
 

 
 

 

Умјетност 

ријечи Бр.6 



 

       задовољство нам је да вам представимо шести број 

школских новина. Ситуација са вирусом корона је утицала 

и на наш рад, али сада смо ту, пред вама, и очекујемо 

коментаре, похвале и сугестије. Надамо се да ће они бити 

позитивни и конструктивни. Понекад су папир и оловка 

најбољи начин да се одговори на стрес и промјене, да се 

поредају приоритети и заштити дух. Кроз писање и 

читање ми обнављамо себе и присјећамо се трајних 

вриједности. Због тога позивамо наше ученике, 

наставнике и стручне сараднике да се укључе у уређивање 

новина. Знамо да имате шта да кажете.   

    Срећан Божић и нову годину жели вам                                                                    

редакција “Умјетности ријечи” 
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„On line“ настава нам је показала колико нам другари, професори и школске клупе 

олакшавају учење. Школа у доба короне ме је научила да будем обазривија према себи и 

према другима. Ипак,  мјере које су предузете растужиле су многе ђаке јер су добре 

пријатеље раздвојиле у два одјељења. 

Анђела Рајковић, II-2 
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Када кажу школа у доба короне, помислим... 

Ово је тежак период, како за све људе, тако и за школарце. Суочени смо са мноштвом 

одговорности и обавеза везаних за заштиту здравља. Када кажем школа у доба корoне, прво 

помислим на те обавезе. 

Милана Лазић, II-2 

Када кажу школа у доба короне, помислим: хигијена је на првом мјесту, дистанца између 

другара!                                                                                                   

Валентина Цуњак, II-2 

Школа у вријеме короне има много негативних страна јер вирус отежава наставу. Часови 

трају краће па нам је тешко усвојити велику количину информација, а професори немају 

времена да нам приближе лекције и објасне нове појмове. Најгоре од свега је што 

ученици не могу да се друже, да раде у групама и обављају праксу, а то је најзабавније у 

школи. Рад и учење под маском је много тешко и омета нас, али знамо да штити наше 

здравље. Професори, моји другари и ја надамо се да ће се све вратити у нормалу, без 

маски и средстава за дезинфекцију, како бисмо на миру и без бриге радили и учили. 

Јелена Лајшић, II-2 

Када кренем у школу размишљам о великом ризику од корона вируса. Захваљујем се 

нашим тетама које дезинфикују клупе, учионице, ходнике. Ипак, тренутно бих више волио 

да пратим наставу на даљину. 

Филип Марјановић, II-2 

Ријеч корона ме асоцира на „оn line“ учење и период без пријатеља које сам раније виђао 

сваки дан. Сјетим се ружног времена без забаве и шале, као и сталних обавеза. 

Божидар Љепоја, II-2 

Све се промијенило. Нема више дружења у школи, сада је столица поред мене празна. 

Нестала су шапутања. Сада нам школа забрањује све што нас је раније учила. Ми нећемо 

овакву школу. 

Алекса Бурсаћ, II-2 



 

Из 2020.— Дани зиме на Козари  

Ученици и наставници Угоститељско

-економске школе представили су се 

н а  п р и в р е д н о - т у р и с т и ч к о ј 

манифестацији “Дани зиме на 

Козари 2020”, гдје су освојили 

треће мјесто у кувању српске 

чорбе.  Побједници су били ученици 

из Новог Града, а друго мјесто су 

зазузели ученици из Градишке. 

Наставница практичне наставе 

Мирјана Мајкић каже да јој је жао 

што није поновљен прошлогодишњи 

успјех, али да  је задовољна како су 

ученици приступили такмичењу.  

Осим угоститељских школа у кувању 

чорбе су се такмичила ловачка 

удружења, извиђачи и планинари. 

2 

 

Овако се припрема српска тeлeћа чорба: 

800 г тeлeтинe (мeсо од прeдњeг дијeла са 

костима или бeз костију), 200 г корјeнастог 

поврћа, 80 г црног лука, 150 г уља, 20 г алeвe 

паприкe, 20 г парадајз пирeа, 50 г свјeжe 

паприке, 80 г свјeжeг парадајза, 40 г брашна, 

50 г слатког кајмака, 1 дл кисeлe павлакe, 1 г 

бибeра, 15 г пeршуновог листа, 80 гр лимуна, 

со. 

Мeсо  исјeћи на коцкe 2x2 цeнтимeтра и 

бланширати. Црну лик и корјeнасто поврћe 

исјeћи на коцкe па зајeдно са мeсом рeстати 

на масноћи. Када порумeни додати брашно, а 

мало каснијe и алeву паприку и парадајз пирe. 

Додати кључалу воду и лагано кувати. Када јe 

мeсо до пола готово, додати паприку исјeчeну 

на коцкицe, а мало каснијe и огуљeн парадајз 

бeз сјeмeнки. Прeд крај кувања додати слатки 

кајмак, милeрам, сјeцкани пeршун, лимунов 

сок, мљeвeни бибeр и со. 

И вриједни и лијепи:  Марија, Срђан, Бојан  и наставница Мирјана Мајкић  
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Наставници и ученици УЕ школе 



 

    Срби, Бошњаци и Хрвати у Босни и Херцеговини најчешће припадају трима највећим 
свјетским религијама. Разговарао сам са представницима католичке, исламске и 
православне религије о сличностима и разликама њихових теолошких наука.  

   Велечасни  Mарко Видовић каже да је католицима и православним заједничко много 
тога: “ Прије свега, заједничко нам је вјеровање у једног Бога, у оно што вјера научава, а 
то је љубав према Богу и према ближњима. Заједничка нам је вјера у Исуса Христа јер је 

Он једини спаситељ човјека, а то нпр. у исламу није 
тако. Хришћани, сљедбеници Исуса су били једно до 
1054, до тада нам је све било заједничко. Од тада смо 
подијељени на источне (православне) и западне 
(католике) Исусове сљедбенике. Важно је 
напоменути да су православна и католичка Црква, 
Црква у правом смислу јер баштине оно што од 
почетка Цркву чини Црквом, а то су  три битне 
стрвари: вјера у истог Бога који се објавио у Исусу, 
свих  седам Светих тајни (многи хришћани нпр. 
протестанти тога немају, нпр. Свету тајну 
рукоположења) и треће је апостолско насљеђе 
(црквена власт – хијерархија). Оно што нам је 
разлика, а многи знају, су  неке дисциплинске ствари: 
Литургија са обичним или бесквасним хљебом, 
жењење и нежењење свештеника, крштење са три 
или пет прстију, а имамо и неке разлике које су 
теолошке нарави за које многи не знају (нпр.од кога 
долази Свети Дух). Углавном, код нас Хришћана је 
пуно више тога што нас повезује и сличности него 
што нас раздваја и разликује, иако се супротно 
наглашава”- каже велечасни Видовић. 

    Ефендија Хомер Реџић такође истиче да постоје сличности и разлике: „Муслимани са 
православцима и католицима дијеле вјеру у Једног Бога и од Њега су примили света 
писма. Дијеле вјеру у посланички низ, и многи од наших пријатеља хришћана бивају 
изненађени сазнањем да су библијски посланици и исламски посланици. Ове религије 
дијеле заједнички морални код. Вјероватно је најистакнутија од свих разлика начин на 
који муслимани схватају Бога  и како се изражавају пред  Њим. Кад говоримо о Богу, 
користимо језик пун поштовања, стога је муслиманима  страно прочитати оно што 
налазимо у Библији да је Бог зажалио због својих одлука послије Потопа, или да је Бог 
радио шест дана, а затим морао отићи на починак седмог дана, или да се неко борио с 
Богом скоро га побиједивши. Друга значајна ствар односи се на посланике и 
вјеровјеснике које је послао Бог. Муслимани вјерују да их је Бог одабрао како би 
преносили Његову поруку и како би били узор својим заједницама. Ако је људско 
савршенство уопште замисливо, тада су они језгровити садржај и отјеловљење тог 
савршенства. У потпуној је супротности с исламским учењем замисао да су Божији 
посланици чинили озбиљне преступе против Његових закона, како је осликано у 
библијским приказима посланика који варају и чине путене гријехе. Једини, за 
муслимане, могући закључак јесте то да су такви описи посланика резултат људске 
интервенције у светим књигама. Ријеч ислам дословно значи покоравање вољи Божијој. 
У исламском учењу муслиманима се допушта да једу храну коју им нуде људи Књиге, 
осим оне посебно забрањене, попут алкохола или свињског меса. Надаље, муслиману је 
дозвољено да се жени Јеврејком или хришћанком,ступајући тако у најинтимнији однос 

Три религије — три схватања свијета 
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Жупна црква Светог Јосипа, Приједор 



 

 и у повезаност. У таквим односима мужу 
муслиману није дозвољено вршити притисак на 
своју супругу да прихвати исламско учење,”- навео 
је ефендија Реџић.  

Џамија у Чејрецима, Приједор 

Црква Свете Тројице, Приједор 

Православље на друге религије гледа из 

перспективе свог искуства и догме. По ријечима 

вјероучитеља Слободана Мајкића хришћанство, 

православно  и  римокатоличко, као  и  ислам  

имају  заједничко  поријекло. “Све  три  вјере  се  

називају  „аврамовским  вјерама”. Све три  

религије  сматрају за  битан дио сопственог  

религијског  идентитета  откровење  и  савез  

јединог  истинског  Бога са Аврамом. Све сматрају 

да је од момента  јављања  Авраму  обновљен  

монотеизам  који  је   наређен  човјеку,  а  који  су  

људи,  због  гријехова,  претворили у политеизам, 

те  да  је  управо  њихова  вјера  наставак 

Аврамовог пута. То  заједничко  поријекло  је  

основа  за  дијалог  између  ових  религија” - каже 

вјероучитељ Мајкић и појашњава сложеност 

међурелигијских односа: “Што се тиче  ислама  и  

односа према  другим  религијама  гдје  не  

признају  вјерску  слободу  другима,  те  негирају  

да  „ у  вјери  нема  присиле“, вјерска  слобода  -  

која  укључује  слободу  савјести,  па  тако  и  

слободу  невјеровања – темељна  је  људска  

слобода  и право  коју  Куран,  света  књига  

муслимана  јасно  и  недвосмислено  наглашава. 

Узвишени  Бог  у  Курану  поручује  муслиманима  

који  се  труде  доказати  другима  да  је  ислам  

права  вјера  ( као  што  се  уосталом  и  хришћани  

труде  доказати  да  је  њихова  вјера  једина  

исправна)да сваки  човјек  бира  свој  однос  према  

 Богу  или га  уопште  не бира:  “А  
да  је  Господар  твој  хтио,  све  би  
људе  сљедбеницима једне вјере 
учинио.” Други Ватикански концил 
(1962-1965) је донио бољу и 
позитивнију слику о исламу: “Црква  
гледа  са  поштовањем  на  муслимане,  
који  се  клањају  Једноме Богу. Они  
Исуса  не  признају  Богом  али  га  
ипак  називају  пророком. А што се 
тиче  православља  основа  свега  
ј е с т е   љ уб а в .    Т р е з в е н и  
међурелигијски  дијалог  битно  по - 

маже  промовисање  међусобног  повјерења,  

мира  и  помирења.  Православна  Црква  

једногласно  осуђује  ширење  војног  

насиља,прогоне,убиства припадника   

мањина, присилну  религијску  конверзију, 

трговину избјеглицама, отмице, мучења, 

уништење  цркава,  знамења  и  културних  

споменика.  Црква  нарочитно  изражава  

дубоку  забринутост  за  стање  хришћана  и  

свих  прогоњених  мањина  на  Блиском  

Истоку.  Став  православне  цркве,  усвојен  

на  Свеправославном  Сабору  на  Криту  

2016. године је отвореност  за  дијалог  са  

свим  конфесијама.” -  каже вјероучитељ 

Мајкић. У духу празника и нове године, 

желимо да се тај дијалог и оствари. 

Лука Мишковић, II4 
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Магични свијет хартије  
 

Реци ми како да волим 

А да не будем сломљена. 

Реци ми како да вјерујем 

А да не будем остављена. 
 

Реци ми како да постојим 

И не чиним злобна дјела. 

Кажи ми како 

Јер то никад не бих хтјела. 
 

Реци ми како да дишем 

И говорим шта мислим. 

Кажи ми како да то урадим 

А да о концу не висим. 
 

Реци ми како да живим поштено 

Срце ми то жели. 

Људи су неправедни 

И поштени је пут тежи. 

Зорана Радовановић, I3 

Реци ми 

    Када би ме неко питао за омиљену књигу, ону која је највише утицала на мој поглед 

на свијет и живот, заиста не знам шта бих одговорила. Свака књига ме је дотакла неким 

одломком, пасусом или насловом. Подстакла ме да размишљам. Књига, њене корице и 

мирис хартије ослобађа мој ум и помаже ми да доживим причу. Вјерујем да тако 

дјелује на сваког читаоца. Она нас мијења, даје нам снагу и инспирише.  

    Фасцинира ме осјећај да је стварност управо у књизи. Да ништа изван тога не 

постоји, да је један мали, посебни свијет. Мислим да су књиге човјеков најбољи 

пријатељ. Увијек су ту, спремне да нас посавјетују, науче нечему новом, обрадују. 

Књиге ми помажу да се суочим са реалношћу, савладам срамежљивост и пробудим 

радозналост и слободу. Свака прича остави свој траг. 

    Драго ми је што цијели свијет обиљежава Дан књиге (23.априла) као подсјећање на 

Шекспирову и Сервантесову смрт, али и дивни каталонски обичај на празник Светог 

Ђорђа када су мушкарци дамама поклањали руже, а оне њима књиге. 

    Књига је увијек добар поклон, себи и другоме, баш као и цвијеће. 

Влатка Паравиња, ученица УЕ школе,  

сада студент на Универзитету у Бањалуци 
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Хасанагиница - жртва времена и схватања 
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    Хасанагиница је епско-лирска 

пјесма, балада јер има трагичан 

крај. У овом дјелу описује се 

живот једне немоћне жене и мајке 

која живи у патријархалној 

средини. Нажалост, Хасанагиница 

показује какав је био положај 

жена, како су жене биле жртве тог 

времена и друштва. 

    Када Хасанагиница није дошла у 

посјету свом рањеном мужу 

Хасанаги, он се наљутио и поручио 

јој да га не чека кући. Немоћна 

Хасанагиница оставља дјецу и 

одлази брату у нади да ће је 

утјешити и дати јој подршку. 

Међутим, није било тако. Како 

би ,,сачувао част“ и образ 

породице, одлучује да је поново 

уда. На дан када су дошли сватови, 

Хасанагиница је угледавши своју 

дјецу предала душу Богу.  Управо 

њена трагична смрт представља 

најјачи симбол, симбол 

мајчинства.   

    Да ли је само Хасанагиничин 

крај трагичан? Није. Многе жене су 

тако прошле. Нису имале свој 

живот, увијек су радиле како су 

други хтјели. У данашње вријеме  

овакви случајеви су  ријетка 

појава. Ипак, они постоје. Чист 

примјер за то је Црна Гора, гдје 

због примитивних друштвених 

односа велики број жена  и  

дјевојака  пролази  кроз исто, 

можда чак и горе. 

    Све жене које су биле, које су 

сада, и које ће бити жртве свог 

времена, представљају симбол 

вјечности, истрајности и неизмјерне 

храбрости. Те жене живе у свакој 

другој жени, јер свакој од нас може 

се десити исто. Треба бити истрајан, 

не треба дозволити да други 

управљају нашим животом, треба се 

борити за себе и своја права.  

    Све жене, које су у прошлости 

биле жртве, представљају слику тог 

времена, времена које у појединим 

дијеловима свијета живи још, 

времена које се не смије заборавити 

и против којег се треба борити. 

Слика  академског скулптора Адиса Лукача, из 
циклуса “Хасанагиница” 

Драгана Боројевић, II3 



 

Завири у моје срце 

Сваки откуцај је за тебе. 

Слушај пјесме, 

Свака ријеч је намијењена теби. 

Загледај ми се у очи, 

Сваки поглед гори за тебе. 

Загрли ме, 

Осјети импулсе који струје тијелом. 

Пољуби ме 

И осјети најљепши укус. 

Укус љубави. 
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Отишао си 

Као да ништа није било, 

Причам ти 

И тражим твој глас 

Који пуца 

И једва се чује 

Понека ријеч... 

Љута сам, љута, не знам  

Да ли на тебе 

Или више на себе. 

Али бар  

Нећу лагати 

Пожелим али у 

Тајности 

Да си ту 

Поред мене 

Да ме ујутро дочека 

Твоја порука. 

Да све буде као прије 

Као када смо 

Размишљали о путовањима, 

О породици, 

О дјеци, њиховим именима 

Милици и Душану. 

Знам да, да се сјећаш 

Знам да знаш 

Да те још увјек 

Волим. 

 

Анастасија Кондић, I2 

Страх... Мртвило, 

Преовладали су моје тијело 

Које је већ одавно потонуло. 

 

Било је мртво већ онда 

Када си први пут 

Рекао да ниси права особа за мене. 

 

Говорио си да ћеш ме повриједити 

Ако останеш крај мене, 

А ниси ни слутио  

Да си ме повриједио 

Тако што си отишао. 

 

Ниси ни слутио, 

А уништио си у мени 

И тај посљедњи откуцај. 

Валентина Грујчић, III-3 

*** 

 

Укус љубави  

Један прави 



 

Моја нeсаница 

Изгубила сам сe у њeговим очима 

Нису билe као морe 

Којим плови усамљeни брод 

Нису билe као поља 

Гдјe сe чујe дјeчија граја 

Билe су као кафа 

Онa кафa која вам нe да да спаватe 

Која вас држи будним цијeлу ноћ 

Коју свако јутро правитe 

Уживатe у сваком гутљају 

У мирису 

Сад вам јe јасно 

Зашто сам сe изгубила. 
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Свe+мир 

Будиш мe 

Узимаш за руку 

Путујeмо ка свeмиру 

Окружени бескрајним 

пространством 

Глeдамо игру звијeзда 

Свађу Вeнeрe и Марса 

Љубав Мјeсeца и Сунца 

Ти и ја 

Свe je мир 

Ја идем лијево 

Ти идеш десно 

Ја уживам у сунчевом осмијеху 

А ти у плесу пахуља 

Зашто два свијeта постану јeдан? 

Зашто црно и бијeло постанe 

сиво? 

Зашто након кише и сунца настаје 

дуга? 

Супротности учe јeдна од другe 

Хранe јeдна другу 

Кад сe супротности спојe 

Разлика сe нe примјeћујe 

Супротности 

Пјесме је написала Влатка Паравиња, 

донедавно ученица наше школе, а сада 

студент на Универтитету у Бањалуци 

Фото:  Ghidaq al-Nizar (alias @coffeetopia)  



 

Ми смо дјеца новога вијека 

Не знамо шта нас сутра чека 

Да ли болест нова нека 

И питање да ли има лијека. 

 

Сваки дан нам носи нешто своје 

Тражи неке нове боје 

Провјеру правог знања 

И долазак до новог сазнања. 

 

Свако своју страну вуче 

Ограничења и забране нас муче 

Невиђање драгих људи тугу доведе 

А загрљаје и пољупце одведе. 

 

Недостајаће нама непроживљени дани 

Оно што се каже “кад смо били млади” 

Пријатељи, изласци, школа и клупе 

И све наше школске муке. 

 

Сјећаћемо се школе преко малих екрана 

И без ђака наш центар града, 

Насмијаних младих лица 

Оних тек полетјелих птица. 

 

Памтиће се болест која нема лијека 

И судбина што старије чека 

Поранили опроштај милих руку 

И очију што гледају муку. 

 

Постојаће увијек рупа црна 

Неиспуњена, празна а бурна 

Нада за нечим бољим 

Или нечим сасвим новим. 

 

Одустати се никада неће 

Јер од тога нема среће 

Већ изборити се храбро до краја 

Са новим жељама ићи до бескараја. 

2020. 
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Мол 

У сну мом ти се јави 

Мирно крочи душом том 

Не видјех те ја на јави 

Али тихо ходај мојим сном. 

 

Вријеме никад да ми прође 

А долази све већа бол 

Јер знам ко неће да ми дође 

На онај наш стари мол. 

 

Оно кад смо у облацима били  

и са спокојeм у глави снили,  

кад сам жељела свe вријеме за нас  

и да ти увијек чујем глас.  

 

Недостају ми оне ноћи 

Са добром плимом, звјездицом милом 

Под ведрим небом на обали мора 

Сједити у загрљају и сјећати се мола. 

Милица Слијепац, III2 



 

    Доказ да се супротности привлаче јесмо баш она и ја. Ана је нижа од мене. 

Сваки пут кад се сликамо, сви мисле да сам јој старија сестра, а разлика 

између нас је три године. Смеђу косу и очи красе јој округле наочале које 

стално подиже својим дугим ноктима. Мајстор је за веб дизајин и стране 

језике. Када сам поред ње, покушавам да се ослободим страха и проговорим 

на неком језику, а она је и на матерњем брза и воли да упада у ријеч. То јој 

толеришем, па иако другим људима не дозвољавам, њој ништа не могу 

забранити.  

    Као храбра и велика лавица се носи са свим тешким животним 

ситуацијама. Без длаке на језику је, што изузетно цијеним код ње јер то ради 

из најбоље намјере. Врло је упорна и предана свом циљу. Самосвјесна је и 

сигурна у своја убјеђења. Радије би била сама и уживала у томе, него у групи 

која јој не прија. Због тога је јединствена. Искрена, али и зрела, ради све 

како би ме заштитила или упозорила на нешто што по њеној процјени  радим 

погрешно. Релана је  и строга, баш као и ја, али њена реалност у мојим  

ситуацијам дође као просвјетљење. 

    Она ми је показала да је особа на коју увијек могу рачунати, па и онда када 

нам се размишљања разилазе. Спремна је да слуша проблеме других, 

најчешће моје, и даје приједлоге како не би поново дошло до грешке или 

неке неочекиване реакције. Безусловно даје љубав и заштиту. Ана је врло 

неспретна. Једном је хтјела да направи супу и није знала колико резанаца 

треба да стави па је додала цијелу кесу. Од вишка глава не боли, али се зато 

Ана касније најела резанаца. Уживам кад смо заједно јер се поред ње осјећам 

опуштено. С њом највише волим да путујем и упуштам се у авантуре.  Једном 

кад смо биле у Бечу, у градском превозу се само наш смијех чуо. Има 

одличан смисао за хумор кад су други људи у питању, али не воли да се 

шали на свој рачун. 

    Ана је велики борац за своја увјерења. Не дозвољава да је други људи 

понижавају, те их „постави“ на одговајуће мјесто. Тако се брани. Некад јој је 

довољан само један сусрет да процијени саговорника. Њена проницљивост 

ме оставља без текста.  

    Ана брине о мени, а ја о њој. Убијеђена сам да ћемо се још дуго дружити 

јер  повезаност између нас не може да се опише. Довољно је посебно то што 

осјетимо кад по души загребемо.  

Добра вила,наша бивша ученица 

Ана која ми значи 
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Лист ограничености 

     Одувијeк мe нeрвирао формат папира, њeгова грађа и баланс бојe, 

али сам осјeћала потрeбу да му сe повјeрим. Kаткад бјелина папира 

збуњујe душу умјeтника и натјeра га на помисао да јe и свијeт његово 

оличење. Папир на којeм стварамо се не разликује од људи, група, 

појединаца или, напросто, равнодушног човјека, који губи вољу за 

животом, живи у ланцима и агонији.  Да ли смо ми налик папиру, 

ограничeни, сурови и нeмамо разумијeвањe за друга бића? Папир јe 

срeдство носталгијe и успомeна. Тако и људи, када су искориштeни за 

нeкe eкспeримeнтe, постају жртвe манипулатора, јeзивe душe и сива 

оронула лица посута тамним мастилом. Папир трпи човјекову хистeрију, 

гњeв, а нe можe да проговори и успротиви сe. Нема право гласа. И човјeк 

јe заправо срeдство, лаковјeрна, танана марионeта која нe трeпћe на 

нанeсeну бол, нe буни сe, само ћути и нe жeли никога да оптeрeћујe 

својим проблeмима. Осјeћа бол зато што постоји, а нијe потрeбан 

eгзистeнцији. Губи прагматичност.  

     Свијeт свe вишe постајe пeћина тајни, а људи бивају интровертни, 

усамљени и живе животе напуштених виртуоза, понекад и не схватајући. 

Називамо се дружељубивим, прорачунатим, сабраним, а само смо дио 

једне велике ограничености и дискреције. Људи тајe о осјeћањима, 

својим умијeћима, о талeнту којeг сe заправо боје. Срeдина ћe убити свe 

усамљeнe виртуозe и особe којe могу много тога, свe који ћутe а жeлe да 

кажу, свe онe који много знају. Онe који нe устају за грађанска права. 

Средина ће појести и онe који пратe трeндовe и свe eгоцeнтричнe особe, 

уништиће јeдинку, било који тип личности.  Срeдина нe зна да ћути, нe 

глeда своја посла, она јe прeтeнциозна.  

    Људи ћутe о свeму оном о чeму би сe трeбало дискутовати за бољe 

сутра, за нeчији осмијeх на лицу, за случајног пролазника који нe глeда 

право, погињe главу, опушта рамeна и мири сe са тим да ћe га заувијeк 

нeшто убијати изнутра, а нeћe моћи да кажe. Папир можe да трпи, али 

човјeк снуждeног лица и мисли налик корову нe можe. Папир 

прeдставља ограничeност, а човјeк нe смијe играти улогу папира и бити 

дeвастирано, ограничeно бићe. 

Дијана Алексић, IV1 



 

    Јесен, то дивно годишње доба. Када она стигне у мој крај, то је рај за свачије очи, 

као да је сликар донио своје боје и почео да слика по платну. Све се жути. Киша 

полако ромиња, а ми проналазимо мир код куће. 

    Јесен је највећа умјетница свих времена. Све је као из бајке. Дрвеће је скинуло 

зелене хаљине и обукло ново рухо предивних боја: браон, црвена, жута, златна. 

Крошње изгледају као даме обучене у најквалитетнију свилу, важно стоје усправно на 

киши и првом мразу. Некада житна поља златне боје, сада су сива. Сунце се повлачи. 

Природа почиње да одумире и спрема се за зимски сан. Питам се због чега јесен 

сваке године брише слику коју је насликала. Можда јој је досадила или је добила 

нову идеју за неку другу слику. 

    Она је сигурно једно од најљепших годишњих доба и штета је што мало ко умије 

да ужива у јесењим љепотама.    

Драженка Нинић, III4 

Јесен у нашем крају 
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Срећа 

    Срећу чине различите ствари: поглед на природу, ријеку, планину, мирис цвијећа, 

поезија. Позитивна особа размишља добро и жели добро другима, у свему може наћи 

срећу. Негативна особа себи задаје превелике циљеве, несрећна је и мрзовољна. Срећу 

треба заслужити. Понекад ми се чини да срећа стоји са стране и прати наше поступке, 

онда дође ономе ко је заслужује. Она се тешко описује ријечима. На свијету има 

много себичних људи које ништа не може задовољити. Имају кров над главом, 

породицу и све услове за добар живот, али се, опет, жале и није им довољно. Дјеца у 

Африци су без ичега, али стално насмијана и уживају у сваком дану. 

    Често знам бити себична и жалити се на свој живот, а онда у једном трену постанем 

свјесна онога што имам. Човјек понекад погријеши. Срећном ме чини моја породица, 

мој дом, вода и храна. Немам много пријатеља, али имам оне праве којима вјерујем и 

који ми уљепшавају дане. Срећа је љубав, искрена и чиста, осмијех упућен другим 

људима, поглед, загрљај, шетња, музика, добар разговор. Не треба јурити срећу, она је 

ту негдје. Срећу могу пронаћи у било чему: мали знак пажње, чоколадица, осмијех, 

поновни сусрет и слично. Не требамо себи поставити велике циљеве и очекивати пуно 

да се не бисмо разочарали, а ако тражимо мало, то ће нам се и испунити. 

    Срећа је најљепши осјећај. Неко је рекао да не постоји пут до среће, него је пут 

срећа. Пратите свој пут и сањајте. Свима желим да нађу своју срећу и да уживају у 

животу.  

Милица Еремић, I1 



 

Кроз поразе учимо  

    Човјек који није доживио пораз не може бити успјешан. Кроз поразе учимо бити 

бољи и јачи. Не треба одустати од својих жеља, јер је то дио живота. Порази су ме 

научили да никада не погињем главу. Порази у школи, на такмичењима, порази од 

непријатеља, све то ме је мучило и учило.   

    Највећи порази се не заборављају. Онај ко зна да се носи са својим поразом, зна и 

да размишља. Живот нас тестира на све начине, а сами кројимо своју будућност. 

Захвална сам Богу на свему што имам. Рођени смо да мислимо, гријешимо, пјевамо, 

волимо...То је саставни дио живота. Човјек заслужује да буде успјешан у ономе што 

воли и у чему се труди. Сјећам се прича о томе.  

    Можда неко и неће схватити моју причу, али живот није тако дуг да бих погнула 

главу, зато и вама желим да будете упорни и вриједни, да се трудите јер оно што нас 

не убије, то нас ојача. 

Јована Вучковац, I1 

“Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима 

боље и вредније од мостова.” 

Иво Андрић     

    Мостови су свједоци прошлих времена, али и временска и духовна веза. Могу бити 

велики и мали, једнаки, корисни, али и смислено подигнути. Они повезују двије 

обале и људске судбине, представљају симбол живота, љубави и пријатељства. 

Имати пријатеље који су са нама у добру и злу је нешто најдрагоцјеније. Они су као 

звијезде које на небу сијају, које морамо чувати да се не угасе, јер ако се угасе, 

остајемо сами као и мостови. 

    У народном предању јунак треба да пређе мост и нађе свој пут. Човјек никад неће 

схватити значај моста, његову умјетничку вриједност. Његово рушење може значити 

пропаст. Они се супротстављају времену и гдје год кренемо, примјећујемо мостове. 

    Онај ко одлучи да изгради мост, гради будућност. Живот тече око моста и на мосту. 

“Преко њега се иде на крштења, свадбе и сахране, све што је живот, везује се за 

мост”, рече Иво Андрић. 

Деа Радуловић, I3 
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Пређи свој мост 



 

Кроз живот се иде помало 
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    Ћопићева дјела живописно описују сеоски живот и менталитет људи из 

његовог завичаја. То је живот с пуно тешког рада у помало дивљој средини у 

подножју планине Грмеча. Он пише о свом дјетињству, босоногом и тешком, 

али истовремено лијепом и пуном доживљаја. Живио је окружен људима 

пуним доброћудног хумора. Пошто је рано остао без оца, растао је поред дједа 

Раде који је много волио унука. Дјед је био спреман да за њега учини све на 

свијету. Због њега је посјекао трешњу у дворишту и свађао се са учитељицом 

кад га повуче за уво. Са дједом је Бранко ишао у воденицу и дружио се са 

мачком Тошом и псом Жућом. Дружио се често и са стрицем Ниџом.  

    Чаролија његовог приповиједања лежи у богатству маште, топлине и љубави 

према људима. Упркос тешкоћама у том његовом свијету, живот је био лијеп. 

Увијек га је нешто водило у непознато као у приповијеци Поход на мјесец. Он 

је сматрао да се писац својом литературом бори за праведну ствар. Народ се 

увијек окупљао око стихова. То је Бранко Ћопић. 

Бојана Деспот, I1 

Огден Неш—Штихови 

    Ако се каткад човјек умори од једноличних ријечи, једноличних вијести и 

времена, може да се орасположи тако што ће дохватити у руке један поетски 

осврт на свијет Огдена Неша. У њему су стихови посвећени заборављеној теми 

данашњице—породици. Све се више изостављају интереси дјетета, жене и 

самог човјека, па је Огден Неш, на шаљив, забаван али и реалан 

начин ,посветио пажњу овом малом друштву.  Он је добар познавалац људи и 

њихових мисли, па их често повезује са необичним стварима које постају 

особине човјека. Нешов човјек није тако обзиран према себи самом, недостаје 

му слобода. Жуди за њом, али му  је реалност не допушта. Жели успјешну и 

сигурну будућност за жену и дијете и на тој будућности ће морати радити. Кроз 

све пролази један мотив, жеља за срећом. Када бисмо били сви задовољни 

оним што имамо, и били поносни и срећни, без лоших мисли и мана, онда 

бисмо били као птице. Тај мотив је Огден Неш у својим стиховима мало 

обојио и обазбиједио нам да се забавимо читајући их. 

 

Јована Матијаш, III2 



 

Поклоните књиге библиотеци УЕ школе 

    Библиотека Угоститељско-

е к о но м с к е  ш к о л е  с к о р о 

свакодневно прима поклоне у 

виду  уџбеника ,  лектире , 

белетристике и часописа. 

Литературу нам доносе ученици, 

професори, бивши ученици, 

библиотекари и суграђани. Наши 

ученици су већ навикли да, по 

завршетку школске године, 

доносе уџбенике које су 

користили и предају их 

библиотекару. Те књиге добро 

дођу ученицима који не могу или не желе да купују нове уџбенике, па 

је на почетку ове школске године поклоњено 75 и забиљежена посудба 

скоро 300 уџбеника. Библиотека располаже са 420 уџбеника из 

различитих области. Овом приликом бисмо похвалили ученике првог 

разреда који су се највише интересовали за уџбенике и долазили у 

библиотеку и прије почетка школске године. 

    Такође, нашој библиотеци редовно стижу поклони грађана и 

установа, па смо прошле године евидентирали 33 поклоњена наслова, а  

ове године 16. Позивамо вас да и ви допринесете богатству и 

разноврсности књижног фонда 

библиотеке УЕ школе.  
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Поклон Матичне библиотеке Источно Сарајево 

Поклон наше суграђанке Милене Гаврановић 



 

Спорт у Приједору 

 

    Градић на обалама ријеке Сане дао је многе велике спортисте. Одувијек 

је Приједор био плодно тле за спорт и велика спортска дешавања. У граду 

и околини дјелује више од шездесет клубова и удружења.  

    Давне 1919. године формиран је први фудбалски клуб под називом СК 

“Рудар”. Својим постојањем и залагањем, спортски клубови и бројни 

приједорски спортисти су дали неизмјерљив допринос приједосрком 

спорту и прославили су име нашег града широм свијета. 

 

Милан Петковић, III3 

 

О спорту и фудбалу 

    Спорт је саставни дио живота. Много људи се бави неком спортском 

активношћу. Постоји много спортских дисциплина, неке су мање познате, 

а неке су веома популарне.  

    Једaн од најпознатијих спортова је фудбал који се игра у преко 200 

земаља. Њиме се баве сви, независно од годишта и пола. За фудбал се 

каже да је најважнија споредна ствар на свијету. Најуспјешнији фудбалски 

клуб је Реал Мадрид, а најуспјешнија репрезентација је репрезентација 

Бразила.  

    Приједор је, такође, град спорта. У њему су се развили многи 

фудбалски клубови, школе фудбала, кошаркашки, тениски, одбојкашки и 

други клубови и школе. Град је препознатљив по својим спортистима, а 

надамо се да ће тако и остати. 

 

 Кристијан Ђаковић, II2 
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