Химна школе
Моја школа је лепа
Моја школа је сјајна.
Она је као пролећни лептирић,
А зове се Никола Скобаљић.
У њој су учили наши преци
У њој данас учимо ми,
А сутра ће наши потомци,
А сутра ће наши потомци.
Врата наше школе увек су отворена
За родитеље, ученике, учитеље, наставнике,
За родитеље, ученике, учитеље, наставнике.
Моја школа је лепа
Моја школа је сјајна.
Она је као пролећни лептирић,
А зове се Никола Скобаљић.

Уводна реч
Поштовани читаоци,
Са поносом вам представљамо други број школског листа „Скобаљићи“. Од првог броја који
је изашао пре тачно годину дана, поводом обележавања Дана Светог Саве, идеја је остала
иста – да окупимо што већи број ученика и наставника у промоцији талената и испратимо
постигнуте успехе наших највреднијих ученика. Ми смо уживали у раду и дружењу, а надамо
се да ћете и ви уживати у плодовима нашег рада.

ОШ „Никола Скобаљић“, В. Трњане

ОШ „Никола Скобаљић“, Стројковце

131 година постојања Основне школе „Никола Скобаљић“
Протекле 2019. године наша школа је напунила 131 годину. Једна је од најстаријих школа у
лесковачом крају. Основана је 1888. године у старој турској општини све до изградње нове
школске зграде у центру села 1936. године. Ученици те школе била су деца из Великог Трњана,
Пресечине, Стројковца, Шаиновца, Горње Јајне, Доње Јајне, Шишинца, Рудара и Шаиновца.

Матична школа у Великом Трњану некад се звала „25. мај“ и имала је истурена одељења у
Стројковцу, Рудару и Горњој Јајни.
Рођендан наше школе свечано је обележен низом активности и свечаном академијом
одржаном у холу школе у Великом Трњану, у присуству великог броја ученика, наставника и
почасних званица.
Наша школа је школа са дугом традицијом и историјом. Протеклих година кроз школу је
прошло много ученика,учитеља и наставника. Можемо бити поносни на чињеницу да су многи
од њих постали истакнути чланови друштва познати по својим успесима. Иако најстарија у
свом крају, наша школа се стално подмлађује новим генерацијама ученика.Неки су на почетку
школске стазе, неки су ближи циљу, али једно је сигурно – сви ће они из наше школе понети две
ствари: образовање и лепе успомене.

Свети Сава
Празник Светог Саве један је од највећих храмовних и породичних празника. Проглашен је за
школску славу, али светкују га многе занатлије и чобани.
Бројне су анегдоте и приче о Светом Сави, али је српски народ испрео и праве легенде, у које је
унео елементе и многих других обичаја. Свети Сава заводи ред и благостање, учи народ како
да оре, копа, како да добије ватру; жене учи како да кувају, месе хлеб, ткају, плете, праве сир
и киселе млеко; коваче да кују гвожђе; како се сади лоза; како се добија вино...
Многи српски народни обичаји око Светог Саве везани су за стоку и за страх од вукова. У
таковском крају се прича да су сви вуци – пси Светога Саве и да он вуковима одређује које
торове смеју да нападну зими. Стока се пред Савиндан није смела терати у шуму због страха
од вукова, а тих дана се ништа није радило сечивом да би вуцима чељусти остале склопљене.
Жене нису смеле ништа да боје у црвено да вуци не би клали стоку. Да би умолили свеца да
вукове окрене од њиховог стада, Свети Сава се у многим крајевима прославља свечано после
седмодневног поста.
Свети Сава се само да господари земљом, већ и небом. Међу народним веровањима је и то да
„ако на Светога Саву грми, десиће се нешто судбинско“.
Прослављање празника Светога Саве отпочео је у српским земљама под Турцима, најпре у
црквама, а тек се касније развила у народну свечаност. Кнез Милош је наредбом од 5.
фебруара 1827. године прогласио Дан Светога Саве за нерадни, а онима који тог дана не би
дошли у цркву или не би затворили дућан, одредио да „не само глобу цркви плате, но и апсом и
телесном казном каштиговани буду“. Намесништво кнеза Милоша одредило је 2. јануара
1840. године да се Свети Сава прославља као школска слава.

И у нашој школи се традиционално обележава Савиндан. Након пресецања славског колача,
следи програм посвећен животу и раду великог светитеља у ком уживају многобројни
посетиоци школске свечаности. Ученици су сваке године вредни и са наставницима
припремају интересантан садржај те не изостаје ни одушевљење присутних гостију.
И ове године расписан је, други по реду, литерарни конкурс поводом обележавања школске
славе Свети Сава под називом: Писмо Светом Сави. Представљамо вам неке од најбољих
радова са конкурса, а победник литерарног конкурса биће свечано проглашен на светосавској
приредби.

Писмо Светом Сави
Оче Саво,
Данас, на дан твоје трагичне смрти, имам потребу да ти се обратим и првенствено захвалим
за све што си учинио за српски народ и нас - децу. Основао си школе, подстакао образовање на
чему смо ти сви захвални. Заувек ће те српска историја памтити, а и деца јер је Свети Сава
наша школска слава и најрадоснији дан у школској години. Сваке године деца Србије у твоју
част спремају приредбу и на занимљив и свечан начин захваљују се баш теби. Без тебе свет не
би био исти, ми сада не бисмо знали да пишемо,да читамо. Многе школе са поносом носе
твоје име, а деца Србије се поносе именом првог учитеља. Био си и први архиепископ Српске
православне цркве. Предао си се вери и Богу, оставио престо иза себе и краљевски живот,
показао нам да богатство не чини човека и не доноси срећу. Можда не знаш, ми смо много
тога научили из твојих поступака. Научили смо шта су праве вредности живота и пронашли
пут којим треба тебе да следимо „јер другог пута и нема“. А тај пут обасјан је светлошћу
светосавља. То светло је толико јако да се никада не можемо изгубити. Хвала ти што си нас
усмерио на прави пут. Хвала ти што си нам показао које су праве вредности у животу. Хвала
ти што си нас својим делима подстакао да и ми исто чинимо. Хвала ти што си нам показао
снагу љубави. Хвала што смо сада сви образовани и пуни мудрости.
Увек ћеш битиу нашим срцима и наша школска слава штити те од заборава.

Јована Ђорђевић, VII-2

Писмо Светом Сави
Свети Саво, светитељу наш!
Молимо те да нам благослов даш!
Да са нама будеш кад је црно и бело.
Сигурна сам – твоју помоћ свако би дете хтело!
Да нам наше грешке опростиш.
И нас децу од зла заштитиш!
Свети Саво, писмо ти пишем ово
Док римујем свако слово!
Свети Саво, учитељу наш,
Вековима своје знање нам поклањаш.
Свети Саво, славимо те!
Свети Саво, волимо те!
Сад сви ђаци с тобом славе
Нашу славу Светог Саве!

Анђелка Глигоријевић, VI-2

Такмичења... Литерарни конкурси... школски успеси...

Ученица Анђелка Глигоријевић (VI-2) освојила је трећу награду за песму Балада о уплаканој
племкињи на музичком фестивалу Витешко пролеће које се организује у оквиру фестивала
витешке културе и традиције ВИТЕЗ ФЕСТ.

Балада о уплаканој племкињи
Он оде у бој,
Њу остави саму.
Он оде у бој
И остави иза себе таму.
Она дозива га
Уплакана сва,
Она осећа да под ногама
Дрхти чак и трава.
Он отишао је.
Она више не зна шта ће.
Он отишао је,
Она не престаје да плаче.
Она размишља:
„Биће убистава, крви“.
Онда се она
У постељу сва уплакана приви.
Размишља она:
„Да ли ће се вратити жив.
Да ли ће он за убиство бити крив“.
Да ли ће сутрадан
Неко јавити јој да њен драги мртав је,
Или ће неко
Писмо донети да он жив је.

Она одмах
кроз главу провуче
он мртав је
већ од јуче.
Рече она
Гласнику тада:
„Схватила сам,
Нема више мушке главе да влада“.
Гласник потврди сумње њене
И крену одмах назад у бој,
Уплакана племкиња оде обавестити народ
свој.
Тужна вест остаде довека у срцу њеном,
Народ је плакао за господарем својим,
Вео туге и таме покри краљевство.
„Господару, љубави моја, ево плачем са
народом твојим.“
Од туге, као да не остаде ништа
Од краљевства тог
Као да им је све одузео Бог.

Анђелка Глигоријевић, VI-2

Чекала је она
Три месеца и више.
Чекала је она,
Али лоше јој се пише.
Дође гласник један
што битку преживео беше
и рече:
„Зови слушкиње да те теше“.

Ове године испратили смо 28 осмака, а најбољи
међу њима награђени су Вуковом дипломом. Ову најпрестижнију школску награду понело је 5
ученика. Ученик генерације у 2018/2019.години је Огњен Петровић (VIII-2).

Резултати на завршном испиту су наше ученике
сврстали међу најбоље у окружењу.
Нама остаје да свима честитамо и пожелимо
још боље резултате у будућности.
Наши такмичари:

Српски језик:
Граматика

Николина З. Младеновић, V-2
Огњен Петровић, VIII-2

Такмичење у рецитовању

Тијана Митић, V-2
Јелена Марковић, VI-2
(3. место на општинском такмичењу)
Даница Митић, VII-2
Катарина Коцић, VII-2
(2. место на општинском такмичењу)

Јована Ђорђевић, VI-2 (3. место на општинском такмичењу)

Катарина Коцић, VII-2
(2. место на општинском такмичењу)
Урош Марковић, 3. разред
Анастасија Јовановић, 3. разред
Матија Марковић, 3. разред
Никола Анђелковић, 4. разред
Емилија Младеновић, 4. разред
Такмичење у беседништву

Математика

Урош Марковић, 3-2 ( 2. награда)
Јована Николић, 3-2 (Похвала)
Аника Михајловић, 3-2 (Похвала)
Петар Јовановић, 3. разред

Катарина Коцић, VII-2

Матија Марковић, 3-2
Нађа Петровић, 3-1
Алекса Стаменковић, 4-1 (Похвала)ж
Милена Митић, 4
Павле Миликић, 4-2
Душан Денић, 4-1
Михајло Стојиљковић, V-1 (1. награда)
Јована Ђорђевић, VI-2
Немања Коцић, VI-1 (3. награда)
Никола Никлоић, VI-2
Сара Костић, VII-1
Даница Костић, VII-1
Огњен Петровић, VIII-2
Архимедесова дописна математичка олимпијада
Сања Станковић, VI-2 (1. награда и учешће у финалу)

Географија

Даница Митић, VII-2

Сања Станковић, V-2 (3. награда)

На е к с к у р з и ј и с м о п о с е т и л и ...

Вуков и Доситејев музеј
Основан је 1949. године. Налази се у згради некадашње Велике школе, коју је као лицеј, 1808.
године отворио велики српски просветитељ и први српски министар просвете Доситеј
Обрадовић.
Музеј има стручну библиотеку, са мањом читаоницом и састоји се из два дела – у приземљу је
део посвећен Доситеју Обрадовићу, а на спрату Вуку Стефановићу Караџићу.
Зграда музеја смештена у једном од најстаријих делова Београда заједно са Бајракли џамијом
и Шеих-Мустафиним турбетом, представља архитектонско сведочанство дуговековног
присуства турске владавине у Београду. Музеј се налази у најстаријој сачуваној стамбеној
згради у Београду подигнутој у првој половини 18. века у Зејреку, како се овај део града називао
у турско време. Кућа је често мењала намену и власнике, а 1809-1813 у њој је радила Велика
школа коју је основао Доситеј Обрадовић. То је била прва виша школа у Србија, претеча
данашњег универзитета. Због своје архитектонске и историјске вредности здање музеја
заштићено је као културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.

Храм Светог Саве
Храм Светог Саве у Београду највећи је српски православни храм, највећи православни храм
на Балкану. Он се налази у источном делу Светосавског трга, на општини Врачар, у Београду.
Подигнут је на месту за које се сматрало да је Коџа Синан-паша 1594. године
спалио мошти Светог Саве, оснивача Српске православне цркве. Изградња храма је
финансирана добровољним прилозима, као и плаћањем доплатних поштанских маркица.
Недалеко од храма је парохијски дом, а ту ће се налазити и предвиђена зграда патријаршије.
Овај спомен-храм представља органски део савремене живописне силуете Београда, чинећи
једно од његових главних обележја.

Зоолошки врт

Бео зоо врт, познат и као Врт добре наде, је градски зоолошки врт града Београда, који се
налази у оквиру београдске тврђаве, тачније на простору Малог Калемегдана. Основан 12. јула
1936. године, то је најстарији и највећи зоолошки врт у Србији. Са више од 400.000 постелица
годишње, Бео зоо врт је и једна од најпосећенијих институција у Београду. У београдском
зоолошком врту тренутно живи око 190 животињских врста и око 1.800 јединки, како
егзотичних и угрожених, тако и локалних и домаћих животиња. Од тога највише врста
чине птице, нешто мање сисари, а затим гмизавци, неколико врста зглавкара и јато пирана.
За данашњи имиџ врта заслужан је српски вајар Вук Бојовић, који је био на функцији
директора од првог маја 1986. па све до своје смрти у септембру 2014. године.

Шумарице
Спомен-парк "Крагујевачки октобар" основан је 1953. године на месту где је у октобру 1941.
године стрељано више хиљада грађана Крагујевца – Срба, Јевреја, Рома, муслимана,
Македонаца, Словенаца и припадника других националности. У Крагујевцу и околним селима
извршен је тај страшан злочин над цивилима, мушком популацијом старосне доби од дванаест
до шездесет и пет година.
Меморијални парк простире се на површини од 352 хектара на којој се налази тридесет
масовних гробница. Простор је уређен урбанистичким пројектом архитеката Михаила
Митровића и Радивоја Томића. До данас над десет хумки изграђено је десет скулпторалноархитектонских целина. Једна од њих, Споменик стрељаним ђацима и професорима, прави је
симбол града.
У оквиру Спомен-парка основан је, 15. фебруара 1976. године, Музеј "21. октобар" с циљем
прикупљања, обрађивања, чувања и презентирања документа о стрељању и жртвама, путем
изложби и штампаних публикација. Поред тога, Спомен-парк организује традиционалне
манифестације, док се изложбе из домена савременог уметничког стваралаштва организују у
Градској галерији "Мостови Балкана" отвореној 7. априла 2005. године.

На самом улазу у меморијални комплекс налази се зграда Музеја "21. октобар", архитектонско
решење Ивана Антића и Иванке Распоповић. Сама по себи она је споменик са низом
симболичних значења. Црвена цигла од које је изграђена асоцира на проливену крв, а тридесет
и три вертикалне куле различитих висина повезују у јединствену целину тридесет гробница у
Шумарицама и три у околним селима. У кулама "небеским бунарима" нема прозора већ само
куполе на врховима, што указује на безизлазност ситуације у којој су се нашли ови људи,
брутално осуђени на смрт. Основа музеја пројектована је у облику крста, општехришћанског
симбола страдања.
Унутар зграде, на њеном доњем нивоу, налази се галерија у којој је стално изложен циклус
слика "Крагујевац 1941" југословенског сликара Петра Лубарде. Повремено се, у овом
простору, приређују покретне изложбе уметничког и документарног карактера других музеја,
антиратних центара, мировних покрета и асоцијација за заштиту људских права из земље и
иностранства, док је на горњем нивоу 2003. године постављена нову, сталну поставку
„Крагујевачка трагедија 1941“ групе аутора историчара Станише Бркића, Ненада
Ђорђевића, мр Милана Кољанина, академски сликар-графичер Ирена Поуновић и академски
сликар Игора Степанчића.
Од 1971. године, сваке године, покрај Споменика стрељаним ђацима и професорима одржава
се централна комеморативна свечаност "Велики школски час". За овај музичко-сценски догађај
бирају се оригинална дела са пацифистичким порукама, реномираних домаћих и страних
књижевника и композитора, а извођачи су најпознатији глумци, солисти опере и хорови.
Традиционалне музичке свечаности под називом Октобру хододарје – "ОКТОХ" одржавају се
од 1975. године. Млади уметници из земље и иностранства изводе дела угледних композитора.
Више од тридесет године литерарно-ликовни конкурс "Доста су свету једне Шумарице"
расписује се за ђаке основих и средњих школа са подручја бивше Југославије. Сваког новембра
организује се свечано уручење награда за првонаграђене радове на тему одабраних
антиратних, или стихова који се баве правима детета, са намером да се млади подстакну на
размишљање о правим, етичким вредностима.
У периоду од 2002. до 2007. године приређивана је у Шумарицама међународна ликовна
колонија "Мостови Балкана", а од 2008. године прерасла је у Међународно бијенале дигиталне
графике. Наша Установа настоји да на тај начин промовише идеју отворености, толеранције,
разноликости и помирења међу људима.
Спомен-парк је проглашен културним добром од изузетног националног значаја 27. децембра
1979. године.
Мисија Спомен-парка "Крагујевачки октобар" је да негује и чува успомену на овај трагични
догађај, да пред захтевима новог времена ствара свест и едукује млади нараштаји да се
овакав злочин више никада не понови.

Буковичка бања

Буковичка бања је бања у Србији. Налази се у самом граду Аранђеловцу који је 76 km удаљен
од Београда. Бања је лоцирана у самом подножју планине Букуља.

Бања је позната по лековитој минералној води, коју Специјална болница за рехабилитацију
"Буковичка бања" Аранђеловац користи заједно са глином, за лечење обољења
гастроинтестиналног и хепатолибијарног система, болести респираторног система и
повреда локомоторног система.
О благотворности киселе воде говори податак да је још 1811. године своје здравље њоме
крепио Доситеј Обрадовић. На лични захтев кнеза Милоша, буковичка вода је допремана у
бутелама и коришћена на двору.
Почетком XX века почиње и ручно флаширање киселе воде у фабрици „Књаз Милош“, да би се
кроз деценије пуњења ова вода окитила највишим међународним одличјима за квалитет.
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налазишта палеолита у Европи. Као природан објекат права је реткост не само за науку него
и за посетиоце који желе да сазнају нешто о човековој прошлости.
Мештанима је пећина била позната и пре 1937/1938. године када је почео рад каменолома, али
су постојала само два узана улаза у подземну просторију. Године 1953. почела су археолошка
испитивања
и
откривени
су
фосили пећинског
медведа, мамута, рунастог
носорога, бизона, пећинског лава, леопарда, пећинске хијене, јелена итд. Откопана је пећина у
дужини од 187 метара са дворанама од корала разних облика и боја и са предметима и
украсима којима се служио прачовек.
Због природне вредности, као и великог археолошког и палеонтолошког значаја, пећина је 1983.
проглашена културним добром од великог значаја, а 1995. са околним простором (око 13
хектара) стављена је под заштиту као споменик природе I категорије.

Топола и Опленац
Топола је градић у срцу Шумадије који броји неких 7.000 становника. На брежуљку по имену
Опленац, висине 345 метара, налази се црква Светог Ђорђа, монументално здање од белог
мермера са кровом у виду пет купола, задужбина краља Петра Iкарађорђевића. У оквиру
задужбинског комплекса може се видети и црква Богородице коју је саградио сам Карађорђе,
затим кућа краља Петра I, у којој је живео док је надгледао радове на изградњи цркве, стара
касарна и рестаурирани Карађорђев конак са кулом.

Фразеологизми или идиоми
Устаљени спојеви речи који имају устаљена, најчешће пренесена значења, називају се
фразеологизми, фраземи или идиоми. Да бисмо разумели поједине фразеологизме, неопходно је
да знамо и њихово порекло, као и околности у којима су настали. У српском језику има око
15000 фразеологизма, често их употребљавамо, али да ли увек знамо њихово значење?

Млатити празну сламу (= говорити без смисла и сврхе, бавити се нечим
бескорисним)
Извући дебљи крај (= врло лоше проћи, настрадати, надрљати)
Крокодилске сузе (= лажно сажаљење, лажно саосећање, лажне сузе)
Ком опанци, ком обојци (=ко шта добије, извуче, како ко прође у неком сукобу)
Пасти с крушке (= збуњен, сметен, смушен. *крушка се сматра за „зло дрво“)
Обрати зеелен бостан (= лоше се провести, лоше проћи, пропасти, страдати)
Низак ударац (= непоштен/прљав напад на нечији углед, част)
Нема зиме (= нема опасности, без бриге, нема невоље)
Медвеђа услуга (= невешта, неспретна услуга која упркос добрим намерама не доноси
ништа добро)
Ахилова пета (= рањиво место, слаба тачка, слабост)
Баронисати (= много, претерано лагати, преувеличавати догађаје)
Драконска казна (= непримерена, драстична, изузетно строга казнакоја није у
сразмери са тежином прекршаја)
Лабудова песма (= последњи важнији рад или дело неког ствараоца пред његову смрт)
Новинарска патка (= намерно кривотворена, лажна вест, дезинформација)
Живети на високој нози (= живети раскошно, растрошно)
Наџак-баба (= зла, свадљива особа, рђава женска особа)
Прећи Рубикон (= учинити одлучан корак, повући неки пресудан потез)
Ставити главу у торбу (= изложити се великој смртној опасности, угрозити живот)
Врзино коло (= зачарани круг, заврзлама, вртлог, збрка, хаос)
Потемкинова села (= када се жели нагласити да је нешто обмана, варка)
Лаконски одговор (= изразито сажет, кратак, језгровит одговор)
Звезда водиља (= оно што некога води у животу, путоказ)
Неверни Тома (= онај који у све сумња, скептик, који је испуњен неверицом)
Јабука раздора (= узрок, разлог, повод свађе, предмет спора или неслагања)
Наћи се у небраном грожђу (= наћи се у неприлици, у незавидној, тешкој ситуацији)

Не мешајте бабе и жабе
Срби ће разумети, али ако бисмо Енглезу рекли да „не меша бабе и жабе“или дословно превели
израз (grandmothers and frogs), он би нас зачуђено гледао. Али, Енглез ће рећи да не мешамо
„јабуке и поморанџе“(apples and oranges), а Француз ће рећи „јабуке и крушке“.
Ми кажемо „кад на врби роди грожђе“, Енглези користе израз „да, да...и свиње могу да лете“
(Yes, and pigs might fly ), а Французи „ кад пиле буде имало зубе“. Када неко много пије, Срби
кажу „пије као смук“, Енглези ће рећи „ пије као риба“(Drink like a fish), а уфранцуском језику
је уобичајено „пије као рупа“.
ОК – зашто се каже?
У обичној, па и службеној комуникацији, кад жели да се искаже сагласност са неким
предлогом, неком тврдњом, оценом и сл. Обично се каже океј или се напише ОК. То би требало
да значи: у реду је, тако је, све је исправно и сл. Говори се и : Све је то ОК, уместо Све је у
реду. Исто значење скраћеница ОК има и у енглеском језику, из којег смо је преузели, као што
су је, под снашним утицајем енглеског, преузели и многи други европски језици.
Порекло те, могло би се рећи – међународне скраћенице, која „покрива“ израз „у реду“, више је
него занимљиво. У лингвистичким расправама и етимолошким речницима дато је више разних
објашњења како је она настала. Има чак десетак теорија о пореклу те скраћенице. Све оне
слажу се самоо у једном: настала је у Сједињеним Америчким Државама. Овде су наведена
само четири најзанимљивија објашњења.
Прво од њих упућује на стари индијански израз океах са значењем тако је, то је тако. То је
онда пренесено у амерички енглески изговор као оукеј („ou-kei”), па је према томе начињена
скраћеница ОК са истим значењем као код Индијанаца.
Друго објашњење везује се уз име једног ранијег железничког службеника, Обедија Келија, који
је, наводно, уредан пријем поштанских пошиљки, тачније – пакета, потврђивао иницијалима
свог имена и презимена – ОК. Касније је то добило и опште значење: у реду је.
Треће објашњење нешто је дуже и везано је за одређене историјске догађаје. На
председничким изборима у САД 1840. године демократски кандидат Мартин ван Бурен назван
је „Чаробњак од Киндерхука“, а касније и „Стари Киндерхук“ по имену његовог родног села у
Хадсон Велију. Према надимку „Стари Киндерхук“ (Old Kinderhook), група демократа,
поборника Ван Буреновог избора за председника САД, основала је Демократски ОК клуб. Ван
Буренови поборници узели су скраћеницу ОК као неку врсту слогана, којим су најбучнији
пропагандисти, узвикујући оукеј, разбијали митинге противничких либерала. Касније је,
наводно, израз ОК прихваћен у општем значењу као синоним за ознаку all right (čita se: „ol
rajt”) – у реду је, испочетка у смислу оцене подобности кандидата за чланове већ поменутог
Демократског клуба.
Четврто објашњење полази од претпоставке да је скраћеница ОК производ правописне
грешке, односно лошег спелинга. Наводно су неки угледници били недовољно писмени, нису
познавали енглески правопис, па су израз all correct писали онако како се изговара („ol korekt”),
дакле фонетски. Тако је онда уместо скраћенице
AC („ol korekt”), испала скраћеница ОК (доследно према изговору), док је значење остало
исто. Занимљиво је да се такво непознавање енглеског правописа и толики степен

неписмености, из које је произашла и скраћеница ОК, приписује угледном Џону Џекобу Астору,
па чак и председнику САД, Ендруу Џексону.
То тумачење, само без помињања имена и историјског контекста, прихвата и Братољуб
Клаић, у чијем је великом Рјечнику страних речи А-Ж забележено: О. К. (чит.о ке) – говорна
скраћеница за енг. all correct (чит. Ол корект) – све је исправно, у реду је.
Мада порекло једне од најпознатијих скраћеница на свету није тачно утврђено, њено значење
сви добро знају. Она је веома распрострањена и често се употребљава широм планете.
Преузето: Милан Шипка, Зашто се каже, четврто издање, Нови Сад: Прометеј, 2008.

УЧЕНИЦИ ПИШУ
МОЈА ПОРОДИЧНА КУЋА
Није без разлога дом други назив за кућу. Тополина дома је нешто врло важно за сваког
човека. То је место где се осећам сигурно, вољено и заштићено. Моја породична кућа је место
где се ја осећам најбоље са људима који ме воле највише.
У мојој кући живи четири члана породице. То су моји родитељи, моја сестра и ја, као и
свака добра породица, међусобно се слажемо, помажемо и волимо. Двориште поред куће је
велико и у њему највише проводим слободно време са својом омиљеном куцом. Пуно је јелки и
мирисног цвећа које је тата засадио. Моја кућа је са циглама и фасадом сиве боје. Има пуно
прозора са свих страна куће. Мој омиљени прозор јесте прозор у мојој соби. Кров је велики и
црвене боје. Кућа није превише велика, али сасвим довољна за нас. Има осам просторија. На
приземљу се налази сестрина соба, купатило и дневна соба у склопу кухиње. А на спрату се
налазе моја соба, ујина соба и мамина и татина соба. Дневна соба је у склопу кухиње и
окречена у вино боји по мамином избору. Највећи део ње заузима велика угаона гарнитура, сто
и столице, кухиња која је преграђена шанкоми још неким ситницама, које нису толико
гломазне. Зидови су украшени сатом и сликама. Зими највише проводим време у дневној соби.
Моја соба није толико мала, али ни велика. Ипак, довољна за мене. Соба је окречена у бело и на
зидовима су окачене слике, огледало и сат. Намештај у соби се слаже са свим украсима на
зидовима, које јако волим. До пре неколико година сам делила своју собу са старијом сестром.
Моја кућа је за мене најлепше и најбоље место на свету. Могла бих бесконачно да пишем о
својој кући.

Анђела Николић, VIII-2

Моја сестра
Особа која ми је драга и коју неизмерно волим, јесте моја сестра. Поред родитеља,
сестру сматрам највећим и најискренијим пријатељем. Сестра је посебна и у мом животу
заузима важно место. Љубав према њој је велика и искрена.
Моја сестра се зове Стефана и има двадесет једну годину.Средњег је раста и има дугу,
плаву косу. Има крупне браон очи које сијају добротом. Она је моја старија сестра и некако је
улепшала моје детињство. Веома је лепа. Међутим, поред тога што је лепа споља, Стефана
је лепа и изнутра. Врло је паметна и добра. Има много врлина које волим код ње. Искрена је и
разумна, а уме да буде велика подршка и ослонац. Добронамерна је и пажљива. Она је мој
искрени пријатељ. Увек каже оно што мисли и труди се да ми помогне у свакој ситуацији.
Када сам тужна,ту је да подели и усрећи. А када сам срећна, она је још срећнија. Зато су њена
осећања и љубав потпуно искрени. Увек ме лако насмеје, зато што има занимљиве и смешне
приче. Увек је пуна неких нових идеја и са њомникада није досадно. У сваком тренутку је ту за
мене. Уме да ми пружи подрушкуи да верује у мене. Зато шта год да радим, важно ми је њено
присуство и њена помоћ. Она зна колико ми значе њене речи и зато се труди да увек буду
праве. Чак и када некада погрешим, увек чујем њену критику. Али ја знам да је та критика
сасвим искрена и добронамерна. Увек ми помогне да пронађемправо решење. Моја сестра је
неко ко је увек ту за мене. Зато се и трудим да јој увек узвратим истом мером. Наша љубав је
велика и искрена. Зато се и ја растужим када видим да је тужна. Када је уплакана, ја јој
бришем сузе и вратим осмех на лице. Када јој је потребна помоћ, ја сам увек ту. Поред свих
особа, она је неко ко је био увек и свуда са мном. Тако је и данас. Не могу да замислим дан без
њеног осмеха, без њене шале и приче. Сада највише волим тренутке када причамо, када се
шалимо, када једна другу разумемо.
Моја сестра је мој прави и искрени пријатељ. Она је мој ослонац и подршка. Време
проведено са њом је драгоцено.Волим своју сестру, воли и она мене, па сам зато испуњена и
срећна што је имам поред себе.

Анђела Николић, VIII-2

Један стари занат
Послови које људи обављају се разликују некада и сад. У данашње време се за све користе
машине и технологија,а некада је све био ручни рад.
Мој прадеда Тројан је у младости био поткивач.То је мајстор који поткива животиње као
што су: крава,коњ,во и бик.Када се животиња поткива, обори се на земљу и прво јој се добро
очисти копито .Затим се прави плоча која се обликује у зависности од величине копита.Плочу
за кравље копито мајстор сам прави,док се, на пример, за коње наручује у поткивачким
радњама,због тога што се плоча обликује на ватри,плоча се загреје и метал се обликује.Када
се направи добра плоча, потребно је да се ексерима добро причврсти за копито животиње и
то је потковица.Сада ћу вам описати како је мој прадеда добио диплому за поткивача
животиња.Мој прадеда је рођен 1935.године,и тада, у то време су се мушка деца слала да буду
нечији шегрти,то јест да уче неки занат.Његова мајка га је послала да учи занат поткивача
код једног поткивача у селу.Током његовог шегртства, он се заљубљује у ћерку
поткивача.Након извесног времена жени се њоме и након женидбе добија признање поткивача
животиња.
Ово је био један стари занат који ретко где сада можемо видети.

Јована Ђорђевић, VII-2

Србија до 20. века
Пре мого година и љета
Србију су чинили Захумље и Зета.
Онда Босна и Паганија,
а на крају Рашка и Травунија.
Највише се уздигла Дукља,
због првог срpског краља Михаила.
Њега наследи краљ Бодин,
за време кога, српски сељак, постаде господин.
После постасмо Хришћани,
кад Срби постају још већи господини.
Ћирило нам донесе глагољицу,
а његови ученици ћирилицу.
Србија паде под византијску чизму,
То је било као да нам неко на очи баци прашину.
Србија добија независност са Стефаном Немањом,
те се проглашава жупнијом.
Касније постајемо царство
и Србија добија големо богатство.
Ширимо се даље до данашње Грчке и Бугарске,
а онда и на територије Византије и Угарске.
После битке на Косову пољу,
Србија је изложена турском покољу.
Срби су се са Турцима клали још пет векова,
док једног дана не дође сова и рече:
,,Ослободите се Срби, не могу вам ништа Османлије.“
Карађорђе први подиже устанак
и ослободи цео београдски пашалук.
Поново нас Турци Османлије вратише у своје капије.
Други устанак, Обреновић Милош подиже.
Србија доби аутономију и побољша своју економију.
Независност смо добили на Берлинском конгресу 1878.
и коначно је окончана турска окупација.
Из остатка српских територија 1912. са савезницима,
Србија Турке одлучи да истера.
Следеће године Бугарска нас је напала,
десила се битка велика.
Срби су били победници,
а Бугари се враћају својој матици.
Аустро-Угарска нас 1914. напала,
али ништа није освојила.
То је био велики ударац за централне силе,
али 1915. удружише се Немачка и Бугарска,
па још јача постаде Аустро-Угарска.
Србија паде под швапску руку,
те Србин доби још једну муку.
Наредне године отвори се фронт код Солуна
и подиже се Топличка буна.

Победу смо однели 1918. и нову државу створили.
Демократије врата, отворена су између два светска рата.
Прво је почео 1941. Априлски рат,
а касније и рат грађански.
Партизани су постали победници,
а четници издајници.
Немци се постиде и пораз у рату предвиде.
Ослободи се Београд,
а 1945. заврши се рат.
Мир је трајао до 1991.када креће распад Југе.
Рат је трајо до 1995. те до тада меци и гранате лете.
У рату није било победника,
него на све стране рањеника.

Никола Скобаљић
Изнад Вучја на брду,
пркоси времену.
Сада је постао легенда,
,,Никола Скобаљић“ град.
Стално борбе водио,
Турке побеђивао,
а у последњој борби
живот је изгубио.
Набијен је на колац.
Србе су тиме плашили.
Да се народ не бори,
већ Турцима покори.

Немања Коцић, 7/1

Моја мама
Мама ме увек топло гледа
И да ме дира ником не да.
Она ме пази,
Она ме мази,
И кроз све са мном пролази.
Мама ми кува,
Мама ме чува,
Она ме храни,
Она ме брани,
Она ме воли као и ја њу.
Моја је мама најбоља на свету.

Андрија Степановић, II разред

Анастасија Накић 7/2

Шта то, у ствари, значи школа
Школа. Шта је школа? Чему слижи? Има ли икакве вајде што о њој пишем? Какво је то
место, што кажу да је по закону обавезно? Да ли баш свако дете мора да иде у школу?Ево, ја
идем. Али се још увек питам – Шта то, у ствари, значи школа?
Одрасли кажу да се у школу мора ићи. Па су нагласили, тек после шесте, седме године. Е, опет
ми ту нешто не штима. Зашто баш после шесте, седме, а не после двадесет и шесте, седме?
Још кажу да се у школу мора ићи због образовања. Али, ја опет нешто не разумем. Па, чак су и
пустињаци преживели, а да се нису ни мало образовали. Како то сад да ми морамо да будемо
писмени, а они – живи, а неписмени. Па, значи, ми смо заробљени па морамо, а они су слободни
па не морају. Кад сад размислим, благо пустињацима!
Неки кажу да је школа важна. Неки кажу да је треба волети. Ja школу волим, није то
проблем. Него, неки кажу да се треба определити за један предмет у школи. Тек ми па сад
ништа није јасно. Зашто школски предмети? Зар постоје школски и кућни предмети?
Неки су рекли да треба да се учи да се глупост намучи. Ту се већ слажем са њима и разумем.
Зато волим да научим и глупост намучим. Па ми драго кад добијем петицу.

Анђелка Глигоријевић, VI-2

Рођендан
Рођендане воли свако,
А и ја их волим јако.
Свуда бих се појавио
И свој рад славио.
Осећај је диван
Бити рођенданко,
До неба порастем
Док песму пева свако.

Чекају ме спремно
Торта и пињата,
За поклон се побринули
И мама и тата.
Тренутак је и тај дошао,
Осмехом га красим,
Насмејани сви гледају
Док осмицу гасим.

Вељко Стојановић II-2

Пријатељство
Када кажемо богатство,људи одмах помисле на материјално богатство.Али право богатство
је имати правог пријатеља.Све се може купити новцем,али само једно не,мора се заслужити.
Сви имамо оног пријатеља који је у добру ту, а у злу нам окрене леђа,то не можемо назвати
пријатељством.Прави пријатељ је са нама и у добру и у злу,и у срећи и несрећи.У животу је
веома важно имати правог пријатеља,јер постоји много ситуација које не можемо превазићи
сами и потребан нам је неки савет или само искрена реч.Потребан нам је неко ко ће да нас
разуме,насмеши.У пријатељству је важно поверење,ако се јави само трунка сумње, све
нестаје.Поверење се дуго гради.За многе сам веровала да су ми прави пријатељи,али ту сам
погрешила.Али, не,нисам остала сама,појавиле су се особе којима могу да се поверим,испричам
све што ме мучи.Схватам да се права пријатељства граде док смо млади и неискварени.Брзо
сам се везивала за људе и трудила се да не видим њихове мане,али са пријатељима схватимо
да и тишина има смисла,јер пријатељство се осећа душом.Није богат онај ко има пуно
пријатеља,већ онај ко им праве пријатеље.Јер пријатељство је двосмерна улица.Не можемо
имати правог пријатеља ако ми нисмо такви. Пођимо од себе,трудимо се да будемо најбољи
што можемо,па тек тад можемо очекивати да нам се врати истом мером.Сличан се сличном
радује,па тако свако нађе пријатеља истих интересовања,темперамената.
Ја искрено мислим да имам праве пријатеље и зато слободно могу да кажем да сам богата
особа.

Зауставимо насиље

Катарина Коцић, VIII-2

Све чешће деца постају жртве вршњачког насиља.У данашњем свету наши животи су
препуни вестима о насиљу у породици,малтретирању у школи, малтретирању жена и
девојчица.Питам се да ли су то људи као и ми,од крви и меса?Ако јесу, како је могуће да
размишљамо скроз другачије.Зашто су људи такви,пуни негативне енергије?По мом мишљењу,
неки људи се роде такви,воле лоше ствари,а постоје и они који имају трауме из детињства и
не знају шта да раде сами са собом па искаљују бес на другима.Али, ипак то није оправдање за
све што се дешава у свету.Када бисмо били мало сложнији,можда бисмо могли да се изборимо
против тога.Али,нажалост све више таквих људи постоји у свету.

Катарина Коцић, VIII-2

Словенска митологија
Словенска митологија представља стару словенску веру, тј. религију Старих Словена.
Постоје писани извори средњег века, за Јужне Словене, да су веровали да постоји нови живот
после смрти, да су веровали у оживеле мртваце, вукодлаке и вампире. Најзначајнији богови код
Словена били су: Перун, Световид и Дажбог. исто тако постојали су и кипови, Збручки стуб.
Данас се међу Словенима јављају неопаганске верске организације које веровања базирају на
сопственим тумачењима и допунама извора о вери Старих Словена. Списе који датирају из
доба Старих Словена углавном су писали хришћански монаси и свештеници. Археолошким
истраживањима на Балтику нађени су кипови појединих божанства: Герунов храм и
Свентовити храм. Имали су своје ритуале и култове, а најинтересантније је да су тела
покојника спаљивана на ломачи.

Сања Станковић VI-2
Стара словенска вера означава народну религију и митологију Старих Словена.
Старословенска митологија карактерише обожавање шума, планина, вода, извора и река.
Већина паганских народа обожавали су Сунце, Месец, звезде, муње, облаке и ватру.
Најзначајнији богови код Словена били су: Перун, Световид и Дажбог. Моје најомиљеније
божанство је Весна, богиња пролећа. Весна је једна од најпознатијих словенских божанства.
У народу је била јако омиљена, јер је смењивала владавину зиме и смрти. Весна, доноси зелена
поља, цветање, пријатно време погодније за живот и рад. Пролеће су Словени славили управо
из разлога што побеђује зиму и представља најаву за летње доба. Како је пролеће у народу
симболизовало почетак лепог доба, кад природа цвета и буди се. Весна је добила улогу као
богиња младости. Најсветлије божанство представља Весна и зато је она омиљена у народу.
Весна је била узор женама, била је лепа и моћна. Веровало се да Весна помаже људима и
опоравља зимом нарушено здравље. Слогу и љубав је доносила Весна. Један од празника
посвећен Весни, славио се са супружницима који су склопили брак предходне године, зато је тај
празник код Словена био најрадоснији празник. Словени су Весну доживљавали као лепу,
насмејану младу девојку, окићену венцима и у белој хаљини. Коса јој је била окићена цветним
венцима и имала је крупне очи. У доњем делу струка имала је велики цветни венац. Бића
посвећена Весни биле су ласте, кукавице и роде. Празници који су били посвећени Весни су у
Хришћанству задржани, а то су Врбица, Цвети и Младенци.

Николина З. Младеновић, VI-2

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Да ли у вашем друштву постоји особа која нема налог ни на једној друштвеној мрежи?
Одговор је сигурни смо - Не! Друштвене мреже су дефинитивно неизоставни део одрастања
данашње деце,а и живота свих људи. Друштвене мреже су од своје појаве до данас много
промениле начин живота људи и утицале на промену читавог света.
-FacebookFacebook је дефинитивно мрежа која је окупила највише корисника. Facebook користи више од
1,7 билиона људи.Занимљиво је то да је по, излагању стручњака, када би Facebook био земља,
био би трећа по величини, налазио би се одмах иза Кине и Индије.
-InstagramИнстаграм је у последњих пар година преузео примат и постао омиљена друштвена мрежа,
профиле на Инстаграму има око 500 милиона корисникиа. На ову друштвену мрежу сваког
дана се окачи преко 5 милиона фотографија. Дефинитивно су најзаступљеније фотографије
хране.
-TwitterНа трећем месту по популарнхости налази се Twitter. Налог на овој друштвеној мрежи
поседују чак и државни представници, амбасадори и друге утицајне личности, који ову мрежу
користе да би објавили нека званична обавештења. Twitter користи око 313 милиона
корисника.
-SnapchatSnapchat је за кратко време постао популарна друштвена мрежа међу младим генерацијама.
Главна идеја ове мреже је могућност слања фотографија пријатељима, слање порука које се
саме бришу након пар секунди и постављања story-jа! Да је ова апликација постала апсолутни
хит на интернету сведочи нам и то да је после кратког времена и Инстаграм увео Insta Storyje. Претпостављамо да нисте знали да би вам било потребно 158 година да погледате све
Snapchat приче које су настале у само једном дану! Свакодневно се дода око 500 милиона
прича!
*Прва модерна друштвена мрежа била је Friendster. Веома је слична данашњем концепту
друштвених мрежа.
*Следећи је био Myspace и 2004. годинe излази најпознатија мрежа Facebook.
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ПОСЕТИЛИ СМО . . .
Посета Народном музеју

У Народном музеју у Лесковцу одржавају се радионице за децу „Видим њиховим очима“ које су
део пројекта „Доживи прошлост. Кроз радионицу деца, путем чула додира, уче о начину
живота људи са инвалидитетом и покушавају да сазнају на који начин они тактилно
доживљавају музејске предмете у циљу подизања свести о потешкоћама са којима се
суочавају људи са оштећеним видом.

Ученици наше школе који су посетили радионицу, били су веома срећни и задовољни. Показали
су велико интересовање за креативан рад и уживали су у предивном окружењу и поставци
Народног музеја.

Ученици 6/2, ОШ ,,Никола Скобаљић“Са предметним наставницама: Снежаном
Крстовић Здравковић и Биљаном Гавриловић
Едукативнарадионица - Практичнимрадомдознања
Организатор: Центарзастручноусавршавање у Лесковцу.
Предавач: проф. Данијел Данковић
27. 09. 2019.

Ученици 6/1 и 7/1 са предметним наставницима Снежаном Крстовић
Здравковић и Виолетом Савић

,,Женидба

краља Александра са румунском принцезом Маријом“,

предавање.
Oрганизатор: Народна библиотека у Лесковцу.
Предавач: проф. др Момчило Павловић

Ученици 8/2 ОШ ,,Никола Скобаљић“ са предметном наставницом
Снежаном Крстовић Здравковић

Колико језика знаш, толико и вредиш
English can be fun
JOKES – VICEVI
Why can’t a bicycle stand up by itself?
Because it’s two tyred.
Why is a crack in a chair like a policeman?
Because both will punch you if you don’t park right.
My dog used to chase people on a bike a lot. It got so bad, finally I had to take his bike away.
Anton, do you think I’m a bad mother?
My name is Paul.
A man asks a farmer near a field: “Sorry sir, would you mind if I crossed your field instead of going
around it? You see, I have to catch the 4:23 train”.
The farmer says: “Sure, go right ahead. And if my bull sees you, you’ll even catch the 4:11 train”.
Actions speak louder than words. ( Dela govore vise od reci).
Patience brings rewards. ( Ko ceka, doceka).
Beauty is only skin deep. ( Lepota je prolazna).
First come, first served. ( Ko prvi devojci, njemu devojka).
Knowledge is power. ( Znanje je moc).
The truth is in the wine. ( U vinu je istina).
When in Rome, do as the Romans do. ( Treba upraznjavati obicaje ljudi u cijoj ste zemlji).
Clothes don’t make the man. ( Odelo ne cini coveka).
The grass is always greener on the other side of the fence. ( Tudje, sladje).
Pigs might fly. ( Kad na vrbi rodi grozdje).

OUR SCHOOL
If you read this, you’re in my school. It’s name’s “Nikola Skobaljic”. It got its name after the famous
duke who fought for our country. We don’t know a lot about him but we are very proud of him. As you
see, our school is not big but it’s very nice. There aren’t many pupils here but we all love each other.
Teachers are OK. Some are nice, some are very strict and some are funny. We love to spend time here
because we feel safe and satisfied.
Ученици одељења VIII-1

Love school

Friends

School is a fun place
where we learn and socialize.
we love our school,
because school is so cool!

Friends are friends forever
Together ‘till the end.
You promised me that
You would always be my friend.

Our school is small,
but it is enough for us.
We love our school,
because school is so cool!

One day something changed
I’m not sure what was that
I lost you on that day
And the reason was because
It was a late dark night
And we had a stupid fight.
And for some reason, I don’t know why,
We couldn’t make it right.
We went our separate ways.
This went on for days and days.
I made new friends and you made yours,
But that hole in my heart could not be filled
For that hole was only yours.

We hang out at school
and make new friends.
We love our school,
because school is so cool!
Our school bears the name of
a famous historial figure.
We love our school,
because school is so cool!

Јована Ђорђевић VII2

Times got really tough,
My young life was, oh, so rough,
I needed friends, not the kind you see from
day to day,
But the kind that will always and forever stay.
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Приредили ученици са наставницама енглеског језика: Виолетом Савић
и Иваном Стевановић.

Разонода

Које особине свог хороскопског знака поседујеш?
штриклирај своје особине)
....ОВАН....
ВОЛИШ ДА СЕ ТАКМИЧИШ
СВЕ МОРА ДА БУДЕ ИДЕАЛНО,У
СУПРОТНОМ СИ ТУЖАН
ОПТИМИСТИЧАН/НА СИ
ВОЛИШ ДА БУДЕШ ЛИДЕР
ЛАКО ГУБИШ СТРПЉЕЊЕ
ВОЛИШ ДА РИЗИКУЈЕШ
НЕСТРПЉИВ/А СИ
ПРЕЗИРЕШ КАД ТЕ НЕКО ИГНОРИШЕ
....БИК....
ОПТЕРЕЋЕН/НА ПЛУС
ПРЕОПТЕРЕЋЕН/НА СИ ХРАНОМ
ЛЕЊ/ЊА СИ
НЕ ПОКАЗУЈЕШ ЕМОЦИЈЕ,ДАЛЕКО
БИЛО
НЕПРИЈАТНЕ СИТУАЦИЈЕ СУ ТИ
СТРЕСНЕ
ИМАШ ВИШЕ СТРПЉЕЊА НЕГО ШТО
ЉУДИ МИСЛЕ
УПОРНО БИЋЕ,НА ШТА ЖЕЛИ
ЛОЈАЛАН/НА СИ
РЕТКО МЕЊАШ МИШЉЕЊЕ
....БЛИЗАНАЦ....
ТВРДОГЛАВ ДО СМРТИ!!!
КАКО КАЖЕШ ТАКО ЋЕ И БИТИ
ЛОЈАЛНО+ПРЕЛОЈАЛНО
ПАЖЉИВО БИРАШ СА КИМ СЕ
ДРУЖИШ

ГОВОРИШ САМО ИСТИНУ
ДРАМИШ
ЛАКО ТЕ ЈЕ ИЗНЕРВИРАТИ
КАД ТЕ НЕКО ИСПРОВОЦИРА УНИШТИЋЕШ ГА
....РАК....
ОСЕЋАЈАН/НА
ПРЕЗАБАВАН/НА
НИГДЕ НЕ ИДЕШ САМ/МА,УВЕК
МОРАШ ДА ИМАШ ДРУШТВО
ЛАКО СЕ ПРИЛАГОДИШ
СЕЕНУЈЕШ ПОРУКЕ
МЕЊАШ РАСПОЛОЖЕЊЕ СВАКИ
МИНУТ
ЛАКО СЕ РАСПЛАЧЕШ
ПРЕОСЕТЉИВ/А СИ

....ЛАВ....
ЗЛОПАМТИЛО БРОЈ 1
РАДИЈЕ ОСТАЈЕШ КОД КУЋЕ НЕГО ДА
ИДЕШ НА ВЕЛИКЕ ЖУРКЕ
ПОНОСАН/НА СИ
НИКО НЕ ТРЕБА ДА СЕ КАЧИ СА ТОБОМ
ЉУДИ ТИ СЕ ДИВЕ
УВЕК СИ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
ПРИХВАТИШ ИЗВИЊЕЊЕ,АЛИ ВИШЕ
НЕ ВЕРУЈЕШ ТОЈ ОСОБИ
МНОООГО ТВРДОГЛАВО БИЋЕ

....ДЕВИЦА....
РАЗУМАН/НА СИ
УЗИВАШ У ПОМАГАЊУ ДРУГИМА
ТЕШКО СЕ ОПУШТАШ
СВЕ ПАМТИШ - СВЕ
СКРОЗ СИ ПРИВАТАН/НА
КРИТИЧАР
ДОРУЧКУЈЕШ,РУЧАШ И ВЕЧЕРАШ
БЕСПОТРЕБНУ БРИГУ
БОЉЕ РЕШАВАШ ТУЂЕ,НЕГО СВОЈЕ
ПРОБЛЕМЕ
....ВАГА....
КОМПРОМИС ТИ ЈЕ СРЕДЊЕ ИМЕ
МИРОЉУБИВЕ ПРИРОДЕ
НАЈПРИВАТНИЈА ОСОБА ИКАДА
РОМАНТИЧНА ДУША
НЕОДЛУЧАН/НА СИ
ОБОЖАВАШ ШОПИНГ
МУЗИКА ТИ ЈЕ ПРЕВИШЕ ВАЖНА
УМЕШ ДА ЧИТАШ ТУЂЕ МИСЛИ
....ШКОРПИЈА....
ОСЕЋАЊА ТИ ТРАЈУ ЗАУВЕК
ЗЛОПАМТИЛО
ОБОЖАВАШ ОСВЕТУ
МИСТЕРИОЗАН/НА СИ
ЛАКО ПРЕБОЛИШ,ЋАО,ЗБОГОМ
НЕ ПРИЧАШ О СЕБИ АКО ТЕ НЕ
ПИТАЈУ
ЗРЕО/ЛА СИ
ДОО ДЕТЕКТИВСКА СЛУЖБА
....СТРЕЛАЦ....
ЈЕДНОМ РЕЧИ -ХАРИЗМА
ИСКРЕН/НА...КАД ТРЕБА
НЕ ТРЕБА ТИ НИЧИЈА ПОТВРДА
ТАКМИЧАР,А И ПОБЕДНИК
ДЕТИЊАСТ/ТА ДО ЗЛА БОГА
НЕ ДРЖИ ТЕ МЕСТО
АВАНТУРИСТА
ОПРАШТАШ,АЛИ НЕ ЗАБОРАВЉАШ
.
...ЈАРАЦ....
ПРЕЗИРЕШ КАД ТЕ НЕКО ПРОБУДИ
СНАЛАЖЉИВ/А
МРГУД СПОЉА,АЛИ ОСЕЋАЈАН/НА
УНУТРА

ДИСЦИПЛИНА ТИ ЈЕ СРЕДЊЕ ИМЕ
ОЗБИЉАН/НА,ДОК ТЕ НЕ УПОЗНАЈУ
ТВОЈ СМИСАО ЗА ХУМОР МОЖЕ ДА
РАСПЛАЧЕ,АЛИ И ДА УВРЕДИ
ГАРД ЈЕ УВЕК ПРИСУТАН
РОЂЕН ЛИДЕР

....РИБЕ....
ПРЕФИН/НА
ОСЕТЉИВО СТВОРЕЊЕ
СА ТОБОМ СЕ ЈЕ ЛАКО ДОГОВОРИТИ
ЉУДИ ЛАКО УТИЧУ НА ТЕБЕ
ЕМОТИВАН/НА СИ И ПРЕВИШЕ
УЖИВАШ ПОНЕКАД ДА БУДЕШ
ПАМЕТЊАКОВИЋ
ВЕЛИКИ СИ САЊАР
ВОЛИШ ДА БУДЕШ МЕЂУ ЉУДИМА
....ВОДОЛИЈА....
ПА ТИ СИ НАЈПАМЕТНИЈИ/ЈА,СВЕ
ЗНАШ
ИЗ КРАЈНОСТИ У КРАЈНОСТ
ТОТАЛНИ СИ БУНТОВНИК
ИМАШ МРАЧНУ СТРАНУ КОЈУ
ПОКРИВАШ
ДРУЖЕЉУБИВ/А СИ
СВЕ ШТО РАДИШ ЈЕ РАЗМИШЉАШ И
АНАЛИЗИРАШ
ОТВОРЕНОГ УМА
ОДЛИЧНО КРИЈЕШ ОСЕЋАЊА
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