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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
Пакет слаткиша 

ШКОЛИ „25. МАЈ“

Радници Основне организације „Тере- 
тни транспорт" ТИР-а приредили су 

ђ  крајем фебруара изузетно пријатно из- 
X ненађење за ученике Специјалне осиов- 
X не школе „25 мај“.
§ За најбољег радника у о в о ј  р а д н о Ј  
X организацији у  последњем тромесечју 
X 1986. године проглашен је  Милан Ров- 
5  чанин, који се одрекао новчаног д е л а  
X овог иризнања у корист ученика о в е  
К Школе. Овакав гест друга Милана Ров- 
Ц чанина искрено је дирнуо и о б р а д о в а о  и  
X ученике и њихове наставнике, погото- 

ву из разлога. што је  годину д а н а  р а -  
н и је  г р у п а  радника из исте о р г а н и з а ц и -

Годиш1ва конференција КОБ-а

АКТИВНИЈЕ У НАРЕДИОМ ПЕРИОДУ

Годишња конференција КОБ-а радила 
је  23. фебруара у великој сали Дома ку- 
лтуре. Изабрано је Председништво, а за 
председника поново Бошк0 Ничић. На 
конференцији је  закључено да треба 
омасовити чланство па ће се у том ци- 
љу, примера ради, почети да ради Књи- 
жевни клуб при нашем листу који ће 
ући у еастав Књижевне омладине. Ра- 
ди се и на томе да Октобарски песни- 
чки сусрети у Вору прерасту у Балканс- 
ке сусрете.

Иван Крстић, VIII

•  •  •

КОШАРКА

Од разних такмичења, једно од врло 
популарних је и такмичење кошаркаша 
и кошаркашица, ученика основних шко- 
ла наше општине.

Наиме, такмичење је почело 21. II а 
познато је под називом „Основци коша- 
р к а 1Ш 1“ . Правила код ових такмичења 
су нешто другачија него код обичних 
кошаркашких утакмица. Утакмица тра-је 
по седам минута, а састоји се из четири 
дела. Једна од добрих стана овог так- 
мичења је та што сви предављени уче- 
ници морају учествовати на такмичењу 
у игри. Они који се посебно буду истица- 
ли својом игром биће награђени. Одзив 
дечака је нешто већи него што је уоби- 
чајено. Међутим, ни девојчица није мно- 
го мање.

Из самог Бора пријављено је четири 
екипе кошаркашица. Не учествују ка- 
шаркашице школе „29. новембар". У му- 
шкој екипи је пет тимова, придружила 
се екипа из Злота.

Да је ово такмичење врло популарно 
говори и чињеница да је  гледалиште у 
Спортском центру, где се ово такмичење 
и одржава, стално попуњено до послед- 
њег места. Гледаоци су, наравно учени- 
ци, који бодре евоје другове.

Татјана Рапо, VII
„3. октобар"

К је и Живота Ђуричић као појединац, та- 
§  кође своју новчану награду упутили 
X хендикепираној деци и омладини.
н
§  Само неколико дана после тога, ООССО,
X ове радне организације, упутила је па-
X кет слаткхшха ученицима Специјалне
§  школе. Ж елели су да их изненаде, да их
X обрадују. Ученици и радници Школе
X „25. мај“ изражавају своју најтоплију
В захвалност за ове дивне знакове пажње,
X доброте и хуманости, и истовремено ис-
X казују своје уверење да ће у овом послу,
о  у коме никад није било лако и у коме ни
X кад неће бити лакше, настојати да по-
X стигну најбоље резултате.
XX Ученици и радници
^  школе „25. мај“
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ли има услова за овако нешто. Дотле 
шаљите сваје црилоге за енишатоку ст 
раницу „Јасмина".

Завршене

ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА

Олимпијске спортске итре основних 
школа Србије завршене су у Бору 3. 
марта. На утакмицама овог сусрета било 
је доста добрих кошева, фер - плеј иг- 
ре, ширило се другарство међу ученици- 
ма, а тешком борбом У женекој конкуре- 
нцији постигнути су следећи резул- 
тати: I место припало је школи „29. 
новембар", II место школи „9. срска бри- 
гада“, III место школи „Вук Караџић". 
А код нионира: I место припало је 
школи „Бранко Радичевић", II школи 
„9. орнска бригада", III школи „3. окто- 
бар“. Иначе, све пионирке су добро иг- 
рале, а посебно су се истакле: Марија 
Филиповић, Снежана Гавриловић, Тат- 
јана Рапо, Симонида Губеринић, Јеле- 
на Ђорђевић.

На регионалном такмичењу које је 
одржано 7. марта у Кладову, представ- 
ници нашег града биле су пионирке 
школе „29. новембар" и пионири „Бран- 
ка Радичевића". Поред њих у Кладово 
су гостовале и екипе из Зајечара, Кла- 
дова, Мајданпека, Бољевца, Неготина.

Наши пионири постигли еу запажено 
место и тиме изборили право иа дал.е 

републичко такмичење које ће се Одр- 
жати у Београду. Пионирке су избориле 
III место, међутим, не иду на даља так- 
мичења.

Никица Петровић 
Татјана Рапо

У Брестовцу

ШАМПИОНИ ИЗ БОРА
У недељу 8. марта, пионирско.} екипи 

Бора уручен је  победнички пехар као 
награда за освојено прв0 место у Пио- 
нирској регионалној лиги. То није оби- 
чан трофеј јер он карактерише успех 
једне генерације чији би домети, када 
би се у њу више улагало, били далеко 
већи.

Погледајмо. Одиграли су седам утак- 
мица и седам пута победили. Ниједан ре- 
зултат није био неизвестан. На свакој 
у т а к м и ц и , уз максимум залагања, еки- 
па је доказивала своје вредности. Оно 
чиме се посебно истицала изнад осталих, 
била је за тај узраст, необична уигра- 
ност, остварена заслугом тренера Владе 
Стојановића.

Важно је и ово рећи. Они тренутно 
тренирају у сали боксерског клуба, која 
не одговара потребама једног кошарка- 
шког тима. ОКК „Бор“ обезбедио им је 
само једну кошаркашку лопту, што је 
Еише него смешно. Превоз ретко када 
да је регулисан како треба, а и исхрана 
тога дана.

Такво опхођење од стране ОКК „Бор“ 
могло би ову генерацију тотално демора- 
лисати.

Остаје нам за крај да пожелимо срећу 
кошаркашима: Ђ о р ђ е в и ћ у , Дужинићу,
Михајловићу, Костићу, Поповићу. Гли- 
шнћу, Париповићу, Обрадовићу, Матије- 
вићу. . . Александар Обрадовић

Са годишње Коиференцијс Енигматског 
клуба

СЕКЦИЈЕ ЕНИГМАТИКЕ У 
ШКОЛАМА

Поред осталога, на Конференцији ЕК 
,.Бор“ речено је 26. фебруара да у што 
краћем року треба освовати енигмат- 
ске секције у Освовним школама ко.је би 
сарађетале са нашим листом у енишат- 
ско.ј рубрици. Видећемо која ће бити су- 
дбина овог предлога и зато позивамо све 
заинтересоване ученике да нам се јаве 
и кажу шта мисле о овом предлогу и да ^

I
х

1 
х  
х
X
I
X

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ОСМОГ МАРТА X
X

У Брестовцу 7. марта одржано је књи- х  
жевно посело. Оно је  поетходило прире- 
дби одржаној поводом Дана жена. При- 
редба је имала и пригодну лутрију. Све 
тачке програма биле су бодоване, јер
ускоро почињу „Сусрети села“. Органи- ^
затори пр!-федбе били су ученици осмог х
разреда. Добивени новац за улазнице X
намењен је  ђачкој екскурзији. X

Биљана Рмстнћ, VII §
„Станоје Миљковић" X

X



:»о
*с

*о
*о

«х
Март 1987. Број 149.

ници осмог разреда, а састојаће се у чи- 
гтању најбољих радова из Вукових зби- 

рки.

Ово је један од начина на којм ће се
ученици ове школе, у сарадњи са сво- 
ји.м наставницима срнскохрватског је-

У ШКОЛМ „25. МАЈ“

СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ОСМОГ 
МАРТА

Поводом обележавања Осмог марта — 
међународног Дана жена, ученици Спе- 
цијалне основне школе су организовали 
две приредбе: у Школи и у Клубу за 
стара лица.

Традиционални суорет са нашим нај- 
старијшл суграђанкама одржан је у су- 
боту, 7. М1р т а ,  у просторијама Клуба. Сти- 
хом и песмом, игром и музиком учени- 
ци су исказивали своју љубав за маму и 
за баку. Њихов програм су чланице Клу- 
ба топло поздравиле, а за ученике при- 
премиле, као и ранијих година право по- 
служење. Деца су била искрено обра- 
дована. Суарети најмлађих и најстаријих 
су увек веома лепи. Вредело би да се у 
овакве и сличне сусрете укључе уче- 
ници и других школа.

Поштовањем једних за друге треба не- 
прекидно неговати. У овом времену жу- 
рбе не смемо допустити да се осете за- 
борављеним и напунггеним они који су 
свој радни век посветили расту и напр- 
етку нашег града.

РЕДАКЦМЈА

У школи „3. октобар" низ активности

ПОСВЕЋЕНИХ ВУКУ КАРАЏИЋУ

Ученици и радници школе низом ак- 
тивности обележиће 200. годишњицу од 
рођења Вука Караџића.

Наиме, преко разгласне станице чита- 
ће се специјална емисија посвећена ов- 
ом великану, на дан његовог рођења.

Осим овога, на паноима, у холу шко- 
ле, као и у школскај библиотеци, биће 
изложени многи радови, слике, исто, 
посвећени Вуку.

Књижевно вече које ће се ускоро при- 
редити у овој школи, припремиће уче-

зика одужити Једним делом нашем ве- 
ликану за све оно што нам је омогућио 
и пружио.

Татјана Раио, VII
„3. о х т о б а р “

У школи „Бранко Радичевић" увелико те 
ку припреме за прославу Даиа школе и 

јубилеја

У ПЛАНУ М ДАН САМОУПРАВЉАЊА

Дан школе „Брангко Радичевић" је 15. 
март, али ће се праслава померити због 
организовања традицианалног такмичар- 
ског месеца од 26. фебруара до 27. мар- 
та. Организација ССО ове школе орга- 
низоваће 26. марта Дан ученичког само- 
управљања, а за дан каскије предвиђа 
се приредба за ученике. Свечана акаде- 
мија се припрема за 31. март. Неће изо- 
стати ни спортока такмичења на нивоу 
општине. Да поменамо још и да ће про 
слава бити у знаку 30-годишњице ноше- 
ња имена младог песника, 40-годишњи- 
це протлашења Бора градом и 200 годи- 
На од ролен»г. Вука Стефановића Кара- 
џића.

>;>< < -(};*АЦ0$т  -  Д*у>;ш *л.* Г--.>У;-83ЈИ»А

п;«. нлхш.х 1-јчт.-»х̂ $̂ .«лЧа х-ли-у >х:«
3787 - 1<)8?
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Из Клуба УН „Иатрис Ј1умумба“ 

ГОСТОВАО ИАБОАКИ ОДА
Клуб Уједињених нација у Бору је све 

активнији. У четвртак, 12. марта у 'ве- ' 
ликој сали Дома културе гостовао је 
Набоаки Ода, председник Информацио- 
ног центра УН у Београду. Он је одр- 
жао предавање о значају УН и тренут- 
ном моманту у свету. Као примарно пи- 
тање будућноеги света он је истакао го 
милање свих врста, а посебн0 нуклеар- 
ног оружја и изнео забрињавајућу чи- 
њеницу да у Европи има укупно 10.000 
нуклеарвих бојевих глава, а у свету 
50.000. Поред тога, иста-ннуо је и комп- 
лексну ен0И01М0К]у оитуацију у свету 
(терет дугова и заостајање у развоју по 
једивих земаља) и оукобе који не јања 
вају. Ода се посебно освриуо на неке 
заблуде о Уједињеним нацијама (да су 
створене из идеализма, да су неспособне
з,а решавање било каквих проблема ко- 
ји тиште овет, те д.а само причају, а ни- 
шта не раде) и демавтовао их, између 
осталих, и чињеницом да су Уједињене 
нациуе посредовале у око 50 слуачјева 
сукоба земаља и да су око 40 успела да 
завађене стране изнађу компромис.

Присутни су постављали питања о ам- 
еричком иападу на Либију прошле годи- 
не, „Рат звезда", локалним сукобима 
итд.

Иначе, клуб „Патрис Лумумба" орга- 
низовао је  и  Недељу омладинске соли- 
дарности са ослободилачним покретима 
и жртвама агресије у свету, у сарадњи 
са Домом здравља, обележиће се 7. ап- 
рил — светски Дан здравља.

Иван Крстић, VIII 
„Бранко Радичевић"

Чланови СУБНОР-а и школе „9. српска 
бригада"

Небојша Станчуловић (VI, „Вук Кара- 
џић“): „Палме“

ПОСЕТИЛИ СПОМЕН -  
БОЈНИКУ

ГРОБЉЕ У

10. марта делегација школе „9. српска 
бригада" и члавови СУБНОР-а Бора по- 
сетили су Спомен-гробље у Бојнику, и 
село Речицу где је  форвдрана Девета 
орпска ударна бригада. Ученици и бор- 
ци су посетили и 0111 „Станимир Вељко- 
вић — Зеле“ у Боаетику где су срдачио 
дочекани.

Г : _ ј |

Посетиоци су положили цвеће

Прво је организована посета Спомен- 
-гробљу у Бој.вику где је  један од пре- 
живелих учеовика говорио о масакру 
који је  извршила Казнена бугарска ек- 
спедиција између 15. и 18. фебруара 1941. 
год. над становништвом Бојника. Уче- 
ници су имали прилику да виде импре- 
сионирајуће вајарско дело, које дочара- 
ва тешке тренутке борбе Девете орпске 
ударне бригаде.

Затим, борци и ученици посетили су 
село Речицу. О тешким данима рата и 
патњама које су цреживљавали говорио 
је председник општмне Бојник, бивши 
командир Девете српске бригаде и јед 
ан првоборац из тог краја. После гово- 
Ра ученици и борци су били распоређе 
ни по кућама мештана. Склопљена су 
дивна пријатељства.

Ученике школе „9. српска бригада" 
во:хдли су ваставници географије и ис- 
торије: Николина Траиловић и Павле 
Панић. Иначе, ова поеета Бојнику по- 
могла је ученицима да обогате своја зна 
ња о Девето српокој бригади чије име 
носи њихова школа.

Дејан Трифуновић, VIII 
„9 орпска бригада"
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Одржана

\  ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА УЧЕНИКА 
X ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ БОР

\  Уз сарадњу музеја Металургије и ру- 
N дарства, 23. фебруара, отворена је  опш- 
Ј  тинска Изложба ликовних радова уче- 
\  ника основних школа. Том приликом: 
*  „Као свој прилог обележавању великог 
у  јубилеја наше културе, 200. годишњпце 
\  од рођења Вука Караџића, творца нај- 
^  савршеније азбуке и правописа“, учени- 
у  ци школе „29. новембар" извели су кра- 
\  так програм „посвећен великану, који 
N нас је из цивилизацијског европског 
у  дна и непостојан.а, повео у светлост и у 
\  свет, у Европу и у ностојање". 
у  После тог програма, Душанка Живано- 
\  вић, педагог РООШ-а, говорила је  о 
N значају ликовне културе, о дечијој кр- 
Ј  еацији. Она је  и отворила изложбу.
X Изложено је  било 80 врло успелих 
^  радова. У радовима су биле заступљене 
\  све технике.

у Са огварања Изложбе
X
X Зораи Станковић, ликовни педагог 
\  школе „29. новембар", је награде које је
\  доделио жири: Драги Чучовић (академ-
X ски сликар), Петар Фајмоговић (сликар,
у и Лугоелан Балаш (сликар) доделио уче-
\  ницима:
X Првонаграђеној: Милици Мичић, VI
Ј  школе „3. октобар“
N

Другонаграђеној: Ирени Митић, VI 
школе „9. српска бригада"

Трећенаграђеној: Јасни Радоњић, VIII 
школе „Ђура Јакш ић“.

Аутор поставке, ове веома успеле из- 
ложбе је Зоран Станковић.

Никица Петровић, VII 
Дарко Михајловић, VIII 

„Вук Караџић"

♦
И ове године борски основци масовно 

учествовали на бројннм такмичењима

РЕЗУЛТАТИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ

Завршена су школска такмичења из 
математике, физике, хемије, биолошје, 
географије и историје. На општинском 
такмичењу из математике, организова- 
ном 7. марта учествовало је  чак око 
200 такмичара (овде је  број такмичара

традиционално највећи). Како смо нез- 
ванично сазнали, регионално ће се оба- 
вити четвртог априла у просторијама бо- 
рско основне школе „29. новембар".

За регионално такмичење из физике 
које је одржано 14. марта пласирао се 
21 ученик (11 из шестог, један из седмог 
и 9 из осмог разреда) из Бора. До закљу- 
чка нашег листа резултата нема.

Ок0 120 такмичара — ученика седмог 
и осмог разреда учестоваће на општи- 
нском такмичењу акције „Науку мла- 
дима“ 21. марта.

Иван Крстић, VIII

Ученицима и радном колективу школе 
„Станоје Миљковић“ честитамо Дан шк- 
оле

Редакција



ОСМИ МАРТ
„Њеие ме руке најлепше грле 
и брижне нада мном увек стрепе) 
зовнем ли само, меви хрле 
мамине руке меке и лепе. . .“

М. Алечковић

Ж ене су у прошлости биле зопостав- 
љене. Нису имале никаква права, шко- 
ле нису похађале, нису биле ровноправ- 
не са мушкарцима. Њима је тада било 
тешко и отпочеле су борбу против так-

не прогласила 8. март лразником жена 
радница. Клара Цеткин се са сво- 
јим истомишљеницама дуго и истрајно 
борила за равноправност жена и опш- 
те право гласа за смањење радног вре- 
мена.

После тих борби, за време II светског 
рата, жене су се показаде као одличш-1 
борци за слободу; биле су храбре и одва- 
жне; бориле су се заједно са мушкар- 
цима против суровог нецријатеља, но- 
силе су тешка оружја, биле су пожрт- 
воване болничарке, честсо се нису 
живе пределе непријатељу у  руке; мн- 
оге од њих постале су и народни херо- 
ји. Пример су Марија Бурсаћ, Даринка 
Радовић, Јелена Ћетковић, Вера Благо- 
јевић.

Данас у миру оне су мајке. Ваш ита- 
вају млада пкољења, обављају своје 
радне задатке, имају право гласа. Зра- 
че љубављу и топлином.
„Њена љубав мене грије, 
њено срце за  ме бије, 
знам, нада мном увјек бдцје 
мајка биће најмилије".

Р. Зврко
Припремили: 

Никица Петровић 
" Дарко Михајловић

„Вук Караџић“
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У Брестовцу

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА СТАРОГ 
ПАПИРА

Током фебруара, школа „Станоје Ми- 
љковић“, спровела је  акццју приЈсупља- 
ња старе хартцје. Прик;упљено је око
1,5 тоне папира. Добивени приход наме- 
њен је  ђачкој задрузи.

Биљана Ристић, VII 
„Станоје Миљковић"

Актив наставника 
РООШ-а расписује

енглеског зезика

Данијела Љикић (Ш, „Вук Караџић": 
„Честитка"

вог угњетавања. Оне своја права нису 
могле да добију одмах. Због тога су се 
деценијама у целом свету бориле, а 
Немица Клара Цеткин је пример жене 
на чији је предлог Међународна конфе- 
ренције жена у Копенхагену 1910. годи-

КОНКУРС

За најбоље литерарно дело иаписано 
иа енглеском језику. У обзир долазе кра 
ћи прозни радови, песме, шале, досетке. 
На.јбол.и радови биће награђени!
ТАКЕ РАКТ! н и т у  ир>. ШЕ КЕ ША1Т1МС 
РОК V011К Е55АУ5!
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Са прославе Даиа школе „9. српска бригада“ 
„ВОЛИМО ТЕ, ЧУВАМО ТЕ, БРАНИМО ТЕ, ДАНАШЊИЦЕ“

Основан школа „9. српска ударна Бри- 
гада“ је  свечано, 11. III прославила Дан 
школе. Организоване су бројне актив- 
ности и свечаности у школи.

Чланови историјске и географске се- 
кције у сарадњи са представницима 
СУБНОР-а организовали су посету Ре- 
чици, месту где је  формирана 11. марта 
1944. године Девета српска ударна ,бри- 
гада.

Актив наставника српокохрватског 
језика расписаоа је наградни конкурс 
на тему: „Растемо у времену људи, у 
одјеку 0вог века иако сви векови у  нама 
данас лшве“. Најбољи радови су би- 
ли: Александре Радуловић (VIII), Ива- 
не Станојевић (VI) и Сање Костић (VII).

Од спортских такмичења, одржани оу 
турнири у стоном тенису и кошарци за 
ученике свих осноани школа наше оп- 
штине. У стоном тенису црв0 место је 
заузела екипа школе „Станоје Миљко- 
вић“, друго екипа домаћина, а треће еки- 
па школе „3. октобар". У кошарци на- 
јбољи су били пионири школе „9. срп- 
ска бригада", друго место је припало 
екипи пионира „3. октобра“.

Ликовна секција је  припремила из- 
ложбу најуепелијих радова, а литера-

рна и новинарска — зидне новине, пос-- 
већене 'Дану школе и 200. годишњици 
рођења Вука Караџића.

За ученике је 9. III оргзнизована игра- 
нка, за ученичке родитеље дриредба 10. 
III, а централна свечаност је  била 11. III 
на сам дан формирања Девете српске 
бригаде.

Изведен је и програм под називом 
„Волимо те, чувамо те, бранимо те, да- 
иашњице“. У програму су учествовали 
чланови рецитаторске, хорске, фолклор- 
не и ритмичке групе, а завршен је на- 
ступом чланова секције енглеског јези- 
ка који су извели две америчке игре.

Пролрам је  добио пуно похвала и ап- 
лауза, јер представља идејно осмишље- 
ну целину проткану песмом, игром и ле- 
пом речју ученика.

Уручен је и пригодан поклон Фабр- 
ици сумпорне киселине, покровитељу 
ове школе и радницима за дугогодишњи 
рад, и то: за двадесет година рада Го- 
рдани Кнежевић, Милки Петрашковић и 
Верици Ланцаревић, а за десет годи- 
на рада Нади Рајић.

Пвана Станојевнћ, VI 
„9. српска бригада“

Део програма са прославе Дана школе „9. српска бригада"
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ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ УЧЕНИКА НИ 
ЖИХ РАЗРЕДА ШКОЛЕ „ВУК КАРА- 
ЏИЋ“

ПРОЛЕЋЕ

Пролеће у фраку 
од зелене траве, 
даровало шуаши 
љубичице плаве.

На оближњој коои 
извирио цвет, 
поздравља пролеће 
жути кукурек.

Жбунови се ките 
нииибабом белом, 
пролеће већ шета, 
и градом и селом.

Бранислав Гавриловић, Ш /1

ПОКЛОН МАМИ

Купила сам својој мами, 
пуну вазу љубичица.
Нека она оад од ереће 
као сунце, ова заблиста.

А из школе, донела сам 
петицу на целој страни, 
такву радост мами носе 
само вредни малишани.

Дејана Јаблановић, Ш /2

■ <

т 
:Ч

К \
т ш т

Л 1 I;
I I Ј: 'г::Жг"

X

Иван Соколовић (II, „Вук Караџић"): 
„Поклон"

ОЦЕНЕ

Јединица је катастрофа права, 
оцена је  за ђака ко(ји спава.
Двојка је мало боља, а-л и 
ола је дремљивог сооа.
Тројка је оцена за ђака који 
мало учи, и мрзи га да се помучи. 
Четворку добпја ђак вредан, 
који погреши задатак један.
Петица је као мајка, 
пригрли ђака у учењу јака.

Мирослав ИЛић, У1/2
Бобаиа Ракић (IV, „Вук Караџић"): 

„Честитка"
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88 Е лијо, сад ои долијала!
38 Есап ћитап
^  Торба и штап.
Зв Ето поља, а ето и коња.

ЉУБАВНЕ И ДРУГЕ РАЗЛИЧНЕ 
ЖЕНСКЕ ПЈЕСМЕ

РИБА И ДЈЕВОЈКА

Дјевојка сједи кра|ј мора, 
пак сама себи швори:
„Ах, мили боже и драги!
Има л што шире од мора?
Има л што дуже од поља?
Има л што брже од коња?
Има л пгго слађе од меда?
Има л што драже оД брата?“
Говори риба из воде:
„Дјевојко, луда будало!
Шире је небо од мора, 
дуже је море од поља, 
брже су очи од коња, 
слађи је шећер од меда, 
дражи је драги од брата".

ЧИЈА ЈЕ ОНО ДЈЕВОЈКА

Чи/ја је оно ђевојка 
што рано рани на воду, 
те плете косу широко, 
а носи фесак над око, 
а броди воду дубоко, 
уздиже скуце високо?

38
38
38
38
38

88
38
88
38
38
38
38
88
38
38
38
38
38
38
38
88

Ж

Ж иви као бубрег у  лоју. 
Ж иле се коријена држе. 
Ж ена се узда У плач, а лупеж у лаж.
Ж една ће цреко воде превести.

Забада трн у здраву ногу.
Завадио би два ока у  глави.
За добрим се коњем бат чује.
За злато рђа не пријања.
Залуду је  лмјепа брада, кад је  слаба

глава.
Заплео се као пиле у кучине.
Збари право, седи ђе ти драго.

ЉУБАВНИ РАСТАНАК

Два цвијета у бостану расла: 
плави зумбул и  зелена када.
Плави зумбул оде на Дољане, 
оста када у  бостану сама.
Поручује зумбул са Дољана:
„Душо моја, у бостану кадо, 
како ти јв  у  бостану самој?
Одговара из бостана када:
„Што је  небо — да је лист артије, 
што је ш ра — да су калемови, 
што је море — да је црн мурећеп, 
пак да пишем три године дана, 
не би моји иеписала јада!“

Сакупио и на свијет издао: 
Вук Стефаиовић Караџић
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НАГРАДЕ:
(Првонаграђени рад у категорији мла- 

ђих основаца на конкурсу Црвеног крс- 
та)
КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ
Колико ти година имаш, 
да ли савест ,у теби т р и ?
Помози да лепше зоре свићу
да се човек лакше за живот бори!
Ма какав, црн, жут ил бе0 да си, 
крв наша боје је  исте.
Убод не боли, руке пружи своје, 
помози друже, живот спаси.
Крвљу својом донећеш 
за човека иови живот, 
за њ е т  велики дан 
као за тебе рођендан.

Оливера Николић, IV 
„29. н о в е м б а р "

•  •  •
(Првонаграђени рад у категорији стари- 
јих осиоваца на конкурсу Црвеног крста)

КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ
Стојим испред огледала. На мени је 

хаљина црвена као крв. Израсла сам у 
лепу девојчицу. Задовољна својим из- 
гледом, још једном цровлачим прсте кр- 
оз дугу косу и узимам путну торбу у 
којој сам сложила поклоне за чика Јо- 
сипа. Већ је пета година како у исто вре- 
ме крећем на овај пут. Окупана топлим 
сунчевим зрацима, просто скакућем пре- 
ма железничкој станици.

Мени је сутра рођендан, у ствари, то 
је дан када сам се по други пут родила 
и зато, са срцем пуним среће, хрлим чи- 
ка Јосипу у загрљај. Чика Јоца, како 
га из милоште зовем, је  на изглед сас- 
вим обичан човек, али, довољно, га је 
чути и погледати у очи и закључити да 
је у ствари див по својој хуманости. У 
витрини његове собе сијају се више ме- 
даља и плакета Скупштине Црвеног кр- 
ста Србије, а посебно је  издвојен Орден 
заслуга за народ са сребрном звездом и 
Орден рада са златнимвенцем од Председ 
ништва СФРЈ. Са само педесет и осам 
година старости и са оваквим ретким пр 
изнањима, он је поносан на себе, а ја  
сам пресрећна што носим део његове кр- 
ви, шт0 сам жива.

Било је то пре пет година. Топао јул- 
ски дан просто је  позивао на море. По- 
што нам је предстојао веома дуг пут, та- 
та и мама су имали пуне р.уке посла око

припреме. Претурала сам п0 својим иг- 
раЧкама, гледала шта Да пинесем, али 
пошто Је мама рекла да не црегеруЈем, 
понела сам само Мишка, мог драхог пли 
шаног меду, од кога се нисам. одваЈала 
ни кад спавам. У колима смо мама и Ја 
седеле позади. Док смо путовали, раз- 
драгано сам окретала главу посматраЈу 
гиа лепоте наше земље. '1'ихо је  падао 
мрак, а у мојој глави већ су се њихали 
морски таласи. Пригрлила сам меду и 
легла у мамино топло крило. И не знам 
колико сам спавала и ш та се заправо до 
годило. Чула сам одједном страшан тре 
сак, мамин крик: „моје дете“ и  бол, бол 
у глави, грудима, ногама, свуда.

Пробудила сам се из неког мрака, си- 
вила, и  ме^у медицинским осоољем про 
нашла маму. Десна рука јој је  била у 
гипсу, а  левам је  брисала сузе са изгре- 
баног лица. Са страхом у  гласу бодрила 
ме је  нежним речима: „Добр0 је  девојчи 
це моја, преживела си страшну иоћ, осе- 
ћаш ли јутарње сунце, милују те зраци 
наде“. На великом сталку поред мог кре 
вета угледала сам боцу. У шој се нала- 
зила крв која је  кроз пластичну цев про 
лазила у капима и кроз иглу улазила у 
вену моје нејаке руке. Мама ми је објас 
нила да то тако мора да буде, Јер сам 
при повреди доста искрварила, и  да је 
крв коју добијам дао непознати човек. 
Све ме је  страшно болело, али сам у  том 
бунилу потражила свог драгог меду, да 
са њим бар делимично поделим бол. Мој 
Мишко је у тој пакленој ноћи остао без 
ноге и  ја  сам га слободном руком благо 
додиривала. Врата болесничке собе су се 
нечујно отворила. Лаганим кораком при 
лазио је  кревету мој тата, блид, измучен, 
а иза њега непознати чика. Поздравио 
ме је и  из велике кесе извадио новог пл 
ишаног меду. Био је  то чика Јосип, чо- 
век-див, који је  чуо о неарећи и дошао 
да сасвим непознатом лицу подари теч 
ност од непроценљиве вредности.

Његова крв ми је дала живот, она ст 
руји мојим венама, ја  сам срећна јед ж и 
вим и растем.

И такљо, док воз преваљује километ- 
ре, који ми никад неће бити дуги, ди- 
вим се по ко зна који пут лепотама на 
ше земље и људима у њој. А шта је  пле 
менитиЈ'е него помоћи свакоме у  несре- 
ћи, и шта је  хуманије но дати крв да би 
се спасао нечији живот.

Јасмина Петровић, V 
„29. новембар"
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Над тобом, увек, њене очи лебде, 
попут два плава облачка мала, 
и заблистају кад се с твојим сретну, 
ко роса на латицама ружа и лала.

ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ОООООООООООООООООООООО«

ПРОЛЕЋЕ

У пролеће кад се топи онег 
и  кад сунце обасја брег, 
испод снега процветаће 
први кукурек.

Мало даље од тог места, 
где је  сунце сј ало ј аче 
пронашла сам висибабу 
са главицом ко да плаче.

А кад сунце јаче лреје 
у трави се нево смеје. 
Љубичица плава, мала, 
на ливади процветала.

Снежана Драгуловић, VI
„Петар Радовановић"

ПЕСМА ДО

ТВОРАЦ НАШЕ АЗБУКЕ

Да л сте чули за оног чичу 
о коме сад причају причу!
Он је творац дела славних 
из времена прошлих, давних.
Да л сте чули за  старог Вука, 
оца књижевних наука?
Свако се сад диви Вуку,
јер он сунцем обасја наш,у азбуку.
Такве песме, такве приче и изреке

мудре,
о прошлости нашој сада суде.
А да њега не беше тада,
не бисмо имали толико иародног блага.

Невенка Антонијевић, VIII 
„Петар Радовановић"

МАЈЧИНЕ ОЧИ

Оне су њена језера сјајна, 
топла и нежна, блага ко цвет, 
понекад, сузе красе их нежио, 
мајчине очи цео су свет.

Биљана Митаковић, VIII 
„Станоје Миљковић“

Невенка Антонијевић („Петар Радовано- 
вић“): „Мртва природа"

ОСМОГ МАРТА

Осмог марта, 
моја мама, 
весела ће бити!
А ја ћу јој један, 
цветак поклошггн.

Пољу.биђу, лице њено, 
рећи речи лепе!

О.нда ћу јој 
цветак дати, 
и рећи на крају:, 
„најлешпе је. мени мама 
у твам-загрљају!"

Весиа Павловић, V
„9. српска бригада"

ПРОЛЕЋЕ

Зима нам оде 
и снег одведе.
Пролеће нам куца као 
ласта на прозор.
Деца му у загрљај пођоше 
да му врата широм отворе 
и лице пољубе.

Мирисну нам виоибабу даде 
и љубичицу поклони, 
а онда се пољубцима 
и са цвећем поигра.

Зелени покривач оно има, 
па је зато љубимац свима.

Гордана Видуловић, VIII 
„Петар Радовановић"
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ПЕСИЕ

У МОЈОЈ ШКОЛИ

Помоћ другу у невољи, 
пружа свако у  мајој школи.
Не тужи никад друга друга, 
то је  код нас традиција дуга.
Не свађамо се никад 
око ситница, 
већ 'Се трудимо да наш 
дневник буде пун петица.

Бранислав Јанковић, VIII
„Петар Радовановић“

/ , / : . ]  Н  \  \ \ \ \ Ч \ \
Милеиа Георгијевска (III „Вук Кара- 

џић“): „Моја мајка"

МОЈА МАЈКА

Моја је мајка сунце што вечито сја! 
Моја је мајка мени најмилија!
Моја је мајка росно цвеће!
Моја је мајка нешто највеће!
Моја је мајка лептир што вечно лети! 
Моја је мајка светиљка која вечно

светли!
Моја мајка је лептијр у лету!
Моја мајка је најлепша на свету!

Оливера Богдановић, V
„3. октобар"

МАМИИЕ ОЧИ

Мамине очи су два тл у б а  у лету, 
те очи су најдраже сваком детету.
Њене очи су звезде са неба, 
у 'н>има нађеш све што ти треба.

Мамине очи су каранфил у трави, 
оне су лепе као зумбул плави.
У њима видиш ој ај и топлоту, 
оне ће ти рећи све о животу.

Мамине очи су звездана ноћ 
пред њима добиоаш чаробну моћ.
Те очи су као из бајке, 
јер то су очи сваке мајке.

Валентипа Симоновић, V
„Петар Радовановић"

ОДАБРАНА ПЕСИА

ПЕСМА ЖЕИИ

Ти ои мој тренутак, и мој сен, и сјајна 
Моја реч у шуму; мој корак, и блудша; 
Само си лепота колико си тајна;
И само (истина колико си жудња.

Остај недостижна, нема и далека —
Јер је  сан о срећи више него срећа. 
Буди бесповратна, као младост, нека 
Твоја сен и ехо буду све што сећа.

Срце има повест у  сузи што лева;
У великом болу љубав свооу мету, 
Истина је  само што душа проснева; 
Пољубац је  суорет највећи на свету.

Од мог привиђења ти си цела ткана, 
Твој плашт је сунчани од мог сна

испреден;
Ти беше мисао моја очарана;
Оимбол свих таштина поразан и леден,

А ти не постојиш нит си постојала; 
Рођена у  мојој тжшоини и чами,
На сунцу мог срца ти си само сјала:
Јер све шт0 љубимо створили емо сами.

Јоваи Дучић
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ОНИ НАС УЧЕ

Јованка Гушевац

Налазимо се у школи „9. српска брига- 
да“ и разговарамо са учитељицом Јова- 
иком Гушевац. Она је  иначе веома ом- 
иљена међу ученицима, али на жало- 
ст ускоро нас напуста јер одлази у пен- 
зију. Учитељица Јованка учествовала је 
на многим радним акцијама наше земље 
после ослобођења. Активан је  и упоран 
радник.

— Када сте и где почели свој учитељ- 
ски позив?

— Свој учитељоки позив почела сам у 
равној Војводини, у Војки, пет киломе- 
тара далекој од Старе Пазове. Услови 
рада у тој сеоској школи били су ви- 
ше него добри за једног почетника. Нова 
школска зграда и топлина људи у  чији 
сам колектив дошла оставили су на ме- 
не трајан утисак. А данас је то далеко 
боље и лепше.

— Кажите нам нешто о карактеристи- 
кама данашње генерације?

— Што се тиче деце, из генерације у 
генерацију увек је било и биће промена. 
Када се сетим давне 1953. године и мог 
првог разреда и упоредим еа овим ,пр- 
вацима, то је  огромна разлика. Док ови 
знају слова, они су морали мало више да 
раде да то исто савладају.

— Реците иам нешто о тим данима?
— Мислим да би за данашње генера- 

ције било интересантно да се потсете на 
тешка детињства и младаст наше гене-

рације. Боравак у пионирском дому од 
Јутра до увече. Једнакост у облачењу, 
али огромно и незаборавно другарство.

. Дивни дани у интернату у Сремским Ка- 
рловцима, боравак на радним акцијама 
пруге Бања Лука — Добој, Нови Беот- 
рад) заједничка летовања су ми најлеп- 
ши тренуци детињства и младости.

— Сећате ли се својих генерација?
— У сећању су ми све моје генераци- 

је. Свака је имала нешто карактеристи- 
чно и лепо. Кад се ради из љубави ра- 
зочарењу нема места. Још  увек ми је у 
лепој успомени успех једне од мојих 
генерација. Од осам Вуковаца при за- 
вршитку оеновног школовања, била оу 
четири Вуковца и у гимназији. То је за 
мене много значило јер сам тад била на 
почетку свог радног века.

— Да ли су вам тешко падали растан- 
ци са децом?

— Једна од недавних генерација ме је 
тако лепо изненадила и сузе су ми по- 
шле на очи. При крају школеке годи- 
не била сам на боловању, тако да се од 
те генерације нисам ни опростила. Када 
је  почела следећа школска година ти 
моји ученици долазе и  доносе ми пок- 
лон. Када сам отворила поклон, углед- 
ала сам свеску, у њој имена биввдих 
ученика по аз&учном реду, слика сваког 
од њих и по прамен њихове косе. Не 
знам како су дошли на ту идеју, али то 
чувам и чуваћу као дивну уепомену, та 
свеека је део и њих и мене.

Сваки растанак са децом је тежак. Ја  
њих не заборављам. И даље се ин- 
тересујем за њихов успех. Долазим код 
њих, некад и на часове. Једном сам ор- 
ганизовала и  родитељски састанак. То је  
много значило и за успех и за дисцип- 
лину.

— Шта је за вас највећа радост?
— Највећа радост за мене је  кад моји 

ученици постану добри л*уди, поштени 
грађани, радници, лекари. Млади су не- 
разводни део наших стремљења, наших 
нада и жеља.

— И на крају, ваша порука младима?
— Данас младима није лако, а моја 

порука би им била да не посустају, да 
буду чврсти и упорни, да чувају наше 
тековине. „Није довољно говорити да 
волите своју земљу, него то треба и до- 
казати" — говорио је  Тито.

Разговарале: 
Снежана Сахтер 

Александра Столић 
„9. српска бригада“
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БАКИНА ЉУБИЧИЦА
Поклонио сам јој саксију плавих, ра- 

сцеветаних љубичица, давно, за један 
Осми март. Чинила сам то попут оста- 
ле деце за сваки празник жене. Није 
живела са нама, па је  нарочито желела 
да је се сетимо тог дана.

Саксија са плавим цетовима је данас 
у мојој соби. И оваки ме поглед на пла- 
ви цвет подсећа на моју баку: тиху, до- 
бру, вредну.

Би0 је топао један од најтоплитих ју- 
лских дана, када је напуштала своју ба- 
шту, за мене и сада најлепшу на свету. 
У продужетку ружичњака — велики во- 
ћњак. Около — дивна зелена ограда. Од 
раних јагода и трешања, до јесењих кр- 
ушака, јабука, дуња — све је  на том па- 
рчету земље могло да се нађе. И све за- 
сађено руком моје баке.

Погледом је обухватила башту, све 
нас, и пса. Дивног пса, који јој је, када 
би остајала сама, био највернији при- 
јатељ — умела је често наглашава.

Моје баке више нема, али је остала ус- 
помена. Највећа од свих; плава љуби- 
чица! Плава као очи моје баке. Дивне и 
блалге; знале су те очи да утеше све 
моје бриге, да умире све моје несташлу- 
ке. И сада, када су ми бриге постале и 
веће, и теже, радо бих утонула у те очи
— два небеског језера.

Плаве и топле, попут бескрајног св- 
ода, очи моје баке, најлепше очи на св- 
ету, подсећаће ме дуго на цвет, ко.ж сам 
јој .једном за празник жене поклонила
— на плаву љубичицу.

Јелена Бакалуца, VIII 
„3. октобар"

штшт,
„29. новембар"):

ЖЕНА

Пролазе дани, нижу се догађаји. Зако- 
рачали смо у  еру, када на све стране ни- 
чу нови изуми, усавршава се техника. 
Мења се живот свих нас, градимо исто- 
рију. Често говоримо: „Све се мења све 
се променило".

Не ја се са тиму потпунаети не слажем.
Постоји нешто што је било и остало; 

нежно, уздржљиво, недостижно, свемо- 
гуће. Сигурна сам да сте се сетили о 
коме је реч.

Да, то је биће које је  кроз историју, 
задржало све своје врлине, то је жена
— мајка.

Мало се мењала. Мењала се временом са 
мо њен положај у  друштву. Она је била, 
остала и биће онаква каква је саздана; 
нежна, тиха, храбра.

Дуго нису били схваћени њени квали- 
тети и њене могућности. Њ ена снага и 
знање су потцењивани. А оВДа је дошао 
рат. Кренули су људи у борбу, а са њи- 
ма и жене.

Мало је ко верова0 да ће те страхоте 
издржати. Издржало је то биће и много 
више него што се од њега очекивало.

У борби никад није клонула. У часо- 
вима одмора није се 0дмарала већ је ра- 
дила: прала, плела.

Била је равна мушкарцу, можда и ја- 
ча. Раме уз раме ишла је и  јуришала да 
рањенику пружи помоћ, марширала је 
по хладноћи, нежним речима и погледом 
тешила и уливала веру у боље сутра.

Јако је то биће када, на рођеним лука- 
Ма доживљава страдање детета, брата, 
до^га.

Родила се слобода. За њено рођење 
заплужна је и жена.

Земља те опустошена. Ко ће све то 
обновити?

Опет то биће прво креће. Ради и об- 
навља неуморно. Гради земљу, плодну 
оазу. Ж ивот се наставља. Ж ена постаје 
мајка. Рађа кћери и синове, васпитава 
их да чувају ово што је крвљу стече- 
но.

Она је била и остала неуморна, нека- 
да у кућу данас; за воланом, у  фабрици, 
у космосу.

Радила је и ради с љубављу. Зато су и 
сва њена поља плодне оазе.

Ивана Станојевић, VI 
„9. српска бригада"

Драган Манасијевић (V, 
„Краве“
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ндгши
(Првонаграђени рад расписан на кон- 
курсу поводом Дана школе „9. српска 

бригада")

РАСТЕМО У ВРЕМЕНУ ЉУДИ, У ОД- 
ЈЕКУ ОВОГ ВЕКА ИАКО СВИ ВЕКО- 

ВИ У НАМА ДАНАС ЖИВЕ

Стојим погледа упртог у ружичасту 
измаглицу будућности, занесена прошло- 
шћу. И док незадрживим корацима хи- 
там ка будућности, нооим у себи мирис 
прошлог времена, да бих га предала сво 
јој деци, да би га 'моја деца предала 
својој деци, да би се деца њихове деце 
сећала моје прошлости, са њом живела, 
уживајући у шоз као нечем давном, вред 
ном, незаборавном...

Јер, ја  сам човек. Човек је  човечанст 
во. Човечавство живи са прошлошћу. 
Прошлост живи са мнскм.

Да, прошлост је део меве, д е о  м о је  са- 
дашњости, део будућности. И док м о ј 
живот бесомучно ва точковима времена, 
жудећи за новом, лепшом, неоткривен- 
ом, уживајући у постојећем, као сенка, 
свуда ме прати — прошлост, упозоравај у- 
ћи ме да не заборавим драгоценост природ 
ног, да се не предам лажном сјају. ф ар- 
си, водећи ме увек истински лепом, ис- 
тински вредном, јединам правом.

На уснама садашњооги, осећам укус 
дроху:!алих векова и оних који тек наи- 
лазе. Успомене .мојих предака моје су, 
радости њихове — моје су, будућвост 
мајих предака је  иоотвлост. моја будућ 
ност је прошлост мојих потомака. И 
увек тако. Увек изнова.

Прошлост — као вечита пратиља сада 
шњости која жури у будућвост.

Увек ће бити тако; јер. . . ми живимо 
у одјеку овог века, а  прошлост свих поо 
шлости тече венама наше садашшости, 
смешиће се осмеходаг наше будућности, 
волеће срцима будућности наше, живе- 
ће док ж ивимо... и дуже, док живи чо- 
век.

Александпа Радулогшћ, VIII
„9 српска бригада"

(Другонаграђени рад расписан иа кон- 
курсу поводом Дана школе „9. српска 

бригада")

РАСТЕМО У ВРЕМЕНУ ЉУДИ, У ОД- 
ЈЕКУ ОВОГ ВЕКА ИАКО СВИ ВЕКО- 

ВИ У НАМА ДАНАС ЖИВЕ

„Сад у земљи мојој 
грми, шуми рад; 
сад се земља моја 
препорађа сва; 
живот тече бурно, 
громогласно журно“.

(Т. Младеновић)
На бескрајној плавој површини гаси 

се последња лампа. Тамо, на истоку иза 
високих плавих брда, помаља се велика 
жута лопта. Ноћну тишину и  мир нај- 
пре нарушише петлови, а затим су се и 
сва остала бића ускомешала.

Чим осетише топлину еунчевих зрака 
и угледаше његов.у светлост, кренуше на 
посао. А посла је много. Много је јер 
је  време у коме живимо бурно. Ово тра 
ж и знања, снаге, брзину.

Из дана у дан усавршава се техника, 
проналазе се нове машине, нова открића. 
Новине на све стране. Али све ово што 
је данас доступно човеку, није плод само 
данашњице. То је и доградња прошлос 
ти.

Долазе нове генерације, сусрећу се са 
новим препрекама. супротстављају се но 
вим-непознатим и са успехом савлађу- 
ју  наметнуте препвеке служећи се при 
том познатим законима.

Нацредује наука и техника, развија се 
у корак с новим бурним времеиом јер су 
у њој уписана имена: Тесла, Пастер, Пи 
тагора, Њ утн ...

И зато данас, када имамо највеће бо- 
гатство крвљу стечено, треба издржати, 
прикупити снаге за очување стеченог, за 
доградњу започетог, за проналажење но' 
вог.

Растимо и ^савошава^мо се у овом буо 
ном времену! Заменимо стаоо новим, 
лептим, практичнијим! Помогнимо буду 
ћи»» генеранијама ноеим открићима ко 
ја  ће живети у неком будућем времену 
као што данас живе и живеће открића 
познатих великана.

Ивача Станојевић, VI 
„9 орпска бригада"

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Скица за иоршреш

Таи>а Костић

Налазимо се у ш голи „9. српска бри- 
гада“ и то.м приликом вам представ- 
љамо Тању Костић. Тања је ученица 
УШ /З, председник ООССО школе „9. 
српска бригада", добра другарица, ом,- 
ладинка која би могла да послужи као 
пример осталпм ученицима.

Од как0 је пошла у школу, сваке го- 
дине је поред награде за одличан успех, 
добијала и посебну похвалу Настав- 
ничког већа за изузетаи успех и залага- 
ње.

Освојила је све Читалачке значке (са- 
да се припрема за Вукову). Добила је 
видае награда за литерарно стваралаш- 
тво („Змај“, „Дечје новине“). Њене смо 
радове читали и на страницама „Јасми- 
на“. Прошле године је освојила I местоу 
општини на такмичењу Младих геогра- 
фа. Сада се припрема за неколико пре- 
дстојећих такмичења

— Тања, чули смо да си одлична уче- 
ница, добра другарица, да си у сваком 
разреду била похваљена. Можеш ли 
нам октрити тајну свог успеха?

— Како проводиш слободно време?
— Као и већина младих. Волим да 

чктам, елушам музику, излазим с дру- 
штвом у град. Немам много слободиог 
времена, али организујем га тако да ми 
то време буде испуњено разноврсним са- 
држајима.

— Ускоро ће и крај школске године, 
да ли си размишљала о свом будућем 
позиву?

— Сада еам на раскрсници и нисам 
још одлучила који ћу емер уписати. Св- 
иђа ми се то што моја генерација може 
да се определи за будући позив иа самом 
почетку средше школе. Знам да може и 
да се ногреши при избору занимања. За- 
то ћу добро да размислим пре иего се 
одлучим.

— Ти си Тања и цредседник омладине, 
казки нам нешто о вашем раду.

— Када сам изабрана за председника 
ООССО моје школе бмла сам иресрећна, 
јер ми је то поверење ученика и настав- 
ника много значило. Знала сам да је то 
једпа обавеза и одговорност више, и да 
ћу морати добро да се потрудим и испу- 
ним своје дужности.

— А сада, за крај, реци нам нешго о 
...Јасмину". Чули смо да си раније бмла 
у Редакцији.

— „Јасмин“ сам одувек радо читала, 
иосебно ми се допада „Лева рубрмка", 
„Енигматска страна“. Некада сам била 
у Редакцији листа, али сам због преоп- 
терећења одустада од тога. Мислила сам 
да ћу се поново вратити „Јасмину“, алм 
обавеза је било све више, а времена све 
»1аше. Ипак, драго ми је што сам и ја 
иекада учествовала у раду Редакције.

Разговарала: 
Ивана Станојевић, VI 

„9. српска бригада"

— Ја мислим да је у свему најважнија 
правилиа расподела времена. Градиво је 
широко, и у мору ситних чињеница мо- 
раш пронаћи оне најважније. Са доста 
1'РУДа и залагања може се све постићи. 
Није важно колшш времена проводите 
над књигом, већ како учите. Ако вам 
мисли непрестано беже, нећете много 
иаучити.

Наташ* Белић (V, Станоје Миљковмћ“):
„Кон.и“
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Наш 1осш: Русомир Д. Арсић
НЕКОЛИКО ПЕСАМА ЗА ДЕЦУ 

ИЗ ЦИКЛУСА 

„НА КРАЈУ ЗИМЕ“

ПЕСМА О СТАРОМ СНЕШКУ

Мој је Снешно 
стар превише, 
смршао: је, 
једва дише.

Месец трећи 
већ му тече, 
па га сунце 
глоцка, пече.

Југ га штиика, 
дахам таши, 
сваким даном 
све је маши.

Стопиће се, 
јасна ствар, 
као сваки 
Снешко стар.

ПРОЛЕЋНИ ВЕТАР

Три месеца 
како бежим 
лево, десно, 
а свуда ми 
хладно, теоно.

Сад су дошли 
моји дани, 
нема више 
стани —- пани.

Појићу вас 
дахом цвећа, 
омехом трава 
и дрвећа.

Нећу стати, 
нећу сести, 
мирисаћу 
до бесвести.

СУИЧЕВ ОСМЕХ

Сунце црану 
на све стране, 
па пробуди 
ј|арговане.

Смехом цмокну 
ране шљиве, 
врбе Иве, 
житне њ иве...

Насмеја се 
мало боље, 
замириса 
цело поље.

Русомир Д. Арсић

Бане Николић (VI, „Стаиоје Миљковић"): 
„Крушка"
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I 4>ИЛМ ФИЈ1
ТТ Г1Ш  гг гтттттги  п т  п

„БОЈА ПУРПУРА“ 

(Спилбсрг)

У субову, 28. II од 17 и 20 часова у би- 
оскопу „Звезда“ приказан је филм „Бо- 
ја  пурпура". То је  један од ретких 
Спилбергових подухвата у којем иема 
научне фантастике.

То ипак, није сметало великом режи- 
серу да направи добар филм. Филм из- 
носи живот црначког становниш.тва у 
Америци с почетка овог века. Малоле- 
тнички бракови, дискриминациј а, терор 
и беда, били су обележје тог доба. У сре- 
диште свих тих проблема режисер ста- 
вља девојчицу Сили која се удаје са 
дванаест година. Од тренутка удаје њен 
свет се сужава на мужа, децу и, једини 
трачак наде, сестру. У почетку њена се- 
стра чини да јој сивило живота буде 
безболније, али када је Силин муж тера 
из куће, Силин свет се сужава на пош- 
танско сандуче у коме треба да сепојави 
обећано сестрино писмо. Уместо тога 
долази здужевљева љубавница Шаг која 
чини да Сили буде запоетављена. Ме- 
ђутим, Шаг чини и да Сили престане да 
буде зависна од мужа и води је од ње- 
га. Сили, која отвара радњу, допиеује 
се са сестром која у Африци доживља- 
ва потресне ствари. После очеве емрти 
Сили срвће сестру која се враћа из 
Африке, доводећи јој давно изгубљену 
децу.

Главни актери филма Дени Гловер, 
Бупи Гулдбврг и Маргарет Авери прене- 
ли еу на филмску траку евоја осећања 
изванредно. Иако је филм на изглед ра- 
звучен, он живо дочарава живот оних 
2а које је  реч живот престала да посто- 
ји  од када су проходали да држе алат у 
рукама.

Дарка Михајловић, VIII
„Вук Караџић'

Ученицима и радном колективу шко- 
ле „Бранко Радичевић" честитамо Дан 
школе.

Редакција

КОПЦЕРТ — КОПЦЕРТ — КОНЦЕРТ

Концерт „Бјелог дугмета" у Зајечару
Вероватно рок догађај сезоне у Ти- 

мочкој крајини је  „Дугметав" концерт 
одржан 3. 111 у Зајечару. Дуго очеки- 
вани концерт више него икада популар- 
ног „Бијелог дугмета“ испунио је сва 
очекивања, па и више од тога. Концерт 
је доказао изузетни гласовни капацитег 
Алена Исламовића, новог певача и но- 
вог љубимца публике који  је, општи је 
утисак, достигао па и престигао, конце- 
ртне квалетете свог претходника, Мла- 
дена Војчића — Тифе.

Концерт је  отворен песмом „Падај 
сило и неправдо“. Касније су на ред 
дошле баладе; „Дошао сам да ти кажем 
да одлазим", „Све ће то мила моја“, 
„Сањао сам ноћас да те нешам". Изведе- 
не су и еве пеоме са њиховог задњег ал- 
бума. За крај еу свдрали „Има нека та- 
јна веза“.

„Бјело дугме“ је, као и увек, позива- 
ло на бис. На првом бису изведена је 
песма „А и ти ме изневјери", а на дру- 
гом већ легендарна, „Хајдемо у плани- 
ие“.

Виолета Томовић (VIII, „29. новембар"): 
„Розета“

Горан, Ален, Зоран, Ипе, Лаза и Владо 
оправдали оу још једном тираж од 500000 
продатих плоча. „Дугмићи“ су потвр- 
дили своје место на врху наше рок му- 
зике пред око пет хиљада посматрача.

Дарко Михајловић, VIII 
„Вук Караџић“
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НАШИ ПРИЈАТЕЉИ Ф НАШИ ПРВДАТЕЉИ
»ПЛАНИНЧЕ«

„Планинче" је  лист ученика Осиовне 
школе „Риспо Пророковиа" из Невеемња. 
Редакџија нашег листа врши редсвно 
размену свбг гласила са листом „Пла- 
нинче“. Погледајте како иишу наши при 
јатељи.

ПОНЕКАД

Понекад у шатњи, у граду, на путу 
нено ти добаци поглед благ, 
и он ти у души, у екривенои куту 
ио зна због чега •— постане драг.

Понесеш у сјећању његову слику 
и надаш се нечему успрептало, 
и ако можда том пролазнику 
до тебе иимало није стало.

И када жините под истим кровом, 
не убрајаш га у непознате људе.
А кад те ие погледа при сусрету новом 
ко зна због чега, тешко ти буде.

Граховац Микица, УПб

Пожар нам је рана љута, 
он народна доОра гута.
Ал’ зато смо ми на меги 
када треба ватрогасац — лети.

Ми морамо сдремни битм 
јер то позив од нас тражи 
да се гаси што се може 
па ће пожар бити блажи.

Аврам Саидра, УПб

ЗВИЈЕЗДЕ

Постоје разне звијезде.
У срцу моме етоје.
Сваке ноћи 
једна уз другу плове 
сваке се ноћи 
на небу броје.
Тај скуп, тај рој 
сваке ноћи бије бој.
Ти златни бисари 
што сј аје 
улазе у моје очи 
сваке ведре ноћи.

Татјана Филлмоновић, ГУа

НЕПОЗНАГИ ДЈЕЧАЧЕ

Видјела сам те 
иа улици града 
гледала твој лик, 
пратила кораке твоје

и хтјела да станеш 
у срце моје.

Нисам о теби ништа зиала ј а 
мислила сам да ти приђем 
ал’ сам се ипак устручавала.

Био си кратко вријеме 
и нисам знала ни име ти ја, 
а тако, тако сам те вољела.

Сандра Аврам, УПб

НАШИ ЧУВАРИ

Често се питамо:
Ко нам горе
ко нам чува ријеке, поља, 
наше плаво бистро море?

То је војник, друже, 
на стражи смјело стаји, 
нашу земљу чува 
и ничега се не боји.

Од сада нека сви знају 
да војници нас чувају.
И наша поља, и  наше шре, 
и наше плаво бистро море.

Ешгса Мутиловић, УПб

ВАТРОГАСАЦ

Ја  сам мали ватрогасац 
увијек спреман, дан и ноћ, 
да цритешнвм у  помјоћ.
Да се ватра брзо гаси
и народво добро спаои. —

АХХЈОООЦ^ЛЛЛЈЧЈ^Ј^Ј^ЛАХАХЛХЛХХХЛХАХХХХХХХАААХХХХАЈ^ЛАХХХХКЛХХЛ

Састанци чланова редакције, сарадни- 
ка и пријатеља „Јасмина" одржавају се 
сваке среде од 12 до 14 часова у просто- 
ријама нпсоле „29. новембар" (соба 49).



1ЈЗ 03Л- уредника (не зна се који је гори — глав- 
ни или одговорни. Свеједно, главно је 
да само џангризају и да никад нису за- 
довољни овим рубрикама).

Поштовани „Јаоминовци",
Јављамо се екоклузивно са управо за- 

вршене дебате о новој ТВ-серији ко'ја 
ће се снимати у Бору. Ено шта су нам рек 
ли надалеко чувени Шапирови:

— Па, знате, у нашој средини више 
нисмо занимљиви ни ми, ни „Далас“. Пр- 
во смо убили јунаке, па их васкрснули, 
нашли затурену децу, дакле играли се у 
стилу „Сами себе заплићемо, сами себе 
отплићемо“ то код вас зову »Ко!апсНи- 
-рап1сНи«) и закључили смо да овде 
можемо да направимо бизнис, хтедох 
рећи дирљиву филмску причу „Даласти- 
ја  у Бољем животу", пошто смо чули да 
и ви имате нешто тако као ми. По азбу- 
чном реду (пошт0 је код вас Вукова го- 
д>ша, који је  говорио: »Р15Н1 као еПо 
доуопсН«) улоге овако изгледају:

1. Адлм Карингтон као хемичар
2. Алекоис Колби — Карингтон — Де- 

кстер као бивша педагогица
3. Блејк Карингтан као директор
4. Боби Јуинг као биологичао
5. Виолета Попадић као српкиња — 1
6. Декс Декстер као бивши директор
7. Доминик Деверо као музичарка
8. Драиш 1а Попадић као наставник фи-

ЗИЧ1К0Г
9. Ели Јуинг као сопкиња — 2

10. Емилија Попадић ка0 енглескиња
11. Кока као физичарка
12. Кристл Карингтон као педагогица
13. Кућа Ашерових (још двапут ће се 
умешати Едгар Алан По) као ШКОЛА 
(склона паду)
14. Њ ихала сцраве као учионице
15. Реј Кребс као домар
16. Сју Елан Јуинг као рускиња
17. Терминатор у женском телу: физича- 
рка — 2
18. Убиства у Мртвачкој улици: туче за 
впеме одмора
19. Цеј Ар Јуинг као математичар.

Женски део Шапирових је још поичао
(знате да је ту слабији пол најјачи), али 
немамо места да све то објавимо.

Ј асмии

П. С. 1 Одговорни уредник каже да је ....... .......- ............ — ............................ г
дискрепија загарантована *
Р. С. 2 Извините због лошег превода, али <*
шта могу, морају се поштовати рокови Коиачно решење скандадаавке: Шабац. јГ
УЖУЖЖЖЖХХЖЖУЖЖЖЖУЖЖХХХХХХХХХХХЧХХХХХХХААХАЛАААААААААААХХХКХХ

ДОМАЋИНСТВО

На чаоу домаћинства, фрка. Наставни- 
Ца на састанку, а кабх-шет је  у рукама 
„Адинас банде“.

Цеца - веца у кабииету ооновала са- 
сћари на Бобу - акцијаша. Овај јури по 
кабинету и  узвикује:

„На ломачу с вештицом! Протерајте 
је!“

Цеци - веци у очима блиста злочина- 
чки сјај и само јој метла фали па да 
полети.

Панкерка Цаца исписује по табли сво- 
јим „лепим“ рукописом „Живео панк“, 
затим нагЈГО трчи према кдупи како би 
наставила са предлозима шта да купимо 
наставници за Ооми март. Мики и Аца 
воде бучне разговоре око филма „Пов- 
рата« у будућност“. Модни критичари 
Тања и Ана увелик0 диекутују о укусу 
наставнице музичког. Окац и Миле се 
препиру о „модерно(ј“ фризури матема- 
ТЈ-гчара Ајкуле. Усред овог општег хао- 
с а , у кабинет упада наставник ОТО-а и, 
у стилу „Рокија", „благо“ ттомилова кл- 
упу. Баида се смири. Одлазећи из каби- 
нета. последњи пут се окрете да би ви- 
део стање „у нашем табору1'.

Појављује се наша наставница. Морам 
да прекинем ово писање. Поздрав од ва- 
ше.

Јасмине
Р. С. Јавлћу вам цнта је било!

ЛАПСУСИ

Доинуш ме у лопту главом.
Летећи колут по страни.
На ивици руба провалије.
Шта то радиш? —- Чешем клупу.
Пуно обавеза обавезних.
Како се зове бојлер? — Мислим да с 
з^ве Игор Драгонић.
Често гладни после обилног ручка.

Бојан.+  Бојзн
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ЗАБАВНЕ СТРАНЕ
ТОП — ЛИСТА 
(Домаћа)

1. „Рузкица си била“ — „Бјело дугме“
2. „Да ли чујеш“ — Зана
3. „Свирао је Дејвид Воуви" -— „Рибља

чорба“
4. „Бомба у грудима" — „Џакарта" 

(Страна)

1. 5Наде 0 ( Неаг! —  31пс1у 1аирег
2. \Д/ЈИ Уои 5Ш1 1_оуе Ме — СНЈсадо
3. Коск ТНе МдН* —  Еигоре
4. 5ћо\л/тд Ои{ — Ме1 Кпп

„ЈАСМИНОВ ХИТ“

..РУЖИЦА СИ БИЛА“
Изводи: „БИЈЕЛО ДУГМЕ“

Ружица си била Једна у мом срцу, 
ружица си била моја.
Ал није за тебе дивља купина, 
ни човјек као ја.
Бог ми даје, бог ми односи 
ружица си била, сада више ниси.
С времена на вријеме
као да чујем стопе,
ко да идеш преко мог прага.

С времена на време 
знам да немам права, 
ти ниси више моја драга.

Летјеле су ноћас изнад мога крова 
летјеле су птице селице, 
а ја  сам сањао твоја кољена 
и твоје пољупце.
Бог ми даје, бог ми односи 
ружица си била, сада више ниси.

Ирипремила за  „Јасмин" 
Сузана Јоновић, VII 

„29. новембар“
•  •  •

ЛАПСУСУСИ

Где си био јуче прекјуче.
Драги дневнмци, ово оу гледаоци.
Ти знаш као и он, а он незна да ти 
знаш као што он зна да зна.
Драга Дечаче и драги девојчице.
Смрзла ми се сва десет ножна палца. 
Гледам да сањам.
Ухватио се као паук у мувину мрежу.

Бојаи +  Бојан

ШАЛЕ КОЈЕ ПАЛЕ

Наставник географије пита Перицу:
— Перице, са десне стране Дунава је 

Бугцрска, а шта о'е са леве?
— Лева обала Дунава — као из топа 

одговори Перица.
Драга децо, у нашем граду је велика 

поледица.
Стога, причувајте се од клизавице, на- 

рочито оне на ТВ дневнику и  у школи.
Б о ја н  +  Б о ја н

•  •  •

ПЕСМА НЕДЕЉНОГ РУЧКА

Кува се супетина, 
пече се пилетина, 
хлебац се већ иелекао, 
па кокошки то је реко.

Кокошка је викала 
и дреку дизала 
причала је свтљма. 
посебно кромпирима.

Зоран Рајновиђ, VI
..29. новембајр"

•  •  •

А 5СОТСН 5ТОКУ
А 5со4сНтап \л/Неп 1п 1опс1оп 1о$4 а зН1- 

Шпд ои4 о( Н1з роске1. \А/НИе Не маз 1оок|пд 
(ог И а роНсетап сате  апс! а5кес1 НЈт:

»\А/На1 аге уои сЈоЈпд 4Неге?«
ТНе 5со1сНтап 1о1с1 Ннп апсЈ 1Не роНсетап 

501(Ј:
»1еауе уоиг ас!с1гез5 апс), т  I 1тсЈ Н, I зНаИ 

зеас! И 1о уои«.
А уеаг аћег 1Не 5со1сНтап ге4итес1 1о 

1опс)оп апс! ра55ес! Ву ЈНе р1асе \л/Неге Не 
НасЈ 1оз1 Н)5 $НШтд. А 1о1 о( \л/огкег5 отеге 
Ви5у ђиИсИпд {Не ОлсЈегдгоипс) РаМ\лгау апс! 
1Не тоНо1е о( 1Не 51гее1 \л/а5 ир.

»Оеаг те, »Не бајс! (о НЈтзеК«, шНу Наз 
4Не роПсетап 1акеп аП 1На1 4гоиђ1е 1о Лпс1 
ту зНШтд?«

ЗОМЕТН1МО ТО 011Е55
1. У̂ На! ђе!опд5 оп1у (о уои, апс) уе1 15 

ибеН тоге ђу о[Нег5 4Нап ђу уоиггеК, (Му 
пате)

2. \Л/На1 1$ 4На1 \л/НкН дгото 1агдег 1Не 
тоге уои (аке (гот Н. (А Но1е)

3. \Л/Ну с1о \л/е а11 до1о ђес1? (Весаибе 1Не 
ђес! \л/М1 по( соте 4о и5)

РпргетМа $екс1ја епд1е$код јегЈка 
5ко1е »29. поуетђаг«

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ»010<СЖЖ|»ОСЖ*ОГ*ЖЖЖЖЖЖ*ЖЖЖЖЖЖЖЖ*ЖЖ*Ж*ЖЖ*Ж*ЖЖЖ
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Ваш задатак је да се у мрежи ссмоомер 
ке нађу и прецртнју називи насељених ме 
ста, док преостала 5 слова дају, такође, 
место — град у Србији.

Погаис: АЛЕКСИНАЦ, АРАНЂЕЛОВАЦ 
БА, БАР, БИТОЉ, БОР, БОРОВО, БРАЧ, 
БРОД, БУКОВЧЕ, ВАВА, ВОДЕ, ВОДИ-

ЦЕ, ВРАЊЕ, ГАБРОВО, ГАЦКО, ИКА, 
КАНАРЕВО, КАРАЋОРЂЕВО, КОЛАРЕ, 
КРАЉЕВО, КРУШЕВАЦ, ЛАБИН, ЉИГ, 
ЉУБЉАНА, НИН, ОБРЕИОВАЦ, РАКО- 
ВИЦА, РАЉИН, РАЧА, РУДАРЕ, УБ, 
ЦЕЉЕ, ЧАЧАК, ЧОКА.

Милан Павловић, VIII 
„9. српска бригада"

ГЛАВНИ УРЕДНИК:
Иван Крстић, VIII 
ОДГОВОРНИ УРЕДН И К : 
Мирјана Марковић, проф.

УРЕДНИЦИ:
Ивана Станојевић, VI 
Сузаиа Јоновић, VII 
Ирена МуминовиН, VII 
Јелена Радоваиовић, VIII

Л ист у ч е н и к а  основних  ш ко л а  опш тине Б ор . Излази месечио у  
то к у  ш к о л ск е  године у з  ф и н ан си јск у  пом оћ сам оуп равн и х  ин- 
тер есн и х  за јед н и ц а  основног образовањ а, и н ф о р м и сањ а, култу- 
ре  и зап о ш љ авањ а в  У ређи вањ е листа, л екто р и саљ е текстова, 
•"ехничко уређи вањ е, к о р ек ту р у  и остале послове око  излаж ењ а  
листа обављ а редакциоаи одбор у чен и к а : Татјава Рапо (VII), 
л -л е л а  ћ а к а л у ц а  (V III, „3. окто^ар"), Александар Обрадовић 
(VIII), А лексан д ра С тан о јевкћ  (VI, „Б. Р адичевић"), Алексаидра  
Столић (VII), С н еж ан а  Сахтер (VI, „9. ср п ска  бригада"), Кикица 
П етропић (УП), Ја к о в  Аџић (VII), Дарко М ихајловић (VIII. „Вук 
К араџић"), Бојан О брадовић (VI, „23. новем бар"), Б и љ ан а  Ристић 
(VII, „С таноје М иљ ковић"), Н евен к а  А н тон и јеви ћ  (V III, „Петар 
Радовановић"), и Д ан и јела  Л ази ћ  (VIII, „Ђ ура Ја к ш и ћ “).

Ж- Р укописи , ф о то гр аф и је , ц р теж и  и  други  м атер и јал и  за лиск 
к е  в р а ћ а ју  се *  О снивач : О п ш ти н ска к о н ф ер ен ц и ја  ССО *  Ад- 
реса: „Јасмин", О сновна ш ко л а  „29. новем бар“, 19210 Бор *  Ти- 
р а ж  б.ооо п р и м ер ак а  Ж М етер: Б р а н и с ла в  М итрески  *  Ш тампа: 
Ш тампариЈа „Б акар" — Бор.




