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 Феномен Деда Мраза је један од ретких који у 
целом свету опстаје вековима.
Постоје многе легенде  ко  је и одакле долази     
Деда Мраз. Свака нордијска земља тврди да је 
постојбина Деда Мраза.  Норвежани кажу да 
Деда Мраз живи у селу Дробак. Данци су уверени 
да је  Деда Мраз са Гренланда. И други имају своје 
теорије. Руси да он живи у месту Велики Устјуг, 
Канадска пошта тврди да Мраз живи у кући са 
поштанским кодом <ХОХ ОХО>. У Америци је 
теорија да Деда Мраз живи на Аљасци.
 Глобално је прихваћено да он живи у Лапонији, 
на северу Финске, у селу у близини града 
Рованиемија. Тамо поларна ноћ траје месец  
дана, а лети сунце не залази од средине јуна 
до почетка јула. Више од пола године траје  
поларна светлост (аурора).  Најчешће изгледа 
као треперава завеса  која светли у сноповима  

зелених, плавих, црвених и љубичастих нијанси.  
Према легенди,  ову светлост стварају лисице,  
ударајући репом по снегу, правећи варнице. Село 
Деда Мраза окружено је шумама. У њему се 
налази Ушата планина, па баш помоћу тих ушију 
Деда Мраз чује жеље деце. Брвнаре у селу  су 
украшене са хиљадама звончића и лампиона. Ту 
су  и радионице у којима су запослени вилењаци 
који ручно израђују поклоне, као и пошта у коју 
стижу писма деце из целог света. Вилењаци прво 
морају проћи обуку и знати 7 светских језика. 
Ако желите, можете да посетите  Санта парк 
који је пун пећина и тунела где се праве поклони, 
Хаски парк, где вас хаскији вуку санкама кроз 
бајковите зимске пределе. У склопу села налазе се 
фарме ирваса. Ако желите да спавате у леденом 
окружењу, та жеља вам се може испунити у 
Снежном хотелу где је увек - нула степени,  али 
спавате на крзну и под крзном.
 Имена Деда Мраза су различита: Папa Ноеле 
(Француска и Шпанија), Микулаш (Мађарска),Ђед 
Мороз (Русија), Јоулупуки (Финска), Вајнахтсман 
(Немачка),Санта Клаус (Енглеска).
 Деда Мраз се у Русији осим у црвеном оделу 
појављује и у плавом. Има пратиљу Снегурочку, 
своју унуку. Његове санке не вуку ирваси, већ 
коњи. Деци која нису добра донеће угаљ или 
црне слаткише. Некада он се представљао као 
зли старац који је доносио зиму и залеђивао 
људе. У Италији претеча Деда Мраза била је 
Бефана,чађава вештица која је деци доносила 
поклоне. Јахала је метлу и поклоне убацивала кроз 
димњак. Холандски и белгијски Деда Мраз зове се 
Свети Никола и има помоћника Рудолфа, који 
се пентра по крововима и спушта низ димњак 
уместо њега. Носи алате за чишћење димњака. 
Грчки Деда Мраз зове се Агиос Василис. Висок је 
и има црну браду, љубазан је и помаже болесним. 
Лик Деда Мраза, који сви знамо, нацртао  је крајем 
19.века Томас Наст, амерички карикатуриста, а  
цртеж је објавио један  њујоршки магазин. 

Ђорђе Мрдовић (14) 

Легенде из свих крајева света
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Зашто је у очима љубави свако биће 
савршено? Да ли љубав, у ствари, 
представља живот?

„Видим ти у очима“. Шта се може 
видети у очима? Да неко лаже, да 
неко воли, да се неко радује? Љубав 
нас може учинити најсрећнијим и 
бити најлепше што нам се догађа 
у животу. Али љубав може  да буде 
и нешто најболније. Због тога 
можемо у очима видети и бол и 
тугу. Тада то биће не може бити 
савршено, што значи да ни љубав 
није савршена.  Али, од чега зависи 
живот? Верујем да зависи од 
љубави.  Не вреди вам богатство 
ако немате среће у љубави. Љубав 
покреће нас и наш живот. Може 
и да га уништи, као у причи Боре 

Ст а н к о в и ћ а 
„Увела ружа“. 
Иако је љубав 
Које и Стане 
узајамна, она 

је ипак несрећна.  Он је током 
дана био поносит и говорио да 
то не сме трајати, али ноћи су га 

ломиле, па је опет ишао њој. Често 
управо понос спутава љубав.  
Треба имати храбрости да своју 
љубав признамо. Зато нас прича 
о несрећној љубави учи да је боље 
да отворено причамо о осећањима 
и намерама, да нас страх од тога 
како ће реаговати они који нас 
окружују,  спречава  да будемо 
срећни. Као у стиховима песме  
„Опомена“ Десанке Максимовић: 
“Или могу ком рећи, у том часу 
чудесно сјајну, предрагу ми тајну, 
колико те волим“. Зато је љубав 
велика тајна живота.  Љубав  се 
мора налазити макар и дубоко у 
нама, у нашим срцима. Морамо 
живот гледати очима љубави. Па, 
макар знали да нико није савршен.

Амар Гашанин(14)

Једна (не)обична прича
У ОЧИМА ЉУБАВИ СВАКО БИЋЕ ЈЕ У ОЧИМА ЉУБАВИ СВАКО БИЋЕ ЈЕ 

САВРШЕНОСАВРШЕНО
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Стално причамо али ретко 
се запитамо да ли је то што 
причамо битно нама или 
онима са којима причамо, да 
ли тек онако трошимо време. 
Да ли икада размишљамо 
колико смо речи изговорили 
током једног дана, па током 
недеље, месеца... Наравно, да 
не размишљамо о томе јер 
би то било губљење времена. 
Али када бих вас питала: 
колико сте пута  говорили 
о својим бригама, дилемама, 
осећањима, страховима? 
Можда би сви знали одговор 
јер сви ми мало говоримо 
управо о томе.  Зашто? 
Да ли зато што скривамо 
своје слабости и мане тако 
што причамо о небитним 
и неважним темама које 
ништа не откривају о нама, 
осим, можда, неких површних 
ставова? Често причамо 
о темама које нас заправо 
уопште не занимају, не 

значе нам ништа, чак их и не 
разумемо најбоље. Скривамо 
своје бриге, затрпавајући 
их испод неких безбрижних 
тема, смејући се, остављамо 
осећања јер она су само наша 
и други могу без њих. Али 
бриге, страхове и стрепње 
не можемо избећи. Њих 
једино лечи разговор и тада 
се оне не множе, не морамо их 
скривати, већ их решавамо 
и тако се ослобађамо, 

схватајући да их заправо 
и сви други имају баш 
као и ми. Управо нас те 
наше бриге, ти наши 
страхови, те наше 
дилеме стално прате, 
оне нас вуку за рукав, 
стално нас подсећају да 
су ту и да их се не можемо 
отрести. Зашто не 
можемо? Зато што 
смо изгубили поверење, 
па их не откривамо 
другима. Плашимо се да 

ће нас други исмејати јер 
су они вештији у скривању 
мана. Они кажу: опусти се, 
све ће проћи.  Неће. Само 
ће се гомилати. Ми смо 
друштвена бића. И као што 
би Иво Андрић рекао:“Само 
активни људи покрећу 
живот, а пасивни га чине 
подношљивим, оваквим какав 
јесте“.

Јасна Козица (14)

Много причамо али шта причамо?
НИКАДА НЕ ГОВОРИМО О СВОЈИМ 

СТРАХОВИМА

Сви ми, без обзира да ли смо 
велики или мали,  имамо 
тајне или ствари које кријемо 
и не желимо да их ико осим 
нас зна. Није свако скривање 
исто.
Најлепше скривање је када  
скривамо поклон од вољене 
особе да га она не нађе пре 
важног и драгог датума. 
Најбоље је да не купујете 
поклон прерано јер ако 
не умете да кријете тајну, 
понашаћете се чудно и  лако ће 
вас „провалити“. Није добро 
ни да заборавите на важне 

датуме и мале поклоне. То 
никако.  Исто тако је слатка и 
лепа тајна  када одмах поједете 
све бомбоне и то сакријете 
од родитеља. Али нису сва 
скривања ни лепа, ни слатка. 
Није уопште добро када се 
крије нешто украдено, када се 
крију оцене од родитеља, када 
се сакрива новац али знамо 
сви да тога има и да се то чини 
и врло вешто скрива.
Не можете увек све рећи. Ето, 
колико год  волели или имали 
поверења у друга, никада 
му не би рекли ко вам се у 
одељењу свиђа. Многа деца 
са родитељима или блиским 
рођацима уопште не причају 
о проблемима, много тога 
задржавају у себи. Већина 
то чини јер се плаши како ће 
родитељи реаговати. Али ако 
се не разговара онда све може 
да доведе до непријатних 
сцена у породици, до дерања 
или насиља. Родитељима 
мора бити јасно да се 

таквим понашањем ништа 
не постиже, да деца остају 
потиштена и више не желе 
да причају са другима и онда 
настају озбиљни проблеми у 
комуникацији. Лепо је рећи 
некоме неке тајне и шта 
скриваш, али ако немаш  тог 
неког, послужи се дневником 
са добрим катанцем.

Дарија Чпајак (10)

Оно што не делимо са другима
ДНЕВНИК СА КАТАНЦЕМ
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Шта је тај мобилни 
телефон? Пао је с неба или 
je археолошка ископина? Не 
дозволите да вас завара. 
Та справа што је зовемо 
телефон  може да ућутка и 
најгласнију особу. За мене 
је запрепашћујуће како су 
људи постали зависни од 
тог мобилног телефона. 
Где год да идем, видим 
барем једну особу која вири 
у телефон не знајући ни где 
ће, ни шта је окружује, ни 
шта ће од себе. Ја немам 
мобилни. А баш тамо где 
највише проводим време 
сви га имају  и сви кажу 
да је то супер справа на 
којој могу да раде шта 
хоће, да не морају ни уста да 
померају јер она то може за 
њих. Чуде ме. Питам се да ли 
сам ја најпаметнији јер ја не 
проводим цео дан зевајући у 
тај мини компјутер већ сам 
чиним нешто за себе. Видим 

сваки дан ову сцену: шетају 
два другара градом, оба 
имају мобилни, сваки гледа 
у свој телефон непрестано. 
Они не причају уопште, 
иако иду заједно. Понекад 

се само насмеше кад им се 
покажу нека слова. Уопште 
не одговарају кад их нешто 
упитам, чак се и дуре што 
их питам и очекујем одговор. 
Мислим да нас мобилни 
телефони претварају у 

асоцијална бића. Ако стално 
буљимо у њих, ми личимо на 
рака који се увукао у свој оклоп 
и одбија да изађе, нападајући 
клештима свакога ко покуша 
да га извуче напоље. И 

не само то. Мобилни 
телефони узимају 
толико нашег времена 
да то личи на хипнозу. Он 
као да има такву моћ да 
позива да га поседујете, 
а ви му се приближавате 
изговарајући као у 
трансу: морам имати 
тај нови модел, морам! 
Нећу скоро открити 
какав то осећај имају они 
који поседују скупоцене 
мобилне телефоне. И 

није ми жао. Ја ни не желим 
да будем  као свака друга 
особа. А посебно не желим да 
зависим од ствари, нити да 
ме оне поседују.

Харис Пашановић (14)

ЗАШТО?ЗАШТО?

ЋУТИМО И КУЦКАМО У ТЕЛЕФОНЕЋУТИМО И КУЦКАМО У ТЕЛЕФОНЕ

Стварно сам мислио да не 
знам шта је оговарање. 
Али многи вам покажу да 
је лако наћи дефиницију 
оговарања јер постанете 
свесни да сте окружени 
оговарањем али и себе често 
ухватите како оговарате.
Знам да није лепо оговарати, 
причати о другима када 
они нису присутни. Ипак, 
понекад је немогуће избећи 
коментар о некоме када 
причате о нечему. Са 

другарима често 
причамо овако:“Види 
како је онај примио 
гол! Шупаљ је ко 
решето“. Понекад 
п р е п р и ч а в а м о 
протекли дан у школи, 
оцена коју добијемо 
нам никако не одговара 
и тражимо оправдање 
тако што кажемо:“Баш 
је кварна, што ми не 
даде пет кад сам знао“. 
Многи наши коментари 
се нижу, понекад сасвим 
обични постају безобразни, 
прерасту у увредљиве. Све 
што смо научили о лепом 
понашању, о култури  
изражавања, наједном 
падне у воду кад почнемо са 
оговарањима. Тако се круг 
оговарања шири и постаје 
зачаран. У њега многи 
упадну несвесно, али тешко 
изађу. Данас сви оговарају. 

Жене оговарају док пију 
кафу. Новине  су често пуне 
трачева, на телевизији 
има доста емисија у 
којима се оговарају познате 
личности. Мислим да сва 
оговарања нису злонамерна 
али  оговарање лако постаје 
навика. Чини ми се да 
је цео свет једно велико 
оговаралиште. Али ако 
прихватимо да је то 
нормално, неће бити више 
пријатељства.

Дени Гашанин (11)Дени Гашанин (11)

Свуда око нас и сви смо мета

 ОГОВАРАЊЕ ЋЕ УНИШТИТИ ПРИЈАТЕЉСТВО
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Софија уме да лети. Да, 
добро сте прочитали. 
Oна уме да лети. А 
умете ли ви? Ако је ваш 
одговор „не“, онда ћете 
уз ову књигу Јасминке 
Петровић научити да се 
бар мало подигнете са 
земље, а уз мало среће 
и да полетите. „Лето 
кад сам научила да 
летим“ нам приближава 
период одрастања једне 
тринаестогодишње 
девојчи-це, као и њена 
размишљања о свету и 
људима који је окружују.  
Јасно се може сагледати 
њено сазревање кроз 
свакодневне ситуације и 
проблеме  са којима се, 
у ствари, свако од нас, 
сваки тинејџер данас, 
суочава.
Софија са много предра-
суда одлази са баком 
да летује на острво 

Хвар, где покушава да се 
уклопи у нову средину и 
другачији начин живота. 
У нади да ће јој време 
брже проћи, окреће се 
читању књига, слушању 
музике, маштању... 
Међутим, као и свако 
и то лето ће донети 
пуно изненађења која ће 
мењати њене ставове 
и помоћи да превазиђе 
предрасуде. Читајући,  

смејаћете се али у неком 
тренутку бићете и на 
ивици суза. Тако је и у 
животу, зар не? Зато, 
кад све то проживите 
са Софијом, добићете 
своја крила. И можда 
ћете разумети како је 
важно умети летети 
кроз живот.

Џана Тичић (14)

„Журналац“ препоручује: Обавезно прочитати
„ЛЕТО КАДА САМ НАУЧИЛА ДА 

ЛЕТИМ“

Знам да многа деца мисле 
да су родитељи „давежи“ и 
„смарачи“. Чудимо се како 
то да сви родитељи причају 
исто. Можда су ишли заједно 
у школе родитељства, па се 
зато толико труде да буду 
мудри и добри. За њих је то 
сасвим нормално. Али нама, 
њиховој деци, то изгледа 
као да нам стално прича нека 
аждаја или неки џин, а не 
наши родитељи. Проблеми 

настају зато што када 
„забрљамо“ никада 
се не поверавамо 
родитељима
Свакодневно међу 
децом круже приче о 
родитељима. Толико 
их изоговарамо и 
толико  „нагрдимо“ 
да се чини да ту нема 
помоћи јер су сви 
исти и исто реагују. 

Е, ту је највећа грешка. Ако 
посматрамо своје родитеље, 
схватићемо да се често на 
њих љутимо без разлога. 
Поставите само једном 
себи питања:“А шта бих без 
родитеља? Како бих почео 
дан? Како бих завршио 
свој дан“? Запитајте се 
како је деци која немају 
родитеље, како се они 
боре са тим. Тада  одмах 

схватиш  да су родитељи ти 
који те подржавају. А ако 
те подржавају, значи да то 
раде из љубави и да вам 
та љубав даје свакога дана 
снагу. И колико год строги 
били, они чине оно што 
је најбоље за нас. Верујте 
родитељима. Они су наши 
најбољи пријатељи.

Исидора Марачић (12)Исидора Марачић (12)

РодитељимаРодитељима
ЗАШТО ВАМ ВЕРУЈЕМО ИЛИ НЕ ВЕРУЈЕМО
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Морамо потврдно одговорити 
у већини случајева. Јесте, 
деца све више одрастају сама.  
Родитељи су заузети. Многи 
и немају одређено радно 
време. Раде онолико колико 
им кажу њихови шефови 
који се понашају као нови 
робовласници јер они одређују 
кад је радни дан завршен.  
Зато многи родитељи највећи 
део дана проведу управо ван 
куће. Дешава се да када деца 
дођу кући из школе, родитељи 
управо одлазе на посао или 
обратно, тако да се једва и 
виђају. То значи да су деца 
препуштена сама себи или 
још боље речено: васпитава 
их улица. Уместо породичних 
вредности и васпитања, деца 
прихватају уличне фазоне, 
ружне навике и постају 
неваспитана. Није само улица 
„васпитач“.  Ту је свеприсутни 
интернет, па ТВ, па телефони. 
Сви они утичу веома битно 

на формирање личности. 
Уместо уз своје родитеље, деца 
одрастају уз ријалити програме 
на телевизији и жалосно је што 
им учесници тих бљувотина 
и небулоза постају идоли, 
заједно са криминалцима који 
се хвале својим криминалним 
биографијама. Одрастање 
данас може се поредити са 
пловидбом на пучини мора. 
Неки се успешно усидре 
и изађу на обалу, а многи 
доживе бродолом. Неки уђу 

у лоше друштво али мало је 
оних који то схвате. Битно је 
да имају било какво друштво, 
макар се чупали и пливали 
како знају, само је важно да 
не потону. Али морске струје 
вуку на дно јако. Деца су данас 
у зачараном кругу у који се 
уђе лако али се не излази ни 
мало лако.  Само најсрећнијим 
наиђе чамац за спасавање. 
Питам се да ли родитељи знају 
да деца данас већ у основној 
школи пуше и пију? Ако не 
знају онда не знају ништа о 
својој деци. Или знају али се 
праве да не примећују? Управо 
су такви идоли оним млађим и 
круг се затвара. Многи кажу да 
је данас то све присутније. Али 
зар то није озбиљан проблем? 
Па, какво ћемо друштво имати 
ако затварамо очи? Или нико 
и не пита: ко је крив и да ли се 
све то може другачије.

Ђорђе Мрдовић (14)

„Немам времена“
ДА ЛИ ДЕЦА ОДРАСТАЈУ САМА

Свако срце је један велики 
сеф. Оно што дуго стоји 
у њему, стоји и нигде не 
излази, нико не види, тешко 
је да ће икада угледати 
светлост. Потребно је 
пуно одлучности да би се 
пришло том сефу, да би 
се отворио како би сте 
сагледали све што се 
вредно ту налази.  Ако  не 
мислите да треба понекад 
све то погледати, све 
то објаснити, понешто 
показати, може се догоди-

ти да садржај сам 
почне да тражи свој 
пут ка излазу. Могуће 
да све крене прво ка 
мозгу. Тада све што 
сте осећали и о томе 
размишљали,  заузеће 
вам толико  велики део 
мозга  да ћете само о 
томе и размишљати  и 
више неће бити места 
за друго. Нећете моћи 
да се тога ослободите 
и  то ће вас,  мало грубље 
речено, просто прогањати.  
Те мисли ће кружити и 
кружити и настаће бура 
у вама. Мала мисао може 
изазвати катастрофу, 
ако је стално закључана у 
сефу.  Ово је само пример. 
А замислите колико има 
мисли и колико осећања. 
У свим ситуацијама када 
ћутимо буде управо тако, 
а посебно када ћутимо о 
проблемима.  Зато је боље: 
нађите неку особу којој 

можете да поверите тајну 
свога срца кога чувате 
затвореног као да је сеф. 
Ако мислите да такве 
особе нема, укључите 
онда макар снимање на 
телефону и причајте, 
причајте све што вас мучи.  
Изгледаће да сте ипак 
некоме поверили  тајне које 
чувате и проблеме који вас 
муче,  а које сте закључали. 
Биће вам лакше.

Сара Срна (10)

Шта вам се све може догодити
КАД ЈЕ СРЦЕ СЕФКАД ЈЕ СРЦЕ СЕФ
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Тужан си? Имаш осећај да никоме није 
стало до тебе? Мислиш да је најбоље 
да стално будеш сам? Сигуран си да те 
ништа не може усрећити? У ствари, све 

што ти је потребно је да разговараш 
искрено са неким. Немој то што те мучи 
стално држати за себе и чувати у себи. 
Сигурна сам да ћеш лако пронаћи некога  
ко ће одвојити мало времена за тебе, ко ће 
умети да слуша, ко неће злоупотребити 
твоје поверење.  У случају да не видиш 
такву особу, ево, реци мени. Можда 
се не познајемо, можда ме чак ниси ни 
приметио, никада нисмо разговарали али 
ја ћу се понашати као да се познајемо 
дуго, као да се увек у пролазу поздрављамо 

и осмехујемо једно 
другом. Саслушаћу 
те. Хоћу, сигурно.  
За све је потребно 
време и стрпљење, 

а ја имам стрпљења и даћу ти своје 
време.  Подржаћу те, поклонићу ти 
осмех, топлину својих очију, учинићу све 
да се осећаш боље. Можда сматраш да 

не може тако, да не можеш причати са 
неким ко није твој најбољи пријатељ али 
за мене то није препрека. Важно је да ти 
будеш спреман да  заборавиш на то и да 
почнеш да ми верујеш.  Свима је потребан 
тренутак пажње, сви понекад жуде за 
нежношћу. Разговараћемо све док се не 
осетиш боље. Чак и ако ти одустанеш, 
ја нећу, све док не схватиш да све што 
те повреди,  можеш да победиш. Једна 
паметна особа ме је научила да слушам 
како бих могла да причам. Савладала сам 
ту вештину и помоћи ћу ти да је и ти 
савладаш. Можда ћеш једном и ти тако 
угрејати нечије срце.

Милица Ружић (14)

Шта вас може сигурно угрејати
ЛЕПА РЕЧ И ВЕСЕО ОСМЕХ ОЗАРЕ 

СВАКО СРЦЕ
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Ускоро почиње ревија, а ја ћу бити  стилиста 
једном моделу. Прилази ми бледог тена и 
ја бацам поглед  на картицу са именом. 
Име је довољно инспиративно. Нова 
Година. Само тренутак, да затворим очи, 
тек да размислим шта би ишло уз то бледо 
лице. Биће посебна, јер ја сам стилиста 
госпођици Новој Години. Хм, да ли да буде 
луда и незаборавна ? Или префињена и 
елегантна? Одлучно идем до  просторије 
за материјале од којих се кроје хаљине за 
моделе. Хаљина ће бити у шареним бојама 
јесени. Коса ће лепршати и сијати као 
лето. Ципеле су веома важне, па ће бити 
цветне као пролеће. Шминка...шминка...
Погледам остале моделе. Сви су некако 
исти, монотони. Мој модел ће носити 

шминку од разнобојних шљокица. Свака 
ће представљати по једног пријатеља.  
Црвени руж као Деда Мразово одело 
које асоцира на жеље које треба имати и 
очекивати да ће се испунити.  Маскаром 
продужавам њене трепавице да подсећају 
на дугачке гране моје јелке. Да се мало 
одмакнем, да не претерам, да не будем 
преблизу јер се тада слабије види сваки 
недостатак.  Недостаје нешто...нешто...А, 
да! Па, недостаје руменило, оно у боји 
љубави.  Љубав ће се звати хаљина у којој ће 
на велику, раскошно осветљену  сцену, ући 
моја Нова Година. Тада ћу аплаудирати 
себи јер сам обавила одличан посао.

Неда Павловић (14) 

Модел који ће се носити 2017.
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