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УВОДНА РЕЧ 
 
УПИСАЛИ СТЕ ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ. ЗАШТО? 

Имате ли представу шта се крије иза звања 
економски техничар? 

Нисте, свакако, погрешили. Овде ћете стећи 
знање и из општих и из стручних предмета. 
Нађите одговоре на време или останите са 
питањем, али уживајте у сваком дану, сваком 
часу и тренутку – ви сте средњешколци, сада и 
овде. Данас. Сутра може променити све. 

Основи економије почиње са објашњењем да је 
економија кованица грчких речи оикос и логос и 
да представља науку о управљању 
домаћинством. А појам домаћинства се 
проширује на предузеће, организацију, државу. 
Живот би нам, ето, био много лакши када би 
нам земљу водили економисти, а не политичари. 

Ви, будући економисти, или будући стручњаци 
неког другог звања јер вас диплома Економске 
школе не ограничава при упису на факултете, ви 
сте ти који пишу будућност ове земље. И сви 
они који срећу траже са друге стране границе, 
који одлазе да раде, да живе тамо негде – увек се 
врате у Србију, на крају. Јер се без своје домовине 
не може. Такви су Срби. Ви будите они који ће 
остати, који ће се борити. Или барем пробајте 
да то будете. 

Ово је вашe место. Пишемо о ономе што се 
дешава у школи, што се дешава вама. И сазнајте 
нешто ново. Упознајте се са својим друговима и 
лицима која свакодневно виђате у ходнику. 

 

 

Преузето са сајта школе 
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СЛАВИМО СВЕТОГ САВУ 
Свети Сава – темељ српског народа 

 

Свети Сава је српски учитељ и просветитељ, 
првенствено духовни отац српског народа, први 
архиепископ српске православне цркве. Он је постао 
тема многих књижевних дела. Иконе и фреске са 
његовим ликом насликане су у српским црквама, а 
многе цркве су њему посвећене. Свети Сава је 
„школска слава“ српског народа. 

Свети Сава се родио у 12. веку. Име му је 
било Растко. Био је најмлађе дете моћног владара 
српске државе Рашке, великог жупана Стефана 
Немање и његове жене Ане. Растко је растао на 
двору свог оца, поред града Раса, недалеко од 
данашњег Новог Пазара. Био је татино и мамино 
мезимче, а браћа и сестре су га много волели. Био је 
живахно и спретно дете, оштроуман и веома бистар. 
Већ као дечак издвајао се од остале деце и сви су 
били уверени да у том детету расте велики човек. 
Посебно је волео да чита и слуша приче о 
православним светитељима. Касније је учио 
философију, право и дипломатију. Био је успешан у 
свему чега би се дохватио. Израстао је у дивног 
младића. Растко је скоро сваког дана одлазио у 
цркву на богослужење. Црква је, у ствари, била 
место где се он најбоље осећао.  

Једног дана на Немањин двор дошли су 
монаси из Грчке да траже помоћ за свој манастир. 
Међу њима је био један монах са ким се Растко 
спријатељио и побегао на Свету Гору. Отац је видео 
шта се десило па је послао потеру за њим. Сава се 
веома брзо замонашио. Људе који су дошли за њим 
вратио је и по њима поздравио своје родитеље, 
рекао им је да не тугују за њим, да је он сада монах 
Сава и да је напокон срећан. Све богатство и 
дворске почасти су ситнице у односу на његов нови 
живот у потпуности посвећен Богу. Вест да се син 
српског владара Стефана Немање, коме је било тек 
седамнаест година замонашио, врло брзо се 
проширила Светом Гором. Сви су пожелели да га 
виде. Монах Сава је хтео да буде прост монах, а сви 
су га прихватили као владарског сина.  

Туга коју су Савини родитељи осећали 
временом се променила и прешла у радост. 
Схватили су да се Растко претворио у Саву. Желели 
су да Сава дође код њих да га виде, али он је остатак 
живота посветио Богу. Отац Стефан Немања је 

престо оставио средњем сину Стефану и отишао да 
се замонаши како би био ближи свом сину Сави. 
Отац је кап монах добио име Симеон и заједно са 
Савом обновио манастир Хиландар и у њему 
населио велики број монаха. Тако је Хиландар 
постао српски манастир.  

Годину дана касније, Симеон је умро, а 
Савина браћа су се завадила. Најстарији брат Вукан 
није могао да прихвати да отац њему није оставио 
престо па ке покушао силом да га отме. Видевши 
велику невољу своје породице, Сава је уз своје 
молитве над костима свог оца измирио посвађану 
браћу. После тога Сава је кости свог оца пренео у 
Студеницу, где је он сам остао да живи као игуман. 
Са братом Стефаном је сазидао манастир Жичу.  

Сава је путовао по отаџбини и учио народ да 
буду поштен, вредан и да се не свађа. Учио је народ 
да буде добар домаћин и да чува своје породице. 
Тако је Свети Сава вером у себе, вером у Бога и у 
цркве успео све што је пожелео. Он и данас живи у 
свима нама који мислимо исто као што је и он 
мислио. 

Јован Ћосић I/1 
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Организација Достигнућа 
младих свако године организује 
такмичење „Пословни изазов“ за 
ученике средњих школа. И ове 
године, као и претходних, наша 
школа је узела учешће на овом 
веома интересантном такмичењу. 
Такмичили су се следећи наши 
ученици: Теодора Драгићевић, 
Александра Ђорђевић и Никола 
Миленковић из одељења III/2, 
Сандра Смиљковић и Радмило 
Вукадиновић из одељења III/1 
под менторством професорке 
Данијеле Стојановић. 

За почетак, да кажемо 
нешто укратко о правилима и 
начину на који се ово такмичење 
изводи. „Пословни изазов“ 
окупља 100 средњошколаца из 
различитих школа који се деле у 
тимове од 4 до 5 чланова. Не 
такмиче се школа против школе 
него тимови међусобно. Тимови 
имају одређени временски 
период током којег осмишљавају 
бизнис план као одговор на 
изазов који им поставља домаћин 
такмичења. Сваки тим има 
лаптоп и приступ интернету као 
и бизнис волонтера из стварног 
бизнис света, који је ту да свом 
т и м у п о м ог н е са в ет и м а , 

предлозима, искуством, али не и 
да ради уместо тима. На крају 
дана, тимови излазе пред жири и 
д р ж е  п р ез ен т а ц и ј у .  Т р и 
првопласирана тима добијају 
награде и пласирају се на 
национално финале „Пословни 
изазов“. 

Ове године регионално 
такмичење за југ Србије одржано 

је у новембру месецу у Лесковцу. 
Утисци са овог такмичења су 
искључиво позитивни. Осим што 
развијамо свест о томе како 
функционише пословни свет који 
је нама економцима веома 
близак, упознајемо нове људе, 
стич ем о пријат ељства  са 
ученицима из свих крајева 
Србије. Организатори су се 
побринули за оброке током дана 
и коктел док се ишчекивала 
одлука жирија. Ове године 
ученик трећег разреда, смер 
финансијски администратор, 
Никола Миленковић освојио је 
прво место са својим тимом и 
пласирао се на национално 
финале „Пословни изазов“. Сви 
смо веома поносни на њега. 

Желимо да истакнемо да 
је ов о веома  занимљиво 
такмичење и мотивисати младе, 
будуће г ен ерације да  се 
пријављују и учествују. Ако 
одатле не понесу победу, 
ученици ће сигурно бити пуни 
утисака и богатији за још 
пријатеља. 

Сандра Смиљковић III/1  

 

БИЛИ СМО НА ТАКМИЧЕЊУ...  
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Били смо на сајму 
књига у Нишу 

 
 

Сајам књига у Нишу одржан је од 25. 

новембра до 03. децембра 2016. године. 

За одлазак на сајам био је заинтересован 

велики број ученика.  Ученици који су 

одабрани да оду на сајам књига одабрани 

су по критеријуму – одличан успеха из 

предмета српски језик и књижевност. На 

сајму књига били су присутни бројни 

издавачи, између осталих: „Лагуна“, 

„Вулкан издаваштво“, „Службени 

гласник“, „Завод за уџбенике и наставна 

средства“, „Klett“, „Прометеј“. Велики 

број књига могао се наћи на попусту. 

Неке књиге су се могле купити по цени 

од 100 динара, али попуст није битан за 

праве љубитеље добре књиге. Књиге се 

не мере ценом већ квалитетом. Иако по 

величини и капацитету овај сајам није 

као београдски сајам, ипак је испунио 

наша очекивања. Топло препоручујемо 

да идуће године посетите сајам књига у 

Нишу. Ученици су после посете сајму 

имали довољно времена да прошетају 

Нишем. Могли су да се упознају са 

историјом овог града, као и да прошетају 

лепим улицама Ниша. Са овог сајма 

књига понели смо пуно лепих утисака. 

Зато вас позивамо да следеће године 
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ХАЈДЕ ДА БУДЕМО СТРУЧНИ! 

Настанак, развој и функције новца 
 

Новац има веома значајну улогу у људском 
животу. Сви добро знамо како да га брзо потрошимо 
(када га имамо), а да ли знамо како је он настао, 
како се развијао и које све функције има? Да вас не 
бисмо више држали у незнању, то ћемо вам сада 
открити. 

У време првобитне људске заједнице, 
производња је била на веома ниском ступњу развоја. 
Радило се примитивним оруђима па се остваривала 
производња којом су могле да се задовоље само 
текуће потребе. Понекад је сасвим случајно 
долазило до појаве вишкова производа који су се 
међусобно размењивали јер је човек и на том 
ниском ступњу развоја имао истинкт да тражи оно 
што не поседује или не може сам да произведе (а 
потребно му је). Способност робе да буде размењена 
за мању или већу количину друге робе оличена је у 
конкретном односу размене који представља 
прометну вредност. Са развојем робне производње 
мењала се и прометна вредност као начин 
изражавања вредности. 

Развој новца пролазио је кроз следеће етапе: 
I Прост (случајни) облик вредности 

карактеристичан је за време када се вредност робе 
изражавала мањом или већом количином само једне 
робе – трампа. 

II Потпун (развијен) облик вредности 
јавља се у време када се вредност једне робе 
изражавала различитим вредностима друге робе. 

III Општи облик вредности јавља се када се 
јавља потреба да се пронађе једна роба путем које ће 
друге врсте робе изражавати своју вредност. Код 
народа који су се бавили сточарством као општи 
еквивалент употребљавана је стока иако она није 
била практична за употребу. Наша реч ПЛАТИТИ 
повезана је са речју платно, јер су стари Словени 
користили платно као општи облик. Постојало је и 
више врста робе у својству општег облика 
(еквивалента) на различитим територијама па је 
размена била знатно отежана. Било је неопходно 
утврђивање једне робе која ће на свим територијама 
изражавати вредност свих других врста робе.  

IV Новчани облик вредности. Злато је било 
најпогодније као општи еквивалент, а метални 

новац замењивао је разне употребне вредности 
(жито, стока, крзно, платно). На пример: 1 кожа = 1 
g злата; 3 секире = 1 g злата 

Око 2500. године пре нове ере Египћани су 
произвели први облик металног новца. Данас 
постоји: 

метални новац, 
папирни новац, 
електронски новац. 

Будућност платног промета јесте у развоју 
електронског (дигиталног) новца. 
 Новац је роба која има употребну вредност и 
вредност као и свака друга роба. Као посреднички 
механизам између процеса робне производње и 
размене, новац има бројне функције које се могу 
систематизовати следећим редоследом: 

мерило вредности – роба се може 
размењивати јер свака врста робе има 
своју вредност; 

прометно средство – пре појаве новца 
размена се обављала директно – роба за 
робу – трампа; роба се сада продаје за 
новац да би се њиме купила нека друга 
роба; робни промет састоји се од две 
фазе: фаза продаје (роба – новац) и фаза 
куповине (новац – роба); 

новац као средство плаћања – одвајање 
чина куповине од чина плаћања; купац 
може да купи робу, а да је не плати већ 
да се писмено обавеже да ће то учинити 
у уговореном року – продаја робе на 
кредит: 

новац као благо – у савременој привреди 
новац као средство згртања блага више 
се не чува (тезаурише), већ се улаже у 
банке ради стицања камате; 

светски новац – он се данас користи као 
опште средство плаћања и куповине и он 
учествује у међународној размени; 
вршећи функцију прометног средства, 
светски новац наилази на извесне 
потешкоће (просторна удаљеност 
држава, на пример, отежава истовремено 
постојање новца у процесу размене). 

приредила Сандра Смиљковић III/1  
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ИНТЕРВЈУ 
 

Ученице Сандра Смиљковић и Мирјана Радоичић обавиле су интервју са професорком Слађаном Ивић.  
 

Питање: По чему се разликује данашње сердњошколско образовање 
и образовање када сте ви ишли у школу? 
Одговор: У данашње време односи су другачији према професорима. 
У моје време професори су били ауторитет. Деца су се са поштовањем 
обраћала професорима и то васпитање је потицало од куће. Не могу 
рећи да данас тога уопште нема јер и данас постоје добра деца која 
подсећају на моју генерацију, али у веома мало броју. 
Питање: Ако посматрате систем образовања у току вашег школовања 
и данас, који систем образовања је бољи? 
Одговор: Стари систем образовања је бољи него данашњи. То се 
најбоље види по резултатима. Велики број ученика је завршавао 
факултете, чак 90 % њих. Али , не огледа се само у томе разлика. И 
слабији ученици су веома успешни у животу. Постали су добри људи, 
родитељи, радници... 
Питање: Да ли је лако бити професор у данашње време и да ли је 
лако радити са децом? 
Одговор: Данас је веома тешко радити са децом. Све то носи одређену 
дозу одговорности и смелости. 
Питање: Какава је разлика у томе ако сте разредни старешина или 
професор без старешинства? 
Одговор: Има разлике. Бити разредни старешина уопште није лако. 
Када сте „само“ професор, однос је професор – ученик, док улога 
разредног старешине укључује и сарадњу са родитељима. 
Старешинство има и јако лепих страна. Просто, драго ми је што сам 
неким ученицима била разредни старешина. Поносим се њима и 
њиховим успехом. 
Питање: Да ли волите да водите децу на екскурзије и шта о томе мислите? 
Одговор: У почетку свог рада, волела сам да водим ученике на екскурзију. Време и деца су били другачија, а 
и ја сам била пуна воље и елана. Међутим, данас је све другачије и осећам огромну одговорност према свему 
томе. Мислим да су екскурзије изгубиле смисао (значај) за већи број ученика. Некада су екскурзије имале 
едукативан карактер, а за многе ученике је представљала једину могућност да путују. И тада и сад екскурзије 
су представљале огромну одговорност за професоре. 
Питање: Да ли су данашња деца заинтересована за економију? 
Одговор: На жалост, мањи број њих јесте. Али, они који су заинтересовани веома су успешни у томе и то ме 
веома радује. 
Питање: Шта мислите – који је факултет данас перспективан? 
Одговор: С обзиром да је ово време компјутера и информационе технологије, сматрам да је све што је везано 
за информационе технологије веома перспективно. 
Питање: Који периоди током Вашег радног стажа су вам били најбољи? 
Одговор: Сам почетак радног стажа је био упечатљив за мене. Тада сам била пуна ентузијазма, воље и елана. 
Била је присутна превелика љубав према овом послу. 
Питање: Која је Ваша омиљена књига, филм, музичка група? 
Одговор: Емотивно сам везана за музику 70 – их година и одрастала сам уз њу. Остала сам верна музичким 
групама моје младости као што су Бјело дугме, Deep Purple. Од књига највише волим Малог принца јер сваки 
пут када прочитам ову књигу доживим је на другачији начин.  
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ШКОЛСКА АНКЕТА 
 

Већина нас ученика недавно се запитала који су 
задаци наставника. Одговор на ово питање нашли смо у 
Закону о васпитању и образовању, у члану118. Тамо 
стоји да задатак наставника јесте да осигура постизање 
циљева образовања и васпитања и стандарда 
постигнућа, уважавајући принципе образовања, 
предзнања, потребе, интересовања и посебне 
могућности детета и ученика. Циљеви образовања и 
васпитања су: 

 пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 
 развој стваралачких способности, креативности, 
 стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично остварење и 

развој. 
У жељи да испитамо ученике, на основу њиховог искуства у школи, какви су наши професори у свом 

послу, спровели смо анонимну анкету међу ученицима наше школе. Анкета је садржала укупно 12 питања. 
Питања се односе на рад професора и на то које би промене ученици волели да се донесу у школи. Ученици 
су показали велико интересовање за анкету и на сва питања су дали искрене одговоре. Укупно је било 70 
анкетираних ученика. Истраживање смо вршили у свим одељењима Економске школе (смерови економски 
техничар, финансијски администратор, кулинарски техничар). Резултати анкете дати су у наставку текста. 

Који предмет у школи вам се највише 
допада? 
Физичко васпитање 
Српски језик 
Енглески језик, Математика 
 

Који предмет у школи највише учите? 
Географија 
Енглески језик 
Екологија, Математика 
 

Који професор је најстрожи? 
Снежана Мијајловић 
Слађана Миленковић 
Милка Обрадовић 
 

Чији критеријум је најадекватнији? 
Слађана Миленковић 
Милија Јевремовић 
Миломирка Петровић 
 

Који професор најбоље одржава дисциплину 
на часу? 
Слађана Миленковић 
Снежана Мијајловић, Живорад Пендић 
Драгица Арсенијевић 
 

Да ли расположење професора утиче на 
оцењивање? 
Ученици су у великом броју одговорили 

потврдним одговором. 
 
 

Који професор долази на час најбоље 
припремљен? 
Бојана Милошевић, Горан Симовић 
Милија Јевремовић 
Небојша Мрдаковић 

 
Код којег професора постоји најбоља 

комуникација професор – ученик? 
Дејан Ракић 
Биљана Савић 
Горан Симовић 
 

Који је твој омиљени професор? 
Горан Симовић 
Слободан Шиндић 
Дејан Ракић 
 

Да ли би волео да се уведу неке нове 
ваннаставне активности и секције? 

Велики број ученика одговорио је потврдним 
одговором. 

 
Да ли вас професори мотивишу да 

учествујете на такмичењима? 
Ученици су углавном одговорили негативно 

на ово питање. 
 
Шта би волео/ла да промениш у школи? 

Грејање 
Скратити часове 
Продужити трајање великог одмора 
 

Редакција Економца 
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На шта прво помислите кад чујете реч учење? На школу, седење изнад књиге, памћење небитних чињеница, 
оцене, мучење, бубање...? Делимично сте и у праву. Школско учење је само део учења. Учење је све оно што 

човек стиче у животу. Човек не само да стиче нова знања и вештине, већ учи да учи, стиче одређене радне 
навике, учи како да учи, како да памти, како да мисли, како да стиче нове мотиве и нове вредности. 

ТЕХНИКЕ УСПЕШНОГ УЧЕЊА 

  Наш образовни систем, као и друштво у целини, 
улажу напор да истраже разлоге (не)успеха ученика. 
Успех ученика зависи од више чинилаца: 
1. ученика (његовог предзнања, способности, 
мотивације), 
2. породице (материјалне прилике, односи у породици, 
образовање родитеља), 
3. друштвене средине (стандард средине и социјалне 
групе, социјални миље), 
4. школе и наставника (оспособљеност наставника, 
квалитет његовог рада и мотивисаност, организација 
школе и наставе, нове методе, средства и облици рада, 
односи у школи). 
 И поред свега, често се дешава ова слика: 

Да би учење постало успешно неки услови 
морају бити испуњени. Ти услови сврставају се у три 
основне групе: 

 
1. Физички услови - Поједини спољашњи услови могу 
да делују на учење. То могу бити: температура, светлост, 
ваздух, влажност и слично. У негативне физичке услове  
спадају сувише висока или ниска температура, повећана 
влажност ваздуха, нагле временске промене, бука, галама 
и друго. 
Пре почетка учења обезбедите ове услове: 

2. Физиолошки услови - Поједини физиолошки, односно 
органски услови, такође могу да утичу на успех у учењу, 
као на пример: физичка болест, исцрпљеност, ситост, 
глад, неисправност чулних органа (рецимо проблеми са 
видом)... 
Предуслов за успешно учење: 

3. Психолошки услови – најважнији и најбројнији 
услови. У психолошке услове спадају: 

Породичне околности - Сређени односи у породици 
стимулативно делују на децу. Такође, 
интересовање родитеља за рад и резултате 
ученика позитивно делују на ученике и подстичу 
их на рад.  

Културни фактор - Образовани родитељи пружају 
својој деци веће могућности за интелектуални 
развој него необразовани. 

Интелектуални фактор - Ученици су различитих 
способности, тако да су одељења најчешће 
хетерогена. Ученици се развијају према својим 
способностима. 

Мотивација за учење - Основно значење речи мотив 
је побуда, подстрек, покретач. Ученик може 
имати високе способности за учење, може да 
познаје технике успешног учења, али је све 
узалуд ако није мотивисан, односно вољан да 
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учи. Јеркс - Додсонов закон одређује однос 
јачине мотива и успеха у учењу. Резултати учења 
су слаби ако је мотивација за учење мала; како 
расте мотивација, расте и успех у учењу, али 
само до једне оптималне тачке, после које 
повећање мотивације може да доведе до слабијег 
успеха у учењу.  

Потреба за школским успехом - Односи се на тежњу 
ученика да постигне школски успех, што зависи 
од његове опште мотивисаности. 

Такмичење - Мотив такмичења је  средство за 
подстицање ученика 
на бољи рад. 
Такмичење са 
другима доводи до 
улагања већих 
напора, боље 
ефикасности у раду и 
бољег општег 
школског успеха. 

Учесталост оцењивања - 
Наставници 
прибегавају честом 
оцењивању ученика, 
као једном од 
мотивационих 
средстава за успешан 
и континуиран рад 
ученика 
(претпоставља се да 
ће ученици боље, 
упорније и 
непрекидно радити 
ако знају да ће у 
неком непосредном 
року бити 
испитивани). Више се 
мотивишу, односно „стављају у положај 
психичке приправности“. 

Похвала и покуда - Похвала и покуда једно је од 
главних средстава утицања на мотивацију 
ученика, а оно значајно зависи и од црта 
личности појединца (може деловати подстицајно, 
али и негативно). 

Познавање напредовања - Јасно познавање 
напредовања боље везује ученика за градиво које 
учи и подстиче га на даљи успешан рад. 

Успех или неуспех - Успех у учењу отвара нове 
могућности за успешно учење (ученик стиче 
поверење у себе, своје могућности, начине 
учења), док неуспех отежава услове за каснији 
успешан развој неког појединца (стварање 
несигурности, осећаја мање вредности, 
фрустрираности, узнемирености). 

Намера - Намера је уско повезана са вољном одлуком 
у чијој основи лежи неки мотив. Намера да се 
нешто научи покреће, активира одређене 
интелектуалне радње које омогућавају успешно 
учење и памћење. 

Интересовање као мотив за учење - Интересовање 
значи позитиван став према ономе што учимо. 
Оно што је за ученика интересантније он боље и 

лакше памти, него градиво за које није 
заинтересован. 

Радне навике - Радне навике су веома значајан услов 
успешног учења. Да би се стекле радне навике, 
ученик се мора држати следећег правила, а то је: 
„никада не треба пропустити прилику да се 
одговарајућа радња изврши када дође моменат за 
њено извршење“. Такође је веома корисно имати 
одређену радну просторију или „радни кутак“, 
издвојен од буке и узнемиравања. 

Најважнији психолошки услови: 

Када су испуњени сви ови услови, учење може да почне! 

 

Срећно!  

Приредила Марија Ђорђевић, психолог 
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НАЈЗАНИМЉИВИЈИ ПСИХОЛОШКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ 
 

1. Експеримент са лутком Бобо (Bobo doll 
experiment)  
 Овај експеримент представља основу 
учења по моделу, једне од основних врста 
учења (ову врсту учења препознаће ученици 
коју су слушали психологију, надам се J). Аутор 
овог експеримента је психолог Алберт Бандура, 
који је овај експеримент спровео 1961.године да 
би доказао да је човеково понашање последица 
имитације. 
 Бандура је деци показао филм у коме 
одрасли туку лутку на надувавање са ликом 
кловна. Даца су подељена у три групе и 
приказиване три верзије филма. Прва група је 
гледала филм у ком одрасли након што истуку 
лутку добијају награду тј. слаткише. Друга група је видела верзију у којој су одрасли били физички кажњени због 
агресивног понашања. трећој групи су пустили филм у којем одрасли нису били ни кажњени ни награђени. Након филма 
пустили су децу да се играју са лутком. Деца из прве и треће групе тукла су лутку онако како су то радили одрасли у 
филму. Деца из друге групе су најмање тукла лутку јер су видели да се то понашање кажњава. 
 Доказано је да деца уче из насилних телевизијских емисија. Гледајући насиље деца постају мање осетљива на 
насиље у стварном животу; они имитирају технике насилног понашања, односно уче како да буду насилни; и емисије 
подстичу децу да се не уздржавају од насилног понашања.  

2. Станфорд експеримент (Stanford prison 
experiment) 
 Експеримент је спроведен 1971.године 
и проучавао је психолошке ефекте које 
затворско окружење може имати на понашање. 
Имитација затвора је направљена у подруму 
зграде факултета Станфорд, а експеримет је 
надгледао професор психологије Филип 
Зимбардо.  
 24 студента мушког пола је изабрано 
за експеримент. Студенти су подељени у две 
групе – затвореници и чувари. Експеримент је 
трајао две недеље, али је обустављен након 6 
дана. Студенти су се превише прилагодили 
својим улогама, постајући агресивнији. Дошло 
је чак до наношења повреда, и психичких и 
физичких. Овим експериментом је доказано да одређене ситуације могу да испровоцирају извесна  понашања, без 
обзира на уобичајена понашања и вредности људи. 
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3. Тест селективне пажње (ненамерно слепило) 
 Пажња се дефинише као стање појачане 
будности организма. Пажња као когнитивни процес 
омогућава да се из мноштва чулних информација што 
сваког трена стижу у мозак изаберу оне које ћемо даље 
обрађивати. 
 Многим експериментима је доказано да без 
пажње можемо бити слепи чак и за оно у шта гледамо 
или глуви за оно што слушамо. Експериментом је 
доказано да када човем мора да обрати пажњу на једну 
ствар, остале ствари које се дешавају пред његовим 
очима не приомећује. 

У једном експерименту испитаници су на 
кратком филму гледали како се две екипе у црним и 
белим дресовима такмиче у одузимању лопте. Задатак 
је био да изброје колико пута су црни одузели лопту 
белима и обрнуто. Покушајте! Да би сте видели у чему 
је ствар одгледајте филм на youtubu - selective attention 
test. 
 Да ли сте видели нешто необично? 

4. Милграмов експеримент 
 Експеримент је спроведен 1961.године под 
вођством Стенлија Милграма. Он је сматрао да су 
људи научени да слушају упутства које им даје 
ауторитарна особа још од најранијих дана живота. Он 
је експериментом хтео да испита колико су људи 
вољни да изврше упутства која се косе са њиховим 
моралним начелима.  
 Учесницима експеримента је дао да играју 
улогу „учитеља“ и да примењују електричне шокове 
„ученику“ који је у другој соби, сваки пут када 
одговори погрешно на постављено питање. Наравно, 
учесници нису добијали електро – шокове, већ је 
пуштан тонски снимак да би изгледало да ученик 
проживљава велики бол и да жели да прекине са 
експериментом. Упркос томе, многи учесници 
„учитељи“ су наставили са експериментом када их је 
ауторитарна особа подстицала на то, повећавајући 
волтажу шокова након сваког погрешног одговора, све 
док на крају нису применили шок смртоносне јачине.  
 Овај експеримент је доказао да су људи 
спермни да иду против своје савести уколико им нареди ауторитет. Закључак: људи су поводљиви и окрутни! Проценат 
оних који су, због тога што их је особа од ауторитета охрабривала на то, били спремни да убију човека запрепашћујућ – 
65 посто!  

 Погледајте експеримент на youtubu: Milgram obedience study или Milgram Experiment. 

5. Експеримент са малим Албертом 
 Експеримент су спровели Вотсон и Рајнерова 
1920.године, и он представља основу емоционалног 
условљавања. Научници су истраживали како страх 
може да се научи. Алберт је био осмомесечна беба, и 
волео је да се игра са белим лабораторијским мишем. 
Сваки пут кад се Алберт играо с мишем, Вотсон је 
иза његових леђа јако ударао чекићем о металну 
шипку. Након неколико понављања Алберт је почео 
да се плаши миша иако не чује застрашујући звук. 
Ствар је у повезивању две дражи, у овом случају су у 
питању миш и застрашујући звук (који природно 
изазива страх). Међутим, дошло је до генерализације, 
односно проширивање страха на сличне предмете. 
Почео је да се плаши крзнених предмета, беле боје, 
белог зеца, пса, бунде итд. Није престао да се плаши 
чак иако нису понављали застрашујући звук у 
његовом присуству. Алберт је стекао фобију или 
нелогичан, претеран страх који у складу с реалном 
опасношћу. 
 Путем емоционалног условљавања стичу се симпатије, антипатије, аверзије, али и психички поремећаји попут 
фобија. 
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 Научници су направили поделу према добу дана када имате највише енергије и концентрације 
за рад. Постоје: људи шеве (јутарњи тип) који најбоље функционишу у преподневним часовима и 
људи сове (нћни тип) који најбољу концентрацију имају у поподневним и ноћним часовима. 
 Решите тест и сазнајте којој групи људи припадате! 

УПИТНИК ДНТ 
  

 
 
 
 
 

1. Да ли су вас као дете редовно рано слали на спавање? 
а) Да 
б) Не 
 
2. Да ли су Ваши родитељи имали обичај да касно одлазе 
на спавање? 
а) Да 
б) Не 
 
3. Да ли обично учите, или сте учили у преподневним, 
послеподневним, вечерњим или ноћним сатима? 
а) преподневним 
б) послеподневним 
в) вечерњим 
г) ноћним 
д) свеједно 
 
4. Које Вам време највише одговара за обављање важних 
и одговорних послова? 
а) рани јутарњи сати 
б) подневни сати 
в) послеподневни или вечерњи сати 
г) ноћни сати 
д) свеједно 
 
5. У које доба дана сте најчешће нервозни без посебног 
разлога? 
а) рано ујутру 
б) у подне 
в) послеподне и увече 
г) ноћу 
д) свеједно 
 
6. Постоји период у току дана када је човеков рад 
најефикаснији. У ком четворочасовном периоду дана је 
Ваш рад најефикаснији? 
а) од 6 до 10 
б) од 10 до 14 
в) од 14 до 18 
г) од 18 до 22 
д) свеједно 
 
7. Да ли обично устајете одмах када будилник зазвони 
или остајете у постељи да одремате још мало? 
а) устајем одмах 
б) остајем у постељи 
 
8. Волим да устанем рано ујутру! 
а) Да 
б) Не 

9. Да ли сте редовно у стању да останете будни дуго 
увече? 
а) Да 
б) Не 
 
10. Када би Вас неко питао да ли припадате дневном или 
ноћном типу људи, шта бисте одговорили? 
а) у потпуности дневни тип 
б) пре дневни него ноћни 
в) пре ноћни него дневни 
г) у потпуности ноћни тип 
д) не знам 
 
 

Оцењивање: 

 

1. а - 1, б – 5 

2. а – 5, б – 1 

3. а -1, б – 2, в – 4, г – 5, д – 3 

4. а - 1, б - 2, в – 4, г – 5, д – 3 

5.  а - 5, б - 4, в – 2, г – 1, д – 3 

6.  а - 1, б - 2, в – 4, г – 5, д – 3 

7. а  - 1, б – 5 

8. а – 1, б – 5 

9. а – 5, б – 1 

10. а – 1, б – 2, в – 4, г – 5, д – 3 

 
10 – 20 поена – јутарњи тип – немате проблема са 
устајањем рано ујутру, имате ефикасан и поуздан рад у 
јутарњим сатима, и добро сте расположени у ово доба 
дана. 
 
20 – 40 поена – флексибилан тип – врло се лако уклапате 
у различите шеме дневног распореда рада и одмора, 
подједнако ефикасно обављате послове у различито доба 
дана, па и ноћу. 
 
40 – 50 поена – ноћни тип – када вас будилник 
присиљава да започнете дан ваш организам се опире из 
све снаге. када почиње ваш период активности већина 
људи се спрема за починак. 
 
 

ЗАОКРУЖИТЕ САМО ЈЕДНУ ОД ПОНУЂЕНИХ АЛТЕРНАТИВА. 
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ПИШЕМО, СТВАРАМО... 

Ивана Гочманац I/1,  
 

Мој доживљај нове школе 
 

Сусрећемо се са много нових ствари, осећања, догађаја, пријатеља. Све то је за 
нас нешто ново и нешто велико. Мој доживљај нове школе је превазишао моја 
очекивања у позитивном смислу јер нисам имала лепо мишљење о новој школи. 
Уписала сам Економску школу, само из разлога што сматрам да је то најбољи смер 
за наставак даљег школовања. Од професора и новог друштва нисам очекивала много, 
али сада сам својој одлуком о упису презадовољна. Имам доста добрих професора и 
другара, школа ми сада изгледа много лепше и сваким даном се све више одушевљавам 
њом. 

Мој први доживљај школе је био застрашујући. Када сам први пут ушла у нову 
школу, она је у мојим очима била превелика. Осећала сам се као да сам у лавиринту и 
да ћу се брзо изгубити. Била сам много уплашена и узбуђена јер упознајем нешто ново 
за мене: нову школу, професоре, другаре, предмете, критеријуме. Све је то нешто са 
чиме се први пут сусрећем у животу. Сада је све много другачије, нисам очекивала да 
ћу се овако брзо уклопити и да је заправо све много другачије него што сам ја 
замишљала. Све је исувише лако, само ако се ми довољно потрудимо. Због нове школе 
више не волим викенд. Нова школа ми је донела добре пријатеље, као и професоре који 
су ту да нас науче нечему добром и који ће бити уз нас и бодрити нас наредних 
неколико година. Схватила сам да је ова школа нешто што ми је требало и да није 
било потребе за толиком паником и страхом. Испуњена сам у потпуности јер у овој 
школи имам све и јер је она мој други дом. Одушевљена сам школом и пресрећна сам у 
њој, она је за мене сада најлепша слика.  

До сада је моје искуство доносило погрешне одлуке, али сам схватила да у овој 
школи могу доживети само најбоље школске дане које ћу дуго памтити. 
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Сандра Смиљковић III/1 
 

Етички минуси доба у коме живимо 
 

Живимо у 21. веку. Људи живе „брзо“. У сталној су трци за новцем. У тој журби 
заборављају и запостављају себе, окружење, па чак и своју породицу. Праве вредности су 
гурнуте и страну. Потиснуте су неким лажним „вредностима“. Идоли су постале разне 
личности са малих екрана: певачице, политичари, жене сумњивог морала... То је оно што 
ми смета и што је понижавајуће за наше друштво. Ко чита књиге, учи, ко је одговоран – баш 
он наилази најчешће на осуде околине; одлични ђаци у школи су штребери. Наравно, то 
„штребери“ се сагледава у негативном контексту. 

Често чујемо од наших бака, дека или уопште од старијих људи чувену реченицу: 
„Ех, тога није било у наше време!“ Људи често сваљују кривицу на време. Није криво време, 
већ ми – људи! Време је увек исто, ми га креирамо и стварамо од њега боље или горе место 
за живот. 

Не можемо, када говоримо о 21. веку, да заобиђемо напредак технике и технологије, 
тачније – друштвених мрежа. Оне представљају великог кривца што су људи постали 
отуђени, асоцијални, нервозни, пргави, сумњичави, неписмени... Све се своди на линковање, 
шеровање, лајковање, боцкање, твитовање, коментарисање... Најгоре од свега тога јесте то 
што су деца, тинејџери заправо, постали највећи зависници од интернета. Скроз је ишчезла 
граја са игралишта. Нема више леденог чике, жмурки, ласта – проласта. Уместо тога, деца 
седе за рачунарима, криве кичму, кваре вид и нарушавају своје здравље, али и своју 
безбедност. Интернет је пун паметних информација и јако је користан за оног ко уме да га 
паметно користи. Али, интернет може бити и веома опасно место за упознавање људи због 
лажних представљања и многих људи са болесним склоностима и намерама. 

Да не бисмо само кудили и критиковали доба у којем живимо, хајде да га побољшамо 
и урадимо нешто што ће променити ово садашње стање. Када би сваки појединац барем 
мало утицао на дешавања око себе, свет би изгледао много лепше. Треба да престанемо да 
јуримо за новцем, да тражимо идоле, да смањимо присуство друштвених мрежа, да изађемо 
да прошетамо са друштвом у парк, да се школујемо и својим радом, трудом и залагањем 
дођемо до жељеног циља, да кажемо стоп насиљу, дискриминацији и расизму...Треба, 
једноставно, да будемо – људи. Људи пуни поштовања, разумевања и стрпљења. 
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Филип Ивановић III/1 
Ја у будућности 

 

Свако види себе у будућности за неких пет до десет година. Свако жели да 
обликује своју будућност онако како жели и како би му најбоље одговарало. 

Ја видим своју будућност у томе како сам завршио средњу школу и факултет и 
како сам почео да се бавим приватним бизнисом. Често размишљам како би било када 
бих направио неки свој бренд преко којег бих зарађивао милионе. Током живота 
сусретао сам се са пуно приватника који добро зарађују, а неки од њих су ми дали и 
добре савете. Најбитније у пословању јесте да будеш самоуверен и посвећен послу који 
радиш и да се не обазиреш на људе око себе јер доста њих ти мисле зло. Ја замишљам 
себе у будућности тако што сам направио свој бренд. Мој бренд се бави прављењем 
одеће, од чарапа па до јакни. Мој бренд би се звао „Филип“. Био би толико добар као 
што су данас неки брендови попут Арманија, Гучија, Хуга Боса и тако даље. Када бих 
почео добро да зарађујем, градио бих цркве , болнице, школе, а највише прихватилишта 
за сиромашне. Њима бих куповао храну и давао бих им одећу коју производим. Оне који 
желе да раде запослио бих у својој фирми и давао бих им добре плате. Болесним људима 
бих плаћао лечење, а студентима и деци бих давао бесплатно школовање. Све у свему, 
помагао бих свима. 

Волео бих када би моја будућност изгледала овако и био бих пресрећан. 

 

Радмило Вукадиновић III/1 
 

Појава која обележава наше време 
 

Појавом „паметних“ телефона са предњом камером појавио се и нови тренд – 
селфи. Више не морате да досађујете људима око вас да вас усликају. Довољно је да 
уперите предњу камеру у себе и – птичица! 

Селфи или, комично преведено на српски језик, себић је једна од појава која ће 
обележити наше време. Ја мислим да је то одлична ствар којом можемо обележити 
наше тренутке, али сваког дана се сусрећем са примерима у којима људи иду предалеко 
са селфијима. Нажалост, неки људи су постали толико опседнути овим чудом да 
проводе целе дане сликајући се.  

Зато се немојте зачудити када на некој од друштвених мрежа налетите на 
нечији селфи са ве - це шоље. Постоје и неки улепшавајући филтери који ће слике 
средити, да селфи са ве - це шоље изгледа још боље! 
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Данило Леповић III/1 
 

„Жал за младост“ у „Коштани“ Боре Станковића 
 

Жал за младост је централни и доминантни мотив у делу „Коштана“. 
Младост је одувек била тема старијих особа који су се често хвалили пред младима 
да су њихове младости биле бурне, узбудљиве, невероватне и неостварене. 

Младост као тема се одувек ниже кроз књижевност хвалећи се својом 
лепотом, јединственошћу и „ценом“. 

Два лика у делу „Коштана“ – Митке и Хаџи – Тома – су одличје изгубљене, 
непроживљене младости. Узрок те непроживљености је патријархално друштво у 
коме они живе, и то друштво им је одузело шансу да проживе своју младост везујући 
је за домове, породице и жене које нису желели ни тражили. 

У својим најбољим годинама бачени су у окове друштва и приморани да 
„робијају“ своје животе у досади, тузи и чежњи за младошћу која им је одузета. 

Једина шанса која се јавља да пружи сећање на младост јесте Коштана која 
својом песмом додирује срца и сећања Миткета и Хаџи – Томе. Те песме 
Коштанине певају о забрањеним љубавима, авантурама, проводу и срећи коју они 
нису остварили у потпуности и још увек су гладни тих осећаја. 

Коштанине песме буде севдах и жал за изгубљеном младошћу. У Миткету и 
Хаџи – Томи те песме буде неописиве емоције дочаравајући размеру тог жала, туге, 
и, управо зато што су то песме, дају на знање да је то изгубљено без повратка. 

Емоције које Митке и Хаџи – Тома испољавају у делу одраз су значаја 
мадости и знак да она треба да се искористи и вреднује од стране особе која је још 
увек поседује зато што траје кратко, а вреди много. 
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Радмило Вукадиновић III/1 
 

Моје место у овом систему вредности 
 

Давно је прошло време у којем су се искреност, храброст и несебичност цениле. 
Живимо у времену у којем су ове врлине „одбачене“. Живимо у времену у којем је систем 
вредности тотално поремећен. 

Од давнина је важило: ако желимо бити прихваћени у друштву, морамо се 
прилагодити, иначе ћемо бити одбачени, изоловани. Тако је и данас. Проблем је у томе 
што је на снази данас један поремећен систем вредности, па често људи раде и неморалне 
ствари како би се уздигли у друштву иако као особе падају све дубље и дубље. Често такви 
људи профитирају на туђем губитку и тако „расту“ у овом болесном друштву. Са друге 
стране, ови који још нису толико прихваћени у друштву имау три опције, мада трећа није 
увек присутна. Прва је да се покоре неморалном друштву, избегавајући патњу која би 
уследила уколико би чинили оно што они мисле да је исправно, а што је супротно 
данашњим друштвеним нормама. Друга је да чине оно што желе, али често буду исмевани 
од друштва, мучени, стављани на стуб срама, иако не заслужују да буду на њему. Трећа 
опција је да појединац живи по својим правилима и занемари мишљење друштва, што је, 
по мом мишљењу, најбоља опција, али ретко ко је за то способан. Ретко ко је способан да 
ради оно што жели, а да притом не размишља о одговору друштва. 

Слава. У данашње време, „славимо“ оне који су потрошили велику количину новца 
у клубу, који су купили нови скупи ауто, док они истински хероји, хероји свакодневнице, 
остају непознати. Медији нас неће извештавати о добром делу које је учинио неки младић, 
али ће нам до детаља препричати излазак неке естрадне звезде. Медији не би о томе 
писали да се то не продаје, али не разумем зашто људе то толико занима. Зашто људи 
гледају ријалити програме 24 сата дневно, сладе се када се тамо људи свађају, уплаћују 
новац да би њихов омиљени учесник остао у игри, а само мали број људи уплати када је у 
питању хуманитарна акција? По том принципу, закључујем да је неким људима важније 
да нека позната личност, која је обезбеђена у животу, остане у ријалити шоуу, него да 
неко дете, које само жели да живи, остане у животу. Док пола државе једва „крпи“ крај са 
крајем, неки се на телевизији гађају храном и свима је то прихватљиво. 

Ипак, мислим да појединац  може променити свет. Помогавши особи на улици, 
њој смо показали доброту, несебичност. Та особа ће урадити у другој ситуацији добро 
дело, инспирисана несебичношћу коју је добила од нас. Довољно је да једној особи покажемо 
да има доброг у свету и она ће наставити да даје добро. 

Понекад се стидим своје околине и света у којем живим, али верујем да сви 
појединачно треба да се трудимо и свет ће постајати бољи. Динар по динар – кућа, човек 
по човек – бољи свет. 
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Јован Ћосић I/1 
 

Лепота је видљива, али недостижна и недодирљива 
 

Лепота је божји дар. Бити човек, бити леп човек не може свако. Лепота 
коју човек носи у души је недодирљива и недостижна. Таква лепота или се има или 
нема. Са том лепотом се човек рађа и умире. Физички изглед је нешто што се 
може кориговати и што се може променити.  

Лепота душе је нека топлина изнутра, сигурност, вера у Бога и људе око 
себе. Бити здрав и задовољан због тога такође је лепота о којој скоро нико не 
мисли. Волети своје родитеље, сестре, браћу и све око себе лепота је која се не 
може описати. Имати људе око себе значи да у животу ниси сам. Имати праве 
пријатеље, другове и другарице значи бити богат. Лепота је здравље, дружење, 
лепота је, у ствари, богатство које нема свако. Бити позитиван, пун позитивне 
енергије и ширити је у околини јесте срећа и лепота. 

Физички изглед је видљив, доступан је свима и сви га могу имати. 
Физичка лепота је променљива и пролазна. Човек је у младости леп, али, како 
стари, лепота пролази. То је лепота којој сви теже и труде се да буду што лепши.  

Право богатство је оно што носимо у души и то је у ствари права лепота, 
која никада не пролази.  
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ЛИКОВНИ РАДОВИ 

Танасковић Марија III2 Арсић Биљана III2 

Марковић Славица III1 
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Стефановић Војислав II3 

ЛИКОВНИ РАДОВИ 

Марковић Славица III1 

Ристић Михајло III3 
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ЛИКОВНИ РАДОВИ 

Арсић Биљана III2 Радојичић Маја III2 

Јовановић Б Вељко III3 
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ДЕСИЛО СЕ, ДЕСИЋЕ СЕ 

У току је осликавање хола на другом спрату... Сарадња Гиманзије и Економске шклоле под вођством 
професорке Милене Вукајловић 

На часу грађанског васпитања 
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ДЕСИЛО СЕ, ДЕСИЋЕ СЕ 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО... 

Џејсон Борн/Jason Bourne 
Пети део акционог трилера. Џејсон Борн покушава да пронађе одговоре на 
питања из своје прошлости. Напета акција и узбуђење сигурно вас очекују 
уз овог хероја савременог доба. Улоге: Мет Дејмон, Алисија Викандер, 
Винсент Касел, Томи Ли Џонс и Џулија Стајлс. 

Апсолутно фантастичне/Absolutely fabulous 
Едина и Петси и након 20 година очајнички 

покушавају да остану младе и у тренду. Свет главних 
јунакиња, двеју откачених најбољих другарица, PR 

агенткиње Едине Монсун (Џенифер Санудерс) и 
уреднице магазина Петси Стоун (Џоана Ламли) и даље 

се врти око моде, алкохола и других опијата, а овог 
пута оне беже у Француску, због могућег убиства 

супермодела Кејт Мос.  

Млечни пут, редитељ Емир Кустурица 
Филм најављен као прича о рату и љубави, урађен по Кустиној 
приповеци У змијском загрљају. Ово је такође прича о моралу, вери, 
уверењу, што је данас заборављена категорија. Редитељ филма Емир 
Кустурица рекао је: „Све што ми је преостало испод коже, и изван коже, 
све што сам имао, дао сам за овај филм“. Улоге: Емир Кустурица, 
Моника Белучи, Мики Манојловић, Слобода 

Стадо, Никола Којо 
Редитељски првенац нашег познатог глумца Николе Која. Ово је 

сатирична комедија о животу иза камера. Филм окупља фантастичну 
глумачку екипу, носи снажну поруку и посвећен је Којином недавно 

преминулом колеги, нашем познатом глумцу, Милораду Мандићу 
Манди. Улоге: Никола Којо, Наташа Нинковић, Зоран Цвијановић, 

Весна Тривалић. 

Santa Maria della Salute, редитељ Здравко Шотра 
Још једном поменута, овога пута приказана на платну, 
непревазиђена љубавна прича између великог српског песника Лазе 
Костића и Ленке Дунђерски. Прича почиње у Венецији пред 
црквом Santa Maria della Salute. Улоге: Тамара Алексић, Војин 
Ћетковић. 
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО... 

Срећни север, Арпад Кун 
Ово је прича о једном човеку и две културе, о томе како изгледа бити 
странац, не само у Африци или Европи, већ и у сопственом телу, те какав 
осећај пружа коначно пронађен дом. 

Лавиринт духова, Карлос Руис Сафон 
Ова књига (која код нас излази у два тома) 

заокружује циклус романа којем припадају Сенка 
ветра, Игра анђела и Заточеник Небеса, као 

кулминација једне од најпопуларнијих 
приповести савремене светске књижевности. 

Милева Ајнштајн, теорија туге, Славенка Дракулић 
Славенка Дракулић је у овом роману оживела генија и 
његову породицу. Пред нама се отвара опипљива, стварна, 
пуна живота, али и депресије, меланхолије и љубави – 
Милева, жена у чијем се лику огледају све улоге које жене 
стално и знова подносе и с којима се носе снажније од било 
којег мушкарца. 

Арзамас, Ивана Димић 
Књига се састоји од драме и монолога приповедача – о сновима, 

писању, о Емили Дикинсон и усамљености, о животу, 
поступцима, о Чехову, о љубави и смрти, о судбини, о 

Хајдегеру, о срећи...На сваки монолог надовезује се 
један сценски призор драме у којој су ликови мајка и 

ћерка. Из њихових дијалога искачу непрекидне свађе, 

Место у мећави, Александар Жикић 
Ова књига осликава најизражајнији портрет једног рок уметника у 
домаћој публицистици, на суптилан начин тумачећи околности из 
којих је изникао мит о Милану Младеновићу, гитаристи, певачу и 
вођи Екатерине Велике. 
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ЗАНИМЉИВОСТИ... 

Јесте ли већ чули: 
 
...да је Монако друга најмања држава на свету (после Ватикана) и најмања земља чланица 
Уједињених нација; заузима површину од 2 квадратна километра 
...најдужи лавиринт у природи налази се у Великој Британији и кривуда више од километра 
...2% људи на планети има зелене очи 
...16 – 20 часова дневно лав проведе у одмарању или спавању 
...15 различитих порука можемо „послати“ некој другој особи путем очију без речи; то су 
забринутост, озбиљност, нежност, поверење, завист 
...да би се направило одело у ком људи могу да закораче у свемир, потребно је 19 000 различитих 
делова и 5 000 сати рада 
...црна чоколада крвне судове чини еластичнијим; какао који је заступљен у њој у већој мери, 
садржи материју која спречава кртост крвних судова 
...115 година износи најдужи животни век човека према једном новом, статичном истраживању 
...36 000 гранитних и мермерних блокова чине споменик Џорџу Вашингтону, подигнут у главном 
граду САД-а 
...10% Британаца уопште не чита књиге; током једног истраживања спроведеног у Србији 2011. 
године рекло је да у последњих годину дана није прочитало ниједну књигу, а 7% да нема ниједну 
књигу у кући 
...5 407 угрожених врста са Црвене листе Међународне уније за очување природе на ивицу 
истребљења довела је искључиво пољопривреда. Међу тим врстама налазе се и геопарди и афрички 
дивљи пси 
...1700 метара висока је подводна планина Антон Дорн у близини западне обале Шкотске. Поређења 
ради, највиши врх Велике Британије, Бен Невис, уздиже се свега 1344 метара изнад нивоа мора 
 
РЕКЛИ СУ О...књижевности: 
 
„Ја никада нисам упознао књижевника који се стидео свог посла“, 

Вилијем Текери, енглески књижевник (1811 – 1880) 
„Учинак литературе је невидљив, непрорачунатљив, далекосежан и ништаван истовремено“, 

Данило Киш, наш књижевник (1935 – 1989) 
„Проблем књижевности није да пише, већ да пише оно што ти мислиш“, 

Роберт Луис Стивенсон, енглески књижевник (1850 – 1894) 
„Пропадање књижевности указује на пропадање народа. Они држе корак у силазној путањи“, 

Јохан Волфганг Гете, немачки књижевник (1749 – 1832) 



ЕКОНОМАЦ 28 

 

 


