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Kad Naca uđe, soba zasija.
Njeno prisustvo uvek mi prija.

Pred njenim pogledom nema tajni,
Ukras su lica joj zubi sjajni.
Ako sam tužna, naći će lek,

Ako sam srećna, za društvo je tek.
Nema situacije, niti problema
Za koji Nataša rešenje nema.

Kad sam umorna il’ snage nemam,
Kad želim da plačem il’ samo dremam,

Nataša, drugarica i prava dama,
Nece dozvoliti da ostanem sama.

Dok ne odagna moje brige
Neće uzeti ni svoje knjige!

Volim je svim srcem,puno i jako,
Samo se pravi drugar voli tako.
Kad bi svi imali ovakvu Natašu
Sreća bi svima prelivala čašu. 

Riđički Milica

Za moju Natašu...
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Reč urednice
Dragi moji internaćani

Pokušaću što kraće da opišem ove moje četiri godine 
provedene ovde, zajedno sa svima vama. Malo je reći da je 
bilo lepo, uzbudljivo, zanimljivo... Sve te reči jesu na svom 
mestu, ali možda hiljadu puta imaju veće značenje. Želim 
da se zahvalim svojim cimerkama na ulepšanom periodu 
života. Bilo je svega...svakakvih dogodovština, zezanja, sme-
ha u svakom uglu naše sobe, kao i celog internata. Naravno, 
postojale su i koje svađice,gluposti,smelosti koje ce vaspitači 
dežurni noću sigurno pamtiti bolje nego svi mi... Ali sve je 
to nama istog trena oprošteno,jer  ovaj period našeg zivota 
dešava se jednom i nikada više. Maturanti,setite se svega! 
Svakog dana, doručka,ručka i večere u internatu! Nije li bilo 
zanimljivo? Sve što nam se činilo dosadnim sada bi vratili i 
ponovo prošli istim putem.  Toliko se trudimo da budemo 

ravnodušni,da se ne vezujemo,ne bi li se na lakši i bezbol-
niji način odselili i zaboravili na sve. Ali, ja tvrdim da ovaj 
naš internat i zivot u njemu ne može da se zaboravi nikada! 
Može se navići na nešto drugo i novo,ali u nama ostaje 
sećanje. Brojali smo dane do kraja,želeli smo da se što pre 
završi,ali sada kada je dosao taj sami kraj vratili bismo se na 
početak.  
 Pozdravljam sve ljude ovog internata,a posebno 
moje drage maturante i otvoreno ću reći da će mi SVI i SVE 
mnogo nedostajati! Prosto ne znam kako ću se navići na 
nešto drugo,koje od mene zahteva ozbiljnost,zrelost,mnogo 
vise učenja...ma sve ono sto mi ‘deca’ ne volimo. Ovo je 
samo drugi nacin da kazem da smo odrasli. 
                                                                            Nataša Bratić
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Nataša? A da.. To je ona crvena 
devojčica koja je u moj život ušla 
iznenada, pre tri godine i više ni-
kada neće izaći iz njega. 
 Nataša je učenik Medicin-
ske škole, smer vaspitač ( iako ne 
deluje kao neko ko bi to mogao biti 
:D ), odličan je učenik. Voli puno 
da jede, ali nikad ne jede sama, 
uvek zove mene. :)
 Nataša je jedna veoma 
teško razumljiva osoba. Ona 
svoje raspoloženje menja svaka dva 
minuta. U jednom trenutku ona 
može da bude čila, vedra, nasmeja-

na, a već u drugom može biti takva 
da moraš da bežiš od nje. Retko ko 
zna da izađe sa njom takvom na 
kraj. Ja mislim da sam ja to uspela.
 Nas dve smo počele da 
se družimo, čini mi se, na odbo-
jci u mojoj prvoj godini. Onda 
smo krenule sve više i više da se 
družimo, da bi na kraju došle do 
jednog predivnog prijateljstva koje 
ću ja uvek pamtiti. Za svaki moj 
problem ona je uvek imala rešenje, 
za svaku moju tugu je imala leka, a 
za svaku moju radost bila je tu da 
je podeli sa mnom. Isto sam tako i 

ja uvek bila tu za nju. Nikad se za 
tri godine nismo posvađale, sem 
kad nju uhvate njene bubice pa se 
posvađamo, ali i to traje celih pet 
minuta.
 Ja bih o svom Naj matu-
rantu mogla ovako do ujutru da 
pišem, ali ne mogu pošto mi je 
moja vaspitačica rekla da joj danas 
donesem tekst, pa se izvinjavam što 
sam malko skratila priču. :) 
 Natašo, voli tebe tvoja Sneža 
najviše. <3

Vujović Snežana :*

Predstavljamo vam urednicu 
Natašu Bratić

Nataša iz moje
perspektive
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I ove školske godine ispraćamo 
sjajnu generaciju učenika-
maturanata. Svaki od njih dao 
je svoj lični pečat atmosferi u 

domu. Neki svojom kreativnošću, 
korektnošću, odgovornošću, 
posvećenošću školi i učenju, neko i 
svojom dinamičnom i neukrotivom 
prirodom koja je stalno vodila rat 
sa kućnim redom, a neko će os-
tati upamćen po svom udelu u osvo-
jenim nagradama doma na raznim 
takmičenjima.
 Na sednici Pedagoškog veća 
koja je održana 15. maja 2013. godine  
između svih maturanata vaspitači su 
birali najboljeg. I izabrali, bez velikih 
dilema i premišljanja.
 Maturant generacije za školsku 
2012./13. godinu je učenica RADIN 
MARIJANA. 
Kao devojčurak iz Srpske Crnje 
internaćanka je postala 01.09.2009. 
godine. Iako učenica Medicinske škole 
sa mnogo ozbiljnih školskih obaveza, 
brzo se uključila u rad domskih sekcija 
i to ne jedne nego tri. Tako je na svojoj 
prvoj kulturno-umetničkoj domijadi 

bukvalno trčala sa nastupa na nastup i 
u hodu menjala šminku i kostime. 
Najveće uspehe postizala je sa dram-
skom i recitatorskom sekcijom doma 
koju već  nekoliko godina uspešno 
vode vaspitačica Radmila Stojanović i 
stručni saradnik Robert Takarič.
Bila je 2009./10. godine deo sjajne 
ekipe koja je iznela čuvenu predstavu 
“Sve što ste oduvek želeli da znate o 
seksu, a niste imali koga da pitate” po 
motivima dela Vudija Alena I poetsko-
scenski prikaz “Za njen rođendan” 
satkan od poezije Miroslava Antića.
 Sa poetsko-scenskim prika-
zom “Nisi ti bio moja ljubav prva” 
RobertaTakarča2010./11. godine  
osvaja drugu nagradu na kulturno-
umetničkim susretima domova 
učenika u Sremskoj Mitrovici, i svoj 
doprinos daje sjajnoj predstavi našeg 
doma “Jovan sa planine galebova” 
autora Jensa Albuma.
 Na kulturno-umetničkim susreti-
ma domova učenika u Zrenjaninu 
2011./12. godine sa dramskom gru-
pom našeg doma osvaja prvo mesto sa 
dramskim prikazom “Čekajući Godoa 

kroz nekoliko  godišnja doba”, ali stiže 
da  glumi i lutku u poetsko-scenskom 
prikazu Roberta Takariča “Devojčice 
uzvraćaju udarac”.
  Sa drugaricama Marinom 
Zubčić i Curić Biljanom 2012./13. 
godine  osvaja drugu nagradu sa 
poetsko-scenskim prikazom “Anabel 
Li” na kulturno-umetničkoj domijadi 
u Ruskom Krsturu.
Skromna, nenametljiva, 
razoružavajućeg osmeha koji joj ne 
silazi sa lica imali ste utisak da su 
obaveze koje ima za nju samo igra, da 
ih izvršava sa lakoćom, bez preteranog 
uzbuđivanja i nervoze.
Prema vaspitačima uvek korektna, 
omiljena među vršnjacima, odlična 
učenica. Takva je naša učenica gener-
acije za ovu školsku godinu. Malo li je?
Marijani želimo da na svom životnom 
putu nema previše prepreka, a   one 
na koje naiđe da se sa njima suoči 
na način kako je to činila kao 
internaćanka: uz osmeh i veru u sebe.
                                                                                                                      

Nada Šrajer

MATURANT
GENERACIJE 2012/13
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Kako vreme brzo prolazi . Eto, ja već maturant ! Kao 
da sam juče došla u internat tog prvog septembra 
2009 godine i uplakana mahala roditeljima dok su 
odlazili kući nakon što su me smestili u sobu. Sećam 
se , bila sam uplašena, tužna, sve mi je izgledalo 
tako nepoznato i želela sam da što pre odem svojoj 
kući. Sada, kad pomislim na to, slatko se nasmejem. 
Trebalo mi je dobrih godinu da se naviknem na život 
u internatu, na kućni red, pravila, gledanje tv-a do 
22h, učenje, učenje u prostoriji sa drugom decom . 
. . Vremenom mi je sve postajalo lakše zahvaljujući 
podršci roditelja i druženju sa cimerkama i ostalim 
internaćanima. Zavolela sam internat. Uživala 
sam u druženju i zabavljanju  za vreme slobodnog 
vremena, a najviše van njega. :) U sećanju će mi ostati 
Domijade, Festivali drame i žurke posle, ma sve !!! 
Nedostajaće mi mir i tišina koju osluškujem pre nego 
što zaspim. Dok razmišljam o svemu što je bilo, mogu 
da kažem da je ovo meni jedan od najlepših perioda 
u životu. Život  su mi ispunili prijatelji, dragi ljudi, 
osmeh i ljubav. To su darovi koji nas sve  čine srećnim 

.
  Jedan od događaja koji je mene učinio 
srećnom ( a i posebno ponosnom ) desio se ovog 
maja  na Priredbi za maturante . Ne sluteći šta me 
čeka, opušteno sam sišla i čekala da počne program  
Ono što me je  najpre iznenadilo , a zatim i jako, jako 
obradovalo bilo je to što sam od strane vaspitača 
proglašena za najmaturanta internata školske 2012/13. 
godine.
 Velika mi je čast i ovim putem želim da se 
zahvalim celokupnom kolektivu doma. Sadašnjim 
i budućim internaćanima poručujem da pametno 
rasporede svoje vreme kako bi imali vremena za sve. 
Prvo učenje (kako bi i sledeće godine bili u internatu), 
a potom i zabavu do mile volje. :)   
Uživajte!!!!   

                                                                                                                         
Marijana Radin 

Reč najmaturanta UČENJE PA 
ZABAVA DO
MILE VOLJE
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Sada već tradicionalno, i ove godine 
učenici internata dobili su priliku da 
među maturantima biraju najbolje po 
svojim merilima i aršinima.
U “trci” za najpopularnijeg bilo je 66 
maturanata, kao nikada do sada. Ono 
što bi se moglo izdvojiti kao karakter-
istika ovogodišnjeg glasanja je to da 
nije bilo maturanta koji nije dobio bar 
poneki glas.
Ipak neko je morao pobediti. 
Glasovi su brojani pod budnim okom 
predsednice Domske zajednice matu-
rantkinje Svetlane Ugrinov tako da je 
sve proteklo regularno.
U finišu prebrojavanja glasova na-
jvernije glasače imali su Brezičanin 
Kristina, Bratić Nataša I Sikimić 
Nikola, Kačavenda Predrag ( već jed-
nom vlasnik titule “Zvezde”), blizanci 
Zavarko Aron I Akoš, Kuharik  Darko, 

Savin Nataša, Radin Đorđe i Vukov 
Milan.
Što se tiče objašnjenja izbora bilo je 
raznih: od onih detaljnijih (“zato što 
je najbolja osoba na svetu, zlatna, 
zabavna, lepa,odlična učenica”, “divno 
biće”, “volim ga do neba i nazad”, “jako 
dobar dečko”) do kratkih komentara 
u duhu današnje generacije(“Kralj”, 
“Kraljica”, “Super”, “Kul”, “Naj” 
“Šmeker”).
Bilo je i lokalpatriotskih 
merila(“čuružanka”), pravih 
domskih(“zato što je uvek željan 
našeg nareska iz lanča”), pa i onih 
koji su podsećali na stihove Đorđa 
Balaševića(“zato što ih volem i go-
tovo”). Bilo je i tajanstvenih(“samo ona 
i ja znamo zašto”).
Na kraju balade najveći broj glasova 
dobila je maturantkinja Medicinske 

škole KRISTINA BREZIČANIN. 
Za nju su svi imali samo reči 
hvale:pozitivna, dobra, uvek spremna 
da pomogne, nesebična. Čak su i 
komentari osoba kojima ona nije bila 
favorit, u usmenim razgovorima ko-
mentarisali da je nagrada stigla u prave 
ruke.
Tako posle dva muška “zvezdana” 
internat je ove godine dobio jednu 
žensku “zvezdu”.
Drago nam je zbog Kristine i čestitamo 
joj na laskavoj tituli.
I da dodamo još ovo: posebno nam je 
drago što su internaćani i ove godine 
prepoznali prave vrednosti koje su svo-
jim glasovima nagradili.

                                                                                                              
Nada Šrajer

Zvezda internata
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Dragi naši maturanti!
 Sećate li se svojih prvih dana 
u internatu? Naravno da ih se sećate, 
kao da su juče bili! To su naši najzan-
imljiviji i najlepši internatski dani, koje 
ćemo rado pamtiti i uvek ih se rado 
sećati.
 Vreme brzo prolazi i kako 
smo stariji shvatamo koliko se zapra-
vo, za ovo kratko vreme, dogodilo 
važnih stvari, koje su nam pomogle 
da sazrimo i da se osamostalimo. 
Internat je svakako glavni krivac za 
to. Krivac je i za mnoge divne i manje 
divne uspomene koje svake godine 
maturanti ponesu sa sobom. Kriv je za 
neraskidiva prijateljstva, prve ljubavi, 

prve svađe, suze, uspehe i neuspehe, 
nezaboravne žurke (dozvoljene i 
nedozvoljene), neprospavane noći i 
prespavane dane...
 Sve to ostaje iza vas, jer jedan 
deo vaših života je završen. Rastanci 
su veoma tužni, ali neizbežni. Sigurna 
sam da će svima vama nedostajati 
puno toga iz internatskog života i 
sigurna sam da mnogi od vas žele da 
vrate to  vreme ili bar da ga još malo 
produže, ali gledajte na to sa pozitivne 
strane: - nema više čekanja u redu za 
obrok i što je  najvažnije, nema više 
kućnog reda!...
 Znamo da će vam nedostajati 
naši divni vaspitači sa kojima su nam 

svi problemi uvek  lakši. Nedostajaće 
vam i prijatelji od kojih se rastajete, ali 
verujem da ćete nas često posećivati i 
uvek ćete biti dobrodošli. 
 Stariji kažu da su 
srednjoškolski dani lepi, ali ne tako 
kao studentski. Dakle za mnoge od 
vas ono najlepše tek dolazi. Iskoristite 
vreme koje je pred vama na najbolji 
mogući način i ponesite u svet odraslih 
najlepše uspomene.
 U ime svih internaćana želim 
maturantima puno uspeha i sreće u 
daljem životu i nemojte NAS zabo-
raviti!
Nataša Savović  

Poštovani vaspitači, cenjeni direktore, dragi drugari matu-
ranti i vi koji ćete biti maturanti za godinu, dve, tri...
Kada smo pre četiri godine došli ovde bili smo “veliki” i 
veoma bitni. Završili smo osnovnu školu, mnogi od nas 
bili su okićeni ponekom diplomom ili pak pohvalom za 
postignute dobre rezultate. Mislili smo da smo puni znanja. 
Nismo ni slutili da je to naše znanje samo kap u ogromnom 
okeanu nauke. 
Dragi vaspitači, vi ste učinili da spoznamo koliko još treba 
da radimo i učimo. Hvala vam za to kao i za sve ono čemu 
ste nas naučili. Znamo da smo vas ponekad namučili, ali 

odbijte to na našu mladost ili mladost prihvatite kao izgo-
vor za probleme koje smo vam sa uživanjem pravili. 
Maturanti, hvala za drugarstvo. Ovaj neponovljivi period 
zauvek će obeležiti naše živote i ostati dragocen u trajnom 
sećanju. Nemojte dozvoliti budućim godinama da stave 
senku na ove u kojima smo odrastali, učili, zaljubljivali se i 
voleli.
Neka svako sećanje na ovo internatsko doba bude razlog za 
osmeh.
Nataša Bratić   

Pozdrav 
maturantima

Pozdravna reč maturanta

bili smo veliki i veoma bitni
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Odrasli, odrasli, odrasli... Stalno čujem 
ovu reč. Odrasli mogu ovo, mogu ono, 
smeju da idu tamo, mogu da rade  šta 
žele! Kada sam bila mala, govorili su 
mi “Kad odrasteš moći ćeš i ti!” Evo, 
sad sam odrasla i šta sad? Sad ću kao 
moći da radim sve što poželim? Varate 
se! Opet zavisim od roditelja. Opet 
moram da ih pitam: “Mama, mogu li 
da ostanem u gradu do 2h, ima super 
žurka u tamo nekom kafiću?” Ništa se 
nije promenilo!
 Kada sam bila mala i kada 
bih napravila neku glupost oprostili bi 
mi, zato što sam mala! A sad? Sad mi 
ništa ne opraštaju, još me i okrivljuju 
za tamo neke stvari koje je uradio moj 
brat! Želim da budem velika. Želim 
da me svi posmatraju kao odraslu 
devojku! Kada sam imala šest godina 
stalno sam oblačila mamine suknje, 
koje su meni bile kao haljine i obuvala 
mamine štikle. Onda bi stala ispred 
ogledala i satima pevala i igrala. To 
me je činilo srećnom. Osećala sam se 

kao velika devojka! Sada jesam velika. 
Hoću da nosim cipele sa štiklom, da 
idem u grad, da se vraćam kasno, da 
budem odgovorna, da se i ja pitam za 
nešto... 
 I evo, pitam se! Stojim na 
raskrsnici sa bezbroj puteva i pitam se 
kojim da krenem? Koji je put pravi i 
šta će se desiti ako odaberem pogrešan 
put, slepu ulicu mog života? Da li će 
biti vremena da se okrenem i vra-
tim na raskrsnicu? Pitam se da li ću 
izlaskom iz srednje škole i internata 
steći nove prijatelje, dom porodicu... 
U domu sam saznala vrednost života, 
vrednost čoveka samog po sebi i 
naučila sam da volim i poštujem pre 
svega! Šta novo i nepoznato nose 
godine koje su preda mnom? Sig-
urno nose odgovornost za sopstvenu 
budućnost i sreću! Više neću moći 
da krivim druge za svoje neuspehe. 
Krivci više neće biti ni profesori, ni 
roditelji ni bilo ko drugi već samo JA! 
Zato kad malo bolje razmislim uopšte 

nije loše biti dete! Ali čas rastanka sa 
detinjstvom se bliži. Simbolično to je 
odlazak iz doma. Došlo je vreme da 
jedni drugima kažemo “Doviđenja”! 
Doviđenja do novog susreta do nove 
prilike u kojoj se možda i ne pre-
poznamo! Čvrsto obećavamo da ćemo 
i dalje ostati zajedno, da ćemo se viđati 
i družiti do kraja života a negde u dnu 
srca znamo da tako neće biti. Životne 
matice vode nas u različitim pravcima, 
idemo različitim putevima i ovakvi 
kakvi smo sad nikada se više nećemo 
sresti. 
 Eto, izvirujem iz srednje škole 
i iz internata i oprezno zakoračujem 
u svet odraslih. I pitam se, može li mi 
neko reći šta sam ja sada? Jesam li dete 
ili sam odrasla? Odgovora nema! Ja 
sam negde na prelazu, između ulice 
detinjstva i ulice odraslog doba. Ja sam 
negde između, ja sam jedno odraslo 
dete! Razumete o čemu pričam, zar 
ne?
Aneta Ferenci  

I ja sam
 maturant

Ni deca ni 
odrasli
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Naši uspesi

07.03.2013.- Popov Boris je na takmičenju u fudbalu u Zrenjaninu osvojio prvo mesto.
16.03.2013.- Zokić Danica je na opštinskom takmičenju u Zrenjaninu i na Zonskom takmičenju recitatora u Čoki osvojila 
prvo mesto.
24.03.2013.- Kuharik Darko osvojio je zlatnu medalju na Prvenstvu Vojvodine u tekvondu, a Sivački Ivana srebro.
06.04.2013.- Košarkašice su prve na Sportskoj domijadi u Sremskoj Mitrovici i druge Na Republičkoj domijadi u Jagodini.
13.04.2013.- Janković Dragana je na Krosu Vojvodine  u Srbobranu (kategorija starije juniorke) osvojila prvo mesto.
19.04.2013.- Kovač Dijana je na takmičenju iz modelovanja odeće osvojila osmo mesto.
20.04.2013.- Đurović Vladimir i Jandrić Nikola su u Pančevu na takmičenju iz hemije osvojili drugo mesto.
11.05.2013.- Milićev Bojana je na takmičenju u ženskom fudbalu u Kragujevcu sa ekipom škole osvojila drugo mesto.
11.05.2013.  Babić Mirjana je na takmičenju u stonom tenisu u Kragujevcu osvojila drugo mesto.
12.05.2013.- Sivački Ivana je na takmičenju u tekvondu osvojila drugo mesto.
20.05.2013. Janković Dragana je na četiri takmičenja na nivou Pokrajine i Republike osvojila tri prva i jedno drugo mesto.
25. 05.2013. Milićev Bojana je sa svojom ekipom u ženskom fudbalu osvojila I mesto.
25.05.2013.Naše plesačice su na Međunarodnom takmičenju u modernom plesu u Kragujevcu osvojile prvo mesto.

Marina Dubak
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Nakon osvojenog prvog mesta 
u košarci na Kupu tolerancije, 
mi, košarkašice Zrenjaninske 
gimnazije , 19. maja uputili 
smo se na zasluženo, nagradno 
putovanje u Poljsku. Putovali 
smo više od 10 sati i napokon 
stigli u Krakov, grad u kojem 
ćemo provesti naredna četiri 
dana. Tog istog dana smo obišli 
grad i posetili Vavel katedralu. 
Sledeći dan je bio mnogo za-
nimljiviji. Nakon doručka obišli 
smo  rudnik soli Wieliczka. 
Rudnik se nalazi pod zemljom. 
Pun je uskih hodnika, laviri-
nata, prostranih pećina, jezera 
pod zemljom. Tu je i predivna 
kapela sa skulpturama izva-
janim u kristalima soli i boga-
tom ornamentikom uklesanom 
u stenama  soli. Ovaj  rudnik 
je od strane  UNESCO-a 1978 
g. uvršten u listu najvažnijih 
spomenika kulture i prirodne 
baštine sveta.  Rudnik Wielic-
zka je najstariji aktivnivni 
rudnik soli u Evropi. Išli smo 
i u nekadašnji koncetracione 
logore Aušvic i Birkenau. Uz 
dirljivu priču vodiča upoznali 
smo se sa potresnim  životom 
i stradanjima zarobljenika u 
ovim logorima. U logoru je bilo 
najviše Jevreja, Poljaka i Roma. 
Nemci su ga osnovali tokom 
Drugog Svetskog Rata kada su 
okupirali Poljsku. Priča o životu 
zarobljenika je bila potresna 
za sve. Bili su izloženi sva-
kodnevnom mučenju, nasilju, 
preteškom radu. Nikada se 
nije znalo ko će sledeći umreti. 
Uslovi u kojima su živeli su bili 
više nego očajni. Nakon obilas-
ka logora uputili smo se u hotel. 
Bili smo puni utisaka i pomalo 

potreseni zbog zastrašujućih 
priča koje smo čuli.
 Sledeći dan smo proveli 
u gradu Vroclavu, uz kratku 
priču o istoriji grada i individu-
alno razgledanje. To je grad koji 
čuva svoju tradiciju i istoriju. 
Nema mnogo novih zgrada , 
uglovanom su to stare zgrade. 
Ovaj grad mi se jako svideo 
baš zbog toga što nije savre-
men, a opet je lep i zanimljiv. 
U Krakovu smo proveli sledeći 
dan  uz druženje i razgledanje 
grada. Najveći deo dana smo 
proveli u Krakovskom šoping 
-centru u kojem je svako našao  
nešto za sebe. Sledećeg dana 
smo se, prilično rano, uputili u 
Slovačku, u Banjsku Bistricu. 
Nakon smešataja obišli smo 
grad. Banjska Bistrica mi se nije 
svidela, možda zbog vremena 
jer je bilo oblačno i mračno. 
Čak i ljudi na ulicama su mi bili 
nekako mračni. To je bio po-
slednji dan koji smo proveli na 
putovanju pa smo uveče imali  
žurku u hotelu .  Na putovanje 
su išli i fudbaleri, odbojkaši 
i pobednici kviza “Koliko se 
poznajemo” iz naše Gimnazije.  
Žurka je protekla u naj atmos-
feri. Stvorila su se  nova i velika 
prijateljstva.
 Ovo putovanje mi je 
pružilo mnogo toga , već mi 
jako nedostaju novi drugari . 
Nadam se da ćemo i sledeće 
godine osvojiti Kup Tolerancije 
i ponovo otići na neko ovakvo 
zanimljivo i  nezaboravno put-
ovanje.

                                                                                                                         
Dapčević Željana

Nagradno putovanje pobednica Kupa Tolerancije

Poljska za pobednice

Rudnik soli Wieliczka

Fontana u Banjskoj Bistrici, Slovacka

Most ljubavi, Vroclav
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Dana 25. maja 2013. godine održan je Plesni festival u Kragujevcu. Bilo je to veliko međunarodno takmičenje 
sa više od 1400 učesnika iz četiri države. Neki od učesnika imali su ogromno iskustvo iza sebe i godine mu-
kotrpnog rada. Naša plesna grupa koju su činile Mrkšić Branka, Ugri Ramona, Šamu Aniko, Molnar Kristina, 
Hraško Anela, Sabo Melanija i moja malenkost, otišla je na takmičenje bez prevelikih očekivanja znajući da će 
nam rivali biti iskusni plesači. Još iz inostranstva!
Ipak, žiri nije odoleo našem šarmu i simpatičnoj i originalnoj koreografiji koju je osmislila naša koreografkinja 
Nikoleta Dojkić, naš nepresušni izvor ideja, uz podršku vaspitačice Olivere Ćirić.
Tako smo u kategoriji “Street show”  sa  tačkom “Bags” osvojile prvo mesto! Šta reći? Kada su proglasili po-
bednika našoj sreći i neverici nije bilo kraja! Definitivno, naša prva mesta na ovakvim takmičenjima više nisu 
slučajnost. 
 Nakon takmičenja uživale smo u lepotama Kragujevca i po ko zna koji put vratile smo se u dom sa 
medaljama i peharom vrlo srećne i zadovoljne.

                                                                                                                     Kerepeš Oršolja

KRAGUJEVAČKI PLESNI FESTIVAL-KPF

-još jedan uspeh naše sekcije modernog plesa

Оve godine hor Srednje muzičke škole “Josif Marinković” putovao je na internacionalno takmičenje koje je 
održano u Bad Ischlu u Austriji.
 Šezdeset i šest pevača, među kojima sam i ja, zajedno sa profesorima uputili smo se ka novim horskim 
avanturama.
 Učestvovalo je dvadeset i sedam horova iz raznih država:Rusije, Slovenije, Nemačke, Češke itd... 
Osvojili smo dve zlatne medalje u konkurenciji mešovitih i ženskih horova, a etno grupa je osvojila srebrnu 
medalju.
 Pored takmičenja imali smo vremena da vidimo i Salzburg. Tamo smo posetili rodnu kuću poznatog 
kompozitora Volfganga Amadusa Mocarta, šetali prelepim gradom i deo programa otpevali na trgu.
 Bilo je veoma veselo, neobično, ali ipak zanimljivo. U septembru opet počinjemo sa uvežbavanjem 
novog programa sa kojim ćemo se sledeće godine uputiti na novo raspevano putovanje.

                                                                                                    Katarina Nikolić

Uspesi naših internaćana

Još jedno uspešno horsko putovanje
-uspeh hora Muzičke škole

ŠEZDEST I ŠEST PEVAČA
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MLADI I USPEŠNI !

Priredba za maturante:
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Gluma, reč čije sam pravo značenje shvatila tek kada sam 1. septem-
bra 2010. godine zakoračila u internat. Te 2010. godine moj život 
je dobio novi pravac. Gluma je iznenadno postala bitna. Iako sam 
tek ove godine postala član dramske sekcije u internatu, oduvek 
sam pokazivala sklonost prema umetnosti, posebno glumi. Prošle 
godine bila sam član dramske sekcije u Zrenjaninskom pozorištu, 
gde sam naučila prve stvari vezane za glumu i ponašanje na sceni. 
Na probe dramske sekcije u internatu počela sam da dolazim iz čiste 
radoznalosti. U početku bila sam vrlo nepoverljiva prema našoj 
predstavi, ali uspesi koji su se nizali potpuno su me ubedili da smo 
zaista bili “ Dream team “ :). Od tada nagrade su se ređale : zapažen 
uspeh na Opštinskom recitatorskom takmičenju ,  prvo mesto na 
Regionalnom takmičenju u Čoki, iz recitovanja takođe, i naravno na-
grada za najbolju glumicu na Kulturnoj domijadi u Ruskom Krsturu. 
Domijada u Ruskom Krsturu će mi ostati u lepom sećanju i jer sam 
tamo upoznala jednog veoma simpatičnog glumca iz Sremske Mitro-
vice, sa kojim se i sada redovno čujem. Pa, nisam ja kriva što momci 
prosto obožavaju glumice. :)
 I u budućnosti planiram da nastavim da se bavim glumom. 
Scena, svetla, aplauzi, nagrade.. sve me to jako ispunjava i volela bih 
da se to nastavi. Tu su naravno nezaobilazna putovanja, upoznavanje 
novih ljudi sa sličnim interesovanjima. Gluma mi omogućava da se 
opustim i da svoj život obojim veselim bojama. Uz nju, svet je manje 
siv i sumoran.  

Danica Zokić

Gluma-moj izbor :)
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Leto je reč koja već ukazuje 
na dobar provod. Sunce, toplo 
vreme, dobro društvo su fak-
tori koji čine leto lepšim. 
Ura stiže raspust!!!!J Za 
neke veliko olakšanje jer nema 
više profesora, odgovaranja, 
buđenja za rano ustajanje. 
Ono što ste propustili u toku 
ove školske godine sigurno 
ćete nadoknaditi u sledećoj. 
Leto iskoristite za postavla-
jnje novih ciljeva i planova za 
budućnost.

Sunce je puno energije za da-
nas, sutra, nove početke i za 
dobro u ljudima. Jednostavno 
se propustite sebi, drugarima, 
roditeljima i novim ljubavi-
ma. Svako je zaslužio spavanje 
do podne, druženje sa pri-
jateljima, izlaske i uživanje u 
letnjim čarima, putovanja na 
more, sunčanje po plažama, na 
obalama naših reka, na polji-
ma.....Rashlađujete se hladnim 
napitcima i obiljem sladoleda!!
Iskoristite leto najbolje što 

možete sa svojim bližnjima, 
pročitajte neku dobru knjigu, 
družite se, zaljubite se ako već 
niste, jer svako novo leto don-
osi sa sobom i nove simpatije, 
možete zaraditi i koji dinar, do-
bro će Vam doći. Radite sve što 
Vas čini srećnim, zadovoljnim 
kao i boljim ljudima.
„Ono što je lepo kratko traje“, 
zato uživajte u letnjim čarima 
i dobro se odmorite za novu 
školsku godinu.

LIČNA KARTA

LETO, VREME ZA UŽIVANJE

Zovem se Marina Dubak.
Rođena sam poslednjeg dana u godini 19..JJ
Završila sam Srednju ekonomsku školu u Zrenjaninu.
Studije sam završila u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. Po struci sam diplo-
mirani sociolog.
U Domu učenika „Angelina Kojić-Gina“ sam na stručnoj praksi kao vaspitač i 
družićemo se do maja sledeće godine. JJJ
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U ponedeljak 20 maja naš učenik Aleksandar Markov našao je ispred internata , na stazi, 1000,00 dinara. Pogled-
ao je okolo, nigde nikoga. Uzeo je novac i doneo ga u vaspitačku kancelariju sa molbom da pronađemo učenika 
koji je novac izgubio!!!!
 Sad su se vaspitači našli na muci! Kako da nađu rasejanka?! 
Kao što to često biva, problem se rešio sam od sebe. Aleksandar Lambić je izgubio novac, rastužio se pa se obra-
dovao kad mu je novac vraćen!!!
Ovom prilikom izražavamo divljenje karakteru Aleksandra Markova.
Snežana Vujović

Petica iz morala!!!

Internaćanke - forewer
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Domske aktivnosti
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 Сусрети домова ученика Војводине у културно-
уметничком стваралаштву 18. по реду одржани 
су 23.03.2013.г у Руском Крстуру. 
 Учествовало је 12 домова ученика 
средњих школа. Ученици су се такмичили 
у: драмском приказу, поетско-сценском 
приказу, писању литерарног рада, у ликовном 
стваралаштву, класичној , популарној и етно 
музици, модерном плесу и фолклору. Наш дом 
имао је веома  интересантно представљање, а 
постигли смо и запажене резултате.

I место 
        - драмски приказ
„Слаткиши за доручак“
Аутор: Дороти Кумсон
Режија: Робер Такарич
Стручни руководилац: Радмила Стојановић
Имена учесника: Даница Зокић, Акош Заварко, 
Арон Заварко, Драгана Павловић, Сања 
Павловић, Кристина Јосиповић, Јелена Шмит, 
Драгана Јанковић.  

        - најбоља женска улога
          Даница Зокић у представи 
“Слаткиши за доручак”

         - издавачка делатност
           “ИН”, новине ученика зрењанинског 
Интерната 

II место 
       - поетско-сценски приказ
          „Анабел Ли“
Аутор: Едгар Алан По
Режија: Робер Такарич
Стручни руководилац: Радмила Стојановић
Имена учесника: Марина Зубчић, Маријана 
Радин, Биљана Цурић

III место 
        - модерни плес
         Назив кореографије: „Happy Bags“
Аутор: Николета Дојкић
Стручни руководилац: Оливера Ћирић
Имена учесника: Бранка Мркшић, Храшко 
Анела, Шаму Анико, Молнар Кристина, Сабо 
Меланија, Оршоља Керепеш

         - изложба ученичких радова 

Културна Домијада
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Спортска Домијада
 

- шах, момци
 екипу су чинили: Владимир Ђуровић, Никола 
Јандрић, Давид Сабо и Ђура Калањош.

- стрељаштво, момци
 екипу су чинили: Миодраг Дејановић, Милош 
Морчев и Јован Оберкнежев

- женска одбојка
 екипу су чиниле: Оливера Марковић, Каролина Војновић, драгана 
Иванчев, Наташа Братић, Кристина Ђорђевић, Славица Билбија, Бојана Боаров 
и Јована Станчев. 

III место 

 - мушка кошарка
 екипу су чинили: Огњен Варићак,  Милош Малиновић, 
Никола Вуковић, Милош Бербаков, Александар Ђорђевић, 
Милорад Кушић и Микола Сикимић.

  I место 

 - женска кошарка
   екипу су чиниле: Мирјана Момиров, Адријана Ћорда, 
Ана Попноваков, Жељана Дапчевић, Татјана Макивић, 
Теодора Кајкут, Драгана Рудан и Анђела Митрић.

Спортска Домијада, осамнаеста по реду одржана је ове године у Сремској 
Митровици 6. априла 2013г. И ове године наше учешће на Домијади 
било је масовно. Осим у мушкој одбојци и женском шаху имали смо 
представнике у свим осталим дисциплинама. Постигли смо и лепе 
резултате:

Јован
Милош

Миодраг
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  Lepa, nova fiskulturna sala Gimnazije u Sremskoj Mitrovici. Igramo košarkašku utakmicu sa Brankovim 
Kolom. Naši fudbaleri, koji su ispali iz daljeg takmičenja došli su da pruže podršku košarkašima. Utakmica je 
žestoka, ekipe ujednačene. Igra se poen na poen! Navija se rukama, nogama i srcem. Obe ekipe igraju u belim 
dresovima sa plavim i crvenim detaljima. Gotovo da se ne razlikuju na terenu. U jednom trenutku nakon što 
smo primili koš Ognjen ubacuje loptu u teren. Svi igrači su otišli na suprotnu stranu terena. Ispred Ognjena stoji 
samo jedan igač iz Brankovog Kola. Ognjen se saginje, tapka loptu par puta, diže glavu i baca loptu igraču ispred 
sebe! Igrač iznenađeno hvata loptu, u čudu se okreće prema košu i šutira. Koš! Pogledaju se u neverici a onda 
obojica zaključe da je po sredi greška, omaška, zabuna! Niko od ostalih igrača niti sudije nisu u tom trenutku 
bili koncentrisani na ovaj deo terena i nisu primetili incident. Dva fer igrača, dva profesionalca, pogledom su 
se sporazumeli da je po sredi zabuna zbog veoma sličnih dresova pa je lopta ubačena u teren kao da se pre toga 
ništa nije desilo!
 Napomena za kraj: i da je prijavljen koš iz zabune mi bismo pobedili, ali je vredno zabeležiti i pohvaliti 
ovaj fer-plej jer Domijade zbog toga i postoje!

                                                                                                  Vapitačica Ljilja

Fer-plej
Sportska Domijada, košarkaška utakmica - momci

Opalaaaa! Dominacija se nastavlja! I ove godine na 
Sportskoj domijadi, na pokrajinskom nivou, smo 
osvojile prvo mesto i donele zlatni pehar koji će krasiti 
prostorije našeg doma. 
 U Sremsku Mitrovicu smo otišle sa trunkom 
nade da možemo da ponovimo prošlogodišnji uspeh. 
Razmotrile smo ekipe, igračice, našu taktiku... Sumnje 
nije bilo! Najbolje smo i prvo mesto je bilo naše.
 Protivnice smo u polufinalu porazile sa neko-
liko desetine poena razlike, a finale smo dobile bez po 
muke, takođe sa ubedljivom razlikom!
 Na terenu je i ove godine, uvežbani tandem 
Rudan - Momirov pokazao svoje maštovito umeće. 
Ćorda je bila perfektna u odbrani, a ni ove godine nisu 
izostale trojke Makivić, Popnovakov i Kajkut.  
Zvezda finala definitivno je bila Anđela Mitrić! Nema 
kako nije davala koševe iz svih pozicija i iz svih poza, 
čak i preko glave! Očekujemo da će u Jagodnini jedan 
postignuti nogom! Ukazano poverenje je opravdala i 
mala Željka, koja se odlično snašla u igri. 
 
Dragana Rudan

Prve, bez konkurencije
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Републичка Домијада

  
  
     Naše košarkašice ni ove godine 
nisu znale za poraz: na Pokrajins-
koj domijadi održanoj u Sremskoj 
Mitrovici  glatko smo osvojile prvo 
mesto, bez i jedne trening-utak-
mice. Za takav, sada već moglo bi se 
reći tradicionalan uspeh, direktor 
nam je spontano obećao dresove 
za uspomenu što smo oduševljeno 
prihvatile.
 Posle Mitrovice, čekala nas 
je Republička domijada, ovaj put u 
Jagodini, u srcu Šumadije.
Prošle godine  osvojile smo bron-
zani pehar, a ove smo se popele na 
srebrno postolje, jedan korak od 
zlata.
 Prvu utakmicu, bez 
previše znoja i zamaranja, protiv 
Kragujevčanki , dobile smo sa 

dvadesetak koševa razlike. Tre-
balo je videti naše akcije:Anđeli je 
svaka lopta pronalazila put do koša, 
Mirjana, Adrijana, Ana i Teodora 
bile su neuhvatljive za protivnice, 
a i najmlađa Željana imala je svoje 
trenutke. Sa klupe ih je bodrila, 
nervirala se i navijala Jelena Kostić 
sa temperaturom. I moja malenkost 
dala je svoj doprinos ubedljivoj 
pobedi.
 Naoštrile smo se za fi-
nalnu utakmicu, ali realno, devo-
jke iz Beograda, mnoge od njih i 
reprezentativke, bile su nam nepre-
mostiva prepreka do zlata. Ipak, 
izgarale smo do kraja utakmice. 
Žal zbog izgubljene utakmice brzo 
smo zaboravili pripremajući se za 
žurku i družeći se sa drugarima iz 
drugih domova.
 Pored sjajnog us-
peha, uživali smo i u čarima 

Jagodine:oduševio nas je akva park 
u kome su se neki učenici i brčnuli, 
neodolevši iskušenju. Pored akva 
parka, tu je i Muzej voštanih figura. 
Iako figure nisu baš najvernije kopi-
je slikali smo se sa našim poznatim 
ličnostima od voska:Novakom 
Đokovićem, Vladom Divcem, 
Desankom Maksimović...Ipak, 
najlepše nam je bilo u malom ZOO 
vrtu. Uživali smo u vratolomijama 
majmuna Žike, divili se prelepim 
životinjama sa najvećim srcem-
žirafama Jovanči i Emi.
 Sve u svemu Jagodina je 
jedan prijatan grad, posebno za 
popodnevnu kaficu.Svi smo se 
složili  da ćemo se sigurno opet 
vratiti u Jagodinu.

                                                                                                                  
Dragana Rudan

Сребрне кошаркашице
Републичка домијада одржана је ове године 
у Јагодини од 19 - 21 априла. На Републичкој 
домијади Војвођански регион представљале су 
наше кошаркашице. Достојно су нас представиле и 
освојиле II место.

Jagodina-posle bronze srebro!

uspeh košarkašica na Republičkoj domijadi
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 Rano jutro, 19. april 
2013. g. iako još sanjivi, 
svi smo čili i veseli jer 
je pred nama još jedno 
putovanje. Ovaj put 
očekuje nas Jagodina, 
jedan od najlepših gra-
dova Srbije. Povod je 
Republička domijada 
za koju smo se izborili 
svojim prvonagrađenim 
plasmanima u Pokra-
jini. Kao i prošle godine, 
nepobedive košarkašice i 
mi, dramci branimo boje 
Vojvodine.
 Put do Jagodine 
protekao je brzo. Svi 
smo bili uzbuđeni. Kako 
mi, tako i naše drage 
vaspitačice: Radmila, 
Nada, Jovanka i Slavica.
 Tog prvog 
dana kroz Jagodinu 
smo samo “protrčali” 
jer smo želeli da se što 
pre smestimo u dom u 
Ćupriji pomalo sudbin-
skog imena”Srećno!”. 
Gradonačelnika Jago-
dine Dragana Markovića 

Palmu nismo videli 
na razočaranje nekih, 
ali ispoštovali smo 
pomalo umorne od puta 
košarkašice koje je već 
obuzimala trema od 
prve utakmice koja ih je 
očekivala te večeri.
 Dok su se 
košarkašice odmarale 
i dogovarale taktiku za 
Kragujevčanke, mi 
dramci sa vaspitačicom 
Radmilom smo se vratili 
u Jagodinu na tehničke 
probe.
 Iako su na 
nogama bile od ranih 
jutarnjih sati košarkašice 
su sa lakoćom  pobedile 
devojke iz Kragujevca, 
reklo bi se sa pola snage. 
Pobedom od dvadesetak 
koševa razlike osvojile su 
direktan ulazak u finale. 
 Na spavanje smo 
otišli zadovoljni. Tako je 
prošao petak.
 Drugi dan, kao i 
prvi, protekao je u žurbi 
i vozanju na relaciji 
Ćuprija-Jagodina i nazad, 

pa tako nekoliko puta.
 Košarkašice su u 
finalnoj utakmici izgubile 
od beograđanki i osvojile 
sjajno drugo mesto pogo-
tovo ako se ima u vidu 
da nisu imale ni jednu 
trening- utakmicu. Kako 
su prethodne godine bile 
treće, sada osvojile drugo 
mesto, sledeće godine 
verujemo da ih očekuje 
zlato. Pripreme su već 
počele.
Na žalost, žiri nije imao 
razumevanja za naš 
umetnički izraz i dramci 
nisu osvojili ni jedno od 
prva tri mesta. 
 Nimalo 
razočarani, po ko zna 
koji put tog dana vratili 
smo se u Ćupriju da bi se 
spremili za žurku. Bil-
jana Curić i ja nismo išli 
u diskoteku sa ostalima 
kako bi se videle sa bivšim 
internaćaninom Đurom 
Kresojević. Ovim putem 
prenosimo vam od njega 
puno toplih pozdrava. 
Đura nas je vodio u obi-

lazak Ćuprije, lepe koliko 
i Jagodina.
 Ostatak ekipe koji 
je išao na žurku takođe 
se sjajno proveo (načuli 
smo da su se desile i neke 
nove ljubavi...). Provo-
dom su bile zadovoljne 
i vaspitačice. Usledilo 
je druženje u našem 
domaćinskom domu 
sa drugarima iz drugih 
vojvođanskih domova i 
konačno spavanje. Tako je 
prošla subota.
  U nedeljno jutro, 
nakon doručka, konačno 
smo imali vremena da 
malo obiđemo Jagodinu.  
Posetili smo  prelepi kom-
pleks sa akva parkom, 
simpatični ZOO vrt, kao 
i muzej voštanih figura. 
Prepuni utisaka otisnuli 
smo se put Zrenjanina.
 Bilo je ovo još 
jedno prelepo putovanje.

                                                                                                       
Marina Zubčić

Jagodina za pamćenje
-naši učenici na Republičkoj domijadi-

Сребрне кошаркашице

uspeh košarkašica na Republičkoj domijadi
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 Дана 
14.05.2013г. у 
амфитеатру 
Техничког факултета 
у Зрењанину одржана 
је трибина “Породица 
и васпитање”. Гост 
предавач је био 
академик др. Владета 
Јеротић. Трибини 
је присуствовало и 
неколико ученика 
Медицинске школе 
из Дома. Ова трибина 
део је пројекта 
“Православље 
и млади” који 
је покренула 
хуманитарна 
организација 
“Светосавље”.
 Главне теме 
трибине су биле: 
љубав, породица, 
васпитање, деца, 
човек. Професор 
Јеротић тврди да 
је човек у суштини 
вечити путник и да је 
то путовање процес 
животног сазревања 
и да нико, па чак ни 
најстарији људи нису 
у потпуности зреле 
личности. 

О деци и њиховом 
васпитању проф. 
Јеротић је рекао 
да је развој детета 
условљен генетиком а 
усмерен пренаталним 
добом и васпитањем 
до треће године. 
Такође је рекао да 
свако дете има неки 
посебан таленат 
али да не могу сви 
бити филозофи и 
уметници. Назначио 
је да родитељи не 
треба да уцењују своју 
децу како би постигли 
неки циљ, али, 
реално, који родитељ 
то поштује? :) 
 На питање 
шта је најважније у 
браку проф. Јеротић 
је рекао да је то 
дијалог. Без дијалога 
нема ништа, све пада 
у воду! Слажем се, јер 
у случају интернаћана 
најважнија ствар 
у соби је, наравно, 
дијалог са цимерима.
 Због чега се 
млади брачни парови 
све више разводе? 
Због чега деца 
постају неморалне 
личности? На сва 

ова питања проф. 
Јеротић има одговор. 
Млади се све више 
разводе због тога што 
током брака нису 
стекли љубав. Наиме 
професор каже да се 
заљубљеност стиче 
пре брака а љубав у 
браку! Деца постају 
неморална због 
родитеља и њиховог 
понашања.  Он тврди 
да се пред дететом 
родитељи никако не 
смеју свађати нити 
препирати јер дете 
све то види и све се 
преноси на њега. 
 На крају 
професор Јеротић је 
закључио да је човек 
вечни путник од 
земље ка небу. Зреле 
личности не постоје, 
постоји само пут ка 
усавршавању. 
 “Не плашимо 
се живота, страх 
треба савладати 
љубављу. Успутни 
падови, разочарења 
и искушења су 
неизбежни”, порука је 
професора Јеротића.

Соња Марковић

Трибина:   “Породица и васпитање”

Заљубљеност пре брака, а љубав у браку
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 Vašeg bivšeg učenika, predsednika 
Domske zajednice internata i naj-
maturanta 2011./12. školske godine 
Nemanju Galetića, sada uspešnog 
novosadskog studenta Medicinskog 
fakulteta, ugostili smo 10.aprila 2013 g.
 Energičan, kreativan i do-
bronameran, u želji da olakša budućim 
studentima snalaženje u prvim danima 
studiranja, svoje brucoško iskustvo 
poželeo je nesebično da podeli sa 
učenicima internata.
U skladu sa svojom željom Nemanja je 
napravio sjajnu vodič-prezentaciju o 
svemu što očekuje buduće akademske 
građane.
 Na ovoj zanimljivoj i vrlo 

korisnoj priči o Medicinskom fakultetu 
mogli ste da saznate bukvalno sve:od 
broja autobusa koji vozi do fakulteta i 
stanice na kojoj treba da izađete, gde 
da kupite prijave i najbrže i bez nervi-
ranja izvršite uplate neophodnih taksi, 
pa do strategije polaganja prijemnog 
ispita, broja banana koje treba pre istog 
da pojedete kako bi imali dovoljno 
energije da ga preživite.
U drugom delu prezentacije Nemanja 
je upoznao buduće studente sa najj-
eftinijim načinom nabavke neophod-
nih udžebenika,  predmetima koji se 
slušaju i polažu na prvoj godini, kako 
izgledaju predavanja i vežbe, a kako 
polaganje ispita.

 Bile su tu i neke male cake 
kako da naučite što više na vežbama, 
napravite dobar raspored polaganja 
ispita, koja predavanja da se obavezno 
slušaju, a koja mogu ponekad i da se 
preskoče.
Na zvaničnoj prezentaciji pitanja nije 
bilo, ali ih je zato bilo u nezvaničnom 
delu nakon prezentacije. Svi zain-
teresovani su se sjatili oko Nemanje da 
saznaju sve što ih interesuje.
 Nemanja je položio prve ispite, 
više nije brucoš, a ovo lepo i korisno 
druženje nadamo se  pomoći će svima 
koji odluče da nastave svoje školovaje 
nakon srednje škole.

Заљубљеност пре брака, а љубав у браку

Prezentacija Medicinskog fakulteta iz Novog Sada Naš dr. Gale

     

  Tribinu posvećenu problemu digitalnog nasilja 
održali smo u domu 21. marta 2013. godine. Ideja da 
održimo ovu tribinu potekla je od poplave tračerskih 
sajtova koji su se pojavili i uznemirili kako učenike, tako i 
vaspitače.
 Kako je digitalno nasilje krivično delo o posto-
janju uvredljivih, tračerskih sajtova obavestili smo policiju, 
a kako smo mi pre svega vaspitno-obrazovna ustanova 
prevencija i edukacija su nam na prvom mestu ponovo smo 
organizovali tribinu na temu elektronskog nasilja.
 Gosti tribine bili su Rajka Čekrdžin, specijalni ped-
agog i Darko Jonjev psiholog, oboje radnici škole “9.maj” 
u Zrenjaninu koja je inače uključena u projekat “Škola bez 
nasilja”.
 Na početku tribine gosti su nas upoznali sa rezul-
tatima UNICEF-ovog istraživanja u okviru programa “Škola 
bez nasilja”. Partneri u realizaciji ovog istraživanja bili su 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i “Tele-
nor”.
 Cilj istraživanja bio je sticanje uvida u načine na 

koje učenici koriste digitalnu tehnologiju i potencijalne 
rizike kojima su pri tome izloženi, kao i oblike i učestalost 
digitalnog nasilja.
 Uzorak istraživanja činili su učenici osnovnih i 
srednjih škola, nastavnici i roditelji. Preliminarni rezultati 
pokazuju da nije mali broj učenika koji se izlažu raznim 
rizicima na internetu.
 U drugom delu tribine učenici su imali priliku 
da pogledaju kratki igrani omladinski film “Taged” koji 
se bavi problemom i posledicama digitalnog nasilja među 
mladima. Film je pokazao da sve počinje kao šala, ali razvoj 
događaja otkriva da se radi o šali sa vrlo ozbiljnim posle-
dicama koje učesnike, bez obzira da li su žrtve ili nasilnici, 
prate praktično tokom celog života.
Sve što se jednom zabeleži na internetu zauvek ostaje na 
njemu!
Gosti tribine su podestili još jednom sve prisutne na pravila 
bezbednog pristupa internetu i na činjenicu da je uznemira-
vanje elektronskim putem krivično delo.

                                                                                                                
Šrajer Nada

Tribina “digitalno nasilje”
gosti:Rajka Čekrdžin, spec.pedagog I Darko Jonjev, psiholog
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Ovan
Pravo je vreme za promene 
u svakodnevnom životu. 
Preporučuje se košenje trave 
i kupljenje šljiva u letnjem 
periodu da bi se aktivirale 
moždane vijuge do septem-
bra. Ljubav, kao i šljivik, 
zahteva napor i uređivanje!

Bik
Posle naporne školske 
godine smeše se plaže i 
more, kao i telefonski račun! 
Vodite računa o potrošnji. 
Ljubav se ljuljuška poput 
talasa.

Blizanci
Predstoji vam fizička 
aktivnost kao npr: trčanje, 
vožnja bicikla ili rolera. 
Gledajte da se ne zajurite 
jer postoji opasnost da 
preteknete jednu osobu koja 
vas već duže vreme zalju-
bljeno posmatra.

Rak
Ovog leta svojim kleštima 
grabićete metlice i kopati 
krompir. Biće naporno, 
ali će se isplatiti. Da biste 
aktivirali ljubav ponavljajte 
mantru: “ koliko krompira, 
toliko udvarača”! Prionite na 
posao!

Lav
Bazen zove sokolove! 
Spremite kupaće kostime, 
šešire, naočare, kreme za 
sunčanje... Probudite se! 
Ljubav će se spustiti to-
boganom do vašeg srca! 
Zaslužili ste! :)

Devica
U ovom periodu bićete 
hiperaktivni. Slećete s 
voćnjaka na voćnjak kao sa 
popravnog na popravni ;) 
Šala mala! Obratite pažnju 
na fizikalca koji pokušava da 
vas obori... Tek kada sve ovo 
sredite, čeka vas ljubav!

Vaga
Vreme je da uspostavite ba-
lans između zabave i učenja. 
Desni tas kao da lebdi. 
Pritegnite ga, ne dozvolite 
da odlebdi baš sad. Kad ovo 
postignete, prepustite se 
lumpovanju tokom ras-
pusta! 

Škorpija
U ovom periodu imaćete 
višak energije. Prosto ne 
možete da sedite, s`toga se 
predlaže trčanje oko in-
ternata. Ovo bi za vas bila 
prava relaksacija, mada ne 
bi bilo loše da nađete ljubav 
svog života. Ako u tome 
uspete, uživćete tokom 
raspusta!

Strelac
Vaša bujna mašta doći će 
do izražaja, pazite da se ne 
izgubite. Potreban vam je 
neko da vas trgne iz sna. 
Delujete kao da ni top 
ne može da vas probudi. 
Raspust je počeo, ako niste 
znali!

Jarac
Jupiter kaže da vam sledi 
provod. Polako se vraćate 
u orbitu, samo nemojte 
previše da se zavrtite. Ob-
ratite pažnju na to šta pijete. 
Očekujte avanture u letnjem 
periodu. 

Vodolija
Kao i ovnu i vama sledi 
kupljenje šljiva. . Mogli biste 
u duetu da se organizujete, 
posao će ići brže. Zaslužili 
ste pomoć nakon naporne 
školske godine;) ali radićete 
još i na njivi... Pa prionite 
onda na posao, što se mora 
nije ni teško!

Ribe
Sledi put na planinu. Dobro 
će vam doći promena klime, 
ako ste prethodno izašli iz 
vode. Prepustite se uživanju, 
ali pazite da se ne zanesete. 
Hoće krljušt da otpadne od 
velike nadmorske visine;)

Irena Pavlović 

Horoskop

IRENoskop
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12.03.2013.- Majka Dragane Đ..zabranila je bilo kakav produžen izlaz za pomenuto dete, ali može na aerobik utorkom i četvrtkom od 
22 do 23:15. Ana S. se nije vratila noćas u internat, porukom se javila Đ.D. da ide kući (valjda noćas-nije mi  poznato).
13.03.2013.- Veljko Z. mazao kvaku s.6 i s.7 pastom za zube.
                   - Pataki K. i Plainkaš E. nisu u svojoj sobi u 23:15. Šetale su se hodnikom i zezale po muškim sobama II sprat, pojavile su se  
       u 23:50.
14.03.2013.- Milica S. pala i povredila nos. Kaže da je izgubila ravnotežu i licem pala na pod. Pozvana je Hitna pomoć, odveli su je u  
 Urgentni centar.
17.03.2013.- Gosti sa Kosova neće dolaziti (javila Mira Jovanović).
18.03.2013.- Soba 40 otključana, puno hrane na stolu, stvari razbacane po sobi, kreveti nenamešteni, nikog  nema u sobi.
18.03.2013.- Rade G. i Miloš L. se pojavili iz domskog dela u 23:50 – bili su u „mrkoj“.
19.03.2013. -Boris P. ogulio nogu na bazenu.
                    - Alberto M. izašao za vreme učenja i ako nije pušten.
                    - U 21h Miloš M., Miloš R. sa Nikolom B. izašli iz zgrade, lično sam videla, nisu se vratili po priči Milana V. otišli kući.
                    - U 22:30 G. Danka koristila peglu, peglala radnu uniformu. Nakon opomene prekinula peglanje.
20.03.2013. – Nikola R. zadžan u bolnici na pedijatriji. Sestra B. otišla da ga poseti u 14:10 i odnese stvari. Možda će zakasniti na  
          učenje.
                     - Alberto M. za vreme učenja u s. 42 igra igrice na lap topu.
                    -  Za vreme učenja devojke iz s.68 i momci iz s. 1 nisu hteli da otvore vrata.
22.03.2013.- Učenike-učesnike Kulturne domijade buditi u subotu 23.03.2013. u 5:30 polazak je u 6h.
23.03.2013.- Nikolić Katarina otišla na takmičenje u Sremsku Mitrovicu – ostaviti joj lanč za večeru.
25.03.2013.- Neuredna soba 40, a u sobi 77 Ognjen V. razbacao stvari po krevetu i vratima.
                     - U s. 32 bilo je jako bučno, galamili remeteći noćni red i mir P. Sojan, A. Boško, Stefan N, iz s. 32 istrčava Miloš M.
26.03.2013.- Neuredne sobe: 48, 40 i 77 (smeće, ostaci hrane, garderoba po celoj sobi i ne nameštani kreveti  su od poda do plafona).
                  -  Miloš L. se šetao više puta od dolaska sa učenja do 23:30h, opominjala sam ga i skrenula pažnju  da ću ga u buduće upisi 
       vati, ali to mu nije ništa značilo.                   
27.03.2013.- V.Milan je juče otišao kući, na bolovanju je do 02.04.2013.
28.03.2013.- Za 18h obezbedisti TV salu da bude prazna (u 18:30 se očekuje dolazak nekih gostiju koji će u Tv sali biti otprilike do  
       20h).
02.04.2013.- U 23:20 Viktor K., Veljko Z. i Bojan S. istrčavaju iz s.7, izviruju u pidžami i pričaju na hodniku ispred s.6 sa Borisom P.  
        Nakon moje opomene pobegli u sobu.
03.04.2013.- Promenjene brave na učionicama I i II sprat.
                   - Učenicima ne davati ključeve od računarskih učionica (od II sprata do daljnjeg uopšte ne davati). Računaske učionice  
       otključava dežurni vaspitač!!
                   - Andrea Š. nije došla od kuće.
                    - U 0:45 Borislav Ž. prijavio svađu sa Lukom V. oko internet modema i lap topa.
                    - Ramona U. i Melanija S. došle u 06:15, kažu „od kuće“, što se čini malo verovatnim. Priznale da su bile na proslavi  
        rođendana.
04.03.2013.- Po završetku učenja u 23:50 Miloš M. šetao se prema trpezariji i namerno gasio svetlo, a zatim  nastavio da se šeta po  
         hodniku II sprata desno krilo i pored moje opomene više puta. 
                    - U 0:50 u s.31 remete noćni red i mir momci iz te sobe. Svetlo upaljeno, Boris B. išao kod njih da pije sok, flaša soka je  
        namerno prosuta na pod sobe. Postoje dve tvrdnje, da je to uradio Boris B., a druga tvrdnja da je to uradio Jovica Đ.   
        Objasniće grupnom vaspitaču.               
      - NAPOMENA: Sve učenike – takmičare sa spiska buditi zbog odlaska na Sportsku domijadu u 06:15.
06.04.2013.- Košarkašice su prve na Domijadi.
07.04.2013.- Milica L. je sinoć posle Domijade otišla kući svojim kolima. Zvala sam jutros roditelje, rekli su  da je dobro stigla i da je se  
        u redu.
                   - Miloš M. je stalno između svoje sobe i soba od 31 do 34. 
08.04.2013.- J. Kristina došla u 22:45, kako mi je kazala od kuće.
11.04.2013. – U 23h Boško A. otišao po patiku koja je ispala kroz prozor, a zatim prijavio da su na njega bacali vodu momci iz s.34 ili 
s.33 ili s.32 (niko ne priznaje) posle je Boško ponovo prijavio da su bacili kroz prozor i drugu patiku.
12.04.2013.- Grupa učenika otišla na ekskurziju u Prag u 03:30 ,a druga grupa u Budimpeštu u 05:30.
13.04.2013.- Dragana J. i Ivana M. i Milica M. idu na Sombor na takmičenje, vratiće se tek uveče, treba im uzeti večeru.
14.042013.- Milica M. u staroj čajnoj koristi lap top na fejsbuku do 00:50 i pored moje opomene više puta.
15.04.2031.- Branka S. u 24h sedi u boravku (ne uči). Komentariše da zbog galame ne može da uči-što nije istina.
16.04.2013.- U 23:25 Danijel M. u s.1 svira sa Janom H. gitaru. Nakon opomene napustio je sobu. Po njegovom odlasku iz s. 1   
                 neko je namerno bacio na hodnik stari tanjir iz kuhinje.
17.04.2013.- Daniel Felbab je otišao na takmičenje iz hemije u Leskovac, sa njim je otišao i Gverić Rade. Kovač Dijana je otišla na  
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      takmičenje u Vranje.
                  - Momci iz s.2 se žale da im neko sa I ili II sprata baca vodu koja im kroz prozor  „ulazi“ u sobu i kvasi stvari. Devojke iz s. 12 
tvrde da su to momci sa II sprata jer se i njima dešava isto.
                  -Milica M. neće da se prijavljuje za noćno učenje, a tu je svako veče.
                  -Miloš L. u 23:30 je izašao u hodnik ispred sobe „da uči“ i ako je tv sala bila prazna.   
                  - Radoslav R. uključio ne ispravan toster, a zbog dima u sobi uključio se alarm u 23:20 
                 - Aleksandar L. bacio( slučajno ili ne) jogurt kroz prozor koji se razlio po prozoru s.1.
18.04.2013.- Buđena deca u 04:15 do 04:30 po spisku za odlazak na Republičku domijadu u Jagodinu.
23.04.2013.- Jovanu P. i Đurđinu N. sam od 08:30 do 09:30 tri puta obilazila, budila i tražila da srede sobu; u 09:30 su najzad ustale- 
        namestile svaka svoj krevet, ali sobu nisu spremile uz izgovor da to nisu njihove stvari.
26.04.2013.- U 04:10 Darko K. vratio se iz Jaše sa rodjendana Ferenčak Karla, uzeo svoje stvari i otišao kući.
29.04.2013.- Nataša S. i Stanislava M. ostavile svoje stvari razbacane po celoj sobi i otišle kući.
07.05.2013.- U 22:30 zatekla sam Natašu S. i Karla F. na hodniku prvog sprata. Na moju sugestiju da idu u sobu. Karlo F. se izderao i  
        rekao „neću“ i...........sutradan se iselio iz internata.
08.05.2013. - Posle ponoći u 00:20 s.39 polivala vodom pod hodnika drugog sprata levo krilo. Miloš M. i Miloš R. objasniće svojim  
        grupnim vaspitačima.
09.05.2013.- Na  II spratu,levo krilo, slike i zid isprskane jogurtom.
                   - Sobe u totalnom haosu: 40, 44, 48, 47, 58 i 10.
11.05.2013.- Milan V. došao u 03:35 iz grada, slavio je rođendan u gradu.
12.05.2013.  - Posle ponoći Natašu B. zatičem u s.3, nakon moje opomene odlazi ali se kasnije opet vratila u sobu.
13.05.2013.-Miloš M. spojio dve letve od kreveta i zakačio zastavu.
14.05.2013.- Sobe 31 i 32 treba da se presele u 1 i 2, a deca iz 1 i 2 treba da odu u 31 i 32.
15.05.2013. G. Rade povredio nogu, sanitet ga odvezao u Urgentni.
16.05.2013.- Protiv- požarna policija će sutra u periodu od 11 do 12 obaviti obuku sa decom koja su pre podne u internatu, poslati  
        učenike u TV salu gde će obaviti testiranje, a potom obuka na terenu.
18.05.2013.- Dolazio je klavirštimer i nije mogao da uđe u klavirsku jer je brava polomljena. (Miodrag je bio sa njim)
                   - Simičić Marija je otišla sa folklorom u Beogarad (07:00)
 20.05.2013.  - U 23:20 u s.3 N. Aleksandra sakrivena u kupatilu.
                    - U 23:45 u klavirskoj zatičem Miloša M. svira na klaviru, a sa njim su Miloš M. i Miloš R. kako je ušao u klavirsku Miloš  
        M. će objasniti grupnom vaspitaču jer je ključ bio u vaspitačkoj.
24.05.2013.- Devojke koje putuju na takmičenje u Kragujevac treba buditi u 04:00.
                    - U 23:45 od devojaka iz s.45 stigla je pritužba da ne mogu spavati od buke i deranja iz s.44. Mirjana M. tvrdi da su   
               pevale, prateći maturante koji su bili na ulici iza internata i da su tome učestvovale sve četiri devojke iz te sobe.
                    - Rakić Marica se iselila iz internata.
27.05.2013.- Devojke koje su bile u subotu u Kragujevcu na Međunarodnom takmičenju u plesu osvojile su I mesto.
29.05.2013.- Učenici Muzičke škole prisustvovali svirci u Pab-u.
30.05.2013. -Danas do 18h osloboditi TV salu za goste koji će u njoj biti do 20h.
                    - OBAVEŠTENJE: Deca koja ostaju u internatu po iseljenju njihovih cimera ne preseljavati u druge sobe.
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KONKURS ZA INTERNAT: 
OD 8.07.2013 DO 16.07.2013 GOD !


