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Јубилеји

П

ре тачно 20 година, у
пролеће давне 1997. године, изашао је први
штампани број Домца, а заправо пети по реду. Тачније – четврти. О чему се у ствари ради, питате се ви. Ево, да најзад откријемо ту заврзуламу. Главни
уредник Домца број 5, потписник ових редова, од свог претходника добио је информацију
да су објављена укупно четири
броја Домца, иако су у домској
архиви пронађена само прва
три броја. Четвртог Домца нигде није било, нестао је на волшебан начин, као да је у земљу
пропао. Тек касније, након што
је пети број изашао из штампе,
сазнали смо да четрти највероватније никада није ни објављен. Једно је ипак сигурно, ако
је нешто записано, а није сачувано, као да није ни постојало!
Пословица каже: „Језик руши и гради свет”. Тако је то са
речима. Некад су неопходне,
некад су сувишне, некад су немоћне, некад су прејаке... А опет,
без њих се не може. Схватајући
снагу и значај речи, сваке године изнова окупља се домска
новинарска секција и записује
све оно што домски живот чини
посебним. И данас, након свих
ових година, кад нисмо сасвим

сигурни да ли је и кад је нешто било, рука посегне за Домцем, најпоузданијим сведоком
наших успеха и пораза, наших
остварених и неостварених хтења и очекивања.
Те далеке 1997. године, били
смо први дом у региону који
је штампао свој лист, скромног формата и модерног дизајна. Од тада па до данас Домац се
мењао, задржавајући своју препознатљиву концепцију. Уредник је све старији, а редакција
је и данас млада, пуна елана и
нових идеја. Неко је на страницама овог броја објавио своје
прве новинске чланке, прве литерарне радове. Неком ће усмена и писана реч сутра бити професија.
Прелиставајући ове странице, неко од вас, читалаца, само
летимичним погледом прећи ће
преко наслова и фотографија, а
неко ће их пажљиво и стрпљиво ишчитавати и сачувати овај
број Домца у својој личној архиви, као драгоцено сведочанство о сопственом одрастању и
стасавању у личност.
До нових јубилеја!
Самозвани уредник,
Братислав Бежанић
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Пријем ученика у Дом. 124 ученика се уселило у Дом.
Одржан састанак Ђачког парламента. За председника, јавним гласањем, изабран је
Жарко Ковачевић.
Домска игранка У ЧАСТ НОВИХ ДОМАЦА.
Спортске секције су почеле са радом.
Пројекција филма „Велика илузија” – Now You See Me (трилер, 2013).
Културно-забавне секције почеле са радом.
Поводом Европског дана трговине људима у Дому је одржано предавање и приказани
инсерти из филмова на тему „Трговине људима” уз предавање полицијског инспектора ПУ Чачак Дубравке Аксентијевић. Након предавања премијерно је емитован филм
„ПОСМАТРАЧ” који је наменски снимљен у оквиру пројекта Министарства просвете,
Центра за заштиту трговине људима и УНИТАС фондације.
Наступ Star Dance студија у сали Дома.
Домски квиз – прво коло. Победничка екипа: Радојичић Давид, Цицовић Немања,
Пантелић Драган,Стојановић Никола.
Домска игранка
Монодрама „Милунка Савић” у режији Петра Станијловића, по мотивима биографије
чувене српске хероине у извођењу глумце Весне Станковић.
Представа „Дигиталне приче” Припремили ученици Економске школе уз подршку
Љубице Бојовић, професора информатике.
Књижевно вече – „Чачанске приче, обичне” Душана Даријевића. Поред аутора учествовали су: Слободан Николић, Владимир Димитријевић, Милош Трифуновић, Ивана
Пајић и Данијела Микић. У музичком делу вечери наступили су Дуде Лукић (усна
храмоника) и Милован Петровић (гитара) .
– О, какав диван дан! – монокомедија у извођењу глумице Весне Пећанац, која говори
о односу родитеља и деце, о одрастању и тешкоћама које га прате. Своје најзначајније
улоге у позоришту Весна Пећанац је остварила на сцени „Атељеа 212”. Представу „О,
како диван дан!” је сама написала и одиграла 1.800 пута, што је својеврсни феномен.
– Свечана академија Удружења бораца НОР-а града Чачка, поводом Дана ослобођења
Чачка од окупатора у Другом светском рату.
Купљени су дресеви за спортске секције Дома.
Домска журка
Поетско-музичкo вече: Концерт групе „Радиоактив” и вече рок поезије (избор – Љиљана Ранковић, професор књижевности у Техничкој школи).
И на почетку беше Пушкин, књижевно вече поводом 180 година од смрти великог
руског писца. Учествовали су професори руског језика и књижевности: Ксенија Радојичић, Гордана Недић, Невена Дучић и Братислав Бежанић.
Учешће на Регионалној домијади у Ваљеву у одбојци и стрељаштву. Женска екипа у
стрељаштву освојила је ДРУГО место, а у појединачном такмичењу – Рада Новитовић
освојила је друго, а Мира Ћировић треће место.
Учешће на Регионалним сусретима домова у Трстенику у одбојци и шаху.
Учешће на Регионалним сусретима домова у Ивањици у кошарци и стоном тенису.
Скуп бивших домаца – окупљање домаца различитих генерација. Коктел у Дому, а
затим дружење у ресторану „Палма”.
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Домске секције:

Културно-уметничко стваралаштво

Домци – новинари

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
Редакција Домца је ове године вредно радила, и
то без журбе и јурњаве да се посао заврши у последњем тренутку. Часопис ће ове године бити
обимнији, а надамо се и још квалитетнији него
прошле године. Зато, драги читаоци, пажљиво
читајте свако слово!

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Свесни чињенице да нису претерано талентовани
за сликање и цртање, осим Марка Јечменице који се
истиче цртачким умећем, чланови ликовне секције,
на челу са васпитачицом Бисерком Неговановић, бавили су се другим ликовним техникама – декупажом, сликањем по стаклу, израдом накита и украса од глинамола, дрвета и рециклажног материјала. На тај начин улепшавају животни простор осталим домцима. Марко Јечменица се бави и уметничком фотографијом. Надамо се да ћемо ускоро имати
прилику да видимо изложбу његових фотографија.
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА
За фолклор у нашем Дому никада „нема зиме”. Иако је из године у годину
све мање заинтересованих дечака за рад у овој секцији, увек се окупи довољан број заинтересованих девојака и започне пробе за домијаду. И ове године њих девет, под будним оком кореографа из КУД „Абрашевић”, Милене Станковић и Марије Крсмановић, два пута седмично, увежбавају игре из
Лесковица и, како сви примећују, веома добро им иде.
– Фолклор за мене представља велико задовољство, забаву и дружење.
Очекујемо висок пласман, верујемо једни у друге, веома добро смо увежбали
задату кореографију – каже нам Вања Живановић, ученица првог разреда.

Домци – ликовњаци

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА
Неке песме су заиста ванвременске и никад не
досаде, таква је и „Let it be” од Beatles-а. Иако
смо пре две године у Крушевцу наступали са
овом песмом, изводићемо је и ове године на
Регионалном такмичењу у Ужицу, додуше у
потпуно новом саставу.
Наиме, наш Дом ће представљати четири девојке које похађају Музичку школу „Др
Војислав Вучковић” у Чачку: Јана Татовић
(клавир и пратећи вокал), Катарина Ђокић
(главни вокал), Тијана Бојовић (флаута) и Марија Мијаиловић (пратећи вокал, звечке). Оне
ће наступити у све три категорије – популарној, класичној и етно музици. И ове године смо
ангажовали стручног сарадника, професора
Александра Јеринића, који је већ после првог
састанка секције прокоментарисао да су девојке веома талентоване.
„Очекујем бољи пласман него прошле године, верујем да можемо да победимо”– каже нам
Јана Татовић, ученица другог разреда.

РЕЦИТАТОРСКА
СЕКЦИЈА
Александра Драмлић
ће и ове године
представљати наш
Дом на Регионалној
домијади у
Ужицу стиховима
Мирослава Антића.
Игор Топаловић
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Домске секције — с�ор�

Регионална домијада 2017.
ВАЉЕВО

Ч

аст да отворе овогодишња
домска такмичења у спорту припала је одбојкашима
и стрелцима. Наши момци
и девојке вредно су тренирали под
будним оком васпитачице Олгице.
Дошао је и тај 25. фебруар, било је
време да се сазна да ли ће капи зноја
проливене на тренинзима уродити
плодом. Из Чачка смо кренули у
раним јутарњим сатима. У том јутарњем бунилу, након пет минута
вожње капитен екипе приметио је
да му фале патике. Сва срећа да нисмо далеко одмакли! Вратили смо се
назад по патике и након тога наставили пут за Ваљево. Путовање није
било напорно, што због новог аутопута до Љига, по коме су се многи
од нас први пут провозали, разгледајући дотад невиђене пределе, што
због сјајне атмосфере у аутобусу.
Сви смо били добро расположени.
Након доручка у дому у Ваљеву, упутили смо се ка сали основне школе у којој су се такмичиле девојке. Имали смо времена да испра-

тимо њихов први, а касније се испоставило, и последњи меч. Наиме,
оне су у првом колу поражене од
екипе из крушевачког дома „Пане
Ђукић Лимар”, иако су у већем делу
меча биле у предности.
– Поражене смо у првом колу,
али имам утисак да смо лако могле
да добијемо утакмицу, што се видело у првом сету који смо добили
са великом разликом (25 : 15). Други сет смо лоше започеле, несигурност је задвладала међу играчицама, пале смо духом и изгубиле сет
са малом разликом. Без обзира на
губитак, поносна сам на екипу, јер
смо се бориле до краја. Надамо се
да ћемо догодине бити сигурније и
стићи до финала – каже нам Јелена
Несторовић.
Чим се завршио овај меч, пожурили смо у салу Пољопривредне школе где је требало да покажемо шта знамо. У првом колу састали смо се са домаћинима. Почели
смо добро, али испоставило се да то
није било довољно добро за победу.

Одбојкашице

– Имали смо шансу, али у преломним моментима меча, средином првог сета, концентрација нам
је опала, противници су то мудро
искористили и успели да нас победе
– објашњава Урош Радојичић, капитен екипе.
После свега, преостало је да сачекамо резултате наших стрелаца.
Мушка екипа је у финалу подбацила, трема је учинила своје, али девојке су оправдале наше наде и заузеле друго место екипно, а у појединачном такмичењу Рада Новитовић
је освојила друго, а Мира Ћировић
треће место, тако да се у Дом нисмо
вратили празних руку. Оне су нам
осветлале образ.
Лазар Мијушковић и
Борисав Јовановић

ТРСТЕНИК

У

пркос хладном и облачном јутру, пут до Трстеника је прошао брзо и у добром расположењу. После доручка
у дому, фудбалери, мушка и женска екипа, кренули су ка фудбалском стадиону, а ми смо се упутили ка шаховском клубу. Након последњих косултација са васпитачем Аџемовићем, почела је прозивка и распоређивање играча. Мушка
екипа је доживела фијаско, у првом колу смо изгубили у обе дисциплине, и екипном и појединачном такмичењу. У појединачном
такмићењу за девојке, Марија Радојичић је освојила треће место, сачувала част домских шахиста и оправдала наша очекивања.
Фудбалерке су у првом колу победиле противнице из Крушевца,

Марија Радојичић

екипу из Дома „Пане Ђукић Лимар”,
али у другом колу су биле слабије од
екипе Ваљева.
– Игра је била фер, али противнице су биле јаче и уиграније. С
обзиром на то да смо мало вежбале,
да нисмо имале услове за тренин-

ге, оствариле смо солидан резултат
и заузеле треће место. Надам се да
ћемо следеће године бити још боље
– каже нам Данијела Луковић.
Фудбалери су се у првом колу
састали са екипом из Петра Радовановића из Ужица, утакмицу су
изгубили резултатом 4:1.
– Били су бољи, имали смо и ми
шанси за победу, али их нисмо искористили, сваку нашу грешку противник је казнио. У нашој екипи се
истицао голман, Јован Станић, који
је одлично бранио – каже Драган
Пантелић.
Освојили смо две дипломе и
упознали домце из других градова
у региону, довољно да се из Трстеника вратимо задовољни.
Марко Стиковић
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Наши матуранти

Генерација која улива поверење
Колико сте се променили од доласка у Дом?
Игор: Променио сам начин размишљања. Када сам дошао у Дом хтео сам да упишем војну академију, сада
међутим планирам да упишем новинарство и управо је Домац крив за то.
Братислава: Сматрам да је дом много утицао на моје
сазревање, на прихватање живота са вршњацима и
да сам се доста променила и то набоље, а дом свакако има удела у томе.
Славица Стојковић: Променила сам се, пре свега физички, али нажалост, не могу рећи да сам порасла. Психички сам сазрела, осамосталила сам се, мислим да је
то свакако промена у позитивном смислу.
Марија Радојичић: Променила сам се много, и набоље
и нагоре, али једно је сигурно – заволела сам домски живот.
Јована Зарић: Много, мислим да се то може лако уочити – постала сам озбиљнија, зрелија и самосталнија.
Немања Цицовић: Научио сам да самостално доносим
одлуке, јер родитељи нису поред мене.
Јелена Живановић: Мислим да сам се доста променила, мало сам одрасла и научила понешто. Из дома ћу
понети лепе успомене.
Опишите своју генерацију?
Игор: Малобројна предНАТОвска генерација.
Братислава: Чудно је описивати своју генерацију и
бити објективан. Свакако је једна од последњих која
улива поверење.
Славица Стојковић: Позитивни, весели, дружељубиви,
помало лењи и јединствени (Мало сам нарцисоидна).
Јована Петровић: Сматрам да је моја генерација последња која још увек познаје неке моралне вредности.
Марија Радојичић: Увек спремни за забаву, позитивни, луди, али нажалост пали под утицај нових технологија.
К ако замишљате своје будуће занимање?
Игор: Новинарство је веома креативна и занимљива
професија.
Братислава: Замишљам да ми посао неће бити монотон, да не осећам нелагоду док отпочињем нови радни дан.
Славица Стојковић: Пре свега бих желела да то буде
посао преко кога бих могла да упознајем нове људе
и да путујем.
Немања Цицовић: Надам се да ћу постати одличан
програмер и да ћу бити успешан у послу.
Ивана Лазаревић: Не бих волела да моје занимање
буде монотоно и статично, зато бирам један веома хуман позив – позив медицинске сестре. Најви-

ше бих волела да радим у служби хитне медицинске помоћи.
Да ли правите дугрочне планове?
Игор: Да, увек. Нисам човек који живи од данас до сутра.
Братислава: Правим, али никад се до краја не придржавам тих планова.
Славица Стојковић: Да, али веома ретко, јер се увек
разочарам ако ми се план не оствари, више волим
спонтане људе и неочекивана дешавања.
Немања Цицовић: Да, треба направити план и одредити циљеве, да не би дошло до забуне.
Јелена Живановић: Не правим дугорочне планове, али
увек имам у глави представу о томе како бих желела да нешто урадим. Волим да ми дан у потпуности
буде организован, тако да сам пре за неке краткорочније планове.
Да ли сте толерантни? Умете ли да опраштате?
Игор: Трудим се да будем што толерантији. Бог је тај
који оптрашта.
Братислава: Сматрам да сам превише толерантна и да
могу много да опростим. То некада није добра особина.
Јелена Живановић: Трудим се да будем толерантна, да
све сагледам са више страна, не знам колико ми то
успева, јер често не могу да се контролишем, па кажем нешто што не би требало. Мислим да умем да
праштам, јер и сама умем квалитетно да погрешим
и доведем себе у ситуацију да неко треба да ми опрости.
Славица Стојковић: Доласком у дом сам постала толерантнија, почела сам боље да схватам и процењујем
људе. Умем да опраштам, не знам шта би неко морао
да ми уради, па да му не опростим.
Марија Радојичић: Јесам и умем да опростим, али зависи шта и никад не заборављам.
Ивана Лазаревић: Изузетно сам толерантна, лако се
прилагођавам новим ситуацијама и променама које
су неизбежне у животу. Ако су у питању ситнице –
лако опраштам, досад нисам била у ситуацији да опростим неке велике грешке. Уосталом, људски је опраштати.
Да ли учите на сопственим или на туђим грешкама?
Јелена Живановић: Учим на сопственим грешкама, некад треба да поновим грешку више пута, да бих схватила где грешим. Учење на сопственим грешкама је
веома битно за сваког човека, то га формира, даје
му искуство које му не може пружити прича о ономе што се десило неком из његове околине.
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Стоје слева на десно: Тијана Бојовић, Ангелина Аврамовић, Јована Петровић, Јована Зарић, Исидора Рајчевић, Марија Матовић, Славица Стојковић, Братислава Новковић; седе: Мина Поповић, Јелена Томовић, Јована Пејатовић, Јелена Радојичић, Игор Топаловић, Вукашин Никитовић,
Драган Пантелић, Жарко Ковачевић, Давид Радојичић, Немања Цицовић, Стефан Вукићевић

Шта вас највише брине када размишљате о

будућности?

Игор: Наша будућност.
Братислава: Време је то које ме брине, нећемо увек имати ову младост и ове могућности.
Ивана Лазаревић: Новац, да ли ће га бити довољно. Тачније, брине ме немаштина и људска похлепа.
Јелена Живановић: Мислим да ме све брине, велики
сам паничар и песимиста. Брине ме пријемни, факултет, посао, здравље и срећа мени блиских људи
и још доста ситних, свакодневних ствари.
Славица Стојковић: Највише ме брине чињеница да
сада пролази најбезбрижнији период у мом животу, брине ме и да ли ћу уписати факултет и касније
пронаћи посао.
Ваш однос према домском животу?
Игор: Увек сам мислио да дисциплина треба да буде
још оштрија.
Братислава: Овде сам упознала доста људи коју ћу повести са собом у живот и на томе сам захвална овој
установи.
Ивана Лазаревић: Колективан живот је веома занимљив, упознајеш друге људе, њихове навике и потребе. То је искуство које ћу памтити.
Славица Стојковић: Дом има веома важну улогу у мом
животу, упознала сам пуно нових људи и искусила како је живети са својим вршњацима, без родитељског надзора.

Марија Радојичић: Дом је друга кућа, где смо сви као
једна велика породица, помогао ми је да схватим
вредност правих пријатеља.
Немања Цицовић: Колективни живот је сасвим коректан и занимљив. И поред тога што тренутно имам
много обавеза око припрема за упис на факултет,
стижем да издвојим време за дружење.
Јована Зарић: Презадовољна сам домом, сматрам да
деца која уписију школу у другом граду треба да
буду смештена у дом. Ту су под надзором васпитача,
ту стичу нова познанства и пријатеље који ће им помоћи да преброде тешке периоде. Та познанства често прерасту у пријатељства за цео живот.
Шта највише цените код људи?
Немања Цицовић: Искреност, праштање, доброта, разумевање.
Игор: Икреност, тачност и поштење.
Јована Петровић: Искреност, разумевање, хуманост.
Братислава: Највише ценим ако неко има став, а при
том и смисао за хумор.
Ивана Лазаревић: Искреност и васпитање.
Јелена Живановић: Највише ценим искреност. Волим
када ми неко каже и оно што иначе не волим да чујем,
трудим се да будем искрена у односу са свима око
себе и знам колико је то тешко, не воле људи када им
кажеш нешто што им није пријатно да чују. У свему
треба имати меру, то је још једна особина коју ценим.
Анкету спровела: Рада Новитовић
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Наши прваци

Једни другима су највећа подршка

Слева на десно: Марко Јечменица, Марија Мијаиловић, Анђела Лугић, Ања Рисимић, Борислав Јовановић, Катарина Ђокић, Миловановић
Милош, Марко Стиковић, Никола Марковић, Миодраг Ковачевић, Лена Лазић, Јана Бркушанин

Колико времена ти је требало да се навикнеш на дом?
Марко Јечменица: Не пуно, знао сам шта ме чека,
јер је мој старији брат већ био у Дому.
Марија Мијаиловић: Месец дана.
Анђела Лугић: Искрено – првих неколико дана сам
се осећала као код куће, као да годинама живим
у дому, међутим, касније ми је било теже, не знам
због чега. Сада је све у реду.
Ања Рисимић: Тек се сад навикавам.
Борислав Јовановић: Прилично дуго, цело прво полугође, али успео сам да се навикнем.
Катарина Ђокић: Није ми требало више од три седмице, због тога што се брзо навикавам на средину и на људе.
Миловановић Милош: Требало ми је 7 дана.
Марко Стиковић: Код сваког је период прилагођавања различит. Код мене лично то је трајало око 4
сата, док нисам научио где се шта налази и упознао цимере и вршњаке. Вероватно је то зато што
сам преко лета често бивао по хостелима.
Никола Марковић: Нисам се још навикао.
Миодраг Ковачевић: Све ми је било непознато, нисам знао ни где долазим ни како ће ми ту бити,

али све је ишло како треба и након месец дана
сам се осећао као да сам одувек овде.
Лена Лазић: Много. У почетку сам желела да све што
пре прође, а сад, кад сам се навикла, желим да све
иде својим током.
Јана Бркушанин: Колективан живот je потпуни
преокрет у мом животу и умногоме је утицао на
мене. Било ми је потребно око месец, два да се
навикнем на дом.
Чија је била одлука да се доселиш у дом? Да ли ћеш
и догодине конкурисати за Дом?
Анђела Ђоковић: Разговарала сам са родитељима,
али одлука је била моја. Наравно да ћу конкурисати и догодине.
Миодраг Ковачевић: Одлуку смо донели заједно,
родитељи су знали да ће дом бити добро место за
мене и да ћу ту имати контролу што се мени чинило као добра идеја. Наравно да ћу конкурисати, ако будем имао добар просек.
Марко Стиковић: Пошто не знам да кувам, родитељи и ја смо одлучили да би дом био најбоље
место за мене.
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Милош Миловановић: Била је то моја одлука. Лепо
ми је у дому, конкурисаћу и следеће године.
Лена Лазић: Мама ми је предложила да упишем медицинску школу и да се уселим у дом.
Катарина Ђокић: Одлука да се доселим у дом, била
је искључиво моја. Нисам желела да се малтретирам и да путујем свакодневно сат и по, а родитељи су се сложили са мном.
Борисав Јовановић: Првенствено моја, јер нико није
могао да ме натера да будем у дому, родитељи су
само подржали моју одлуку.
Да ли је тешко учити у Дому?
Борисав Јовановић: Не, увек је ту неко да помогне,
уколико нешто не разумем.
Милош Миловановић: Није, много је лакше учити у дому.
Вања Живанић: На почетку ми је било тешко, али
сад сам се навикла.
Филип Радовић: Незгодно је, у дому је често галама.
Катарина Ђокић: У Музичкој школи увек има нека
празна учионица, тако да могу да учим наглас,
пошто сам тако навикла.
Анђела Лугић: Има дана када је супер за учење, али
понекад имам осећај да не могу ништа да научим.
Кад видим остале девојке како уче, и ја добијем
неку мотивацију, буде ми лакше.
Јана Бркушанин: Када се нађе погодно место и створи навика за учење, није тешко.
Имаш ли подршку у Дому?
Марко Стиковић: Ту су старији домци, васпитачи, моји вршњаци, цимери, а родитељи су далеко само један телефонски позив, ако ми затреба савет.
Јана Бркушанин: Имам подршку пријатеља. Ученице четвртог разреда биле су нам подршка да
пребродимо проблеме и недоумице које су пратиле почетак домског живота.
Филип Радовић: Имам доста другова из одељења
који живе у Дому, они су ми највећа подршка.
Предности и мане домског живота?
Анђела Ђокић: У дому стичемо нова пријатељства
и стално смо у комуникацији са људима, то су
предности. Највеће мана је што некад због буке
не можеш да заспиш.
Борисав Јовановић: Предности дома су – одлично друштво, добра храна, а и школа ми је близу Дома.
Катарина Ђокић: Храна је одлична, ако ти је потребна помоћ увек има неко да ти помогне, имамо и васпитаче који воде разговоре са нама и кон-
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тролишу нас као родитељи. Мане домског животу су – велики број деце у соби и заједничко купатило, а девојке не штеде воду па је више хладна него топла.
Јована Младеновић: Ако не разумем неки задатак,
увек има неко ко може да ми помогне.
Филип Радовић: Велика предност је то што не морамо да размишљамо о храни и смештају. Огромна мана је учење у великом колективу и мања
слобода излажења.
Марко Јечменица: Предност је што увек имам са
ким да поразговарам и затражим савет, а мана је
што је понекад галама.
Анђела Лугић: Дом је близу моје школе, не губим
време на путовање, у дому се осамостаљујем- то
су све предности, а мане су – бука, лош интернет и хигијена.
Марко Стиковић: Предности дома су: становање у
топлом, добра храна, стручни кадар и могућност
развијања својих талената у домским секцијама.
Мане су – гашење струје после повечерја, слаб
интернет и ограничавање излазака до 2200.
Никола Марковић: Предности су – избалансирана исхрана, правилно распоређено време, сигурност (делимична) и друштво, а лоша страна домског живота је – носталгија, слаба концентрација
и мањак приватности.
Миодраг Ковачевић: Предност је стицање пријатељстава за цео живот, а мане – хладна вода и
ограничен излазак у град.
Да ли би волео да живиш у Чачку?
Миодраг Ковачевић: Наравно да бих волео када бих
имао посао за који бих био квалификован.
Никола Марковић: Не, није мој тип града и нема
оно што ми треба.
Марко Стиковић: Чачак је леп град, има добре клубове у којима често наступају рок групе, али ја
бих више волео да живим у Београду и Новом
Саду.
Јана Бркушанин: Мењају се мишљења, за време
хладних и суморних дана не бих волела, а лети
када град живи, волела бих да будем овде.
Анђела Лугић: Тренутно највише времена проводим у Чачку, лепо ми је, свиђа ми се град. За будућност – нисам сигурна.
Филип Радовић: Не бих волео, моји циљеви су нешто већи.
Лена Лазић: Чачак ми се свидео, драго ми је што
овде идем у школу.
Катарина Ђокић: Када бих морала да бирам град у
коме бих живела, то би био Чачак.
Анкету спровео:
Марко Јечменица

ДОМАЦ
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Сусре� бивших
�омаца

Мес�о сусре�а – ДОМ

Ј

убиларна генерацијска
окупљања везују се углавном за школу, а дешавају се обично на сваких пет
година. Бивши матуранти тада
се окупљају у школи, а дружење
настављају у неком ресторану. Један неуобичајен сусрет по први
пут се десио ове године, 25. марта,
када су се у нашем Дому окупили бивши домци различитих генерација, у жељи да оживе један
од најважнијих периода у свом
животу.
Организатори овог скупа су
Немања Потпарић и Александар Мојовић. Идеја се родила још заинтересованим домцима да се
прошле године, крајње спонта- пријаве за скуп и успели су да све
но, приликом дружења у кафани, организују на време.
док су се бивши цимери присећаБивши домци окупили су се
ли дана које су провели у дому. Та у домској сали, где је за њих био
идеја се из више разлога прошле приређен коктел, а дружење се
године није остварила, али Не- затим наставило у ресторану
мања и Александар нису одустали „Палма”. Било је то заиста незабоод своје намере, преко друштве- равно вече. Надамо се да ће овакних мрежа упутили су позив свим ви сусрети прерасти у традицију.

Сања Белић:

M

Дом – у срцу заувек

ала наранџаста зграда краси Учитељску улицу надомак центра Чачка. Када је
угледам из парка, и дан данас, срце
ми заигра, нека невидљива сила ме
вуче ка њој. Ту увек радо свратим.
Дивне и безбрижне године, кључне
у мом одрастању и васпитању, провела сам у тој згради. Када је требало да се уселим у дом, била сам
револтирана том очевом одлуком,
мислила сам да ће ми те четири године бити као вечност, имала сам
утисак да долазим у дом за незбринуту децу, тако сам га у шали и звала. А да сам сада пред истом одлуком, трчећи бих похитала у дом! Колико сам на почетку бежала од њега,
толико ми је на растанку са домом
било тешко, у мени се све сламамло,
нисам могла да погледам иза себе и
да се поздравим са мени најдражим
домцима. Срећна сам што сам све то
прошла, што сам била део једне ве-

лике породице, што
носим из тог места
најлепше успомене и
дивна пријатељства,
што сам научила да
будем јака и стабилна личност, одговорна и пожртвована, да слушам и разумем друге,
да дајући подршку другом осетим
задовољство. Васпитачи су одиграли значајну улогу и хвала им. Свака граница коју су поставили уместо мене, научила ме је да и сама исте
не прелазим сада. Прво питање које
сам поставила чувару када сам крочила у студентски дом било је: „До
када треба да се вратим?” Чувар се
насмејао и одговорио да, што се
њега тиче, могу да останем до кад
год хоћу. Била сам затечена одговором и временом схватила да ми сва
та слобода не представља никакво
задовољство и да бих је радо мењала за једно вече у Дому ученика.

Бивши домци на окупу у Дому

Немања
Потпарић:

Наша
�ру�а
кућа

З

а нас је Дом представљао другу кућу, једну
велику породицу, време које смо овде провели не
може се исказати речима. Сви
смо ишли у различите школе,
али за све нас дом је био једна велика школа живота коју
смо такође успешно завршили
уз помоћ наших васпитача и
свих запослених у Дому. После
завршене средње школе свако
је отишао на своју страну, са
некима смо остали у контакту, са некима не. Прошло је пуних 7 година откако смо Александар и ја завршили школу и
иселили се из Дома. Помислили смо како би било сјајно да
се окупимо и подсетимо лепих
дана проведених у дому. Позив смо упутили свим некадашњим домцима, нисмо се
базирали само на нашу генерацију, како би свако ко жели
имао прилику да дође и сретне
своје цимере и другаре.
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Како им је
на факул�е�у

ДОМАЦ

У�орнос� и ра� увек се ис�ла�е

Н

икола Видаковић (прва година Електротехничког факултета у Београду): Уписао сам
Електротехнички факултет и након ових неколико месеци студирања могу да кажем да сам прилично задовољан избором. Истина је да је овај факултет један од тежих, али ја то не посматрам као препреку, већ као изазов да извучем најбоље из себе. Начин
рада и знање које сам за овако кратко време стекао
превазишли су моја очекивања и још више пробудили у мени љубав и интересовање према науци. Што се
тиче резултата, могу да кажем да сам се још једном уверио да се упорност и рад увек исплати. Упркос бројним обавезама, има времена и за друге сегменте студентског живота, за које Београд пружа безброј могућности. Сада када је најтежи период прошао, надам се
да ћу успети да откријем све њихове чари.

A

ндријана Белић (Пољопривредни факултет
– смер агроекономија): Из ушушканог гнезда у коме смо се годинама дружили, из лагодног домског живота у који смо се лепо уклопили, одједном је требало отићи у нови свет. Доласком на факултет, отворили су нам се нови хоризонти. Схватила сам
да студирање не подразумева само факултет, већ још
много битних животних лекција, требало је снаћи се и
изборити у маси људи са истим циљем. Очекивања која
сам имала при доласку на факултет су донекле испуњена, надам се да ће се до краја студија у потпуности остварити. Немам замерке, у нашим годинама ретко шта
би требало да нам смета и да нас оптерећује. Саветовала бих свим домцима да никако не пропусте да доживе чари студентског живота, али и да се причувају искушења и не дозволе да их занесу светла великог града.

M

агда Миликић: При одабиру студија треба се
водити искључиво својим афинитетима. Размислите шта је оно чиме бисте могли да се бавите свакодневно, исцрпно и подробно, а да не осетите
да је то обавеза, већ – чисто уживање. Након завршене Економске школе у Чачку – која, истина, није много захтевна, па ми је допуштала да читам, гледам филмове, истражујем различите музичке жанрове – да
истражујем културу – уписала сам српску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Студије
књижевности нису догматске – нећете добити књигу
из које ћете учити, већ листу са литературом коју треба да проучите. Овај начин учења подстиче критичку мисао, стваралачки однос према предмету, независност у мишљењу, а управо на овим постулатима треба да се гради образовање. Студије трају четири године и то, наравно, није ни изблиза довољно времена
за бављење неком облашћу, а посебно не књижевношћу. Образовање не сме да се оконча након дипломског рада. На студијској групи коју похађам, ја продубљујем и додатно усмеравам своја интересовања, укратко – градим свој хабитус. То и јесте смисао студија.

Оно чиме се бавите постаје полако део вас. Учење јесте
у средишту студентских дана, али оно не може да буде
успешно, целовито, па ни ефикасно без дружења, динамике, догађајности. Важно је направити добар план
учења и њега се доследно држати. Само се након концентрисаног, вишесатног учења може отићи у шетњу
– без гриже савести.

Н

икола Перовић: Упис факултета је веома битна одлука, коју треба донети у скалду са залагањем које уложиш у школовање. Искрено, задовољан сам, напорно јесте, али то је за очекиване на високом образовању. Тренутно сам апсолвент
на Грађевинском факултету у Београду. Надам се да
ћу до изласка следећег Домца бити дипломирани инжењер и студент мастер студија. Мој савет домцима је
да уче, усавршавају се и дефинишу где виде себе, чиме
желе да се баве. И пре свега, матуранти, искористите
тих последњих пар месеци у одличној атмосфери једног од најбољих домова. Схватићете шта вам причам
када за ову рубрику буде писао један од вас.

Б

ојан Равић: Полагао сам пријемни на више
факултета који имају везе са програмирањем
и уписао ПМФ у Новом Саду. У средњој школи сам имао предмете које сам добио на факултету,
тако да почетак није био тежак. Свако ко воли и има
жељу да учи, треба да упише ПМФ у Новом Саду, доста ће научити, али треба да зна да ће имати много матетатике.

С

аша Радојевић: Уписао сам психологију на
Филозофском факултету, то је било једино
што сам желео да студирам, па нема потребе да наглашавам моје одушевљење када сам сазнао
да сам успео у томе. Предавања трају током целог дана
и онда то мало преосталог времена треба искористити за учење. У почетку то није деловало охрабрујуће.
Већ другу годину сам у дому. Кад стигнеш у студентски дом, суочиш се са тим да никог није брига за тебе,
за све си само још један обичан студент, бруцош. Ту
сам се радо присетио неких васпитача из средњошколског дома и искрене бриге појединих када би искрсао какав проблем.

Д

ијана Маринковић (Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји): Уписала
сам факултет који сам желела и веома сам задовољна. Школа је нова, кабинети солидно опремљени. На почетку студија имате велике амбиције и велика очекивања, касније она буду другачија. Добро сам
се уклопила, овде има студената са свих страна, међу
њима много другара из Чачка. Све у свему, рекла бих
својим домским другарима да упишу ову школу, ако
неко има амбиције да ради у иностранству ова школа
је за то погодна, јер има акредитацију.

ДОМАЦ
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Са лица мес�а

Концер� �ру�е
РАДИОАКТИВ

Г

рупа „Radioactive” основана је у јануару 2016.
године, али су се чланови смењивали, тако да је данас из
прве поставе у групи остао један
члан, Коста Петровић (соло гитара). Поред њега, у групи су: Дарко Панић (вокал), Ђорђе Симовић (ритам гитара), Богдан Павловић (бас гитара) и Марко Недељковић (бубањ). Од почетка
свирају хардрок, а узори су им :
Slash, Sid Vicious, Dave Lombardo,
Miles Davis… Поред хардрока, у
слободно време слушају прогресивни рок, џез, страни и домаћи
панк и блуз. Своје дуге косе негују
шампоном од брезе.
Од досадашњих наступа издвајају учешће на прошлогодишњој Гитаријади у Чачку. У
плану су веће свирке у Пожеги и
Горњем Милановцу, а концерт у
Дому ученика, 25. јануара 2017, за

групу је веома значајан, јер преставља неку врсту новог почетка.
И поред проблема са разгласом,
концертом су веома задовољни.
Публика је имала прилику да чује
обраде хардрок хитова, између
остaлих и „Paradise city”, у којој
су дали све од себе, али и две ауторске песме – „Fear of losing you”
и „Tonight we own this town”. Песме су љубавне и филозофске. Aутор текста је певач, Дарко Панић,
док музику потписују сви чланови бенда. У плану је снимање албума до краја године, а на њему
ће се наћи и ове две нумере. Тренутно су фокусирани на конкурс
за Бунт рок фестивал, који ће се
одржати крајем фебруара у Београду. Препоручујемо вам да посетите њихову страницу на Фејсбуку.

П

Концер� Немање
Ра�уловића
у Чачку

П

и другим средствима у сврху хумора, кроз који, на махове, провејава горчина и туга. Представа
је изузетно захтевна за извођење,
није лако одржати пажњу публике, с обзиром на то да траје више
од два сата и да је све време глумац
сам на сцени. То је уједно и главна
замерка овом иначе духовито написаном тексту. Да је краћа, представа би само добила на динамици и била би ефектнија. Иначе,
прича је успешно заокружена, из
позиције несхваћеног адолесцента
главни актер постаје родитељ и добија прилику да сагледа читав животни циклус. Својим глумачким
умећем, Весна Пећанац је оставила
снажан утисак на публику.

осле дугог и напорног
преговарања са Немањом Радуловићем,
нашим најпознатијим виолинистом, чачански Дом културе је успео да организује његов
наступ у Чачку. Тај спектакуларни догађај је био 5. фебруара 2017. Пред више од 680 гледалаца, Немања је ушетао на
бину у свом препознатљивом
стилу. Најпре је наступио у
пратњи клавира и виолончела,
а у другом делу концерта у пратњи оркестра „Дабл Сенс” у пуном саставу.
Више од сат и по времена
својим невероватним умећем
на виолини држао је у заносу
чачанску публику, која је знала
да упути аплауз и када је требало, али и када то није било потребно. Након завршетка регуларног дела концерта уследила
су три сјајна биса, а након концерта многобројни обожаваоци су имали прилику да се фотографишу са Радуловићем и
да са њим прозборе покоју реч.

Игор Топаловић

Игор Топаловић

Марко Стиковић, први разред

„О, како �иван �ан!” у Дому
оследњег дана новембра
2016. године на сцени нашег Дома наступила је позната глумица, Весна Пећанац са
представом „О, како диван дан!”.
Весна Пећанац је позната по
улогама у филмовима „Смрт господина Голуже”, „Лепота порока”,
„У име народа” које је режирао
њен покојни супруг, Живко Николић. Своје најзначајније улоге у
позоришту остварила је на сцени
„Атељеа 212”. Представу „О, како
диван дан!” је сама написала и одиграла 1800 пута, што је својеврсни
феномен.
Ова монокомедија, како ју је
ауторка назвала, говори о односу родитеља и деце, о одрастању
и тешкоћама које га прате. Ауторка се служи иронијом, градацијом

Игор са Немањом Радуловићем
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Путопис

До Охри�а и наза�

К

рај школске године се ближи, треба поправити лоше оцене, а моје друштво и ја смо и
даље неозбиљни када је учење у питању. Све
нам је занимљије, а нарочито сарадња са Канцеларијом за младе у Чачку. Ту смо Чорбец, мој најбољи
друг, и ја сазнали за међународни семинар Art for
advocasy који се одржава у Охриду.
Погледали смо о чему се ради и били задовољни
понудом. Послали смо наше биографије и пријавили се за камп. После дугог чекања добили смо одговор и сазнали да смо примљени.
Покушао сам да објасним родитељима о
чему се ради, али безуспешно, јер ни
сам нисам био сигуран о чему је
реч. Рекао сам им да је у питању међународни камп о
уметности, а главни аргумент ми је био да је
све плаћено, па чак и
карта. Родитељи су
се мало премишљали, али су ме, наравно, пустили.
Крећемо за Охрид. По договору у
Нишу се налазимо са преосталим
Србима који учествују на семинару. Упознајемо се, а
ја све више страхујем
због свог енглеског, који
није баш сјајан, а на семинару ће ми бити неопходан. Немам појма шта ме
чека.
Најзад стижемо у хотел на самој
обали прелепог језера. Распакујемо своје ствари и излазимо да се упознамо са друштвом. Учесници кампа су стигли из десет земаља, углавном
балканских.
Прво вече, после обиласка прелепог Охрида,
провели смо у једном пабу са Хрватицама. Уз пиће,
причали смо о свему, али се на крају разговор свео
на политику, сагледану из нашег угла. Наравно без
било каквих тензија. Дошли смо да се дружимо.
Следећег дана почела су предавања. Испоставило се да је мој страх од непознавања енглеског језика
био оправдан, али ми је након предавања, лакнуло.
Рекао сам себи да ћу се трудити и да је ово прилика

да што више научим. Полако, из дана у дан улазио
сам у штос, сналазио сам се све боље.
Упознао сам три згодне и помало откачене девојке из Албаније, Клаудију, Ину и Иленију. Био је то
мој први сусрет са Албанцима о којима сам, морам
признати, имао много предрасуда. Ина је студенткиња из Тиране, родом из једног села са друге стране Охридског језера. Када сам јој рекао одакле сам
и позвао је у Гучу, на Сабор трубача, одговорила ми
је да не би смела да дође, било би је страх. Све сам
то одлично разумео, јер ни ја, из истих разлога, не
бих баш смео да идем у Албанију. Сложили
смо се да је пропаганда учинила своје.
Дани су пролазили, упознавали смо се, слушали предавања на тему стрипа, графита и људских права.
Наравно купали смо
се у језеру скоро сваког дана, а увече се
дружили. Није се
десио ниједан проблем, иако су многе нације у релативно скоријој истирији биле на сукобљеним странама. Чорбец и ја смо
се највише дружили
са Албанкама, Црногоркама, домаћинима,
Македонцима, и Србима. Морале су се издвојити групице, није било могуће да свих 60 учесника увек
буде заједно.
Последњег дана семинара смо излагали наше групне радове. Нас четворо у групи осмислило је стрип, чији се главни јунак звао
Trumpetman (Trumpet – на енглеском значи труба.
Његово главно оружје је била труба којом је он успостављао мир.
Ближио се и растанак. За кратко време доживели
смо много лепих тренутака и упознали многе људе,
различитих вера и националности. Срећом друштвене мреже су нам свима доступне, па сам веома
често у контакту са својим новим пријатељима. Надам се да ћемо се негде поново срести.
Игор Топаловић
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Никола Марковић: РИБОЛОВ

Први �у� с оцем на �ецање
Да ли можеш са нама да поделиш

једну риболовачку причу?

Једном сам пецао са оцем. За моју
удицу се закачила змија која је претходно пливала по површини воде.
Када сам извадио змију, окренуо сам
главу у супротном правцу, погледао у
оца, не знајући за нежељени улов. Зачуо сам врисак свог оца, коме је змија
стајала на шеширу. Наравно, змију сам
вратио у језеро.
Коме би препоручио да се бави

риболовом?

Риболов је најбољи начин да опустите ум и тело, побегнете од свакодневних брига и пронађете мир у природи. Риболовом може да се бави свако без обзира на старосно доба и пол.
Најбитнија је воља.
Лена Лазић, први разред

Никола Марковић

Милош Јевтовић: ПРОГРАМИРАЊЕ

Уз хоби �о �рофесије

М

Милош Јевтовић

илош је ученик другог разреда техничке школе у Чачку, смер информационе
технологије. У седмом разреду основне школе, на часовима информатике, заинтересовао се за програмирање. Тада су користили програмски језик visual basic који омогућава прављење графичких апликација, помоћу
кога је направио прву једноставну видео игру –
Лавиринт. Подухват на коме тренутно Милош
ради је видео игра Ninja Throne. Циљ игре је да
водите свог Нинџу кроз различите ситуације
и мисије, а игра се помоћу две валуте, токена и
злата. Милош је један од чланова међународног
тима који је осмислио игру, а задужен је за веб страницу и позадински део игре.
За анимацију је задужен Давит из Грузије, Тан из Малезије компонује музику и
звучне ефекте, Николај из Албаније промовише игру на друштвеним мрежама,
а Арнолд из Индонезије, заједно са мном, ради на позадинском програмирању.
Осим креирања видео игри, Милош се бави и веб програмирањем и веб дизајном.
За сада је програмирање Милошев хоби од кога повремено може да заради
џепарац, а нада се да ће једног дана овај хоби постати његова професија.
Марко Јечменица

Милош Ћировић

Р

иболовом се бави од своје
треће године. Сећа се дана
када је први пут са оцем отишао на пецање. Мајка је спаковала
нешто за клопу, ушли су у ауто и отишли на језеро. Чим је забацио удицу, знао је да ће пецање бити његов
омиљени хоби. Иако је штап био три
пута дужи од њега, успео је да упеца
своју прву рибу.

Милош Ћировић: ЛОВ

Зов �риро�е

М

илош Ћировић је од
пре две године члан
Ловачког удружења
„Чемерница” из Ивањице. Он
се за сада ловом бави рекреативно, а тек кад напуни 17 година, добиће ловачку дозволу.
Уколико нисте члан неког ловачког удружења, немогуће је
бавити се овим хобијем. У првом разреду основне школе са
оцем је први пут отишао у лов.
Тада се још плашио пушке, али
убрзо је заволео оружје. Лов
свакако није безопасан, нарочито уколико су временски услови лоши или уколико су ловци неопрезни и неодговорни. У лов се иде обично викендом и устаје се у цик зоре, али
Милошу то не пада тешко, јер
много воли дружење у природи са људима различитих генерација.
Овој хоби је веома захтеван
и скуп. Они који се не баве ловом, не знају да се ловци брину
о природи, о ловиштима, да су
у обавези да прихрањују дивље
животиње, да им није у интересу да истребе животиње из свог
природног окружења. Дешава
се да се ловци врате из лова без
иједне ловине, али то и није
најважније. У малим местима, која не нуде много културних и забавних садржаја, лов
представља идеалну прилику
за дружење у природи.
Марко Јечменица
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Игор Топаловић: НОВИНАРСТВО
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Збо� Домца ћу у�иса�и новинарс�во

М

ного мишљења човек промени за четири године,
што је и нормално, јер
постоји она народна „само магарац и глуп човек не мењају мишљење”. Сећам се када сам у првом разреду дао интервју за Домац, тада сам био млади голман у
ФК Борцу. Био сам сигуран да ћу
цео живот провести између статива и хватати лопте. Мало касније сам чврсто желео да упишем
војну академију и носим униформу. Узгред, јер сам волео да читам, почео сам да пишем за Домац, ништа претерано, мало више
на наговор васпитача Братислава.
Било ми је све занимљивије да пишем, пратим дешавања, почео сам
да читам новине, уз другаре са новинарске секције сам и више књига почео да читам. Касније сам

Игор Топаловић

почео да пишем и за школски
лист и само су се низали сајтови,
портали, блогови. У међувремену чврсто сам одлучио да упишем
новинарство на ФПН-у.
Главни кривац, за моју љубав
према новинарсту је Домац. Ни-

сам ја онај напаљени клинац који
гледа серију, па одлучи да упише
војну академију или се не информише о будућој професији. Знам
ја да домски лист не може да буде
оличење те професије. Једноставно, Домац посматрам као грудвицу која је бачена низ брдо и правила све већу грудву, а потом и
велику округлу масу снега. Доста сам се ја и распитао о новинарству, упознао доста новинара, многи ме одвлаче од те професије, али ја не одустајем. Како
се ближи пријемни све више радим и све боље се спремам, како
бих уписао факултет.
Надам се да ће наш лист, можда скроман али лист са великим
духом, пробудити и у некоме од
будућих генерација љубав према
новинарству.

Марко Јечменица: УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

Оком објек�ива

Ж

ивимо у свету дигитал- тографије сам слао на разне конних технологија где нам курсе. Велику подршку имао сам
је све на дохват руке и од своје професорке ликовног из
где нас од многих ствари дели Основне школе у Слатини, Леле
само један клик. У том свету вео- Томашевић, којој сам веома захма битно место заузима дигитал- валан. Мој највећи успех досана фотографија. Неко се њом бави да је треће место на Конкурсу за
због зараде, неко из задовољства, најбољу дигиталну фотографију у
професионално или аматерски. организацији Градске библиотеке
Постоји више врста фотографија „Владислав Петковић Дис” из Чач– уметничка, репортажна, научна, ка. За мене је то био доказ да за
комерцијална и др.
бављење фотографијом није неоИз тежње да забележим сва- пходна професионална опрема,
ки занимљив и непоновљив мо- јер је управо та фотографија наменат, родила се у мени љубав прављена мобилним телефоном.
према уметничкој фотографији. Наставићу да се бавим овим хоКадрове бирам међу оним ства- бијем, да пратим рад многих форима које не виде баш сви, на које тографа, професионалаца и ама
многи не обраћају пажњу. Пошто тера, и да на тај начин учим нешсам такмичарског духа, своје фо- то ново.

Награђена фотографија
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Хули�ани с�о�!

С

ве је више маминих синова
који су пуни себе. Тек што
су започели рад на својој
едукацији, већ мисле да су најпаметнији и све би урадили да буду
популарни у друштву. Ако обуку
дрес свога тима и вичу градом, мисле да су прави навијачи. После пораза свог тима ломе излоге, уништавају фасаде графитима и што је најгоре туку људе. Свакодневно чујемо
да је је неко претучен од стране хулигана само због тога што је различит. А зашто некога терати да буде
нешто што није?
Хулигани су бахати и размажени јер их нико није учио да је срећа
имати оно што волиш и да треба волети и чувати оно што имаш.
Невена Јечменић

На�рави�е
свој бло�!

И

мати блог и бити блогер у
Србији за многе има пежоративно значење. Данас свако може да покрене свој блог преко
многих сајтова, то су углавном девојке које немају појма шта је школа,
али зато носе скупу гардеробу и миришу на високо брендиране парфеме, које рекламирају на својим блоговима. Упркос тој чињеници, ја сам
не тако давно покренуо блог са једним пријатељем. Одлучили смо да
обрађујемо теме из историје, књижевности, филозофије и културе, да
бисмо доказали да реч „блогер” не
мора имати негативну конотацију.
За веома кратко време смо успели
да направимо одличну причу којој
су се прикључили, и својим текстом
допринели, многи сарадници.
Зато, свако ко жели да искаже
свој став или напише нешто што он
мисли да је паметно, може то да учини на свом блогу! Ми смо доказали
да је то могуће!
Игор Топаловић

Љу�и, бу�и�е љу�и!

Љ

удима је его постао већи
и од тела, све је више
оних који се представљају као узвишени и моћни,
иако ни у једном сегменту нису
стигли ни близу врха. Нема никога да их спусти на земљу. Изгледа да се то преноси са генерације на генерацију. Новопечене мајке од улоге маме праве занимање, као да пре њих
маме нису ни постојале. Од таквих мајки добијамо размажену децу која су пуна себе. Мајке су срећне што им удовољавају и што њихова деца имају
све, не размишљајући о суровости живота, о томе да ће сутра
њихова деца наићи на препреку
коју неће умети да превазиђу. Та
деца израстају у људе који о себи
мисле да су препаметни, прелепи и предобри, а због таквих сви
заједно падамо све ниже. Такви
људи не бирају средства у намери
да што лакше и што брже стигну
до циља. Они схватају да је данас
најбитније имати везу. Некада је
био потребан труд да би се завршио факултет и добила диплома, а данас је све више купљених

Најбоља четвртакиња и најбољи првак

диплома. Када је реч о медицини, таква диплома може бити узрок смрти, као што је то недавно био случај са осмогодишњим
дечаком из Лознице који је умро
након прелома руке.
Превише је данас умишљених
људи без свести о моралу. Наше
генерације то морају схватити и
под хитно нешто променити.
Невена Јечменић

Ос�ави�е ци�аре�е!

П

ушење је, нажалост, постала свакодневна појава.
Пушачи свесно нарушавају своје здравље, па и здравље
своје околине, не мислећи на последице ове лоше навике. Многи пушачи, и поред добре воље,
не могу да оставе цигарете, што
је знак да је дошло до зависности.
Најстрашније је то што међу пушачима има много малолетника.
И поред многобројних апела, предавања о штетности дувана, мла-

ди, под утицајем лошег друштва,
постају пушачи и трују свој организам. Поготово је ружно и некако нелогично када под утицај лошег друштва подлегну ученици
медицинских школа, они који планирају да се баве здрављем нације.
Пронађите начин да оставите цигарете, потражите подршку
стручњака! То није немогуће, важно је само бити упоран у својој
одлуци.
Лена Лазић
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О�акле си, селе?

Т

опоними (грч, топос – место) су властита имена насељених места и физичко-географских објеката – планина, река, мора и др.
Да ли смо се некад запитали зашто се неко село баш тако зове и
какве се тајне крију иза назива места у којима смо се родили, суседних места, планина, река, планина, планинских врхова? Поједини топоними су
нам јасни и без објашњења, али постоје и они који су потпуно загонетни.
Позабавили смо се називима места из којих стижу наши домци, а овде нас
има из разних крајева Србије.
РИБЕШ – Село је добило назив
по реци Рибеш која кроз њега протиче. У реци је накада било доста
рибе коју су мештани ловили и тако
прехрањивали своје породице. (Никола Марковић)
ОПАЉЕНИК – Током ратова
село је више пута спаљивано, али је,
упркос свему, опстало. (Милица Радосављевић)
СЛАТИНА – Вук Караџић каже
да су многа села добила име слатина
по„земљишту где извире или пишти
слана и накисела вода”. У близини је
и Слатинска Бања са извором лековите минералне воде. (Марко Јечменица)
ЂУРАШИЋИ – Село је добило
назив по првом становнику, Ђуру,
који се ту доселио у 15. веку, бежећи
од Турака. (Јована Пејатовић)
ЦРКВЕНИ ТОЦИ – Ту су се производила кола – тоцила и подигнута је и прва црква у крају. (Милица
Радосављевић)
ПОБИЈЕНИК – У другом светском рату овде је побијено 22 сеља-

на од стране немачких окупатора.
(Јована Пејатовић)
МУЧАЊ – По народном предању, Свети Сава се много намучио док је изашао на ову планину и
тако је настао назив планине: Мучањ. (Милица Пантовић)
ДУБЉЕ – Према предању да би
опстао и заштитио се, народ је залазио све дубље у шуму коју је крчио и
ту се настанио. Тако је село добило
име Дубље. (Невена Јечменић)
ЛАЗАЦ – Именица „лаз” значи
пашњак, па је према њој село добило назив, због многобројних пашњака. То је планинско село са пуно
пашњака. (Јелена Стевановић)
ЛУЖНИЦЕ: Село Лужнице,
у централној Шумадији, добило
је име по врсти храста – лужњак.
(Лена Лазић)
БЕЛУШИЋ: Верује се да је ово
село добило име по једном од првих
житеља који је имао беле уши. (Ирена Ђорђевић)
ТРНАВА (На овом простору је
било много врзина и трња, па због

Чувари традиције

тога Турци нису могли да прођу
кроз село. (Анђела Радивојевић)
ПУСТОПОЉЕ – Село је добило
име по томе што су људи одавде бежали због Турака, па је дуго било
ненасељено. (Данијела Луковић)
КРВАВ КАМЕН – По предању на
овом месту је убијена девојка и од
тада је ту потекла вода која није за
пиће, јер је од ње умрло много људи.
(Рада Новитовић)
КРАГУЈЕВАЦ: Град је добио име
по птици – крагуј. (Теодора Тодоровић)
КОШТУНИЋИ: Село је добило име по коштуњавом воћу које је
одувек успевало у овом крају. (Јелена Томовић)

Зверињак

„Зверињак” у Коштунићима

К

оштунићи су по много чему необично село.
Последњих година туризам у овом селу је у
процвату. Осим туристичко-рекреативног
центра „Момчило Чековић”, поред Чемернице, са хотелом, рестораном, плажом и спортским теренима, туристе овде очекује још једна атракција. То је мали зверињак у коме се могу видети неке од животињских врста које живе на територији Сувобора – коњи, магарци,
козе, гуске, патке и др. На самом улазу у зверињак постављена су три велика дрвена паноа са шематским
приказом свих животињских врста са овог подручја.
Зверињак је отворен 2015. године, а смештен је у шумарку поред пута, недалеко од центра села, где животиње имају доста простора да се слободно крећу у свом
природном окружењу.
Божидар Томовић, други разред
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Књи�е уз које о�рас�амо

М

илан Ружић до сада је објавио две књиге. Прва се зове
„Некад, неко, негде”, а друга
„Наше су само речи”. Завршио је Филолошки факултет у Београду, живи
у Лучанима, а ради у Гучи.
С обзиром на то да ће моје предлоге ишчитавати средњошколци,
даћу себи за право да препоручим
неколико књига које сам обожавао док сам похађао гимназију. Избор је, као што сви обично примете, веома чудан и ни једно једино
дело нема везе са оним другим, али
то и јесте средња школа, дакле, формирање укуса и сужавање распона
интересовања, при чему ово друго, код мене није успело ни до данашњег дана.
Иво Андрић – „Немири”

O

Милан Ружић, млади писац из Лучана у друштву познатих књижевника

ва књига Андрићевих стихова у прози ме је опседала током целог школовања. Бранимир Шћепановић –
смо ми тада, као деца без претера„Немире” и „Ex Ponto” сам читао „Уста пуна земље”
ног приступа интернету, упознасвакодневно. Одувек сам био задивали кроз литературу. Данас, ово
вљен како то он у својој патњи уме
ако бих некога заинтере- и сва остала Маркесова дела ме изда остане узвишен и нетакнут.
совао да прочита ово дело, нова одушевљавају у неком новом
само ћу рећи да протаго- светлу, јер порасло се, начитало се
Матија Бећковић –
ниста ове књиге иде у свој завичај и проумнило се.
„Ћераћемо се још”
да на миру умре, али како дође у
родни крај, он среће двојицу људи. Бруно Травен –
атијиним стиховима и Између њих нема размене речи, већ „Благо Сијера Мадре”
прозом (да, писао је и про- одмах почиње јурњава. Из главе у
зу) сам одушевљен још од главу, све је већи број људи који тог
оја тадашња фасцинација
малена. У родном селу мог оца, из- мученика јуре, а нити он зна зашовим делом је била беснад Пријепоља, говори се скоро па то им бежи, нити су они сигурни
крајна јер је прича која
исто онако како Матија пише. Сто- због чега га јуре. Хвала онима који се крије у корицама ове књиге, за
га, као основац, па и још млађи, су били заслужни за то што је овај мене лично, одувек представљаслушао сам и читао Матијине пе- роман био саставни део средњош- ла романизовани „Тамни вилајет”.
сме. Испрва због тога јер ми је било колске лектире.
Био сам убеђен да је дотични госзанимљиво што он пише како моја
подин Травен то украо из наших
баба говори, па онда због смешних Габријел Гарсија Маркес –
усмених предања. Наравно, дадосетки, до данас док се ти стихо- „Хроника најављене смрти”
нас у то не верујем у толикој мери.
ви схватају на један посебан начин,
Међутим, оно због чега сам додатно
па значе и говоре много више него
Маркесу сам одувек ми- био одушевљен овим делом јесте то
раније. Моја фасцинација његослио све најбоље и он ме што нико није сигуран ко је био човим делом расла је заједно са мном,
никада није разочарао сво- век који се потписивао као Б. Траа када смо постали пријатељи, тада јим писањем. Ово је први Маркесов вен. Многи сматрају да је у питању
сам приметио да сам и ја одрастао. роман који сам прочитао. Вероват- немачки глумац Рет Марут, али за
Међутим, ни сањао нисам да ће ме но ме је тад у њему одушевио заплет мене је тада мистерија била занитај седи чика из књига наговорити и мноштво слика. Наравно, удела је мљивија од истине.
да исте и сам почнем писати.
имала и потпуно нова култура коју
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После�ња ноћ у Минхену
„Хоћу!” — гласно сам узвикнуо псане зидове чуо сам шкрипу кревекада сам чуо идеју коју су имали моји та и периодичне вриске. То су били
другари за то вече. Ионако нам је то моји другари који су трошили својих
било последње вече у Минхену, пре тридесет евра.
сутрашњег лета назад за Србију.
Пошто је повукла неколико диПолако смо улазили у велику мова, дама је угасила своју цигарекућу и већ на прагу ме је запахнуо ту и кренула да устаје. Жена која је
страшан воњ зноја и јефтиног пар- зашла у пету деценију, поред ко зна
фема. Ходник је био обасјан крва- колико посла тога дана, није могла
во црвеном бојом, коју су емитова- баш брзо да устане из кревета. Био
ли фењери. Типичан јефтини бордел. је то процес. Окренула се ка витБило нас је
рини и извадитројица. Друг
ла вино. Сипала
га је у две чаше.
који је набадао
немачки договоНосила је чирио се са Мадам
пкасте чарапе и
и мени је приуску црну хаљипала соба у срену. Била је мало
дини за тридебуцкаста па је на
сет евра. Страх
све стране севаје почео да ме
ла њена позаобузима, имао
машна задњица.
сам утисак да
Пришла ми
пламичак ватре
је и пружила
облизује оквир
чашу. Дрхтавом
врата. Нога ми
руком сам узео
је била превише
вино и погледао
тешка, али сам
је право у очи.
ипак закорачио
Имала је поглед
унутра.
Знао
ђавола. Зенице
сам да је то соба
су ми се шириле
у којој раскидаод страха. Прумо ја и дечак у
жила је руку
мени.
и кренула да
Соба је била
ме мази прљамала. У огледавим прстима
Henri De Toulouse-Lautrec: бордел по лицу. Бујица
лу поред кревета видео сам упстраха је почела
лашеног дечака.
да јури све више
Дрвени кревет, видно лоше префар- по мом телу. Чуо се звук ломљења
бан у црно, био је застрт црвеном по- стакла. То сам ја, не контролишући
стељином од вештачке свиле. Собу је руку, испустио чашу. Погледао сам
осветљавала слабашна сијалица која у под, па у њу и брзином муње истрје висила на дугом лустеру. Смрдело чао из собе.
је. Светлост сијалице јасно је обасјаПрошао сам кроз ходник, отвовала тело жене која је лежала на кре- рио врата и изјурио на улицу. Ухвавету. Била је година моје мајке. Пу- тио сам први такси и вратио се у хошила је цигарету без филтера, која тел. Трчао сам све до собе. Улетео
је смрдела на јефтин дуван. Имала је сам, окренуо кључ од врата два пута
црну неуредну коврџаву косу. У соби и скочио на кревет. Заронио сам глаје било веома топло, па јој је шминка ву у јастук и мислио на моју пијалагано цурила низ лице. Пролазили нисткињу.
су сати у мојој глави. Кроз танке гиИгор Топаловић

Дом
Кад се звезда кида,
Не бацај поглед за њом,
Она не тражи твоје жеље –
Тражи дом.
Збуњена падом, у лет би,
Несташна и тужна.
Назад не може.
Напред где би?
Кроз сузе види свет,
Далека сазвежђу свом,
Плута у тами, чека
Судбоносни заокрет.
У том ковитлацу лудом
Спазиће ново сазвежђе,
Плануће, шапнуће: „Дом!”
И одмах затим зачуће:
„Ако се душа пролије,
Шта након тога остаје?
Ако се снови уморе,
Где надама су одаје?
Коме се још не умире,
Тај тражи нове ветрове,
У кога туга увире,
Нек гаји нове осмехе.
Све звезде нису увеле,
Дођи у наше окриље!”
Марија Миљуш,
бивши домац,
професор српског језика
и књижевности
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Да се не заборави

M

оја бака је оставила дубок
траг у мом животу . Научила ме је много чему, првенствено да волим све људе, чак и
оне лоше. Често смо причале. Увек
је прва знала све што ми се дешава
и кроз шта пролазим. Од када сам
била мала слушала сам приче о њеној младости и животу.
Моја бака је рођена у веома богатој породици, што јој је као девојчици било тешко да поднесе јер
је увек морала да пази како се понаша и шта ради. Живела је са мамом, татом и два брата. Она је као
најмлађа била миљеница и како
признаје, мало размажена. Била је
изузетно лепа. Дуга, црна, валовита
коса била је често сплетена у плетеницу како би јој дошли од изражаја
буцмасти, румени образи и прелепе, зелене очи.
У њеном селу је живео један момак који се звао Раде и који је био
мало старији од ње. Почели су да
се друже, виђају, он је писао песме и приче о њој, о она је била до
ушију заљубљена у њега. Могли су
да се виђају сваког дана јер су заједно ишли у школу. После неколико
месеци њихове везе бака је одлучила да каже свом оцу за свог момка. Није хтео ни да чује, јер је младић био много сиромашнији и у лошијем положају од њих. Забранио
им је да се виђају.
Једно вече су се опет састали и
договорили да заједно побегну. На
њихову несрећу чула их је бакина
мама и спречила ју је да побегне с
њим. Било јој је забрањено да прича са било ким и није смела да излази напоље осим једном дневно да
прошета и то у пратњи браће или
неког од послуге.
Једном док је тако шетела чула
је да се Радова породица сели, а да
је он отишао у војску. Тек тада јој
је било тешко, а још теже зато што
не може ни да се поздрави с њим.
У тим данима патње, мислила је
само о њему, једва да је нешто јела
и стално је плакала. Након неког

времена њен отац
јој је саопштио да
ће да је уда. Рекли су јој да је момак јако богат, да
има доста земље и
да бољу прилику
неће наћи. Бака је
знала да се не вреди опирати вољи
свог оца и колико
је могла прихватила је то. Упознала је свог будућег
мужа, мог деду
Миша. После неколико месеци су
Цртеж: Марко Јечменица
се венчали. Бака
је и даље патила
за дечком ког је морала да напус- бар мало утехе нашла. Замолила је
ти, али је на дан венчања успела маму и тату да она, по рођењу, да деда одглуми срећу. Након три годи- тету име. И ево, ја сада носим најлене родила се моја мама, а касније и
пше име на свету, не зато што је оно
тетка. Деда је почео да пије. Ретко много лепо, већ зато што за мене
је долазио кући, а и када дође, стал- има непроцењиву вредност. Највино је викао и малтретирао је баку и ше сада када моје баке више нема и
због ситнице. Много је патила. Чес- зато што мислим да је сада коначно
то је ноћу плакала и размишљала о срећна. Моје име је Рада.
Раду. О њему је чула само да се није
оженио и да ради у војсци.
Рада Новитовић, III разред
Баба и деда су били у браку двадесет шест година, све до
дедине смрти, вероватно
због алкохола. Мало после тога се тетка удала и
отишла, а мама и тата су
остали да живе са баком
да не би била сама. Мама
Чезнем, чедо моје, за златним временима
је затруднела и пред поКад се више волело, над огњиштем бдело,
рођај расправљали су о
За мајчином бригом и очевим речима
мом имену. У том тренутКоји су ми показали шта је вредело.
ку је дошла комшиница,
видно узнемирена. СаоЧезнем за старом кућом са доксатом,
пштила је баки да је ексСтарим миндерлуком и гвозденом пећи,
плодирало складиште
Чезнем за хармоником и правом песмом,
нафте и да је Раде погинуо.
За изгубљеним што више не могу стећи.
Стегло јој се срце и није
могла да дише. Кроз глаЧезнем за здрављем које се осипа,
ву јој је прошао цео живот,
У глави се преплићу успомена нити.
сва срећа коју је могла да
Чезнем за нечим чега више нема
има с њим, а њени родиИ више никад неће га ни бити.
тељи су је уништили. Тада
је загрлила маму како би
Лена Лазић, први разред

Док чезнем
за нечим че�а нема

22 страна

ДОМАЦ

Музичке с�ране

Хеви Ме�ал – ис�ина и �ре�расу�е

Х

еви-метал је правац музике
који се развио из хард-рока почетком 70-их година
двадесетог века. Група ‘Блек Сабат’,
била је зачетник овог правца, они
су пионирски загазили у тај простор ‘ђавоље музике’ како се и данас
она назива у необразованим круговима јавности која се информише већином преко таблоидних медија. Од тада, па до данас хеви метал се разгранао на више поджанрова који се међусобно драстично
и концептуално разликују, али сви
чине део једне велике и разноврсне
породице хеви метала.
За хеви метал и његове фанове
везују се многе предрасуде, и то да
су: прљави, да се не купају, да смрде, да су наркомани, секташи, атеисти, сатанисти, неверници, и још
штошта.
Хеви метал се од настанка па за
5 година, као зараза проширио на
остатак Британског острва, Европу,
САД и касније цео свет. Конзервативни кругови јавности нису с радошћу прихватили нови звук, првенствено црква, која је организовала протесте спаљивања хевиметал албума. Најпознатији такав
протест десио се 1982. у Аргентини када је католичка црква масовно
спаљивала плоче ‘Број звери’ групе
Ајрон Меден. На тај начин, уместо
да пониште значај хеви метала и да
га демонизују, црквени ауторитети
су, заправо, допринели популарности новог звука.
Хеви-метал као супкултура заснован је на принципу ‚уради сам‘,
а његови фанови једни друге доживљавају као припаднике једног
братства, једне велике породице.
Такође је каракстеристичан стил
облачења хеви метал фанова који
укључује „старке”, „мартинке” или
баскет патике, фармерке или панталоне, мајице са мотивима бендова и албума, џинс јакне и прслуке
са пришивачима и нитнама, кожне јакне, мараме, дуге косе, ланце
и шиљке.

Хеви метал „класика” – Metallica

На првим наступима хеви метал група у манчестерским баровима окупљало се пар десетина људи,
да би касније хеви метал прерастао
у покрет, а концерти били масовно
посећени. На сада затвореном аеродрому Тушино, 17. августа 1991. године у Москви пред 1.600.000 људи
наступили су Еј-Си / Ди-Си, Металика, Пантера, Мотли Кру и Квинзрајк.
У Србији хеви метал се развио
релативно рано. Тада је први страни хеви-метал бенд Ајрон Мејден
наступио као предгрупа Бијелом
Дугмету 6. септембра давне 1981. године на хиподрому у Београду.
У међувремену хеви метал се
развио и одомаћио у Србији те сада
имамо мноштво бендова од којих су
најпознатији Мортал Комбат и Надимач. Током године се у Србији
одржава више фестивала попут
Гитаријаде у Зајечару, Парк Фестивала у Ужицу, и свакако највеће
и најзначајније манифестације на
овим просторима, која увек привуче и неке стране рок звезде, Егзита.
Година 2017. је богата концертима, у
Београду су наступиле групе Сабатон и Мејхем, а очекују се концерти ужичког Смајлера и Рејнмејкера, као и рок метал бендова Бјесови и ДСТ (Друштво Скривених Талената)

За мене, који ту музику често слушам и свирам, она представља забаву, начин да изразим и каналишем своја осећања, често се и
текстови песама, (који иначе нису
вриштање, драње, скичање и остали неартикулисани крици) поклапају у неким деловима са мојим
мишљењима или су једноставно лепи, дирљиви, искрени, истинити, занимљиви. У текстовима
појединих група се јављају и политички мотиви , тачније бунт против ауторитета. Звук гитаре, баса
и бубњева није за свакога, али по
мом мишљењу нема инструмента
који лепше звучи од гитаре. Емоције на концертима су неописиве, то човек мора да доживи да би у
потпуности разумео. Једном речју,
хеви метал је отелотворење човекове жеље за слободом и идентификацијом. Иако тежи звук многима не
погодује и не свиђа им се, немојте
формирати мишљење без вашег
личног искуства, није лоше послушати нешто другачије за промену.
Хеви метал је вероватно најотпорнији правац музике, који се развија без стагнације већ скоро 50 година и сасвим сигурно ће опстати,
јер како каже велики МАНОВАР :
‘Тешки метал, или никакав метал!’
Марко Стиковић, први разред

ДОМАЦ

страна 23

Музичке с�ране

Саба�он у Бео�ра�у

Ч

им су ми се завршили часови, у петак увече, са неописивим усхићењем сео
сам у први аутобус за Београд и цео
викенд провео ишчекујући концерт. Понедељак који је изгледао вековима удаљен, коначно је стигао.
Иако је концерт почео у пола девет,
већ око шест сам кренуо из студентског центра Кошутњак ка Новом Београду, јер требало је нешто
појести и попити, на концерт се не
иде празног стомака, и заузети места што ближе бини.
Након растанка са сестром, нашао сам се са пријатељима пред
Белекспо центром где се концерт
одржавао. Најпре су наступили
Twilight Force, током њиховог получасовног наступа салом су одзвањали звуци power metal – а са епским
и фантастичним мотивима. Затим су публику дигле на ноге. Услесу на сцену ступили чланови гру- дили су хитови са новог албупе Accept, свирали су своје највеће ма – „Sparta”, „Shiroyama” и „Final
хитове: „Balls to the wall”, „Teutonic
solution” којом је Сабатон одао поterror” и „I ‚m a rebel”, током које шту жртвама холокауста. Током изсмо отворили шутку и три минута вођења песме „Primo victoria”, њипесме су протекла у трену.
ховог највећег хита, публика је била
Паузу од 10 минута смо иско- у трансу, у шутки је било око стористили да купимо мајице, беџе- тину људи. Одједном светла су се
ве и остале сувенире, и када смо угасила, чланови бенда, огрнути у
се вратили, на сцени су били попу- српске заставе, почели су да свирају
ларни „Шведски ратници”, како су „Last dying breath”, песму посвећеих фанови прозвали – група Саба- ну браниоцима Београда у Првом
тон. Свирку су започели мање поз- светском рату, коју је публика отнатим песмама, а затим су уследи- певала заједно са бендом.
ле нумере: „Blood of Bannockburn”,
Уз бацање палица и трзалица,
„Art of war” и „Night witches” које Сабатон се поклонио публици. Био

Лис�а 10 нај�о�уларнијих Хеви Ме�ал �есама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Enter Sandman – Metallica
Number of the Beast – Iron Maiden
Ace of Spades – Moto(O sa umlautom treba)rhead
Du Hast – Rammstein
Symphony Of Destruction – Megadeth
War Pigs – Black Sabbath
Roots Bloody Roots – Sepultura
Black Metal – Venom
Breaking The Law – Judas Priest
Raining Blood – Slayer

Сабатон у Београду

је то крај концерта који је надмашио сва моја очекивања.
Марко Стиковић, први разред

Last dying breath

(Последњи уздах)

Рат је почео, Кајзер је дошао
Дан ил‘ ноћ, гранате падају
Прегажени, али никада надмашени
од улице до улице, одбијају пораз
Војници српске војске
Држите главе уздигнуте
Прегажени, падате један по један
За Београд и Отаџбину
Војници, јунаци, гините за
своју земљу
Ваши животи су нестали,
обрисани су од стране ваше
команде
До последњег уздаха!
До последњег уздаха!
(Превод прве строфе песме
посвећене браниоцима Београда)
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Три �ачке
ДА САМ ЈА НЕКО...

...Учинила бих да људи умиру искључиво природном смрћу у дубокој старости... Спалио бих све
оружје света... Омогућила бих нашим младим школованим људима да остану у својој држави... Сакупио бих од сваког становника ове земље по један
динар и тај новац дао у хуманитарне сврхе... Увела бих међусмену у школама, да бисмо имали више
слободног времена... Повећао бих буџет за културу...
И даље бих био ја.
Домски мудријаши...

...Када петком имам четири часа... Сусрет са најдражим особама... Време проведено са родитељима...
Сунчан дан... Добра музика... Добра књига... Породица... Млађа сестра... Када за викенд одем кући и
заједно са породицом гледам неки филм... Домска
атмосфера... Друштво... Када добијем поклон, нарочито ако је то књига... Искрено насмејан човек...
Сунчан дан... Добра оцена у школи... Када професор
дели писмене задатке и када чујем: „Невена, 5!”, а затим се испостави да сам то заиста ја, а не она друга
Невена... Слаткиши и слободно време... Часови вожње... Викенд, спавање, храна, распуст... Спортско
дешавање... Топла вода у дому и чоколада... Људи
који ме окружују... Када пролазим улицом и када
ми се осмехне мало дете.

СЕБИ ЗАМЕРАМ...

...Што не учим више и што никада ништа не постижем... Што не знам да читам ноте... Понекад тврдоглавост и готово увек брзоплетост... Предрасуде о
људима које не познајем најбоље... Ништа, мени код
мене ништа не смета.
Домски мудријаши

Учи�ељска 8

УВЕК МЕ ОБРАДУЈЕ...

Учитељска 8, зграда подстанара,
Њена врата наше сећање отвара.
Учитељска 8, на вратима пише,
На старој адреси неких нема више.
У Учитљеској 8 можда ће бити тише,
Јер Цврки и Иси неће галамити више,
С њима Браца на факултет иде,
Да Београд све три виде.
Маја, Јеца, Јокси кренуће са њима,
Да направе буку у свим градовима.
Дом ће да их чека, кад оне ту сврате,
Кад пожеле стара сећања да врате.
Славица Стојковић, четврти разред

Како �а �рекра�и�е �оса�у
ДОСАДА је највећа дечја болест, постоји безброј начина да је спречимо, у зависности од склоности.Ево неколико наших предлога:
• Играјте фудбал!
• Прочитајте неку добру књигу!
• Изађите у природу!
• Погледајте неки добар филм!
• Пробајте да пробудите тату из дубоког сна,
дувањем у лице, гуркањем лактом у пределу рамена или дозињем његовог имена, али
– опрезно, морате знати где је граница његове толеранције!
• Играјте НЕ ЉУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ!
• Тражите да струја у Дому буде укључена
целе ноћи па вам неће бити досадно!
• Прекратите досаду спавањем, док вас васпитачица Олгица не пробуди.
Домски мудријаши

...и баскеташи
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Омиљени јунак из цр�ано� филма:

З

ашто нам се свиђају поједини јунаци из цртаних
филмова, шта њихове врлине и мане говоре о нама
самима? Да ли се подсвесно идентификујемо са
њима? Просудите сами на основу одговора наших домаца.
Игор: Џери – Занимљив, његов осмех никога не оставља равнодушним. Углавном победи и надмудри мачка Тома.
Невена Јечменић: Џери – Минијатуран је, а весео и сналажљив. Иако је у овом цртаном главна тема борба, он за
разлику од модерних цртаних, одише пријатељством и
љубављу.
Марко Јечменица: СУНЂЕР БОБ – Позитиван је, забаван и
смешан.
Марко Стиковић: Рафаело корњача – Он је антихерој
нашег детињства. Зелен је, мутиран, носи црвену траку.

Ни у чему није најбољи, саркастичан је. Вечити аутсајдер, он користи најмање убојито оружје од свих.
Никола Марковић: ЛИГЊОСЛАВ – Лигњослав не трпи глупирање, нерад, узнемиравање. Лигњослав је паметан.
Буди као Лигњослав.
Лена Лазић: Штрумф Шаљивко – Плав, смешан, мали,
има белу капу и чарапе, свим штрумфовима приређује
неслане шале у виду поклона, има чудан смисао за хумор.
Сања Ракоњац: Патрик Звезда – зато што је глуп и сви
му се смеју.
Милица Пантовић: Штрумфета – зато што сама у друштву
мушкараца држи све под контролом.
Данијела Луковић: Пикачу – зато што је мали и сладак.
Дарко Мракић: Наруто – у највећој тами он увек нађе трачак светлости. Иако је најслабији и одбачен од свих, он
се не предаје и увек се избори за свој циљ.
Јана Анђелковић: Сунђер Боб – сав ми је нешто сладак.

ДОМСКИ МУДРИЈАШИ

PRO ET CONTRA
ЗА

ПРОТИВ

ТЕЗА

Инат је несрећан занат.

Дарко: Тачно. Кад се заинатиш,
скочићеш са моста, само да буде
по твом.

Марко: Нетачно, инат је покретач
човечанства.

Ко брзо суди, брзо се и каје.

Дарко: Тачно, нарочито ако сте
домац са ограниченим буџетом и
последњу пару оставите у кладионици, а немате пара за „Јеленче”.

Марко: Углавном нетачно, осим ако
си сеоски фудбалски судија.

Не хватај се у коло, ако не
знаш играти.

Дарко: Тачно, можеш да се
саплетнеш и паднеш.

Марко: Први кораци су увек тешки,
али ако не пробаш – никада нећеш
стати на ноге.

Већа глава –
више главобоље.

Марко: Чим је натекла,
мора да боли.

Дарко: Ако већа глава удари мању
главу – кога ће више да заболи?

Боље џабе седети, него џабе
радити.

Марко: Тачно, боље стомак
од пива него грба од рада.

Дарко: Седење је нездраво. Боље је
џабе лежати него џабе радити.

Где је сова излегла сокола?!

Марко: У гнезду су била
кукавичја јаја.

Дарко: Кад је патка могла да роди
лабуда, што не би сова сокола?

Глава је старија од књиге.

Дарко: Слажем се под једним
условом: да ме више нико не тера
да читам књиге.

Марко: Зависи чија је глава и која
књига.

Човек је човеку вук.

Марко: Тачно, нарочито на ноћ
вештица.

Дарко: Нетачно, са вуком не можеш
играти шах и пити кафу.

Кад филозофирају Дарко и Марко, настаје ДАР/МАР.
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Домске урбане ле�ен�е
1. У соби број 20 налазе се мала врата која су увек закључана и нико не зна шта се крије иза њих. Једни тврде да је ту
складиште покварених рутера за интернет, други тврде да
су ту доспеле све изгубљене домске картице и кључеви од
домских ормарића, а они најбоље обавештени, одмахују
главом и уз осмех кажу да је то тајно складиште кромпира.
2. Повремено се у Дому чује чудно струјање и хучање кроз
цеви у сутеренском купатилу. Домци претпостављају да је
то тајни систем за пренос кромпира од тајног складишта
до кухиње.
3. Легенда каже да је кромпир стигао у дом пре открића Америке.
4. Сумња се да је чак и шунка која се служи за доручак направљена од посебне сорте кромпира.
5. Уколико у мрачно купатило уђеш са свећом, станеш испред
огледала и три пута кажеш: „Кромпир”, Невенка ће сутрадан спремити пире за ручак.
6. Прича се да руски произвоћачи вотке преговарају са домском управом око услова за куповину кромпира.
7. Прича се да ће „Витанова” у сарадњи са Домом избацити
на тржиште нов производ – Витанова са укусом кромпира, која ће се домцима служити за дезерт.
Домски ДАРМАР
(Дарко Мракић и Марко Стиковић)
ДОМСКИ БИСЕРИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Моја цимерка је терминатор, све је појела.
Заглавила ми се глава између кревета.
Сметају ми ови полукрузи.
Сада би био петак, а тек је један дан до среде.
И жене имају простату.
Ја да се свиђам неком попут себе, ја бих била са собом.
Дечко, да ли си ти воља за животом пошто те немам.
Нама за педагогију не требају пушкице, нама треба
снајпер.
Јурили ме кучики!
Ана и ја смо се смејали као мртваци.
Ја највише бисера имам у себи, а ти ме ниси убележила овде!
Леба носим, а жедан сам.
Ово је почетак. Шта је још дато у песми? – Крај.
Ко је писао „Горски вијенац”? – Карађорђе Петровић
Његош.
Нисам хтела да буде тако, па сам ћутала у себи.
Јелица је имала самопоуздања у Николу.
Кад се насмеје отвори уста до носа.
Тишина, да чујем ко прича!
Краљево се налази на реци Рибар.
Болесници морају да се збрину збрињавањем.
Не шкрипај с креветом!
Све што је лепо лети!
Сакупила: Рада Новитовић

Домска чио�а!
А – Анатомија – ноћна мора првака из Медицинске.
Б – Боли мозак од школе.
В – Веш машина – Најпотребнија ствар у дому
које наравно нема.
Г – Главобоља – где баш пред контролни из
математике!
Д – Дремање – Омиљена слободна активност
домаца.
Ђ – Ђубре – Стално мора да се баца.
Е – Елеганција нам је јача страна!
Ж – Журке – Ако волите народњаке на правом
сте месту.
З – Зима – Сви се тресу од зиме, а Шулц отвара прозоре.
И – Интернет – Уколико направиш три круга
		 око Дома, помолиш се Богу, усисаш собу,
пријавиш васпитачу оцене и уколико успеш да се прогураш до степеница, можда и ухватиш сигнал за домски Wi-Fi по
пристојној брзини.
Ј – Јабука – Просечан домац поједе 17 тона
овог воћа месечно.
К – Кромпир – А шта би друго?
Л – Лето – Сви му се надају а прође као сан.
Љ – Љубав – Ако је тражите, застаните код степеништа.
М – Мајмун – Најчешће дозивана животиња у
дому.
Н – Ноћ – Једино време када домци стварно
уче.
Њ – Њух – сви трче у кухињу кад нањуше пицу!
О – О, како диван дан! (А ја морам да учим!)
П – Парк – ТРЕЋЕ најпосећеније место у околини дома.
Р – Риба. И ако не постиш – ПОСТИЋЕШ!
С – Собо моја, распреми се!
Т – Тоалет – Кад ће тај курс за коришћење тоалета?
		Табла – Легенда каже да, када је последњи
пут обрисана табла у домској учионици десио се земљотрес у Хаитију.
Ћ – Ћебе – обавезна опрема домаца у зимском
периоду.
У – Усисивач – најређе коришћена ствар у дому.
Ф – Фломастери – васпитачке хемијске.
Х – Хладноћа – Јесте ли чули за изреку „хладно к’о у кецу”?
Ц – Цвекла – Неизоставна салата.
Ч – Чиода – Оштро око види све, пази да не завршиш у Чиоди.
Џ – Џепарац – На крају једва га остане за карту.
Ш – Шуга – главни изговор за изостајање из
школе.
Домски мудријаши
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Како освоји�и �евојку		

Како освоји�и �ечка

Шта чинити

Шта чинити

♥♥ Буди занимљив, јер је досадно слушати увек
исте приче.
♥♥ Буди свој, имај своје мишљење, уместо да као
робот на сва питања одговараш са „да”.
♥♥ Сачувај смисао за хумор и када девојци буде
тешко пронађи начин да је развеселиш.
♥♥ Носи дугу косу јер је лепа, али запамти – масна
дуга коса није лепа.
♥♥ Буди храбар, питај је да изађете и не плаши се
неуспеха.

♥♥ Дај му до знања да ти се свиђа, али на дискретан начин.
♥♥ Буди забавна, заинтересуј га, покажи да имаш
смисла за хумор.
♥♥ Кажи шта мислиш и буди своја. Не желиш ваљда, да се он заљуби у илузију о теби. Уосталом,
момци воле девојке које имају самопоуздање и
које знају шта желе.
♥♥ Дуга коса већини је женственија, али не мора
да значи да и твоја симпатија тако мисли.
♥♥ Буди опуштена!
♥♥ Нађи заједничку тему за разговор.
♥♥ Покажи му своје најбоље особине.
♥♥ Гледај га право у очи.

Шта не чинити

Марко Стиковић

Приче из зоне учионице

З

рошла је поноћ, наш Дом је пуст. Ходнике
обасјава оскудна светлост. Сви спавају, једина будна особа је чувар који бди над нашим
сном и чува Дом од земаљских и небеских сила. А у сутерену, у учионици, у то глуво доба нешто се дешава.
Ако сте будни и ако вас досада или можда креативни
нагон доведе довде, можда ћете ту срести ненаспавана
али надахнута лица у стваралачком заносу. Ту се пише,
црта и дискутује о различитим темама.
Током дана учионица је ригидно место где царује
тишина и где главе мудраца из прошлости са зида мотре у темена домаца заокупљених учењем. А током
ноћи, уз шољу кафе или чашу сока, домци се опуштају
и учионица постаје зона слободе у којој ћемо се можда једном срести.
Марко Стиковић

Мира и Данијел

00 Немој се претварати да си нешто што ниси.
00 Немој бити преозбиљан, набаци понекад осмех,
чак и ако ти је тренутно емоционално стање –
распад система.
00 Немој се понашати непристојно, општа култура ја нешто што се подразумева.
00 Скини са лица тај поглед серијског убице, мало
топлине неће шкодити.
00 Немој лагати, јер веза заснована на лажима
неће потрајати.
00 Немој бити нападан, 24 пропуштена позива
дневно је стварно превише.

Шта не чинити
00 Немојте га смарати, момци не воле нападне девојке.
00 Нико не воли партибрејкере, немој да будеш
досадна и преозбиљна.
00 Немој да му причаш о свом фризеру или козметичару. Веруј ми, то је последње што жели
да зна.
00 Масна коса и нехигијена – никако!
00 Не причај превише, момци не воле девојке од
којих не могу да дођу до речи.
00 Не трчи за њим, не досађуј му, али немој ни да
претерујеш са комплиментима.
00 Немој да једеш пљескавицу са белим луком (ни
са црним) кад пођеш на састанак са њим.
00 Не понашај се детињасто.
П: С: Немој се заљубљивати као тетреб, неко
треба и да учи! И не знам зашто сте од мене
тражили савет, кад ни месец дана нисам издржала са дечком. Али, ко зна, можда вама и помогнем када себи не могу!
Славица Стојковић, Анђела Лугић
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По� �ачком разно

Умеју �а саслушају и ка�
не �ослушају
Који део дана највише волиш? Зашто?
Никола Јечменица: Јутро, јер је паметније од вечери.
Милица Радосављевић: Највише волим вече. Тада
сам најиспуњенија, тада се сакупе све емоције па
уживам у свему што је прошло.
Никола Ђокић: Време учења (док гледам ТВ).
Јана Татовић: Јутро, почиње нови дан.
Милица Милинковић: Вече, јер га углавном проводим са друштвом.
Лена Лазић: Рано јутро (нарочито ако не идем у школу), зато што је најлепше.
Јана Бркушанин: Поподне, време намењено за одмор.
Марко Јечменица: Вече. Тада сам најопуштенији, али
само ако до тада завршим све обавезе. Увече
највише волим да читам књиге, у томе највише
уживам.
Сања Ракоњац: Јутро, кад је васпитачица Олгица у првој смени и кад нас буди, она очигледно ужива у
томе па и ја са њом.
Маријана Ђокић: Волим поподне када могу да спавам.
Марко Стиковић: Ноћ, тада спавам или уживам, јер
тада немам брига.
Никола Марковић: Ноћ, јер тада имам највише мира
у Дому.

Анђела Лугић: Седим и питам се што дозвољавам себи
да се разбесним.
Лена Лазић: Никад нисам бесна.
Јана Бркушанин: Размишљам који поступак би био
најбољи за мене и за околину, да не бих неког повредила.
Сања Ракоњац: Распремам ормар или лакирам нокте.
Маријана Ђокић: Једем и покушавам да се смирим.
Милош Недељковић: Трчим или буљим у телефон.
Никола Марковић: Одем до парка, седнем, размислим
зашто сам бесан и решим то сам са собом.

Шта не волиш код других?
Никола Јечменица: Дволичност.
Рада Новитовић: Не волим кад неко искоришћава друге људе да би стигао до сопствених циљева.
Милица Радосављевић: Не волим лажи, преваре и неразумност.
Јана Татовић: Похлепу, завист, себичност.
Милица Милинковић: Не волим кад је неко неодговоран.
Лена Лазић: Неискреност, непоштовање и безобразлук.
Марко Јечменица: Не волим кад људи не прихватају
све твоје особине, када желе да се мењаш.
Никола Марковић: Не волим кад неко нема саосећања
и разумевања за друге.
Шта радиш док чекаш да те прође бес?
Милица Радосављевић: Не чекам, радим оно што волим.
Никола Ђокић: Вриштим: Аааааааааа...
Јана Татовић: Плачем.
Милица Милинковић: Усамим се, не желим да бес
пренесем на друге.

Да ли понекад послушаш савете старијих?
Рада Новитовић: Старије саслушам и кад их не послушам.
Јана Бркушанин: Саслушам и прихватам их као добронамерне, али увек поступим онако како мислим
да је најисправније.
Марко Јечменица: Наравно, али понекад савети старијих нису у потпуности правилни.
Сања Ракоњац: Наравно, ако ће ми то помоћи.
Невена Јечменић: Скоро увек, јер су они прошли оно
што ја тек треба да доживим.

ДОМАЦ

Умеш ли да саслушаш саговорника?
Рада Новитовић: Умем да саслушам људе, али не дајем
савете.
Сања Ракоњац: Умем и волим када ми се неко повери,
кад осетим да сам неком помогла.
Које особине те красе?
Никола Марковић: Саосећајност, увек сам ту да помогнем било коме, било када, без обзира на то да ли
ми је неко пријатељ или не.
Никола Јечменица: Трудим се да будем што праведнији и искренији.
Рада Новитовић: Моја главна особина је тврдоглавост,
а на другима је да пресуде да ли ме та особина
краси или не.
Милица Радосављевић: Ух! Смиреност, толеранција,
хуманост, оптимизам.
Јана Татовић: Искреност и верност.
Милица Милинковић: Питајте моје пријатеље!
Јана Бркушанин: Духовита, искрена, паметна, добар
човек.
Сања Ракоњац: Више волим кад други говоре о мојим
особинама.
Марко Стиковић: Лењост, тврдоглавост и високо
увежбано коришћење ироније и сарказма.
Да ли чврсто стојиш на земљи или лебдиш
у облацима?
Милица Радосављевић: Не савршено чврсто, али сам
на земљи.
Анђела Лугић: Лебдим високо.
Никола Јечменица: Чврсто стојим на облацима.
О чему размишљаш док ти мисли врлудају?
Рада Новитовић: О једном атлетичару.
Лена Лазић: О срећи.
Вања Веселиновић: О екскурзији у трећем разреду.
Марко Јечменица: О себи за десет, двадесет година, морам признати да се то често дешава.
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Сања Ракоњац: Смишљам начине како да се решим
лоших навика.
На основу чега би неком доказао да си одговорна

личност?

Маријана Ђокић: На основу тога што не касним.
Марко Јечменица: Мислим да поступци најбоље описују личност, то се може видети и у свакодневним,
наизглед безначајним, ситуацијама.
Марко Стиковић: Чувао бих децу која би касније
постала окорели панкери.
Вања Веселиновић: Испуњавајући обавезе и обећања.
Никола Марковић: Нема потребе да доказујем, углавном се то види.
Да ли одрасли имају разумевања за младе?
Марко Јечменица: Мислим да немају баш увек. Ум младих је веома сложен, ту се често дешавају промене, разочарења, па их је, самим тим, понекад тешко разумети.
Никола Марковић: Како ко, углавном гледају своје
проблеме, зато мислим да треба што раније да
науче да се брину о себи.
Милош Недељковић: Одрасли не разумеју младе.
Јана Бркушанин: Да, али млади њихове добронамерне савете погрешно тумаче.
Сања Ракоњац: Како кад, али ни млади немају разумевања за одрасле, тако да смо на нули.
Невена Јечменић: Чини ми се да одрасли често заборављају да су били млади.
К ад би ти правио анкету, које питање би поставио?
Рада Новитовић: Да ли треба посадити дрвореде у
Чачку?
Вања Веселиновић: Када бисте продали свој бубрег,
шта бисте урадили са тим новцем?
Никола Марковић: Да ли ћете остати у овом дому или
ћете се преселити у нови дом?
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У једној градској кошници

Једна мала наранџаста зграда
Усред овог узаврелог града.
Питам се шта има унутра,
Каква ли су овде јутра.

Аутор стрипа: Никола Марковић

Културно-уметничко стваралаштво

Напред наши: домски квиз

Домци на радионици

Тренуци опуштања и радост победе

Прво место за женску и мушку екипу у кошарци на Домијади у Ивањици

Регионална домијада 2017. у Ваљеву: наше стрелкиње са трофејом и стрелци

