljni svojom trenutnom 
situacijom. Prekinite je! Prepustite se letu!

Egzotično mesto za vas: Atina!

Vi kao da ste rođeni avanturista, stalno ste 
u potrazi za novim mestima i dešavanjima. Takav tempo 
može vam stvoriti probleme. Napravite pauzu, godiće 
vam!

Egzotično mesto za vas: Ibica!

Lav 

e
Vodolija 

k
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ФЕСТИВАЛ ДРАМСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА У
СОМБОРУ

Наш победнички приказ на Међународном  Фестивалу драмског 
стваралаштва ученика у Сомбору

Убрзо после Београда, републичке Домијаде, 
и лепог представљања нашег дома са изузетно 
занимљивом драмском креацијом,” У потрази за 
Краљевићем Марком”,стигао је позив за фестивал у 
Сомбору. Радо смо прихватили позив наших драгих 
пријатеља из дома, организатора ове јединствене 
драмске ревије... Предраг и Андреа, тј. коњ и пуж 
из представе су у том тренутку имали интензивне 
припреме за интернационално такмичење хорова 
у Аустрији.Њима је фестивал био у сенци овог 
престижног културног догађаја, па је било мало 
размишљања о одустајању...Немања у улози Марка 
одлази на планирану екскурзију. Теа улази као 
замена и ускоро добија позив за семинар, који јој је 
доста важан, а поклапа се са временом одржавања 
фестивала.. Милица је у стилу своје улоге, “нежно” 
сервирала, сваки дан, по неку од новости у вези 
одустајања ...Стручни сарадник, Роберт Такарич, 
у ишчекивању нашег позива вежба пантомимску 
драму са глувима... Руководилац секције стоички 
прима вести и окупља екипу, поткрепљујући све 
информацијама о фестивалу и његовом великом 
значају, на који имају част да дођу само две 
победничке екипе: Зајечар и Зрењанин... Једино је 
чашу стрпљења прелио тренутак поласка: “коњ” je  
морао да уради контролни из социологије,што сам 
сазнала тек у том тренутку...Тад сам ја пожелела 
да прекинем драму... одустајањем ... Ипак стижемо 
...Не зна се шта је лепше, озеленели, обновљени 
град или прелепи домаћински дочек и организација 
са значајном улогом васпиачице Споменке...   
После пријатне шетње, пробамо како звуче мале, 
а како ће се сутрадан на представи показати, врло 
ефектне измене...На техничкој проби смо успели да 
издејствујемо, захваљујући љубазним домаћинима 
и опет понајвише интервенцији госпође Eвђенић, 
померање риквонд-платна на жељену дубину.
 По свечаном отварању уживамо у представи 
гимназије из Темишвара, у Нушићевом “Др”.Нашој 
екипи је ово и најсимпатичнија представа, а глумци 
најпријатније друштво, у периоду по завршетку 
програма, а и данас путем смс-порука,”e-mail-a”...
Следи мјузикл “Chichago...” у извођењу петнаестак 
домаца из Солнока, у њему уживамо ,али иза кулиса 
спремни за игру... 

 Надахнуто, лако, опуштено излазе девице 
Бојана и Тамара да се сретну са будућим изабраником 
- Марком ...Грешка и разочарење, среле су Шарца...И 
тако се наставља потрага са неизбежним препрекама 
и потешкоћама, сугеришући поруке да ништа вредно 
и значајно без муке и жртвовања не бива...Кад су 
ипак пронашли траженог, запањено примећују да је 
пол јунака погрешан. Редитељ је даље бриљантно 
наглашавао да је  “нешто труло у држави Данској”...
Зато ће главни лик начинити катастрофалан брачни 
избор, узима пужа...Не греши само пол, већ и 
врсту...Наглашавање абнормалног и непожељног 
присутно је и у комуникацији, која је лоша... Тако 
, често јунаци једни друге не слушају, игноришу...
Одбијање комуникације или њено одсуство 
наглашено је окретањем леђа публици приликом 
поклона. Врло ефектно је било певање  “коња” иза у 
завршној слици, иза риквонда. Садржај песме је и на 
семантичком плану као и естетском поткрепио причу 
наше драме. 
 На паузи примамо честитања и убудуће 
уживамо у слави,  најзанимљивије драме на 
фестивалу... Са свих страна смо добијали позиве за 
гостовања... Солнок нам је пружио и леп драмски 
ораторијум, “ Антигону”. Сомборски дом се 
представио са два изузетно јака приказа у режији 
бриљантног Богомира Ђорђевића. Средње школе из 
града домаћина изводе врло лепе приказе, а Зајечар 
бриљира са “Омером и Меримом”,  врло кративног 
редитеља Милутина Вешковића.
Поучно, лепо и вредно фестивалско искуство чувамо 
, а научене и виђене елементе уграђујемо у оно 
што радимо. Убрзо је уследило такмичење хорова 
у Аустрији и Андреа, Пеђа и остали интернаћани 
доносе врхунске награде. Ипак су стигли да 
навежбају и поред одласка у Сомбор.А Предрагу 
је можда пресудно било и оно певање у представи 
...Сви прижељкују још овако вредних догађаја,који 
нам дају подстрек да истрајемо упркос препрекама ,и 
да деламо са више полета и љубави.Открићу и једну 
тајну, на фестивалу је рођена идеја за нашу нову 
драму и планирамо да је реализујемо до Дана Дома 
или неке друге згодне прилике.

Радмила Стојановић
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Modna strana
internatska moda za kraj školske godine! letnje frizurice i ‘aljinice!

ĆAO !


