
 

           

                                     Ја сам планинар- полако али сигурно напредујем ка врху 

   Има људи који никад ништа не науче јер све грабе у трку и журби. Мудрост, на крају крајева, није циљ на који 

треба стићи већ начин на који се путује. 

   Никада нисам желео нереалне ствари. Полако али сигурно напредујем ка реалним циљевима за које сматрам да ћу 

их остварити и да ћу једног дана бити поносан на себе.Моја жеља коју бих да остварим, а коју носим у себи још од 

малих ногу јесте да се бавим кардиохирургијом. Породица је место на коме се умови спајају једни са другима, 

породични дом је најтоплије место за живот. Породица је основа свега. Она је темељ доброг живота и развијања 

правих вредности. Из тог разлога на мене је породична подршка извршила нејвећи утицај. Захваљујући њој ја имам 

снагу, вољу и жељу да остварим свој циљ и да је учиним поносном. Особа која ме је подржавала од самог старта 

јесте био мој дека. Он је једини схватио то од почетка, у мени видео доктора и чврсто веровао да ћу то и постати. 

Увек је био ту да задржи наду када ми крене лоше. Он је предложио да поред средње школе коју похађам упишем и 

приватну медицинску школу да бих лакше уписао жељени факултет. Послушао сам га јер сам знао да ме саветује из 

најбоље намере, да би ми то помогло и олакшало напоре као и да би ми омогућило диван живот. Био је у праву. Сада 

сам четврти разред у обе школе, спремам се за матуру као и за факултет. Имам одличне оцене и сигуран сам да је 

поносан на мене. Његова највећа жеља је била да ја њега излечим од рака. Нажалост, нисам стигао. Њега више нема 

али наша заједничка жеља и наш заједнички циљ је и даље ту.  

    Сви желе да им се остваре снови. За разлику од тога, сматрам да  ми треба да остваримо своје снове. Обећајмо себи 

да ћемо овог пута бити другачији. Обећајмо себи да нећемо одустати. Обећајмо себи да ћемо ситним корацима 

истрајати у намери да стигнемо до врха. Обећајмо себи као што бисмо обећали некоме кога много волимо. 
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Бадње вече- највећи српски празник! 

  Свој назив Бадњи дан добио је по бадњаку који 

се на тај дан сече. По бадњак се иде у зору  6. 

јануара, у шуму, где се бира дрво храста и на 

Бадње вече он се уноси у кућу, Када се бадњак 

одложи, домаћица узима сламу и простире је по 

поду. 

   После тога домаћица баца орахе по слами у 

сва четири угла собе. Када се унесу бадњак и 

слама, укућени седају за трпезу. Вечера је 

посна, обично се припрема пребранац, свежа 

или сушена риба и друга посна јела, као и пуно рау+зноврсног сувог воћа. 

   На Бадње вече се припрема непаран број посних јела. Обавезни су хлеб, со, риба 

пржена на уљу, салата од кромпира, печена бундева, туршија, мед, пребранац и разне 

слатке пите.  

   На сто се ставља Божићна свећа и сито или тепсија у коју домаћица ставља четири 

велике црвене јабуке, жито, новац, кукуруз, суве шљиве и орахе. Све то симболично 

представља жељу за берићетом и добрим животом у кући. Поред тога, домаћица 

износи на трпезу припремљена посна јела.  Домаћин се прекрсти, упали свећу, окади 

трпезу, прочита молитву, разломи колач и сву чељад понуди вечером, при чему се уз 

чаше вина наздравља. Бадње вече се завршава вечером, песмом и весељем.  

                 Петар Мајсtоровић 3-3  

„Колико ја разумем, највећа поезија је тренутак кад ниси свестан песме. И највећи је живот 

кад ниси свестан да живиш, него мислиш да сањаш.“ 

 1986. године, пре 35 година, умро је један од највољенијих песника за децу, 

Мирослав Мика Антић. Антић, „вечити дечак“, изузетан и оригиналан писац, 

написао је тридесетак књижевних дела. 

 „Моје песме нису песме, него писма свакоме од вас. Оне нису у овим речима, већ 

у вама, а речи се употребљавају само као кључеви, да се откључају врата иза којих 

нека поезија, већ доживљена, већ завршена, већ много пута речена, чека затворена 

да је неко ослободи.“ 

   Рођен је у Мокрину, у Банату, 1932. године. Основну школу учио је у Мокрину 

и Панчеву, а гимназију у Панчеву и Кикинди. На Филозофском факултету у 

Београду је студирао руски и чешки језик. У Панчеву је радио у техничкој служби 

тамошњег позоришта, а од 1951. као новинар- сарадник у листу „Панчевац“.   Прву 

песму је објавио 1948. године, као шеснаестогодишњак, а прву књигу песама 

„Испричано за пролећа“ две године касније. Од 1954. године је био новианар у „Дневнику“, а у том листу и издавачкој 

кући „Форум“ радио је све до своје преране смрти. 

   Променио је Антић много градова и занимања, снимао је филмове, бавио се сликарством, писао је за новине и 

писао прозу, али је увек и пре свега био песник. Песник који је у свима нама оставио трага, јер ко је икада заборавио 

његову тајанствену плаву звезду која обасјава наше путеве и води нас кроз живот, док ми упорно покушавамо да је 

пронађемо? 

 

Она са плавим очима... 

 

Ноћас сам опет један сан снио, 

Сањао ону са очима плавим. 

Ал' очи јој нисам видео ја, 

Од гласа дивног што погледом плави. 

 

Дао бих свог живота део, 

Да очи јој видим бар на час, 

Дао бих свој живот цео, 

Да јој на трен опет чујем глас. 

 

Да на тренутак погледам очи, 

Плаве ко' Охрид, азурни хрид,  

Да у њима лутам заувек макар, 

Али да видим на трен ја њих. 

 

Да видим лице, прелепо бело, 

На које пада дуге косе влас. 

Када бих могао, молим те Боже, 

Да јој на трен опет чујем глас. 

 

Михајло Перић 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   Јесен 

Лагано, као да време не протиче,  

жути лист на земљу спушта се, 

више не чујем звуке природе, 

нема осећаја сунчеве топлоте. 

 

Носталгичан мирис у ваздуху се осећа, 

док капи нежно покривају тло, 

стварајући жалосне осећаје, 

и спирајући летње зло. 

 

Живковић Милена 4-1 



 

 

 

  

 

 

    


