


Липе поново цветају и миришу у 
школском дворишту, ружичњак мами 
бојама и мирисима. Лола опет дочекује 
ученике и растерује псе луталице. Школа 
није мрачна, празна и не одјекује у 
тишини. 

Опет се чује дечија граја, смех, 
живот је победио корону. Ипак је лепше у 
учионицама, настава уживо, пред драгим 
професорима. 

Ближи се крај школске године. Била 
је бурна, необична, али иза свега ружног, 
као после кише, стиже лепо сунчано време 
и доба које обећава. 

Матуранти су нервозни због правих 
ствари: коју хаљину изабрати, како 
скројити матурски рад, који факултет 
уписати? 

Техничко перце, наш часопис, доноси 
свеже вести о такмичењима и наградама 
највреднијих ђака и наставника који ово 
доба короне нису преспавали, већ су у раду 
проналазили спас од досаде и депресије. 
Време карантина за неке је био изазов да 
испоље своју креативност и покажу да се у 
тешко доба лепше пише и ствара са 
жаром. 

Упознајте се са наградама ученика, 
спортским успесима, наградама из 
општеобразовних и стручних предмета. 
Ово је ваше јавно гласило, а медији имају 
моћ да мењају свет. 

Зашто ви не бисте сами креирали у 
вашем духу и бојама нови часопис? 
Одените своје школске новине својим 
бојама, напишите шта волите, изразите 
своје жеље, нека то буде ваш кутак за 
ћаскање, критику и размену мишљења, 
нешто као отворени школски дневник. 

Позивамо вас да сарађујете, 
екипа Техничког перцета: 

Милица Јевтић, 
Маја Јовановић и 

Снежана Јовицки. 

Уводна речУводна реч



ОБОГАЋЕНА ЈЕДНОСМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДАОБОГАЋЕНА ЈЕДНОСМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Центар за природне науке и истраживањеЦентар за природне науке и истраживање

Наша школа је од ове школске године укључена у пилот пројекат Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја „Обогаћена једносменска организација рада“ чији је главни циљ пружање додатне 

образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите моделе обогаћеног 

једносменског рада у школи. Пилот пројекат ће бити праћен и евалуиран, а резултати ће бити 

искоришћени у припреми новог стратешког документа за развој националног система образовања у 

наредној деценији. Један од будућих циљева је и повећање броја школа које ће радити у једној смени, 

чиме се ствара још већи простор за пружање укупне подршке ученицима. 



Како направити 
батерију од воћа 

и поврћа?

Центар за природне науке и истраживањеЦентар за природне науке и истраживање

Бави се експерименталним радом са демонстрационим и истраживачким експериментима у области 

природних наука, проблемском наставом и прављењем учила за потребе наставе и анализама узрочно-

последичних веза, процеса и појава у природи. 

За сваки експеримент постављају се конкретни циљеви и захтеви којима се проверава остварљивост 

циљева. Продубљују се стечена знања, откривају нова и повезују стара знања и искуства, кроз лични 

ангажман ученика у истраживању.

За овакав вид наставе школа је успела да обезбеди микроскоп и микроскопске препарате. Опремљен је 

и посебан кабинет за демонстрационе и истраживачке експерименте у настави биологије, физике и 

хемије. Укупан број ученика коју су учествовали у овом пројекту био је 35, махом ученици прве и друге 

године.  

Реализаторке активности:

Александра Станојевић, наставница физике и хемије

Јелена Ћирковић, наставница биологије и екологије и заштите животне средине
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INTERNATIONAL DAY INTERNATIONAL DAY 
УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КРОЗ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КРОЗ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ОБЛИКЕОБЛИКЕ

У школској 2020/2021. години започет је 

пројекат обогаћеног једносменског рада за 

предмет енглески језик.

Изабране су области International day и учење 

страног језика кроз нове организационе облике. 

Између осталих циљева ту су развијање 

сазнајних и интелектуалних способности и 

стицање позитивног односа према другим 

културама уз уважавање различитости и 

усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на енглеском језику у усменом и 

писаном облику, те развијање хуманистичких, 

моралних и естетских ставова ученика као и 

стицање позитивног односа према другим 

језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика. 

Ове школске године учествују ученици од прве 

до треће године, где су ученици треће године 

најактивнији, што је било и за очекивати. С 

обзиром на то да су релативно близу краја 

школовања у средњој школи, свесни су да су 

одређене теме као што су пословни енглески и 

израда биографије на енглеском језику од 

виталног значаја при одабиру будућег 

запослења, а и наставка школовања на 

факултетима и вишим школама. 

У првој години пројекта, обогаћени 

једносменски рад даје очекиване резултате иако 

је тренутна епидемиолошка ситуација допринела 

прекиду континуитета самог процеса. Надам се 

да ће се ситуација стабилизовати од наредне 

школске године да би се добило на времену и 

простору, самим тим поменути пројекат додатно 

усавршио и обогатио, а ученицима биле пружене 

нове могућности за усавршавање језика и 

компетенција. 

Реализатор пројекта је професорка Енглеског 

језика и књижевности – Маријана Тривић.

Модерна варијанта учења језика обухваћена 

обогаћеним једносменским радом укључује 

савладавање страног језика уз помоћ 

савремених метода (студије случаја, дебата, 

симулација, панел дискусија, brainstorming, 

игра улога), користећи их појединачно или у 

комбинацији путем радионица.



ПРОЈЕКАТ InnoSchoolПРОЈЕКАТ InnoSchool
нови систем учењанови систем учења

Регионална агенција за развој и европске 
интеграције Београд, у оквиру спровођења 
пројекта „InnoSchool“ обухватила је 11 
београдских средњих школа током ове школске 
године. Наша школа је изабрана да учествује у 
овом пилот пројекту.
Шта је то ново и зашто је било изазов за нас?
InnoSchool систем учења (InnoSchool Learning 
System – ILS) је нови систем учења који се 
развија ради подстицања социјалних иновација и 
предузетничког духа код ученика средњих 
школа. Социјално предузетништво је процес 
проналажења И примене иновативих И 
одрживих решења за решавање важних и 
занемарених проблема у друштву. Креирање 
одрживих решења је СОЦИЈАЛНА ИНОВАЦИЈА.

Наши ученици су се обучавали социјалном 
предузетништву и током обуке осмишљавали 
своје социјалне идеје. 
Првопласирани тим „Поховани голуб” чинили 
су ученици Лука Драшковић (вођа тима), 
Јевтић Предраг и Магдич Лазар. Ментор је 
била моја маленкост, психолог школе Ивана 
Михаиловић. Социјална иновација, коју је тим 
изабрао, тицала се заштите животне средине, 
односно прерадом трулог воћа и поврћа ради 
производње метан гаса чиме би се спречило 
бацање хране, подстицао развој малих 
предузећа (домаћинства) за производњу воћа и 
поврћа, спречило неконтролисано труљење и 
контролисано употребљавао метан гас као 
алтернативи извор енергије. 
Ова социјална иновација замишљена је као 
проширење делатности њихове фирме која се 
бави пуњењем и дидтрибуцијом плинских боца. 
Тим је у „игрици” стицао знања из области 
формулисања идеје, мисије и визије, 
дефинисање циљева, SWОТ анализе, анализе 
тржишта, канала продаје и психологије купаца и 
корисника као и могућности финансирања и 
стварања мреже социјалних партнера. 
Захваљујући резултатима на квизовима и 
оцењеним задацима, овај тим је освојио 1. 
место ове школске године.
Надам се и верујем да ће унапређење ове 
игрице на основу наших искустава из 
евалуационих упитника допринети да се 
модернизује и обогати настава у предметима 
који се баве предузетништвом.

                                                         Ивана 
Михаиловић

ILS представља комбинацију класичне наставе 
која се спроводи у учионици и примене 
дигиталних интерактивних алата (озбиљне игре) 
за онлајн симулацију социјалних иновација и 
предузетништва. 
У измењеним условима, узрокованим 
епидемиолошком ситуацијом, било је тешко 
како менторима тако и ученицима да се одазову 
изазову, али смо успели и то освајањем 1. и 3. 
места на основном нивоу међу 9 београдских 
школа које су завршиле рад у пилот-пројекту. 



ПРОЈЕКАТ InnoSchoolПРОЈЕКАТ InnoSchool
нови систем учењанови систем учења

Непосредна реализација пројекта у школи

Након обуке, коју су 18. 9. 2020. прошле Јелена Ћирковић, Александра Станојевић и Ивана 
Михаиловић, пројекат су представиле ученицима Техничке школе. Изазов је прихватило 30 ученика. 
Уводно предавање за ученике/чланове тимова одржано је 29. 9. 2020. у великој сали са најавом да се 
од 1.10.2020. креће са Innoschool системом учења (ILS). Реализација пројекта трајaла је до 15. 02. 
2021.
Наставнице/стручни сарадник, који су "одељењске старешине" својим тимовима, трудили су се да 
ученике ангажују ван редовне наставе у односу на расположивост рачунарских кабинета, офлајн-онлајн 
статус ученика и распоред часова. 
Током онлајн наставе "одељењске старешине" са својим тимовима наставиле су реализацију овог 
пројекта преко договорених платформи (Google meet или Zoom), електронском поштом, Viber 
комуникационе платформе... 



На финалном такмичењу жири је 
изабрао победничке тимове. Ученици 
Техничке школе Лука Драшковић, 
Предраг Јевтић и Лазар Магдич (Тим 
Поховани голуб)  и Михаило Марковић 
и Драган Грујић (Тим Риболовци) 
освојили су прво и треће место на 
основном нивоу међу једанаест 
школа у нашој земљи које су 
учествовале у овом пилот пројекту. 
Захваљујемо се ученицима на 
уложеном труду и постигнутом 
успеху.

Ред.
Бр.

Име Презиме Одељење Назив Тима

1. Светлана Лазаревић 2/2
DC

2. Драгана Петковић 2/2

3. Рајко Алађуз 3/2
Истраживачи

4. Анђела Гиговић 3/2

5. Предраг Јевтић 2/2

Поховани голуб6. Лазар Магдич 2/2

7. Лука Драшковић 2/2

8. Димитрије Марјановић 2/3
Браво

9. Угљеша Кнежевић 2/3

10. Павле Стекић 2/3

Брат мојии11. Никола Павковић 2/3

12. Павле Кујунџић 2/3

13. Марко Mомировић 1/4

Лола

14. Лазар Тодоровић 1/4

15. Сара Дукић 2/1
SM

16. Матија Михаиловић 2/1

17. Немања Деспотовић 4/1

Бизнисмени18. Алекса Ристић 4/1

19. Јован Павлица 4/1

20. Урош Вранешевић 3/1

Машинци21. Немања Кијачић 3/1

22. Ђорђе Стевић 3/1

23. Филип Матић 3/4

Институт24. Михајло Радојевић 3/4

25. Стефан Топаловић 3/4

26. Михаило Марковић 3/4
Риболовци

27. Драган Грујић 3/4

28. Михаило Косановић 3/4

Тексас29. Михаило Праизовић 3/4

30. Ненад Ракић 3/4

Техничка школа је у овој школској 
години постала део међународног 
пројекта „Innoschool sistem učenja” 
(InnoSchool Learning System – ILS). 

  ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ 
„„InnoSchool систем InnoSchool систем 

учења”учења”



HHАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
ТИТАН-МАРТ 2021.ТИТАН-МАРТ 2021.

             ТИТАН ПРЕДСТАВЉА ИНТЕРАКТИВНУ КОМПЈУТЕРСКУ СИМУЛАЦИЈУ У КОЈОЈ СЕ         
     ДОНОСЕ КРИТИЧНЕ ЕКОНОМСКЕ И МЕНАЏМЕНТ ОДЛУКЕ. КРОЗ СИМУЛИРАНУ 
КОНКУРЕНТСКУ СИТУАЦИЈУ НА ТРЖИШТУ, ТИМОВИ СРЕДЊОШКОЛАЦА СТАВЉАЈУ СЕ У 
УЛОГУ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ДОНОСЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВНЕ ОДЛУКЕ: ОДРЕЂУЈУ ЦЕНЕ СВОЈИХ 
ПРОИЗВОДА, НИВО ПРОИЗВОДЊЕ, БУЏЕТЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ, И 
ОДРЕЂУЈУ КОЛИКО ЋЕ ДА ИНВЕСТИРАЈУ У ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА.
___________________________________________________________________________________

         
СВЕ ОДЛУКЕ СЕ УНОСЕ У ОНЛАЈН 

РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМ КОЈИ,ПОЛАЗЕЋИ ОД 
УГРАЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА, ФОРМУЛИШЕ 
ИЗВЕШТАЈЕ О СТАЊУ НА ТРЖИШТУ И 

ПОЗИЦИЈУ СВАКОГ ОД РИВАЛСКИХ 
ТИМОВА-ПРЕДУЗЕЋА. 

______________________________
ЦИЉ ОВЕ СИМУЛАЦИЈЕ ЈЕ ДА СЕ У 

ОКВИРУ СТРАТЕШКЕ КОМПЈУТЕРСКЕ ИГРЕ 
ОСТВАРЕ НАЈВЕЋИ МОГУЋИ ПРОФИТИ, 
ПРОДАЈА И ТРЖИШНО УЧЕШЋЕ, А ДА СЕ 
САМИ УЧЕНИЦИ УПОЗНАЈУ СА ПРИНЦИПОМ 
ФУНКЦИОНИСАЊА ЈЕДНЕ КОМПАНИЈЕ.

ТИМОВИ:ТИМОВИ: УЧЕНИЦИ:УЧЕНИЦИ:

РИБОЛОВЦИ РИБОЛОВЦИ Михаило Марковић и Драган Грујић, Михаило Марковић и Драган Грујић, III4III4

НОСТРАДАМУС НОСТРАДАМУС Лука Драшковић и Лазар МагдичЛука Драшковић и Лазар Магдич, II2, II2

ЕЛОН МУСКЕЛОН МУСК Вукашин Доловац и Вук МилановићВукашин Доловац и Вук Милановић, I2, I2

ЋЕЛАВИ ЛИМУНИЋЕЛАВИ ЛИМУНИ Алекса Неранџић и Михајло ВучковићАлекса Неранџић и Михајло Вучковић,I3,I3

ЏЕФ БЕЗОСИЏЕФ БЕЗОСИ Кристијан Субашић и Алекса РатковићКристијан Субашић и Алекса Ратковић, I3, I3

СРЕМЧУЛИЈАНЦИСРЕМЧУЛИЈАНЦИ Кузман Јовановић и Филип МарковићКузман Јовановић и Филип Марковић, I3, I3

ТИТАНИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ:ТИТАНИ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ:

Ученици Техничке школе завршили су такмичење у трећој од укупно пет 
рунди. Најбоље резултате у школи постигао је Тим Елон Муск, ученици 
Вукашин Доловац и Вук Милановић.



АРДУИНОАРДУИНО
ЗА ПОЧЕТНИКЕЗА ПОЧЕТНИКЕ









У току школске 2020/2021. значајно је обогаћен библиотечки фонд. Наиме, набављене су књиге 
које прате програм из школске лектире, али и стручна литература. Што се тиче уџбеника, 
обезбеђени су потребни уџбеници за наставнике, а ученицима је дат одређени број уџбеника на 
коришћење.
Осим школске лектире, набављене су и књиге ван школског програма које су се учиниле 
занимљивим за кориснике библиотеке.
Ученици су посебно интересовање исказали за роман „Кад су цветале тикве“ Драгослава 
Михаиловића. Књига се обрађује у склопу школске лектире у одељењима првог разреда. Пошто је 
блиска сензибилитету млађих генерација, ученици су исказали задовољство што се и таква дела 
налазе у школској лектири.
Ученицима који похађају онлајн наставу, прослеђени су линкови ка сајтовима са којих могу 
бесплатно и легално да преузму ПДФ издања књига.

ИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

  “Кад су цветале тикве је прича која потиче 
из мрачног времена (комунизма). Е, сад, 
како не бих  одуговлачио са препричавањем 
целе књиге, дајем вам рецензију о Љуби 
Шампиону. Љуба Шампион је, пре свега, 
чудан човек, који је радио јако лоше ствари 
у својим младалачким годинама, 
осветољубив и пун себе. Али зато су многи 
видели хероја у њему, а неки чак и очинску 
фигуру. Док сам читао књигу све ми се више 
и више свиђала и јако је заразна, тако да  не 
можете престати да је читате. Има својих 
морбидних делова, који ми се баш нису 
свидели, али то се дешaва и дан-данас. Све 
у свему, књига је добра, чуј мене, одлична! 
Препоручујем да сви прочитају.”                    
                                                                       
                       Лука Милојевић, 1-3

“Лектира Кад су цветале тикве  веома је 
занимљива, али све има своје предности и 
мане. Највеће замерке су ми превише 
насилности (силовање Љубине сестре) и лош 
речник. Али ипак, због тога  је и занимљива. 
Предности су јој то што се брзо чита, али оно 
највише волим код ове лектире је време у којем 
је изашла.
Изашла је крајем 60-их година XX века, у време 
највећег комунизма и титоизма - када је већина 
народа било за комунизам, а већином су то били 
људи који нису ни знали шта је комунизам, а 
подржавали су га. Ова књига се тотално противи 
комунизму и због тога је забрањена скоро 25 
година од како је изашла. Тек је 1992. одиграна 
представа. То је то.”                                            
                                               Лука Чановић, 1-1

На сајту школе о акцији читајмо гласно:
https://tszeleznik.edu.rs/citaj-glasno-2021/ ТАКМИЧЕЊЕ У ПИСАЊУ ДРАМЕ, „ЦВРЧАК“ ТЕМЕРИНТАКМИЧЕЊЕ У ПИСАЊУ ДРАМЕ, „ЦВРЧАК“ ТЕМЕРИН

У такмичењу основних школа где су своје место нашли и средњошколци
учествовало је четворо наших ученика. 

Писање драме на слободну тему представља
изазов, а наши ученици су изабрали слободну тему радио драме са проблемима из

савременог тинејџерског живота. 
На ове увек актуелне теме писали су и освојили награде

Катарина Живковић из 4-2, Петар Полић из 2-1, и Сања Матић из 2-1 
и Илија Антић из одељења 2-3.

Текстови награђених ученика наћи ће се у драмском
Зборнику, у Темерину,

где ће поменути ученици заједно са професоркама Милицом
Јевтић и Снежаном Јовицки ићи да приме награду.

https://tszeleznik.edu.rs/citaj-glasno-2021/


Ученици су подељени на пет група, свако по три ученика. Имају задатак да на основу стихова направе 
свој став о одређеној теми и драматизују ситуацију повезујући је са ситуацијом из савременог живота:
Тражим помиловање за нероткиње- Како се осећају жене које су ускраћене за материнство? Како 
околина и најближи посматрају тај проблем? Да ли су дискриминисане? Претпоставите како је 
приказана њихова животна ситуација некада, пре педесет година и данас? 

ДРАМСКА РАДИОНИЦА – МОДЕЛ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕДРАМСКА РАДИОНИЦА – МОДЕЛ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ
„„ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ“,ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ“,ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Драмска мини-сцена: Свекрва, син, снаха: 
Свекрва: „Ти си хтео њом да се жениш. Ето, 
сада гледај шта ћеш. Зар кућа да нам остане 
без порода? Јалова је, не може донети на 
свет наследника. То ти је као неплодна 
земља! 
Син: „Мајко, шта говориш? Ја сам је 
изабрао.Ово је мој живот и није твоја брига! 
Одлазимо и немој ме више ни звати ни 
тражити“ Увредила си моју супругу, она је 
сада све што имам. Супруга:“Нисам 
очекивала да ћеш ме тако бранити!Знам да 
ти је стало до порода! Не желим да на силу 
останеш поред мене!“
Супруг:“У добру и у злу, заједно!Ако треба 
усвојићемо дете! Тебе сам бирао, не 
одричем те се!“

Друг: Не разумем га, луд је и потпуно чудан! 
Нећу да се бламирам и седим поред њега!“
Никола:“ Па шта, мало је другачији, мрачан! 
Откуд знаш какве проблеме има? Ко си ти да 
му судиш? Ја ћу седети поред њега!“
Чудни: „Не мора нико да седи поред мене, 
навикао сам да будем сам у клупи, нема 
потребе да се свађате!“
Друг: „Милане, ако си у некој другој школи 
и граду научио да седиш сам, не значи да је 
свуда исто! Идеш са нама после школе на 
фудбал!
Чудни: Мене то не занима! Извини, хоћу да 
седим сам. Молим те да се помериш. 
Чудни је само седео и сузе су му текле низ 
лице, друг се осећао још непријатније. 
Једнога дана сазнали су за његову животну 
причу. Живео је сам са оцем и три млађе 
сестре, мајка је побегла од куће. Чудни је 
престао да говори, дуго је ишао код 
терапеута и привикавао се на људе и 
друштво. 
Никола га је увек бранио. Није дозвољавао 
да га у одељењу исмевају. Ускоро је чудни 
пристао да Никола седи поред њега. Често 
су после школе седели у парку и хранили 
голубове. Само су ћутали. Онда је једног 
дана чудни отишао на фудбал. Први пут сам 
видео да се смеје када сам дао гол. Није 
више седео сам. Дивио сам му се јер је 
одгајао сестре и радио после школе.

“Тражим помиловање за несхваћене, 

      оне који не могу да прекораче раздаљине 

од мајке до сина, 

      који су страни рукама које их њишу“

      за
 оне што се смеју када им се плаче!“

Можда смо сви ми чудни, а он нормалан, можда свима нама нешто фали када се тако 
понашамо. И немојте никада више за неког рећи да је чудан и исмевати га, свет је онакав 
каквим га ти направиш. Људи постају лепши када се ти лепо према њима понашаш. Иронија, 
исмевање других не чине свет лепшим. Понашај се према другима онако како би желео да се 
други понашају према теби! Чудни је постао омиљени лик у школи. Ускоро смо сазнали да 
дивно свира гитару и пише песме. Чудни је постао најпопуларнији лик у одељењу. 
( за домаћи на основу стихова песме о алкохоличарима напиши свој став о алкохолизму у виду 
приче радионице- направи ликове из савременог живота и  постави један породични проблем 
алкохолизма). 

Снежана Јовицки



ИНТЕРВЈУ СА УЧЕНИКОМИНТЕРВЈУ СА УЧЕНИКОМ
НИКОЛОМ ПАВЛОВИЋЕМНИКОЛОМ ПАВЛОВИЋЕМ

Да наша школа поседује доста талентованих ђака, говори и чињеница да се наш ученик, Никола 
Павловић, из одељења 1-1 (Машински техничар за компјутерско конструисање) бави дигиталном 
уметношћу. У наставку текста следи кратак интервју са њим. 

Како си одлучио да се бавиш оваквом врстом савремене уметности?
Случајно сам одлучио да постанем дигитални уметник - пронашао сам један сајт (овај на који 
објављујем слике), тј. друштвену мрежу за уметнике. Бројни резултати изванредних уметника су ме 
мотивисали да се бавим тиме.

Где проналазиш инспирацију?
Налазим у графичком роману једног уметника,  који ме је толико привукао да сам врло брзо и ја 
осмислио прву верзију свог пројекта. Тај стрип и његов аутор су ми највећа инспирација.  По мом 
мишљењу, ништа не може да се пореди с тим стрипом, па чак ни мој, колико год га ја волео.

И за крај питање, где видиш себе у будућности?
Планирам да отворим налог на једном сајту на ком ће мој пројекат моћи да буде подржан. На њему ћу 
објављивати плаћене/ексклузивне графичке романе и делове мог пројекта. Желео бих да ми у 
будућности то буде главни посао, уколико успем да сакупим новчану подршку, а након тога волео бих 
да штампам и његове примерке.

Милица Јевтић

Део изванредних Николиних радова можете погледати са следећих линкова. Ми му желимо сву срећу у 
даљем раду и школовању! 
https://www.deviantart.com/jackyalfur/art/Raybite-AMF-Character-Sheet-875512594
https://www.deviantart.com/jackyalfur/art/Saving-GIF-856085017
https://www.deviantart.com/jackyalfur/journal/Amber-s-Forest-About-my-project-878968948

https://www.deviantart.com/jackyalfur/art/Raybite-AMF-Character-Sheet-875512594%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.deviantart.com/jackyalfur/art/Saving-GIF-856085017%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.deviantart.com/jackyalfur/journal/Amber-s-Forest-About-my-project-878968948%22%20%5Ct%20%22_blank


ИНТЕРВЈУ СА ПРОФЕСОРКОМИНТЕРВЈУ СА ПРОФЕСОРКОМ
ВЕСНОМ МИЛИЋЕВИЋВЕСНОМ МИЛИЋЕВИЋ

Како сте дошли на идеју да се пријавите за Како сте дошли на идеју да се пријавите за 
Слагалицу?Слагалицу?

Слагалицу гледам већ доста дуго и задњих Слагалицу гледам већ доста дуго и задњих 
годину дана прилично редовно. За време годину дана прилично редовно. За време 
карантина супруг и ја смо се такмичили, али ја карантина супруг и ја смо се такмичили, али ја 
сам била храбрија и попунила електронску сам била храбрија и попунила електронску 
пријаву. Он није хтео, мада је бољи такмичар.пријаву. Он није хтео, мада је бољи такмичар.

Да ли би сте опет учествовали у Слагалици?Да ли би сте опет учествовали у Слагалици?

Нисам сигурна... бар не за сада. Можда бих се Нисам сигурна... бар не за сада. Можда бих се 
пре опробала у неком другом квизу. Али, никад пре опробала у неком другом квизу. Али, никад 
не реци никад.не реци никад.

Да ли мислите да знање из Слагалице можете Да ли мислите да знање из Слагалице можете 
употребити у школи?употребити у школи?

У слагалици се тражи широк спектар знања, У слагалици се тражи широк спектар знања, 
тако да би пре знање из школе могло да тако да би пре знање из школе могло да 
послужи у Слагалици. Наравно, треба имати и послужи у Слагалици. Наравно, треба имати и 
среће са питањима. Мислим да питања нису среће са питањима. Мислим да питања нису 
била тешка, бар у првом кругу. Слагалица је била тешка, бар у првом кругу. Слагалица је 
једно искуство више што се тиче медијске једно искуство више што се тиче медијске 
писмености.писмености.

Ваше мишљење или искуство у Слагалици и Ваше мишљење или искуство у Слагалици и 
препорука за следеће учеснике?препорука за следеће учеснике?

Сви који воле квизове треба да се пријаве, да Сви који воле квизове треба да се пријаве, да 
опробају своје могућности. Мој утисак је да опробају своје могућности. Мој утисак је да 
време у студију много брже тече, него код куће. време у студију много брже тече, него код куће. 
Присутна је наравно и трема, али баш зато је за Присутна је наравно и трема, али баш зато је за 
вас младе битно да учествујете у таквим вас младе битно да учествујете у таквим 
догађајима и разбијате страх од јавних наступа.догађајима и разбијате страх од јавних наступа.

Интервју радио: Андрија Владимиров I3Интервју радио: Андрија Владимиров I3



У седмом разреду основне школе 

учили смо шта је то крв. Течност која струји 

преко артерија, вена кроз људско тело, 

долази до свих ћелија и храни их. Састоји се 

од белих и црвених крвних зрнаца и крвних 

плочица. Човек у просеку има пет,шест 

литaра крви. Да постоји четири крвне групе.

То смо научили о крви и некако се 

подразумевало да је то тако природа 

уредила да се крв стално обнавља и да 

свако има крви онолико колико му је 

потребно. Онда, сећам се кренули смо у 

осми разред, када је прострујала вест да је 

син наше учитељице имао страшну 

саобраћајну несрећу, да је тешко повређен, 

да му је живот у опасности. Било је 

потребно да се изврши неколико операција 

да би му лекари спасили живот. И тада је 

кренуо апел да се јави што више родитеља 

деце из нашег одељења који би дали крв, 

која би могла да спаси његов живот тако да 

му је дали у току операције. Тада сам 

схватио колики је значај крви и да крв 

уствари значи живот.  На срећу, пуно 

родитеља се одазвало на апел да се крв 

донира, учитељицин син се после неколико 

тешких операција почео да опоравља и 

изашао је из болнице.

Размишљао сам шта би било да у 

болници није било довољно крви да се да 

повређеном, шта ако се неко повреди 

искрвари и уопште не стигне до болнице где 

могу да му дају крв, тада људи због 

недостатка крви умиру, значи крв значи 

живот.

Размишљао сам и о оним хуманим 

људима који се одлуче да донирају своју крв 

да би помогли другима. Читао сам да је 

давање крви безболно, као када се даје крв 

на анализу, само је потребно имати добру 

вољу и мало времена јер то давање траје 

око пола сата. Онда давалац крви вероватно 

осећа неку радост јер је како каже нека 

реклама његово мало некоме све. Крв живот 

значи.

Схватио сам и жељу моје сестре која 

је једва чекала да напуни осамнаест година 

и постане пунолетна да би у гимназији у коју 

је ишла, у акцији давања крви донирала 

своју крв и тако помогла неком да оздрави 

или спаси живот. Крв живот значи.

                                                                       
                              Александар Павловић I/2

ЛИТЕРАРНИ КУТАКЛИТЕРАРНИ КУТАК

Крв живот значи



Као и што пише у причи „Госпа Нола“ 

од Исидоре Секулић, Госпа Нола односно 

Станојли Лазарић није могла да рађа децу, 

већ је читав живот подарила другоме. 

Моје мишљење о усвајању деце чији 

родитељи из ко зна ког разлога не желе ту 

јадну децу је да је то прелеп гест ко год то 

уради. Наравно, већина људи је у стању да 

направи своју децу, али људи нажалост који 

нису у стању, то је сјајан гест и ту се види 

да је тај неко јако добар човек. Деца чине 

срећу, и људи који не успеју да имају своју, 

охрабрују се и чине срећним и усвојеном. Ко 

стварно воли децу, њему неће бити проблем 

и усвојено дете што се тиче доброг 

васпитања и тако даље. Он ће то радити са 

задовољством. Мислим да је много лакше 

људима који не могу да имају своје дете а 

да га интензивно желе да га усвоје, него да 

проводе дане и месеце усамљено и 

депресивно што не могу да имају своје из 

било ког разлога. Описано је да Госпа Нола 

није живела живот какав је она желела, тј. 

да није могла да рађа па је изразито желела 

децу од људи који нису хтели ту исту децу. 

Она их је усвајала, и чинила ту децу 

срећном, и изводила их на прави пут.            

                

Ту се види каква је особа Госпа 

Нола, али опет ће се сећати да она све то 

ради на неку силу како би сакрила свој бол 

и тугу за својом децом коју не може она да 

роди. Има разних људи што се тиче деце, 

има људи који имају своју децу па опет нису 

срећни, има људи који не могу да имају 

своју децу па усвоје, па су много срећнији 

од људи који имају своју. А има наравно и 

људи, као што је и Госпа Нола, која не може 

да рађа, па усваја али опет не живи живот 

какав је она сама желела, и увек осећа 

патњу за својим дететом које не може да 

роди, па прикрива колико толико тугу, 

депресију и бол од усвојене деце. 

Мој закључак је да је најбитније да 

човек ради шта га чини срећним. Сви имамо 

различите облике среће. Неко је срећан 

када има своје дете, а неко је још срећнији 

када усвоји дете. Лично бих ја више волео 

да имам своје дете. То би мене чинило 

срећним. Али је јако лепо и када се усвоји 

дете (наравно, ко нажалост, не може да 

роди) и да то дете учини срећним, и да га 

изведе на прави пут. То је јако велик успех.

Бане Тошковић III-4 

   

                                                           

ЛИТЕРАРНИ КУТАКЛИТЕРАРНИ КУТАК

Састав о усвајању деце



На овом свету безбрижан живот убице воде
Они имају сва права 
Они се питају ко гине, а ко спава
Када ће се правда спровести
Када ће њима да пресуде.

Живиш живот пуним плућима док не подигнеш 
глас.
Сместе те иза решетака и кажу да си лудак
И тада губиш свој људски стас
И никада више не видиш прве зоре зрак.

Данас си слободан, а сутра те поседују
Не можеш ништа против тога
Наводно, ти живот сређују 
А у ствари се гушиш од смога.

Шаљу ровере да роваре по марсу
Планету гуше загађењима
Људи верују у ову фарсу
А њих ништа не занима.

Прислушкују шта причаш, шта мислиш
Покушавају да ти исперу мозак 
Ти само за слободом жудиш
Приближава се мрак.

Легије страха марширају
Људи то не виде заслепљени ТВ програмом
О томе медији не причају
Нико се против њих не бори, јер су сви 
заокупљени собом.

Немој да размишљаш,
Тако стагнираш,
Дај себи мало одушка, 
Биће готова сва подршка. 

                                                                        
Никодин Кнежевић 1-3

ЛИТЕРАРНИ КУТАКЛИТЕРАРНИ КУТАК

Овај свет



• Дечак (Стефан): (Прича наглас сам 
са собом и плаче) Ја сам крив за све, као и увек! 
Ја сам крив за све шшто се дешава! Ја, ја и нико 
други!

• Девојка (Адисон): Хеј! Шетала сам 
се овуда и чула сам да неко прича и плаче. Шта 
се десило и зашто седиш на том мосту? (Девојка 
је била уплашена)

• Стефан: Хеј! Десило се то да сам 
ја крив за све што се дешава! Родитељи ме 
одбацују, људи е понижавају, ученици из школе 
ме вређају и малтретирају. Нико ме не воли! И 
седим овде јер немам где.

• Адисон: Молим, како то, зашто??? 
(Била је јако узрујана)

• Стефан: Не знам, али ето то се 
десило.

• Адисан: Ајојјј, баш ми је жао. А 
имаш ли пријатеље?

• Стефан: Да, и мени је жао. Не, 
немам никога!

• Адисон: Ајојј, ево ја ћу ти бити 
пријатељ!

• Стефан. Хвала, али шта ћеми 
пријатељ кад ме више неће бити?

• Адисон: Молим? Не, не ради то! 
Зашто би то урадио?( Помислила је на оно 
најгоре)

• Стефан: Зато што никоме нисам 
потребан на овом свету.

• Адисон: То није разлог! Можда си 
некоме потребан. Никад се не зна.

• Стефан: Као на пример коме? 

• Адисон: Ево ти један пример, 
можда си баш мени потребан.

Стефан: А ко си ми ти? Особа коју 
сам мало пре упознао, а не знам ти још ни име.

• Адисон: Да, али видиш ја те нисам 
понижавала нити одбацивала, већ сам забринута 
и уплашена. И да извини што се раније нисам 
представила, ја сам Адисон.

• Стефан: То да, управу си. Али ипак 
не знаш ме довољно да бих ти ја сада био неко и 
нешто и да због тебе то не урадим. Ја сам 
Стефан.

• Адисон: Да, не познајемо се баш, 
али то ипак није разлог. И молим те немој то да 
урадиш.

• Стефан: Урадићу оно што ја хоћу! 
Нико ми неће причати шта ћу да радим!

• Адисон: Океј! Али те молим немој, 
зар не видиш да има неко ко жели бити 
пријатељ са тобом? 

• Стефан: Видим, али не жели више 
овај живот!

• Адисон: Помоћићу ти да решиш све 
проблеме које имаш.

• Стефан: Хвала ти, то је стварно 
лепо од тебе.

• Адисон: То значи да нећеш 
скочити са моста?

• Стефан: Да, то значи то. Види да 
покушаваш да ми помогнеш и баш се трудиш да 
останем жив.

• Адисон: Јупиии! Сада сам много 
срећна!

• Стефан: Драго ми је!
• Адисон: Ајде код мене ако немаш 

где.(Била је гостољубива)
• Стефан: Немам где. Тако да 

можемо да идемо код тебе.
• Адисон: Ајде, имам собу вишка. 
(Прошло је неко време и све је било у 

реду)
• Стефан: Хвала ти за све што си 

урадила за мене. Захвалан сам ти до неба!
• Адисон: Све је у реду. Ако ти још 

нешто треба само реци, ту сам шта год да се 
деси.

• Стефан: Важи и хвала ти пуно!

(Прошло је неколико година од тада. Стефан је 
порастао. Сада је велики дечко. Стефан и 
Адисон су од оног сусрета као брат и сестра. 
Ништа их не може раздвојити, заједно су јаки, 
помажу једно другом. Стефан ће јој увек због 
онога бити захвалан до неба).

                                                                
                                      Сања Матић II1
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Ноћна мисија

Било је то једно летње вече, када је један тинејџер одлучио да себи скрати живот. Дечак се борио са 
доста проблема, али није могао више да издржи. Људи су га понижавали, родитељи су га одбацивали, 
ученици из школе су га вређали и малтретирали… Осећао се непожељним, несхваћено и усамљено. Као 
што сам већ рекла, дечак је желео да себи скрати живот тао што би скочио са моста, али ће му једна 
старија девојка променити цео живот.



Најгоре је слободно време улупати и 
узалуд потрошити, овај живот је сувише кратак 
да бисте се са временом коцкали. Знате за 
пословицу, паметно искористи дан – carpe diem? 

Деца, наши вршњаци у слободно време 
играју игрице, на компјутерима, и телефонима, 
уместо да изађу напоље да се играју разних 
друштвених игара или баве спортом. Изађите и 
направите 10.000 корака у природи или трчите, 
избегавајте теретану по лепом времену и 
испијање кафе у природи. Свако кретање 
продужава живот. Идеално је време да истрчите 
круг око Аде, пропешачите и онда се сунчате на 
обали, здраво је и прија, а не мора ништа да 
кошта!

Искористите слободно време да се 
дружите са људима. Запамтите, има усамљених 
и тужних, људи којима је можда ваша близина, 
савет и дружење неопходан.

Како осмислити своје време? 

За своје време можемо направити распоред када 
и шта радимо и којим данима. Најбољи 
бизнисмени и успешни људи све до детаља 
планирају. Ево како то изгледа:  Понедељак: 
Устати у шест сати, спремити се до пола седам, 
јести до седам, отићи у школу, јести када се 
вратиш из школе, учити домаће до пола пет, 
користити слободно време до десет сати и лећи 
у кревет у десет увече. 

Имајте на уму да би стикери и исписан 
план на вашем зиду унео неки ред! Само 
покушајте, можда вас се на крају и допадне!

Свима нама је тешко да учимо у неком 
тренутку јер све што се мора ствара пресију и 
оптерећује. Тешко је учити и оно што не 
волимо, али ево неколико савета и начина за 
успешно учење и савладавање градива: 

Учење страну по страну. Ово је лак 
начин! Ако имате доста да учите, онда пратите 
ове кораке, имате доста да учите? Не знате како 
да кренете? Немате добру концентрацију? Имам 
одговоре на сва питања. 

Као прво, будите сами у некој 
просторији, искључите телефон и ставите га 
далеко од вас. Узмите књигу у руке и почните 
полако да учите. Нека ваша просторија буде 
изолована од других укућана. Имајте увек на 
уму да утрошено време поред књиге, ако је 
залуд утрошено представља велику штету за 
ваше слободно време јер време је новац. 

Учење подвлачењем је метода 
извлачења најважнијег. Као прво, узмите и 
прочитајте једну страну, па подвуците 
најважније. Исто тако радите док не завршите са 
подвлачењем. Слободно усмено, наглас 
понављајте и потражите неког да вас 
преслишава. Када подвучете најважније, све то 
узмите и читајте док не будете потпуно сигурни 
да сте све научили. 

Понављање је мајка учења!                     
                                                     

Снежана Јовицки

КОРИСНИ САВЕТИКОРИСНИ САВЕТИ

СЛОБОДНО ВРЕМЕ ТИНЕЈЏЕРА САВЕТИ ЗА УЧЕЊЕ



МАЛИ КУВАР ЗА ВЕЛИКЕ СПОРТИСТЕ МАЛИ КУВАР ЗА ВЕЛИКЕ СПОРТИСТЕ 
И ОНЕ КОЈИ БИ ДА ЖИВЕ ЗДРАВОИ ОНЕ КОЈИ БИ ДА ЖИВЕ ЗДРАВО

Познато је да здравље улази на уста, а да су гладнима велике очи. Када сањаш храну и слаткише, то је 

већ озбиљан знак да живиш да би јео, а не једеш да би живео. 

Елем, ево неколико савета ваше другарице, ученице Сање Милић из одељења 2-1. 

Здрав доручак - пошто доручак треба појести сам, а вечеру поделити са непријатељем, савет је овај! 

Без доручка из куће не излази, али пре тога попиј бар две чаше млаке воде јер се тако активирају црева 

и стомак припрема за рад. 

Наша Сања каже да доручак треба најпре да буде најздравији и најбитнији оброк у току дана. Добар 

доручак нам даје енергију за цео дан, зато је битно да доручкујемо чим устанемо. Шта је најбрже и 

најлакше спремити за доручак? 

Сендвич који се састоји од пет парчића печенице, кулена, два парчета парадајза и три комада 

краставца: Узмете лепињу, хлеб намажете маргарином, ставите печеницу, кулен, па два парчета 

парадајза и на крају три парчета краставца. 

Ја бих, као маратонка, и љубитељ спортске исхране предложила следећи хранљив и здрав оброк: 

Попити воду са ђумбиром и медом, умутити два јајета, додати млади сир, першун, уз то шоља 

кефира. Идеалан начин да будете сити до ручка. За оне који би здраво да мршаве: два беланцета на 

мало уља, један парадајз и тонус или црни хлеб. 



Спортски успесиСпортски успеси
наших учениканаших ученика

Тим наше школе је освојио друго место на 
такмичењу у фудбалу. 
Такмичење је одржано у хали Партизан у 
Жаркову.
У тиму су учествовали: Алекса Илић II2, Његош 
Илић II1, Јован Милојевић II2, Марко 
Нићифоровић II2, Лазар Спасојевић II2, 
Стефан Павловић II2, Бранко Орландић II2, 
Лука Драшковић II2 и Марко Ђурић I2.
 

Честитамо нашем тиму и професорима 
Пауновић Дејану и Филиповић Предрагу

Синдикалне спортске игре Синдикалне спортске игре 

У периоду од 4 - 6. јуна 2021. у Књажевцу су 
одржане Синдикалне спортске игре. Учешће је 
узело неколико школа из Београда, међу којима 
је била и наша школа. 
Екипу је чинило 6 наставника:
    1. Дијана Курандић
    2. Александар Драгутиновић
    3. Иван Божић
    4. Жељко Грујчић
    5. Милица Јевтић 
    6. Мирослав Митровић

Поносни смо јер је екипа наше школе узела 
учешће у већини спортова и успела да освоји 
следећа места:

    1. Кошарка - 1. место 
    2. Фудбал - 3. место 
    3. Одбојка - 3. место
    4. Скок у даљ - 2. место
    5. Бацање кугле - 3. место
    6. Шах - 3. место

Посебно се захваљујемо капитену екипе, 
Мирославу Митровићу, који је био учесник у 
свим спортским дисциплинама, као и  
председник жирија за Избор за мис. Својим 
ангажовањем бодрио је екипе међусобно, што је 
допринело ширењу спортског духа и 
пријатељства међу школама. 
Надамо се дружењу и следеће године! 

                                                Милица Јевтић

СПОРТСКА СТРАНАСПОРТСКА СТРАНА

У Спортском центру Чукарица одржано је
општинско такмичење у кошарци за 
средњошколце 19. 05. 2021. год.
Након финалне утакмице, пехаре и награде, 
доделио је члан Већа Славиша Шотра и упутио у 
име општине, честитке за постигнуте резултате.
Прво место освојили су ученици Тринаесте 
гимназије а друго ученици Техничке школе 
Железник.

Ментор ученицима је Дејан Пауновић



„Вино, жене и карте“- тако гласи стара дефиниција порока.
Убрзаним развојем мисаоних и интелектуалних игара умногоме измењен је однос савременог друштва 
према картама. Ипак, поред изванредних игара, пасијанса и математичко-логичких трикова, мора се 
признати, да карте у одређеној мери, увек прати и хазард. Сам назив асоцира на материјал (картон) од 
кога се најчешће и израђују. Међутим, данас се може срести јако велики број комплета (шпилова) 
израђених од најразличитијих материјала, тако да је њихова дефиниција по том критеријуму давно 
превазиђена. Заједничко за њих све је да свака карта има своју јачину (ранг) исказану бројем или 
сликом и знак коме припада. Знак карте се углавном назива боја.

Теорија картања је подељена 

на четири основне области:

-Игре са картама,

-пасијанси,

-прорицање судбине (гатање),

-трикови са картама.

Игре са картама

Иако је вековима оспоравано и забрањивано, картање до данашњих дана остаје најпопуларнији облик 
друштвених игара. Без обзира на сва проклетства и несреће која се оправдано или неоправдано везују 
за карте, историјска тежња човека за надметањем и надмудривањем, сломила је све баријере. Многи 
њихов опстанак везују за неуништивост порока, али хиљаде мисаоних и интелектуалних игара широм 
света, најбоље оповргава ову тезу.

Створене као педагошко средство, карте су на почетку свог настанка служиле искључиво учењу. 
Касније се трансформишу у средство за развој умних способности уз игру. Ефекат картања и данас 
остаје исти, али се интелектуални развој врши посредно, односно, несвесно. У жару борбе, играч не 
примећује свој ментални напредак, који је овде увек присутан. Карте посебно користе развоју деце, где 
се уз игру, праве први кораци из рачуна, вероватноће, комбинаторике, психоанализе, аналитике итд.

Неке од најпознатији карташких игара су: бриџ, преферанс, скат, вист, белот, безик, реми, канаста, 
покер...

На зидовима просторија за картање, пронађених у ископинама Старог Египта пише: „Учи и релаксирај 
се!“ 

Стога, у духу саме пословице, предлажемо вам да изаберете неку од игара која одговара вашем 
сензибилизету и тако себи омогућите одмор, разоноду, али и узбудљиву мисаону активност. 

РАЗОНОДА и ЗАНИМЉИВОСТИРАЗОНОДА и ЗАНИМЉИВОСТИ



Јесу ли доње љубичасте црте равне или заобљене?
Шта кажу твоје очи? Провери лењиром

(могао би се изненадити)

Да ли су дијагоналне црте на доњим сликама паралелне?
Шта кажу твоје очи?

Провери помоћу два троугла

РАЗОНОДА и РАЗОНОДА и 
ЗАНИМЉИВОСТИЗАНИМЉИВОСТИ

Можеш ли прочитати 
шта пише на овој слици?

(реч од 4 слова)

Које две енглеске речи 
видиш на овој слици?

Драгана Антонијевић, професорка математике



Ове нумерација се користила 

све до 18. века 

за обележавање бројева 

на бурадима вина и 

лествице мерне шипке 

у Фландрији.

Интелигентни нумерички систем који је у Европи коришћен 
вековима, а потом потпуно заборављен

Аукцијска кућа Кристи је 1991. године добила драгоцени предмет који је пажњу 
привукао не само због лепоте већ и због мистериозних симбола урезаних у његову површину. 
Инструмент је био средњевековни астролаб, који су наши преци користили за астрономске 
прорачуне. Вероватно је био израђен у Шпанији крајем 14. века, а велика је вероватноћа да је 
променио много руку. Међу експертима заинтересованим за њега био је и британски историчар 
Дејвид А. Кинг, који је сличне ознаке видео у рукопису из Нормандије, у северној Француској, 
датираном негде из истог времена. Биле су то нумеричке нотације непознате чак и 
специјалистима за средњевековне студије и историју математике. Измислили су га 
цистерцитски монаси крајем 13. века, а био је то начин за писање бројева коришћен у 
манастирима широм Европе најмање два века.

У Кроника Мајора, бенедиктански монах и историчар Матео де Парис подучавали су 
како писати цистерцитске бројеве. У оно време, арапски бројеви почињали су да се користе 
више од римске верзије, али проћи ће читави векови пре него што нови систем буде нашироко 
прихваћен. 

„Веома елегантне бројке"

Према Кингу, систем цистерцинских монаха био је заснован на простој нотацији која 
представља бројеве од 1 до 99, а који је у Енглеску из Атине донео монах Џон од Бејсингстоука 
почетком 13. века. Временом је систем проширен тако да представи сваки број од 1 до 9.999 једном 
једином цифром. У својој славној књизи Хроника мајора, бенедиктански монах и историчар Матео де 
Парис подучавао је како се они пишу. На фигури испод, сваки кутак, или квадрант, садржи ознаку за 
хиљаде (1), стотине (2), десетице (3) и јединице (4), и то следећим редоследом: Како се ширио 
цистерцинским манастирима, овај систем је доживео незнатне модификације у зависности од језика 
који су говорили монаси. У једном тренутку, основна линија била је хоризонтална, али до 14. века, 
француски монаси су је вратили у првобитни положај. Матео де Парис је истакао да је 
„најфасцинантније и оно што не проналазимо у случају римских или арапских бројева то да сваки број 
може бити представљен једним јединим знаком". Проблем је, наравно, знати читати и писати уз помоћ 
овог система. Али ако следите основна правила, неће бити тако тешко као што се на први поглед чини.

Преузето са BBC-a

РАЗОНОДА и ЗАНИМЉИВОСТИРАЗОНОДА и ЗАНИМЉИВОСТИ
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