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Поводом Дана Републмке и Дана школе 
одржана приредба

„КО У ЧУДА ВЕРУЈЕ ТАЈ ЧУДА И 
СТВАРА“

На сцени Музичке школе, 28. 11. 1989. 
учееици школе „29. нов©мбар“ нввели 
су сценскоимузичкм рецигал обележив- 
ши тако Дан Реиублике и  Дан своје 
школе. Учеоници протрама били су чла- 
нови рецитатороке* фолклорне и  хорске 
секције. У ирипреми овог веома у с п е ш -  
ног програма учесгвовали су професо- 
ри: Зоран Станковић (сценографија), 
Драгана Гаљевић и Весна Тешовић (ре- 
цитал) и Душица Николић (хор).

Александра Мах VI 
Маја Мишевска, VI 

„29. новембар“

•  •  •

КОРИСНО И ЗАБАВНО

За оне најбо-л>е или најјзнатижељније
— младе матсматичаре почела 4е 7. 12. 
матсматЈгака школа на Ртњу. Уз рад и 
разотгоду најгслгеппшји ће употпун«ава- 
ти своја знања кроз вежбе, а  у  слобод- 
ном времену уживати у  зими, ртањокој 
лепотици. Пожелнмо им све најлепше.

Снежана Кајгана, УШ-5
„3. октобар"

•  •  •

20 ГОДИНА РАДИО — БОРА

Честита1ју6и јубилед — 20 година по- 
стој ап,а Радаад Бора, желимо његовим 
р.адницима много успеха на цравовре- 
меном информиоању, забављању, као и 
на широком опектру позитпвног утица- 
ја  на нас младе. Такође желимо да што 
више усавршава.ју и обогаћују своја ис- 
куства на примерил1а 1јачих центара. А 
посебно желимо да и даље и боље не-

гу.1у културу швора и да што више да- 
ју  шансе и нама младима.

Снежана Кајгана, УШ-5
„3. окггобар"

•  • •

ПОБЕДИЛИ СУ ОПЕТ НАЈБОЉИ

Од 5. до 7. јануара ове године одржа- 
но је на Ртњу реш овално такмичење у 
шах^у за пионире. Такммчило се 32 иг- 
рача са Тимочког региона.

Одиграно |е  седам кола по швздцар- 
ском систему. Међу пко-тркам а најбо- 
ља је  била Наташа ГГајкпћ. четворост- 
рука првакиња из Мајданпека, а  међу 
пионирима прво место припало је тро- 
струком ирваку из Бора Колберт Енгел- 
бф ту. Наташа је оовојила ових 7 пое- 
на, а  Колберт 6,5. Обоје су оавојилн Пе- 
хар Шаховског клуба из Бора, док су 
остали учесници добилн књиге.

Оливера Николић, УН-4 
„29. новембар"

•  •  •

Већ традиционално поводам Дана Ре- 
публике и Дана школе „29. новембар" 
на дан 21. 11. одржан је  и  практтптглг 
дан ђачког оамоуправљања. Улоге од- 
раслих успешно оу одиграли ученици 
УШ -ог разрсда. Тако је  тога дана ди- 
ректор тпколе био Дојан Павдовић, пе- 
дагог Кр^иВтина Шпахар, секретар Ни- 
на В^асиљеиић, а мноти су се опробали 
као наставници. Дух самоуправљања 
осећао се на оваком корж у. Баш  лепо.

Младен Недељковић, У1-4 
„29. новембар"

•  •  •

ИЗ РАДА 0 0  ССО ОШ „29. НОВЕМБАР“

Н а ггрвом оастанку ОО ССО Школе 
изложсц је програм рада. Том прили- 
ком изабрано је  и ново о.чладинско ру- 
ководство.

Дејан Павловић, УШ-2 
Кристива Шпехар, VII1-1 
Никола Ступаревић, 1Ш1-3 
Нина Васиљевић, УШ-З 
Пегар Драшшић, УШ-4 
Игор Каменовић,: У1П-2
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Н а иогом сгеупу је  детаљно разрађен 
пиан дана ђачког самох/прављања.

Горица Тончев, УИ-4 
„29. новембар“

•  •  •

23. 11. ове године одржан је  16. по 
реду ивиз знања из историје и геогра- 
фије. Домаћин |е  била ш кола „29. но- 
вембар“ и уједно и победнмк испред 
„Вука Караџића" и „9, бригаде".

Чланови победничке епш е су:

Иван Петровић,
Бранка Фларић,
Клаудиј а Николић и  
Зорица Јаношевић.

Весна Станковска, У1-4 
„29. новембар"

•  •  •

Уочи Дана Републике одржана су и 
иека спортока такмичења. У кошарци 
су се такмичиле еве основне школе и 
резултати су оледећи:

1. место екипа „9. бригаде“
2. место екипа „3. октобар“
3. место ежипа „29. Швембар"

У фудбалу ствајри оу мало другачије, 
ево поретка:

1. место — екипа „Бранка Радичеви- 
ћа“

2;. место — екипа „29. новембра“
3. место — екиИа „Вука Караџића"

Оливера Николић, УИ-4

Валектина Младеновић, УИ-З 
„9. бригада"

ЗЕМЉА ХЕРОЈА

Умрло је овде на тлу ове земље 
хиљаде жиаота. ох боже, 
а  ова земља V којој још  крв струји 
дала је  све што се дати може.

Колико она рана чува, 
колимо болл, к о л и е о  сете, 
гледала је  безброј пута 
како раф ал погађа деТе.

Грчи се замља, грчи и плаче, 
киша је небеска пуна њених суза, 
а њу боли када види како је  црвена 
херооека партизанска блуза.

Тања Јањић, У-З 
„Вллк Караџић“

•  •  »

ИЗ РАДА ОМЛАДИНСКЕ 
РАДИОНИЦЕ БОРСКИХ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА ЗА ЧИСТИЈУ 
ЖИВОТНУ СРЕДИИУ

Чланови омладинске радионице по 
други пут имали су прилику да про- 
шире своје знање из Екологије и упоз 
нају рад еколошке школе. На Столу у 
планинарском дому „Борис Кидрич" одр- 
жани су семинари. Пре одласка на Стол 
учесници су слушали на Техничком фа- 
култету предавања професора Мирјане 
и Берислава Ристића о загађеноот во- 
де и метадоиогији сниређивања  степена 
загађености путем хемијских анализа.

Циљ семинара је популаризација на- 
учноиотраживачвог рада и покрета Мла 
дих истраживача и веће сазнање о еко- 
лошким проблемима и који је допринос 
ССО у борби за очување животне сре- 
дине.

Неопходиа су предавања о ексцесним 
случајевима и о њиховим последицама.

Александра Цветановић 
„Б. Радичевић" 
Иван Кулачин 

„9. бригада" 
Ивана Ћорђевић 

„Б. Радичевић"
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ПИОНИР САМ, ТИМ СЕ 
ДИЧИМ

Дивни амбијент СРЦ „Младост" ис- 
пунило је  820 још дивнијих цветова са 
плавим капама и црвеним марамама — 
то су ђаци прваци 28. новембра свечано 
ступили у Савез пионира. Домаћин при- 
јема били су ђаци ОШ „Вук Караџић", 
а гост који ј,е помогао-малишанима да 
положе свечано обећање био је Ради- 
воје. -Марковић, председник ОК ССО — 
Бор. Било је распевано, разиграно, ша- 
рено и весело.

Редакција
ШПЈИПЛЕЛПтаШПЛПИгПППППШгПЈЛ.

Драги ученици, шаљите нам. вести и 
извештаје са збивања у вашим среди- 
нама. Неопходна нам је чвршћа и жи- 
вља сарадња, Извесне школе су се ма- 
ло.успавале.

Млади таленти свих врста, ето вам 
шансе да се -искажете.

Редакција
ГШГШЛПППЈПППППППППЛЛПГЕППППППЛј

ГОДИНД НАШЕГ 
ЈУЕИЛЕЈА

Пошто у овој школској години наш 
Лист гпугаи. 20 година постооања то ову 
годину проглашавамо јубиларном и у 
вези с тим на обележавању овог јуби- 
леја оргаиизоваћемо више активности. 
Тако ћемо уз помоћ и подршку ШРИФ-а, 
„борских новости“ и студија радија и 
ТВ - Бора одржати краћи курс из уво- 
да у новинарство, о прављењу новина 
са посебним освртом на школске лис- 
тове. Даље имаћемо договоре, приред- 
бе изложбу, свечану академију и др. 
Зато, драги сарадници припремајмо се 
за Појачан рад и активност.
- ; ~ Редакција

•  •  •

ЗИМА

Зима. Када је  бела, тада је  снежна 
краљица. Понекада кад нема снега ни 
белог покривача, она је тужна. Белу 
сви вОлЕимо и делимо радост са Снеш- 
ком Белићем. Понакад се зима наљути 
и тада зна да буде и охрутна. Уме да 
створи и читаве лавине и да застраши.

Црошлог зимског расп\'ста бно сам са 
родитељхша и братом на Кол?.ош1к\'. Та- 
мо сам стекао много познанз::-:а и прија- 
теља. Направили смо ве.шког Снешка. 
Пошто није било скија за нас, било нам 
је  досадно. Љутило нас 1е све па и са- 
ма зима...

Одједном поче олуја. Моји родитељи 
са браггом били су у хотелу. Ј а  сам са 
друговима био на падини планине. Ла- 
вина се сручила на нас и људе око нас. 
Затрпала нас. Ошамућен, почео сам да 
сањам: посматрам чудеши плес борова 
и јела. Лепршаве јеле плесале су са ви- 
тим боровима. Док су јеле имале лан- 
чиће и  минђуше и личиле на новогоди- 
шње јелке, борови су имали око врата 
од срл!е кравате.

Када сам се пробудио, био сам V бол- 
ници. После неколико дана сам оздра- 
вио и поново изашао на онег. Схватио 
оам да зиму треба волети, а никако је 
не љутити...

Јер ма каква била, зима је чаробни- 
ца.

Иван Стојановић, У-2
„Бранко Радичевић"

Сафет Еминов, УШ-2 СОШ „25. мај“
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ОПШТИНСКА КОНФЕРЕИЦИЈА ССРН
— БОР ПОВОДОМ 22. ДЕЦЕМБРА РА- 
СПИСАЛА ЈЕ НАГРАДНИ КОНКУРС 
ЗА ЛИТЕРАРИЕ И ЛИКОВНЕ РАДОВЕ 
СА ТЕМОМ

1. У свим ратовима добивеним и из- 
рубљеним једино је  поражеио чо- 
вечанство

2,. Армија

I З а  литерарии рад награђеии су сле- 
дећи учееици:

1. М аја Првуловић, УН-З,
ОШ „3. октобар"

2. Соња Станиоављевић. У-З 
ОШ „29. новембар“

3. Ведрана Кекез, Ш-2 
ОШ „Б. Радичевић"

За исто су још  похваљени:

1. Ангелина Обрадовић, VIII-2 
ОШ „9. бригада“

2. Лана Митић, II-1 
ОШ „9. бригада“

3. Нела Станковић, Ш-2 
ОШ „Б. Радичевић“

II За ликовне радове награђени су 
ученици:

1. Аулић Слаћана, УН-2 
ОШ „Б. Радичевић"

2. Драгиша Ђурић, УП-2 
ОШ „Петар Радовановић"

3. Никола Марковић, П-1 
ОШ „29. новембар"

Похваљени за ликовне радове су сле- 
дећи -ученици:

1. Ивана Вашљет1ић, У-1 
ОШ „9. бригада"

2. Небојша Радосављевић, У1-1 
СОШ „25. м ај“

3. Аризијада Кантур, УИ-2 
СОШ „25. м ај“

РО ОШ и ОК ССРН 
БОР

•  •  •

ПО ЧЕМУ ЋУ ПАМТИТИ 
ЗИМСКИ РАСПУСТ

Зимски распуст сам провела у Бору 
и често одлазила баки и деки у посету. 
Тако ми се тамо и догодило нешто по 
чему ћу памтити овај распуст.

Био је црохладан, тмуран дан. Бака 
је нешто плела, дека читао. Одједном 
нешто је  снажно лупило у прозор. Ја 
се тргох. Бака такође, а дека изађе да 
види шта је то. Поред прозора је ле- 
жао онесвешћен врабац. Узео га је и 
унео у  кућу. Крило му је  било слом- 
љено и није могао да лети. Нежно сам 
га узела у руке, превила и убрзо се ос- 
вестио. Беспомоћно је  дрхтао, а мислим 
и да је  био гладан. Бака  ми је  дала 
једну кутију од ципела. На дно сам 
ставила сунђер, преко њега пуно крпи- 
ца и ту положила свога штићеника. До- 
нела сам му адрвице хлеба и  воде. Вра- 
пчић се сасвим прилагодио и опоравио. 
Лепо смо се зближили и заволели. До- 
лазила сам свакодневно да га обиђем и 
да се поиграмо. А онда, приметих да му 
је постало тесно у бакиној кући. Крило 
му је сасвим зарасло, почиње да поле- 
ће. Шта сам друго могла — отворила сам 
прозор и  мо 1 мали љубимац 1е весело 
прхнуо и одлетео. Ж ао ми је, али знам 
да му је слобода најдража...

Ивана Перуновић, У-4 
„9. бригада"

Скендер Шанарај, V I, СОШ „25. мај“
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НАГШХД
У свим ратовима добијеним и изгубљеним једино 

је поражено човечанство
ја Миолим да поотојим и зато се .јављам 
Н и  дижем два црста да иоправим оцену, 
и али не своју него свију нас.

с! Родила сам се да ме воле, а  прокли-
сј њу ме браћа. Зар 1-е срећа имати све,
д а бити оам, учити оно што је немогу-
Ц ће и  сањати лажи? Цео мој сват ору-
Ц шен је  земљотресима мржње, Где је  она
3 всгина којом сте ме иојили и  уљуљки-
5 вали током свих ових година?

5 Ооећам потцуну иразнину у  глави и
Н зујање тишине. ћутање V тами вакуум
§ V коме људско тело, људоко биће не
8 дише. Докле ћемо без ваздуха?

Ц Идеали — лепе играчисе, доступне ма-
0 лој деци, што као роде сп1оје на ј едној 
Н нози и  очвк;ујгу чудо, а  ни не знају да 
С су им крила посечена, а  иут у далеке
0 висине онемогућенЈ..

д Идеали рођени у болно! прошлоспи,
5 ране које још  увек боле и лију сузе,
3 идеали рођени на граници могућег, у 
ц правеликој љубави за слободу и чове- 
р ка, — измичу нам полако. М ржња нам 

ое увлачи под кожу. Ужар! Ср,а)мота!
|  Пропада једна истина, једаи свет, једно 
|  дете је  неорећно и  плаче.

К Земљо. Мајко, родила си нас и нро-
К гутаћеш иас једног дана. Уравуми нас
ја и отвори нам очи. Љубављу нас научи
с{ љубави. Пољуби нам срце да затрли
Јз нашу земљу. Постанимо сви одреда вој-
§ ници мира, што спавају само оном пра-
јд ведника, чувајшо оно што се не може
|  купити, ни наћи, већ оамо задобити и
јз освојити. Љубав војника који еас чува
Ц и кога ми чувашо, границе које нае
К зближавају, завичај који нам хлеб да-
з је — то је  срећа. 
кг5гЈГ1Г15Т1Г1Г1ГС5г5гггЈг5г5г5г5гјгЈг!гг5г5г5гЈг5гјг5гггп5г5г5̂

Време Је већ ]едном да сжватимо — 
сви смо ми војска мира и љубави ио 
природи. Сви смо чиста срца и  треба 
да нас једна мисао и идеја опа(ја. Нека 
мржња умре заувек, не!ка сагори њен 
сваки траг. Јаки смо само зајадно. Чо- 
вечанство још  иије поражено, а ми смо 
његов део.

Маја Првуловић, УП-З
„3. октобар"

Јасмина Пајић, „9. бригада"

гг5г1гЈгг15иг1гпЈ1Л1иг5гппЈг5гггппгг5ггшЈгпЈГЕ5И'
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............Н А Г Р А Д Е = :
Награда поводом 22. децембра

ГРАНИЧАР — ЧУВАР НАШЕГ 
ДЕТИЊСТВА

Граничари драш , 
ерећан вам празеик 
и мирну границу 
желнм ваам ја, 
јар  ви нам кујоте 
слоборЈу и  братсшво 
чувари сте мирног шај.

Ви чувате границу нашу 
нашб паркове и школе 
за  наше лепше сутра 
и име што Слобода се зове.

А ја  се ноћу сеташ 
док снег веје и ветар дува 
нико нам не може ништа, 
будно нас јцраничар ч|ува.

И сви ш к а  знајгу, 
док они корачају, 
оа њима омо и ми^ 
домовину иашу не дамо1.

И неиа звају  сви,
Нека нам иико 
праиицу не дпра. 
јер  наш а земља је  
домовина мила.

Ви чувате гранкцу 
и наше мирне онове, 
за  наше лепше сутра 
што слобода се зове.

И зато, војници драги, 
на далекој граници тамоу
ч,увајте иам мирне снове, 
јер домовину иавду не дамо.

Соња Станисавл
„29. з

0 АРМИЈА
К
3 Армијо смела,
е волимо те ми,
Џ Градове и  села
3 смело браниш ти.

Граница наша 
чврста је ко стена 
јер је  брави 
Ар'мија смела.

Армијо иаша, 
снажна ш  ти, 
кад си иоред нас, 
срећни смо ми.

На том путу даље цветај, 
братство, слогу, срећу шкри, 
буди срећна и поноска, — 
поручују шшнири.

Иван Станојевић, V-!
„9. бригада"

А р м и ја  н а м  п р у ж а  
с р е ћ а н  д а н ,
Армија еам  пруж а 
миран саи.

Армцјо наша, 
остани што ј еси, 
јСР једино у  Теби 
није бишно: ни ко си, 
ни одакле си.

Ведрана Кекез, Ш-2
„Бранко Радичевић"

Сања Цветаиовић, УП-З 
„9. бригада“

Јввић, \'-3
новембар"

ДОМОВИНО МОЈА

Родила ои се у  крви, 
домовино моја мила 
и на путу свог развоја 
сто прецрека иребродила.

П5гпгг5гппппп5гппЈгпппл5гпплппп51ппппппп5г1г5глпп51П5гп.П5ггНЈгг5гпгг5гп5гп51ЈгЈгпл.п
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ОНИ НАС УЧЕ

Стојанка МишковиВ, проф.

ј |  Годинаша се одожавају ш колска так-
38 мичвња из авих наставних предамета. По-
88 знато је  иа је  истакеути оргагаизатор и
*  наставник чгаји ученици имај.у назви- 
38 ше успеха на истим настанник школе 
8& „29. новембар" ирофесор Стојанка Ми- 
Ц; шковић. То је  повод да вааи нредстави- 
38 мо њен рад V настави географије као и 
86 нека њеца виђења о нашем школству. 
Ц Стој'аека Мишковић има за собом два- 
38 десетдвогоиишње иокуство у раду са де- 
88 цом. Овај посао веома савесно обавља, 
Ц трудећи се да у своме раду пранесе уче- 
38 ницима што В!ише знања. Сазнали смо 
88 такође и  шта мисди о позиву просвет-
*  ног радаиша.оо
38
88 — Реците нам шта мислите о раду 
88 просветног радника?об
88
88 Бш'и добајр наставник није нимало 
® лак посао, али је  частан и одговоран.

• 38 Vколико желимо да постигнемо добре 
86 резултате, морамо се потцуно предати 
88 послу. а то не тражи само време већ и

велики напор. И ма ту много тепжих, 
88 али и лепих треиутака. Док сам са де- 
88 цом, забарављам на све тешкоће, јар 
Р ме та,; мени драга створења, оплемењу- 
86 ју.
86
Ц — Шта мислите о новом наставном 
38 програму?
*  - - Процес цромене прог|р'ама треба стал- 
Р но да тече. Збивања у овету теку врто-
&

главом брзином, а  то треба пратити, ина- 
че долази до застарелоети одређених 
знања. Такође сматрам да су ученици 
цреоптерећени, те је  доста пасивних слу- 
шалаца крји механички и карпањски 
раде. Да би реализовали садашњи про- 
грам, мора много труда да се уложи ка- 
ко би се градиво приближило деци (ка- 
ко надареним, тако и оним просечним 
и исиод нроеска).

— Како ви видите да би требало да 
буде однос наставник — ученик?

Ире свега другарски, да буде обост- 
поштовање. На тај начин би № 

учеиици навели да поштују" наставнике 
(што ови морају завредети сво.јим зна- 
њем и умећем), посебно принципијел- 
ношђу и мудрошћу. Мора се апоолутно 
инсиошрати на реду и дисциплини то- 
ком предавања, .јер ће само пажљив 
слушалац запамтити градиво. Даље мо- 
рају се негсшати радне навике које оу 
о а н о в  сваком даљем раду У животу.

— Кад сматрате да сте успели као 
педагог?

Први иоказатељ мога уопешног рада 
је  ако учееик задржи добар успех и у 
даљем школовању, & затим ако оно што 
је  научио може и  да цримени, Да му 
то знање корисли у животу. било у 
стручном погледу, било да се огледа у 
његовој личној културиЈ,. Резултати ко- 
је  не можемо занемарити су они постиг- 
нути на такмичеаду, где су наши учени- 
ци стигли до републичког такмичења 
из географије и аклрономије.

— Да ли је нека генерација остала 
Вама у посебном сећању?

Свака генерација «е по нечем памти 
и оставља некакав траг. Заједничко је 
за еве: арећна сам када се сретнем са 
бившим ученицима и видим да су се 
изградили |у позитивне личности, тада 
осетим понос, |јер сам и та делић себе 
уградкЕла у  њихово изграђивање. Ието 
тако свака (генерација одласком односи 
и делић меее, остављајући за узврат се- 
ћање на јадно несташно, али лепо де- 
тињство, каје је  ето, на моје очи ста- 
сало...

Припремиле:

Горгша Тончев, У11-4 
Оливера Николић, УН-4

„29. новембар"
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Сиица за иортреш

Милан Трифуковић, УН-4

Представићемо вам Милана Трифу- 
новића, ученика УИ-4 ОШ „29. новем- 
ба;р“. Милан је  цредседнмк пионирског 
одреда, одличан ученик, добар друг и 
изнад свега веома окјроман и тих де- 
чко, омиљен међу друговима.

Он ће нам рећи о себи, како орга;ни- 
зује слободно време, шта га занима.

— Немам посебних метода ни обра- 
зац како се постиже успех. Важно је на- 
правити правилан распоред рада и одмо- 
ра (читај: игре). Важно је после нас- 
таве мало се одморити, затим учити, ре- 
шавати домаће задатке. Пред вече иза- 
ђем да прошетам, поиграм се на ваз- 
духу.

— Како се постиже одличан успех?

— Истина је да има много да се учи, 
али уз редован рад, без заостајања и 
одлагања „за оутра" — нема <ушеха.

У којим активиостима си ти заузет/

— Члан сам секције за енглески је- 
зик, идем на додатну наставу из физи- 
ке, математике и географије. То ми је 
допуна онога што иа редовним часови- 
ма учим, упутства за понирање у веће 
дубине науке.

Какве си успехе имао на такмиче- 
њима и из којих предмета?

У V, VI разреду учествовао сам на 
ошитиноком из математике, у VI разр.
на регионалном из физике, а освајао сам
и читалачке значке.

Како проводиш слободно време?

— У слободном времену играм шах, 
кад ми досади, идем у шетњу.

Које филмове волиш да гледаш?

— Обожавам научно-фантастичне фи- 
лмове.

Мој савет друговима је: учити, учи- 
ти и само учити.

Припремиле: 
Маја Мишевска и 

Алексаидра Мах 
обе У1-4

„29. новембар“

•  •  •

НАША АРМИЈА

Војниче драги, срећан ти твој дан 
поноси се њиме 
и буди увек радостан.

Сви овој земљи слободу нуде, 
а не зао, опаки рат.

У њему се пуно гине, 
гине и мој вршњак.

Војниче драги,
чувај наш а брда и зелене горе, 
а са њим заједно 
и прелепо море.

Не дајте, војници никоме 
да нам слободу руши, 
јер данас она свима 
цвета у души.

Домовино моја драга, 
хвали се пред свима, 
имаш чиме, војник за тебе брине

Армија наша чврста и смела 
за слободу ове земље, 
диже поносно чело.

Гајић Драгана Л/-2
3 л от

ПИРАМИДА
Водоравно: с, ст, сат, стар, ситар, са-

тира, старина.
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Војниче, хајде да загрљени идемо у нова свитања
Устреггтала орца часали су час пола-- 

гања заклетве. Стајала сам са стране, 
радосна и  са неком слатком сггрепн>ом, 
баш као да и  ја  нолажем. У строју се 
чуло тизоо шапутање. Свако је |у ееби 
понављао научане речи. Безброј нута 
поновљене. али баш сада зачас негде 
одлутале. И поче громко и  свечано; ра- 
зломи се из стотине грла, а на  лицима 
осмех, у  погледима понос, и  све то зра- 
чи са ових поносних младића, и  улива 
веру и љубав... Пожелех бар начас да 
се нађем у овом топлом оделу и тешким 
чизмама. Ж елим да  и  ја  осетим тај 
понос.Ј.

У мислима ми се створише слике ига- 
ра из де^тшбства: као ми р.ојлицп, у  РУ- 
кама прут — пушка, стојимо мирно, чу- 
вамо „бункер‘% а затим, по наређењу 
најстаријег међу нама, трчимо око бун- 
кара, уређугјући га.„ Сада се игра за мо- 
је  спарије друтове претверала V отвар- 
ност. Уместо црута држе пушке као 
опомену свима онима који овој земљи 
не мисле добро.

Мајке озарене, ррца задрхтала, а су- 
зе радоснице неодошиво навиру. Свака 
је  поносна што је  одхранила војника и 
предала га другој, исто тако брижногј 
мајији,: Домовини.

Ова кзлика подарила ми је  миран сан, 
одагнала тмурне мисли о немиру, страх 
од ратова, Мене, моје другове, наше 
онове и  надања они чувају. А они нема- 
ј|у нврст сан, јер им је поверен задатак 
да чувају наше границе, мирно небо и 
мирно море. Да можемо мирно да иде- 
мо у  школу, да безбрижно корачамо 
овом лепом земљом, да нам поглед буде 
ведар,! а  осмех стални цратилац нашег 
лшвљења. За сву ову безбрижност и 
безбедност захвални смо теби, војниче. 
Ти си зид који се не руши, али који 
V темељу има исте откуцаје срца као 
и (ми деца. И  зато, војниче, креиимо за- 
грљенн (у нова свитања.

Јасмина Спасковска, УШ-З
„3. октобар“

КУТЛК ЗА ЛИКОВНЕ ТАЛЕНТЕ

Биљана Живковић, У-4 „9 бригада“ „Чудновата птица“
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ВОЈНИК — НАШ ДРУГ

Ноћ је. Како је  мирно, тихо, вебо 
обаоуто звездама, а  нун месец гледа-оа 
вцсине...

Бу|дна, размишљам о  теби, војниче, 
прнјатсл.у, иругу, чувару мога сна, мо- 
је и твоје земље, наше Југаславије. Мо- 
жда IV ово 1 ноћи ти мцрно корачаш на 
стражп. Не плаше те иоћни звуцц ни 
иесма сојве. Одважан си^ јер ти је ш ве- 
рено да чуваш моје и твоје, а  то је  до- 
мовина. Ж ивимо у  миру, ношени на 
крилима слободе. Летимо до сунца, по- 
дизани из послератног пепела и мнсли- 
м о  да н а м  нико не може отети слободу. 
Досггојајнствено а м о  корача/\и, али као 
и свака драгоценост и слобода се мора 
чувати, па ако затреба и жртве за  њу 
дали. И даване су. Хиљаде младости 
одмарширало је  храбро и неповратно, 
тамо где се спајају небо и вечност...

Зато, драги војниче, браниш ово сун- 
це на длану, !браниш од оних који  хоће 
да украду његов сјај, а  прави сјај не 
тамни. Питам ое: кашве штаце лете са- 
да Изнад света? Да ли грабљижца, ко- 
ја  прлтајс-ло само чека да својим кљу- 
ном као  зрно кљуцне земаљску куглу. 
Док шибаОу ветрови и олује,; или док те 
жаркјо сунце пече, поноено служиш Ар- 
мију. Засго, једно велико ти хвала из 
мог малог срна.

Сузана Новаковић, УШ-2
„Станоје Миљковић" 

Метовннца

О •  •

ДРАГИ, ВОЈНИЧЕ

П р и м и  п а з д р а в  из је д н о г  д в а н а е о г о -  
г о д и ш њ е г  а р ц а , т е б и  и  сви ш  Т јвојим д р у -  
г о в и м а  в о јш Јц и м а .

Војиицима са великим словом „В“ 
као што [је велика о в а  наш а мала зем- 
ља, као што је  велика херојева смрт, 
као што је в!ииика  Слобода, као што 
си велики Ти, који бдоиш над нашом 
Слободом, над мојим и детш&ством мо- 
јих в р ш њ а к а ј  као ш т о  је велика Твоја 
љубав з а  ову напаћену, али срећну и 
расцветалу земљу.

У Твоме срцу домовина, V моме љу- 
бав за Тебе и домовину.

У име зелених поља, плавог мора, је- 
зера и  плавог неба, у Јше једног срећ- 
ног детшг>ства, — велики поздрав Теби 
велиши војниче, мој најбољи друже, 
цријаггељу и  брате, поздрав од малог

борца, којц ћс' као и Ти чувати и  бра- 
нити своју домовину.

Зораи Бугарић, \ 7-2 
„Бранко Радичевић“

© ® •

АРМИЈО, СРЕЋАН ТИ РОЂЕНДАН

О, Армијо, Армијо, 
волимо те ми.
Срећан рођеидан 
честитамо ти сви.

Ти си увек у срцу мом, 
и увек чуваш топли дом.
Ти чуваш моју маму и тату, 
баку, деку и малог бату.

Ми то волимо ко цео свет, 
ти најлепши наш цвет 
Моју љубав према теби, 
описао песник не би ...

Због тебе је  срећна 
наша младост.
Ти си наша љубав 
и највећа радост.

Јоцић Аидријана VI-!
3 л о т

•  •  !•

Ч У В А Ш  Н А С

Ноћ. Тиха хладна ноћ.
Небо прекриле звезде.
Пада снег.
А ти, млади војниче, 
стојиш на бранику.
Пушка ти је о рамену.
Благи ветар разноси пахуље 
које ти прекривају лице...
Ти будно на граници стојиш 
и чуваш нас, чуваш домовину.

•Властица Пантелић, \Ш1-3 
„С. Миљковић" 

Шарбановац

❖❖<><><>0<><><>0000<>000<>000000000«“

Р Е Ш Е Њ Е

УКРШТЕНИХ РЕЧИ

Водоравно: Бајага, д, сала, е, ак, ог- 
рев, топ, Една, уштрб, а, м, Тара, к, в, 
Данко, Кири, трн, удаја, ка, б, Мура ц, 
хемија.

ОООООООООООООООООООООООООООО- 1
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ПЕСМА ДО П Е С М Е

ТАМА МОЈА ДРУГАРИЦА

Узалуд у таљм 
тражим осмех твај, 
ми никада иисма 6иш. сами, 
ти никада ииси стварна био мај.

Тваја сена, 
иза честица пр^ашине 
остаће акривена, 
а  моје срце иуно прашине.

Изгубила сам те, знам 
очи те још  воле, 
али и  ти ои са1мл 
звам да и  тебе ране боле.

Биљана Тодоровић, VIII 
„Вук Караџић"

Љубица Декић, У-З „9. бригада"

ВОЉЕНОЈ АРМИЈИ
Баш ој вољеиој Армдји уввк пеаме

певам,
увек ја ј  се дивим, увек о њој сншам. 
Верну љубае за њу V сшом срцу иосим, 
зашо што је  снажна и њом се поиосим. 
Аио икад из домавине ојцеиг, заборавит

иећу
да за сваки иразиик иожелим јој сређу. 
Као капи росе, као очи своје,
Чувала је  брижзно датињство маје(. 
Уоптгана из детињства као трвпггај

звезда
остаће ми увек слика Армије и роднога

шезда. 
Катарина Грекуловић, У-2

,Зранко Радичевић"

Моја другарица спава 
и у оиу са мном разгавара.
Не знам да ли она то сања, 
или са мном разгавара.

У ону ме пита: да ли имам трему 
кад у школи пишем 
иеку тешку тему.

Драга моја другарице, 
није ме толико сграх, 
али када дабијем јединицу, 
уздишем: ау, ау ах!

Јелена Радовановић, Ш-4 
„29 новембар"

•  •  •

ДА САМ ДОБРА ВИЛА

Да сам ја  дабра иила, 
сва би деца срећна била.

Од ших би тражила да се слажу 
и да увек једни другима помажу.

Да млади вале старе, а стари м.таде. 
и никада да се не заваЈце.

Да сам :ја добра вила, 
сва деца овога света 
срећна би била.

Сузана Стаменковић, 1У-2 
„29 навембар"

•  е •
МОЈ МИРАН САН ЧУВА 

ГРАНИЧАР

Док ноћу спавамо ми 
над нама граничар бди.
Он нас пази и гледа 
као баба и деда.

Кад у  сан утонемо мн 
ан  иастаје апрезиији.
Он нас чува и  пази 
као кад нас мај ка мази.

И нико нас не сме дирати 
јер  ће граничар пуцати.
Поре-д куће на мару 
тако ои дочека зору.

Јелена Поповић, IV-1 
„29. новембар“
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ПОЛЕТИ, ГОЛУБЕ, ПОЛЕТИ,

Полети, голубе, шлвпи, 
вини се у виеине* 
у облаке дивне 
и прелети велике раздаљине.

Полвти од иав, свима руке 

деци Цумуицје. Јапака или 

Етиопије, Ииди!је... и свима.

лруж ам о: 

Вијетнама,

Нека ое пруже руке мале, 
прне Ши. бвле
и нека нштраве мостове цријатељства 
које неправда раставити не може.

Нека радост влада на оовом свету 
сваком детету 
полетил холубе, полети!

Драгана Маринковић, У1-4
„9. бригада"

•  •

ЛОВАЦ ЦОНИ

Тапа-ггупа, тапа-тупа, 
кроз шумиду сме.то сггупа 
наш весељаКу ловац Џони 
хоће зеку да улоаи.

Иде Џони кроз вдумицу, 
пева неку песмицу, 
кад, га зачу зека Лема, 
поче да се церекај.

„Ха-ха, ха ха, ловац Џони 
хоће мвне да |уотови“.
Тад се сакри у овој стан 
овај мали враголан.

Ловац Џони све разгледа, 
иза жбуна(, иза брега 
;и кад ввде да га нема, 
седе на иањ и задрвма.

Ивана Васиљевић, У-1
„9. бригада"

КО ВОАИ СЕБЕ ВОЛИ И ДРУГК

Ко воли себе, воли и  друге, 
нико не може оам да буде.
Воли.мо игру, волтто  плколу, 
волк.мо сваку другарицу пову.

Вол1имо тате, лолгото маме* 
секе, бате и нас саме.
Не чинимо преступе и кјрађе, 
поштеним радом срећа се нађе.

Учимо марљиво, учимо вредно.
У животу поогоји правпло једно 
Осим себе, воли и друге^ јер 
у жшзвоту ие мшке сам иико да буде.

Емилија Филиповић, 1У-4
„29 новембар"

Драгана Станков, „9. бригада" 

ЗИМА

У мом граду спигла зима, 
снег нам пада као досам 
ретко када.

Немир уђе иад у  школу, 
пахуље игра^ју 
у беломе кол!у.

Кад звоно озвачи чаоу крад, 
деца одмах ј.урну 
онегу у  загрљај.

И док праве грудве, 
снег иа длану меее 
онег около дивно плеше.

Игор Јојић, У-2 
„Б. Радичевић"
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РДСКРШЋУНА
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Седим оама у соби. Свуда око меие јб 
мрак, а ја  осећам као најеветлија звез- 
да на мрачном небеском пространству. 
Болно ми срце лупа, жудећи за откри- 
вањем непознатог. Хтела бих да зави- 
рим у неки мени непознати свет, да га 
упознам, испитам, а затим то ново не- 
познато искажем, напишем и саопштим 
другима. У тим размишљањима одлутам 
и тражим себе у будућности и тражећи 
одговор на: питање: шта ја  то желим да 
будем кад одрастем, долазим до једног 
у увек истог одговора — желим да по- 
станем... да рећи ћу то — да поста- 
нем писац.

Треба их осетити, ухватити, разрадити, 
уобличити и пренети на хартију ... Перо 
лагано клизи, редови се нижу, рађајгу се 
странице. Слика за сликом, стапају се 
у мање, а затим веће целине. А онда 
безброј пута читање, преправљање, ме- 
њање, клесање речи и реченица...  Ру- 
ка се заморила, глава препуна мисли, 
очи се склапају, ускоро ће и да сване, 
треба на починак. А сутра наново и 
опет се нешто доради, избени, ож иви...

Весели ме помисао да ће многи с 
уживањем читати, мада се мало чита и 
млади недовољно показују интересова- 
ња за књигу. Ја  упорно радим, настају 
нова дела, име ми постаје славно, то ми 
годи и покреће на још успешнији рад 
и ја  га с љубављу обављам.

Враћам се у стварност. Осећам се 
умарна и исцрпљена. И док сан пада на 
моје уморне очи, мисли и осећања се 
множе и мешају. Крв ври мојим вена- 
ма, а писање ме и у сну као на јави 
привлачи. И сањам како пишем. То ми 
потврђује моју жељу и скоро бих мо- 
гла изјавити — знам свој будући позив. 
Знам да је пут до славе трновит, али 
радом и упорношћу и љубављу све се 
постиже.

Снежана Кајгаиа, УШ-5
„3. октобар"

Снежана Кајгана, VIII 5 „3, октобар“

Замишљам себе у исто овако тихој 
соби. Седам за радним столом. Мисли 
надолазе. Идеје се рађају, а инспира- 
ције су ту око мене, на сваком кораку. Ивана Перуновић, ^-4 „9. бригада"
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. М О ЈА  С Т Р А Н И Ц А

РАСТАНАК

Одлази, не сети се више 
да смо се срели, 
нек кладни стисак руке 
избрише све што смо хтели.

Стисак руке рече 
оно што сузе нису смеле, 
погледи нам се сретоше, 
погледи љубави вреле.

Очи ти бејаху влажне, 
а рука топла и врела, 
хтедох ти рећи „Волим те“, 
хтедох,. ал нисам смела.

•  •  •

ОДЛАЗАК

Горица Тончев, УН-4 „29. новембар“

3 И М А

Преко села бунда бела. 
Свукло брдо бело 
шубару на чело.
Цело село бело, бело.

Танконоге јеле 
носе чизме беле 
и на јели плашт бели.

На пољима пустим 
не виде се људи, 
терајући маглу 
хладан ветар гуди.

•  •  9

СРЦЕ ОД КРЕДЕ

На тамној табли 
кредом белом 
нацртано срце 
прободено стрелом.

Па то је јасно 
разреду целом 
и свима у школи, 
НЕКО НЕКОГ ВОЛИ.

Волела сам смеђе очи, 
ах, да могу да их преболим, 
да их луђе ја  не волим...

Ал тој рани нема лека, 
волећу их ја  довека.

•  •  •

ОСТАВИТЕ МЕ

Добро се сећам да сте говорили 
како сам ужасно неозбиљна, 
да никада нећу одрасти, 
нити се стварно заљубити...

Али, ево, дошао је и тај дан, 
дан, када су по први пут 
потекле сузе љубави.

Оставите ме данас 
да преболим љубав.
Пустите ме да будем сама, 
да га заборавим, 
јер он је  желео крај.

Оставите ме ноћас хоћу да плачем. 
да пролијем кишу суза, 
оставите ме.

Горица Тончев VII-4
„29. иовембар"
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Паше пвро
„ТИ ГРОБОВИ НИСУ РАКЕ,
ВЕЋ КОЛЕВКЕ НОВИХ СНАГА“

О, како је леп овај живот. Не могу 
да поверујем да се толико изменио по- 
сле суровог и тешког рата. Најблиставије 
светиљке наших животних стаза су се 
упалиле. Листам странице овог срећног 
детињства. Сву ову срећу доживела сам 
у слободи, под слободним небом, без грм 
љавине ратних авиона, без плача не- 
дужне деце. Не могу да верујем да се 
то догодило нама, малој земљи на Бал- 
кану, коју су желели да поробе.

Пре више од четири деценије непри- 
јатељ је  покушао да нас избрише са 
кугле земаљске. Кренуо је  наоружан 
до зуба, добро опремљен, увежбани и 
самоуверен. Повео је  и страшне псе 
што реже и застрашују, иаучио корач- 
нице, сачинио вешала и логоре смрти...

Окачио је заставе са кукастим крс- 
том, претио и грозио смрћу. Све је ис- 
планирао и предвидео; само једно не, 
а то је оно најглавније: ДА СЕ НАШ 
НАРОД НИЈЕ ПЛАШИО СМРТИ.

„Ако и поубијате људе, опет ће ос- 
тати људи. Ваши спискови мртвих ма- 
њи су од спискова живих.“

„Тек рођени,
а метком погођени.

Тек стасали,
у канџе смрти пали.“

Смрт је успела да им очи склопи, 
али не и да их у заборав баци. Што су 
зликовци више убијали, све су даље 
били од победе. Те хумке нису биле ни- 
шта друго до човек до човека и у смр- 
ти заједно. Из хумки ће понићи нова 
снага, тај камен није камен, већ слав- 
на историја наше земље. Историја ме 
учи да је живот саткан од умирања да 
би се рађало још јаче, усправније. Тра- 
гови рата се временом бришу, али из 
њих ниче увек ново праведније, рађа 
се живот достојан човека. Ж ивот је леп, 
али и суров, али сам научила из наше 
славне историје — да смрт пркоси смр- 
ћ у ...

Снежана Ћорђевић, УШ-З
„Бранко Радичевић"

Стрељали су руке, које су махале 
победницима, закопавали их у земљу, 
а они су у цветове процветали. Пуцали 
су у уста, а нису знали да мртва уста 
најдуже говоре: Ивана Перуковић У-4 „9. бригада“

■ М М Н В н

' ' г %  шж 
Маријана Милетић, „9. бригада“

А Р М И Ј А

Армијо моја, мила и смела, 
чувај нас од сваког непријатеља.

Не дозволи никада да буде рата, 
поручујемо ти ја  и мој тата.

Армија нас чува, воли и брани, 
зато што смо њени пионири мали.

Зато Армију волим, у срцу је носим, 
Армијом нашом ја  се поносим.

Марија Илинчић, Ш-2
„Б. Радичевић"
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В О Ј Н И К

Војник је мио 
и свима драг, 
његов је  осмех 
увек благ.

Док се он учи 
да пушком влада, 
безбрижно расту 
деца млада.

Не знам који ми је
војник дражи:
да л ’ онај који
бди на стражи,
ил’ онај који
спремно чека
да се огласи узбуна нека?

Зорица Гатић, III-2 
„Б. Радичевић"

•  •  •

ДРУЖЕ, ПРУЖИ МИ РУКУ

Нек се братско коло шири, 
нек сви људи играју у њему.

Нек се застава у руци виори, 
нек се братство створи.

Друже, пружи ми руку, 
да .саградимо мостове пријатељства.

Друже, пружи ми руку,
да заједно спојимо све народе света,

Друже, пружи ми руку,
да скупа трчимо по нашој планети,
да заувек зауставимо све ратове света.

Александар Михајловић, IV-
„29. новембар"

ДРУЖЕ, ПРУЖИ МИ РУКУ

Друже, пружи ми руку 
да заједно будемо јачи, 
друже, пружи ми руку 
да будемо сви срећни.

Друже, пружи ми руку, 
да не буде рата ни глади, 
друже, пружи ми руку, 
нека се заједно сложно ради.

Друже, пружи ми руку, 
да помогнемо свој деци света, 
друже пружи ми руку 
да узлетимо до највишег лета.

Милена Раденковић, ГУ-З
„29. новембар"

Иваи Стрмбановић, ^11-2 „9. бригада“

ВОЈНИК

Војник нас чува,
Војник нас брани, 
и кад ветар дува 
и кад су хладни дани.

Војник пушку носи 
и у строју стоји, 
непријатељу пркоси 
и никог се не боји.

Војнички су дуги дани, 
то већ свако зна, 
слобода се будно брани, 
за њу се и живот да.

Нела Станковић, 111-2
„Б. Радичевић“
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В п ш е  и е р о

ШТА ЈЕ ТО ШТО МИ НЕ ДА МИРА

Моја бака је  била арло цричљива же- 
ва. Често гу даколици би нае иешто за- 
питкиваиа, тражећи оагошримка, уства- 
ри тражила је  начина да ократи доса- 
ду. Моји укућани и ја  смо се често 
љутили на 1њу. Једино је моа брат имао 
увек разумевања и  времена за баку. Ја 
сам ое љутила, јегр ми ое чивило да се 
шој увек прича када ја  има.м да учим. 
Тако се догађало и да виквем на њу.

Сада, Езад̂ а баке нема, ж ао  ми је што 
еам ое тако понашагаа. Често, када лег- 
нему бака ми дође у  мисли и дуго раз- 
мишљам о њ ај. Не мох{у да заСпим, јер 
ми нешто не да мксра, и  питам себе заш- 
то сам таква била. Па она и није била 
толико досадна. Сада ми је  криво, али 
узалуд, сада бих и  хтела, а не могу с 
њом да п о п р !И чам,; јер ј е  више нема. На- 
кан њене смрти често ми долази V сан,

Арзијада Рачиповић, УШ-2 
СОШ „25. мај“

будам се и осећам велику тугу. Догађа 
се и V школи, док наотавник иредаје 
неку „занимљиву" лекциј^у, ја  у мисли- 
ма одлутам •— сетим се моје баке. И 
шта се сада дешава? Осећам прижу са- 
веетп. Савсст ое сада у мени иробудила 
и указал^а иа моје грешке. Ввше се ни- 
када нећу љутити в а стајре људе. На- 
против, схватила сам да је  баш њима 
неојпходва вешика пажша и  мало стрп- 
љења, Увек ћу наћи разумевања за ста- 
ре, н*1хове жеље и иотребе,, а  за то је 
тако мало потребно...

Јелена Радоњић, VIII
„29. новембар"

•  •  •

ДОЖИВЉАЈ ИО КО.МЕ ЋУ ПАМТИТИ 
ЗИМСКИ РАСИУСТ

Освануло је маглошгго и дрохладно 
јутро. Стојнм крај прозора и  посматрам 
залеђену стазу за скијање. Да ли ;је за- 
леђена, да ли ће биги за мене опасна 
због пребрзих окија? Магла!... Питања 
навиру.

У том трецугкју у собу је  ушао тата 
и река>о ми да се оцремим за скијање. 
Обукла оам се врло брзо и са пуном 
оирамом изаш ла напоље. По обичају, 
кренула оам са татам на врх стазе ски- 
лифтом. Одлучила сам да овог дана 
останем дуже напољу. Због тога сам осе- 
ћала иелико задовољство.

Крицудајући иошла сам са врха сга- 
зе, страхујући да ћу пакти. Какво ужи- 
вање сиуот низ падину! Оштаго ваздух 
ме шиба, то ми прија. Одједаом, насред 
стазе санке. Неко их је  оставио. Треба- 
ло је  брзо реагов!а:ти, а  скије брзо лете; 
већ сам сасзвизм близу, како избећи лом,
и, нагло окренем да обиђем оанке, али... 
Врхом једне скије закачим за оавке и 
трас! Над је  био неизбежан. Срећа, ни- 
сам осешила иикакзд бол. Устала сам 
и наставила скијати]. Значи све се до- 
бро завршиио. Још  сам се много иуга 
тага дава пењала лифтом и спуштала. 
Био је то велики доживљај, поготово 
ове зиме која је  оскудевм а правим ус- 
ловима за окијање, јвр ретко где је би- 
ло снега.

Милица Родић, 111-1
„29, новембар“
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Љубав је  шећер 
шго живот зашади. 
Љубав чиие орве Сузе, 
љубав чине црви јади.

★ ★ ★

Не буди ш ашава
Сузама се нишва не решава.

Бранка Кобашевић,
„23. октобар“ 

Кленак

Ноћ је  одавно дсхгакла прозоре 
и киша већ оатима ромиња, 
али >ни она не може да угасж 
љубав што у мееи тиња.

Љиљана Савић
„Ђура Ја!кшић“ 

Кикмнда

Зашто да плачем 
и сузе да лијем, 
волиш другу, 
а мени јасно није.

Снежана Прибојкић, УШ-4
„29. новембар"

Пролази дан за даном , , - ^ Г  — ~р,.__/ >
тихо се гаси другарски сан. ‘ р: V  ! 1 I \  ЏШ
тешко је наћи искрену љуоав, . ■ ч / ' р  г:*
зато је боље живети сам. X V ,' .

Рабија Мемишевић, \ тШ-4 -.■-'■-Нј -.*̂ “! „ 1ј Ј З  ' ‘
„29. повемоар" Ксенија Радојчић, У1-4 „9. бригада"

1Ц1лшшл51П1иг1иппир.ппплппш?пЈгппппп1и1пплпги11И!ппп1шпп5гл1игп5иш1гпл

Љубав је  велика тајна 
љубав је  добра вила 
љубав је  игра бескрајна 
без границе и правила.

★ ★ ★

Љубав је слатки јад 
љубав је  слатки грех 
љубав је  велико срце 
љубав еу оузе и  омех.

Иванка Арменко, VI
„Мирко Срзентић" 

Петровац

мост
Мост спаја обале^ 
моот спаја заљубљене,..
Моог спаја 1р.аиове, 
се.\а и  државе.
Мост и нае ш аја, 
али и раздваја.

Александар Манчевић, VI 
„Павле Крстић" 
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АНКЕТА • АНКЕЈА • АНКЕТА • АНКЕТА • АННЕТА

ШТА ЈЕ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО?
ШТА ЈЕ ДОМОВИНА

Домовина је ветар 
који грање њише, 
домовина је драга 
кад се о њој пише.

Домовина је сунце 
у јутарњој роси, 
домовина је песма 
што радост доноси.

Сања Божић, ЛЛ-1
„Бранко Радичевић“

То је  нешто најнеопходније за развој 
земље и наш једини путоказ у будућ- 
ност

Боривоје Стевић, VII-4

То је наше боље сутра, наша нада. 
Треба га неговати и чувати као мајку.

Јасмина Богдановић, У11-4

Нешто најлепше што може имати једна 
земља, нажалост то се код нас полако 
руши.

Афердита Зенуни, УИ-4

Љубав плус срећа =  братство и једин- 
ство.

Марио Кекез, УП-2

Братство је када се Србин и Слове- 
нац, Хрват и Албанац, Црногорац и Бо- 
санац међусобно воле и помажу као 
браћа.

Јединство је када Србин у Босни 
гради, Хрват на Косову ради, Словенац 
у Црној Гори живи, Македонац у Вој- 
водини студира и сви заједничким сна- 
гама јачају ову дивну Југославију. Брат- 
ство и јединство су основа развоја на- 
ше земље. То је основни услов за ми- 
ран живот и ведро небо над нама.

Драгана Трајков.ић, \ т14
„29. новембар"

Како млади виде ситуацију у Румунији
Мислим да је румунски народ много 

патио и да заслужује ову слободу.
Сња Јањић, УШ-З

Веома ми је мило што су се Руму- 
ни ослободили стаљинизма ЧаЈушееког, 
срећно нек им буде.

Валентина Ставрић, УШ-З

Иако ситуација код наших суседа ве- 
ома сложена, подржавам њихов напа- 
ћени народ и члановима Националног 
спаса у Румунији.

Саша Цанковић, УШ-З

Мислим да се све одвијало у Руму- 
нији веома окрутно и жао ми је  што је 
недужни народ и деца страдао.

Виолета Стојановић, УШ-З

Све ме је  ужасно погодило. Мило ми 
је што се нВД>од ослободио терора.

Драго нам је за наше вршњаке што 
неће више остати ускраћени за дечје

жеље. Знамо да им је много тога не- 
достајало.

Перица Милојковић, VIII-1
„Вук Караџић"

Драгана Станковић ^-3 „9. бригада“
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ГОВОР БРОЈКИ
РО ОШ у Бору чине девех основних 

школа и СОШ „25. мај“ и Музичка шко- 
ла.

На крају  црвог полугодишта школе 
су у укупном ушеху пласирапе се на 
следећи начин:

Назив школе: Средња оцена: % Позитивних:

1. „9. бригада" 3,94 86,71
2. „3. октобар" 3,84 88,26
3. „Б. Радмчевић" 3.78 85,43
4. „В. Караџић" 3.62 79,02
5. „Бура Јакшић" 3,54 78,67
6. „29. навембар“ 3,47 81,22
7. „О. Вадованог 3,46 76,35
8. „С. Миљковић“ 3,45 74Д9

За све: 3,64 укупни: 81,26 %

У СОШ „25. мај “ процанат позитивних РО ош
изиоси 84,86, а у музичкој 91,09 %. БОР

Е1ЧСИЗН Аб ШбРШАТШ^

И РЕ Ш А У11ХАСЕ

А 1о1: оЕ реор1е 1пге ш  уШаеез апс! 
\уог1с оп Шеге (а г т з . Тћеу аге уегу пп- 
рог1ап1: шогкегз ђесаизе Шеу ргоЗисе 1:о- 
ос! Гог а11 оС из. Тћеу га1бе ЈотезИ с агп- 
т а з  апс! дгош сИНегеп! р1ап1:5 ап<1 согп. 
ТћеЈг Ше 15 ћагс1, ђесаизе Шеу тиз1: 
шОгк 1гот  т о г п т §  Ш1 шдМ оп зиппу 
апс1’ ћо1 ог г а т у  апс1' соИ (Зауз. Тћеу 
сап’1 ћа\те ћоИсЈауз шћеп Шеу и7ап1 ће- 
саизе Ш ећ јоћз (1ерепс1 оп зеазопз. Тће- 
ге 13 зо т е Ш т §  1ћа1 т а к е з  Ше т  а VI- 
1а§е т о г е  ргесшпз Шап 1п а 1о\уп. Тће 
ајг т  уП1а§ез 18 {гезћ, ипро11и1ес1 апс! 
ћеаћћег Шап т  1о\л?пз. Реор1е 111 ■шПа- 
§ез еа1: 1гезћ апс! ћеаћћу 1оос1.

МШса Кис1оУ1С, VI1-4
»29. поуетћаг«

\М \ТЕК

Н ’з ш тгег. Т1’з со!с1 апс! зИеп! е\гег- 
у\лЉеге. Моћос1у з1апс1з пог 1а1кз 1о раз- 
зегз-ћу т  з1гее1з. Еуегућос1у ћигг1ез оп1у 
сћЈИгеп’з сг1ез апс! 1аи§ћ сап ће ћеагс!. 
Сгошп ирз с!о по1 Нке зпош, ћи! ше, 
сћИс1геп, \ус аге сгагу аћои! ћ . Ше з1ес!§е 
ог зка1е ћаррПу апс1 јоНу (Зо\ уп Ше з1ге- 
е!з апс! т а к е  зпо\утеп ог 1ћго-да зпош- 
ћаПз а1 еасћ о1ћег. \Ут1ег јз 1ће г1§ћ1 
зеазоп Гог ге1ахтд, уоип§ реор1е епјоу

т а к т д  1ип 1п со1с1 \уеа1ћег, га с т§  \\’ 11ћ 
зпошНакез Ша1:_ пеуег з1ор 1а1Нп§ 1гот 
1ће зку. Оиг \\'1п1ег ћоНс1ау5 \\'П1 с о т е  
уегу бооп апс1 I сап по1 ће1р ћ е т §  ћар- 
ру аћои1: к . Тће §геа1 1ип адШ 5 1аП. \\'е 
■»П1 ће аћ1е 1о ри! оиг ћоокз а\\'ау апс1 
г и п  атеау 1:гот еуегус1ау’5 Ше т 1 о  1ће 
со и п 1 гу  ог то ш Н атб . I сап’1: \уа11 Гог 
Ше ћоПб 1о з4аг! ћесаизе, гјаћ! по\\', I 
а т  51ск ап<3 1хгес1 о! § о т §  1о 5сћоо1 еуе-
5У , 11 ’5 & г из §е1 б о те
1 ез1 . \Уе1соте, \ \ 'т 1ег, т у  {ауогх1е зеазоп!

В гапкка Р1опс
Об »29. по\'етћаг« 

V II1-2

б ( Ш С  Р О К  У О Г

Тћ1з 15 а 50п§ 1ог уои, 
ргеИу зопд 1ог уоиг еуез,
■№опс1егЈ:и1 зоп§ Гог уоиг ћеаг!,
I 1оуе уои Нке а П1§ћ1 .

Уои аге т1851П§ т е
апс! I а т  а к т е
уоиг, Ш11ер1с1иге а1\\'ауз I зее
апс! зће зауз 1о т е
доос! Виу т у  1о\'е.

Б. КозИс, У1-4
»9. ћп§ас1а«
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ЗАБАВНЕ СТРАНЕ
ДОМАЋА ТОП

1. Партебрејси

ЛИСТА

„КРЕНИ ПРЕМА МЕ- 
НИ“

2. ФИТ — „НЕК ЗВОНИ ТЕЛЕФОН“
3. Бајага — „НЕКА СВЕМИР ЧУЈЕ НЕ-

МИР“
4. Рамбо Амадеус — „ГЛУПИ ХИТ“
5. Викторија — „САМО ТЕРАЈ ТИ ПО

СВОМЕ“
СТРАНА ТОП — ЛИСТА

1. Сипз п’ Е.ои8ез — »РАТ1ЕМСЕ«
2. АИсе — »СООРЕК. — Р0150№<
3. Е п с  С1ар1:оп — »РКЕТЕМБШС«
4. Кохеие — »Е13ТЕМ ТО У О №  НЕАКТ«
5. Воп Јо\ 1  — »ГЕЕ ВЕ ТНЕКЕ РОК

УОПК«
ПРИПРЕМИЛЕ: 

Снежана, Горица, 
Оливера, Ксенија...

ПАРТИБРЕЈКЕРС 
„КРЕНИ ПРЕМА МЕНИ“

(песма месеца)

Ти ниси Јулија, ја нисам Ромео, 
ноћас сам нешто гадно појео.
Лепо причаш, лепо ходаш,
слатка мала, немој лако да се нродаш.
Зато крени, крени према мени.

Можеш да лајеш, можеш да режиш, 
можеш да останеш, а можеш да бежиш. 
Без душе си нико, без душе си ништа, 
купујеш продајеш, одузимаш и додајеш. 
Зато крени, крени према мени.

Горица Тончев, УН-4 
„29. новембар"

Ш А Л Е
ДИРЕКТОР
На часу српскохрватског језика уче- 

ници су радили писмени задатак на те- 
му „Шта ћу бити кад порастем".

Сви су писали, само је Иван седео и 
гледао.
—- Иване, зашто не пишеш? — пита га 

учитељ.
— Ја ћу бити директор — одговори 

Иван
— И шта онда? — поново ће учитељ.
— Па чекам секретарицу да јој издик- 

тирам текст.
Јелена Стричевић,

Станишић

ПОЗАЈМЉЕНЕ ШАЛЕ

— Сине, зашто не учиш?
— Не могу мама, гади ми се.
— Како ти се гади?
— Па нашао сам длаку у књизи.

— Зашто хијрурзи цриликом сваке опе- 
рације стављају маске?

— Зато што не желе да буду препозна- 
ти ако операција не успе.

У ресторану гост зове за време ручка 
конобара:
— Бидите, овде се једиа муиа у д а в и л а  у 

тањиру супе.
— Па шта? — рече овај — да нисте 

хтели да јој ставим појас за спа- 
савање.

У биоскопу зачу се иечији љутит 
глас:
— Господине, сели сте ми на шешир!
— Па шта? Нећете сад никуда, филм 

је тек почео.

Два пријатеља разговарају:
— У нашем предузећу траже благајни- 

ка.
— Зашто? Па недавно сте узели новог?
— Да. Њега баш и траже.

У авиону младић никако да скупи 
храбрости и да започне разговор с де- 
војком која је  седела крај њега.

Најзад се ипак одлучи:
— Извините, госпођице, и ви путујете 

овим авионом?
Редакција 

КОМБИНАЦИЈА. ШКОЛА — СА 
ПЕСМОМ

,Д<руг“ (ЕКВ) •— математика 
„Светилиште" (ЕКВ) — историја 
„Аут“ (ЕКВ) — фИзичко 
„Чукни во дрво“ (Леб и сол) биологија 
„Америка" (ЕКВ) — енглески 
„Нисам мислио на то“ (ЕКВ) — долазак 

на час
„Чаролија" (Црвена јабука) — хемија 
„Сањати" (Црвена јабука) — одличан 

успех
„Нема ње“ (П.М.П.) — петица 
„Свиђа ми се ова ствар" (Цр. јабука) — 

распуст
„Изнад града" (ЕКВ) — крај часа 
„Она ми је рекла“ (ЕКВ) — одељенска 

заједница Г О Б А Ц
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Пптали бабу: колико, баба, годнна?
— Не чујем добро док ае ручам.

Питали пса: кога ти је  најлакше ујестп?
— Онога, ко ме се не бој;:.

Питао Турч;::: 0аа\- ..Имаш ли, Влаино,
једну кокои: на ::родају?
— Имам и двлје, само ми не улази у

кућу.

Питао чобанин чобанина: Зашто твоје 
овце вуци не кољу као, моје?
— Зато што су ми овце очине, а твоје 

су туђег господара.

Који је  човек брзоплет?, — пита отац 
сина.
— Онај који брзо плете, — одговори син.

Не по Вуку

Питали Славка: Зашто се Мона Лиза 
смеје,
— Зато, јер када би плакала, размаза- 

ла би боје.

Зашто служи огледало? — пита учи- 
тељица ђаке.
— Да не би плаћали улазнице у зооло- 

шки врт, неко добаци.

Знате ли шта је најшашавије на дана- 
шње време? — Шта?
— Да купи „Монт-јакну“ онај ко, је 

алергичан на перје.
Припремила: 

Гога Гобац

ПОВОДОМ ОТВАРАЊА 
_АХА“ И „ТЕАТРА“ У 
БОРУ

• обављен је разговор са њиховим кори- 
сницима

Да ли често посећујете ова места 
(диско)?

СВИ: — Да, веома често.
Која је дискотека боља?
— „АХА“ зато што тамо одлази дру- 

штво које мени више одговара.
Сања

— И мени „АХА“ због већег прос-
тора.

Ивана
— Али ја  се ипак боље осећам у 

„ТЕАТРУ“, мада примећујем да је сла- 
бије посећен

Маја

Како вам се свиђа музика у обе ди- 
скотеке?

— Музика је супер, као и спотови 
(штета што их има само у ,,Театру“)

Шта кажете на разлику у ценама 
између „АХА“ и ТЕАТРА“?

— Разлика баш и није мала, али ме- 
ни то баш и не смета, јер много зиа- 
чи провести пријатно вече у лепом ам- 
бијенту.

Сања
— Разлика није велика, али се ипак 

више иде у „АХА“, да ли због цене или 
простора, а и због локације, јер у том 
делу града има пуно омладине.

Ивана
Само, молимо, без пушења, алкохола* 

а н'арочито без пуцњаве.
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ВОДОРАВИО: 1. Надимак певача Мо- 
мчила Бајагића, 7. Велика дворана, 9. 
Атлетски клуб (скр), 11. Средство за гре- 
јање, 13. Врста артиљеријског оруђа, 15. 
Име северноамеричке књижевнице Фер- 
бер („Девојке"), 16. Ранији назив за ште- 
ту, губитак, 18. Наша река и планина, 
22. Име кошаркаша „Цибоне" Цвјетича- 
нина, 24. Познати хемичар и физичар, 
Марија-Склодовска, 26. Бодља, 27. Сту- 
пање жене у брак, 29. Ауто-ознака за 
Карловац, 30. Лева притока Драве, 32. 
Један школски предмет.

УСПРАВНО: 2. Првак, шампион, 3. 
Узвик бола, 4. Грана математике, 5. Од- 
брамбени став у боксу, 6. Податак у 
времеиу, 8. ,Име глумице Рас, 10. Пого- 
дак у кошарци, 12. Име глумице Бего- 
вић, 14. „Пошта-телехтраф-телефон" (скр) 
17. Радиоактивни елемент, 19. Стари Сло 
вен, 20. Нит, 21. Способност' опажања 
очима, 23. Острво на Јадрану, 24. Трећи 
степен неког броја, 25. Део тела, 28. Ме- 
ра за површину (ми,), 31. Упииште: ај.

Оливера Николић, УП-4 
Горица Тончев, Л/Н-4 

„29. новембар“

ВОДОРАВНО: 1. Симбол сумпора, 2. 
Ауто-ознака за Сплит, 3. Часовник, 4. 
Филмска звезда, 5. Израђивач сита, 6. 
Врста књижевног дела, 7. Старо доба, 
давнина.

Срђан Шалић, УШ-4
„29. новембар"
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