
Срећа, радост, весеље. То 
је дочек Нове године у коју 
стану и наша очекивања 
среће, радости и весеља. 
Осећати се испуњено јер 
отварамо новa поглавља, 
пишемо нову страницу 
живота. Окупимо се, бу-
димо с блиским људима, 
породицом,другарима, 
суграђанима. Пренесимо 
једни другима позитивну 
енергију, лепе мисли, добре 
жеље. Ето, нека јелка, 
велика, декорисана, пуна 
светлости и боја, буде 
средиште. Испишимо на 
папирићима наше жеље и 
наде и верујмо да ће нам се 
то испунити у години која 
нам долази. Да ће и нама 
драги и блиски поделити са 
нама радост што су им се 
испунила очекивања јер је 
срећа у дељењу. 
Увек желимо да нам година 
пред нама буде лепша и 
боља од претходне. 
Кад затварамо поглавље 
прве, помислимо да од 
нас много зависи какво 
ће бити поглавље нове. 
Осмехнимо се, поделимо 
наша осећања, окупимо се 
и верујмо Новој години јер 
је она наша, заједничка.

Ема Ровчанин(14)

Broj 3131

Godina XII decembar 2022

ВЕРУЈМО НОВОЈ ГОДИНИ



Мала школа новинарства „Жур за журналце“ 
коју је конципирала као ауторски пројекат 
и коју води новинар Индира Хаџагић-
Дураковић почела је у јесен 2010.године 
као део програма Библиотеке. Од тада, 
кроз школу је прошло преко три стотине  
ученика виших разреда основне школе али 
и средњошколаца са циљем да се млади што 
раније упознају са функционисањем медија, 
да развијају критичко мишљење о свету око 
себе, појавама али и садржајима које нуде 
савремени медији који су веома присутни 
у њиховој свакодневици и често пресудно 
утичу на формирање  ставова и укуса. 
Захваљујући разумевању и великој подршци 
Библиотеке која је ову  јединствену школу 
новинарства као својеврсну радионицу 
уврстила у своје годишње програме рада,  
„журналци“ се окупљају  и изражавају  кроз 
текстове. „Журналац“ је посебан и по томе 
што један број излази на ћирилици, а следећи 
на латиници.
До сада је у „Журналцу“ објављено преко 300 
текстова ученика од 11 до 18 година. Пратећи  
пројекат прекограничне сарадње Библиотеке  
„Журналци“ су из свог угла сагледали Лим, 
па су се стихови и белешке малих новинара 
нашли у књизи „Лимске песничке луке“ коју је 
Библиотека штампала у оквиру реализације 
свог пројекта  „Култура за Европу, Европа 
за културу“. Библиотека „Вук Караџић“ је 
добитник награде општине Пријепоље, па је 
један број управо био посвећен Пријепољу 
каквог га виде „журналци“, а Библиотека је 
поводом Дана општине свечано представила 
и промовисала „Журналац“ у оквиру свог 
програма. 
Са „Журналцем“ је сарађивала  и Јасминка 
Петровић најчитанији писац за децу  и 
као резултат те сарадње су и бројни те-
кстови „журналаца“ који су се нашли у 
књизи „Пријепоље из дечјег угла“ у издању 
Библиотеке „Вук Караџић“. „Журналац“ се  
нашао и у годишњаку „Данице за младе“ 
у оквиру Вукове задужбине као једна од 
најбољих публикација за децу у Србији.
Успели смо да одржавамо контакте и „онлајн“ 
и направили прави подвиг у сред пандемије 
штампајући наше мале новине кроз рад на 
„даљину“. Мала школа новинарства и наше 
Мале новине за децу и родитеље иду даље. 
Подржани од оних који разумеју. Добијали 

смо поклоне и похвале, че-
ститали су нам, писали су нам 
из разних крајева они који су 
одрастали у Пријепољу. То је 
та веза која заувек траје и на 
којој почива овај рад. 
Хвала свим родитељима који су 
имали поверења да своју децу 
пошаљу баш у „Журналац“. То 
је највеће признање за рад.

И.Х.
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Град у коме одрастамо, у коме 
живимо, налази нам се у срцу. 
Али он има мана и свесни 
смо их. Зато склапамо слику 
са свим додацима који чине 
идеалан град. Градска утопија 
из различитих перспектива 
добија другачије облике.
Мој идеални град је обдарен 
природним лепотама али су 
у њему сачувани и продукти 
људског труда и знања, па су у 
њему сачуване старе грађевине 
јер су то историјски извори 
којима се поносе грађани мога 
идеалног града. Не, није он 
неко превелико место, али има 
музеј и биоскоп и игралишта 
за деци али се у том мом граду 
највише улаже у образовање, 
културу и спорт. У њему нема 
кладионица и уместо седења 
у кућама поред телевизора, 
људи шетају, друже се,смеју се, 
одлазе у галерије на изложбе, 
разговарају о ономе што су 
видели, гледају позоришне 
представе професионалних 
глумаца.  То није град у коме 
не смете да изађете јер пси 
луталице кидишу на вас, па 
због траума престајете да 
волите животиње јер их се 
плашите.  То није град у коме 
је напуштени хотел зарастао 
у коров и ствара тугу само 
када се гледа.  То није град у 
коме је Железничка станица 
уништена и оронула  и која је 
постаја јавни клозет.  То није 
град у коме се рупе на улицама 
попуњавају асфалтом тако да 
следеће године настају веће 
рупе. И поред свих лепота, 
и бриге о чистоћи града и 
поред свих установа,  ништа 
не утиче на комплетан утисак 

као односи и понашање љиди. 
Тај мој идеални град, може се 
похвалити да су васпитање, 
поштовање и заслужен успех 
и позиција у друштву која је 
стечена радом, залагањем и 
знањем, оно чиме се поноси 
и на шта су поносни његови 
грађани. Бацање смећа ван 
за то одређених посуда је 
незамислива срамота и то 
нико ни не помишља да 
учини. Непоштовање људи 
је таква неваспитаност да је 
несхватљива људима мога 
града. Пљување, викање, 
псовање на улици су толико 
одвратни да не постоје као 
призори у мом граду.  Незнање 

и неедукованост нигде не воде. 
Зато је једино правило:вредиш 
колико знаш. И сви се труде да 
вреде.  Да ли видите око себе 
све те одлике града о коме 
говорим? Иако ове вредности 
изгледају једноставне, моје 
окружење их не испуњава. 
Како сада изгледа, идеални 
град можда и пронађем. Али 
то није овде. 

Сара Нуковић(14)

Мора да постоји

 ИДЕАЛАН ГРАД



Мехмед: Немам посебна интересовања.Фоку-
сирам се на школу и учење јер желим добро 
плаћен посао у будућности.Само понекад играм 
игрице. 

Анђела: Слушам музику. Играм одбојку.
Емина: Волим да цртам. Занима ме уметност. 
Учим шпански.

Алекса: Свирам хармонику и пецам.
Харун: Фудбал.

Василије: Занима ме 
спорт. Гледам утакмице.
Амила: Немам посебна 
интересовања. Често 
сам на Тик-Току.
Лазар: Видео игрице. 
Играм са другарима.
Софија: Обожавам мо-
ду. Волим да снимам са 
другарицама за Тик-
Ток.
Антонина: Интересују 
ме хорор филмови. 
Слушам све музичке 

жанрове. Интересује ме козметика. Волим накит.
Огњен: Тренирам у теретани. Волим спорт. И 
здрав живот.

Дино: Занимају ме аутомобили. Волим и да се 
дружим.
Богдан:Волим јапанске цртане филмове. Тре-
нирам кик-бокс и желим да имам „опасан“ имиџ.

Саид: Веома ме занима пчеларство.
Емел: Уживам да правим разне ствари а врло 
вешто израђујем столове.

(Истраживале за „Журналац“: Сара, 
Исидора и Ема)

4 Питали смо наше вршњаке...Питали смо наше вршњаке…

ШТА ВАС ИНТЕРЕСУЈЕ?
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Дигитални уређаји често људима 
узимају много времена. Да ли су 
корисни или штетни за нас? Када 
сам први пут добила мобилни 
телефон била сам толико срећна 
да сам мислила да ћу полетети. 
Једва сам чекала да сe пробудим 
да бих га видела. Нећете можда 
веровати ако вам кажем да сам 
понекад и цео дан проводила 
„на мобилном“.О, наравно да 
су ме родитељи упозоравали, 
саветовали да се бавим нечим 
другим, да није добро да то-
лико времена проводим по-
ред сићушног екрана. Ја бих 
послушала али бих кришом 
одлазила у своју собу како бих 
наставила да „гледам у телефон“. 
А онда сам схватила шта су ми 
родитељи заправо хтели рећи. 
Одлучила сам да одредим себи 

кад је доста, да користим телефон 
само онда када ми је то неопходно 
и када има оправдања.  Али када 
је пандемија „корона вируса“ 
захватила цео свет, телефони 
су нам постали неопходни јер 
су заменили часове у школи. 
Дакле, опет сам морала да скоро 
цео дан будем „на мобилном“ да 
бих учила. То ми је помогло да 
схватим да је мобилни телефон 
користан баш за стицање или 
употпуњавање знања. И то сма-
трам да је сврха савременог 
дигиталног света. Не да губимо 
време, већ да више сазнамо. Зато 
је важно одредити себи правила. 
Знати кад је доста. Ми смо ти 
који треба да спречимо сами себе 
да нашкодимо управо себи.

Леа Хашимбеговић(13)

НАШ ДИГИТАЛНИ СВЕТ

У сваком дому она је присутна. 
Сви је имају. Неко има и више 
телевизора у кући, чак и у 
свакој соби. Генерално, сви 

гледају телевизију. Волим да 
гледам телевизијски програм, 
признајем да сам поред те-
левизора сваког дана барем по 
два сата, а често и дуже. Мама 
и ја петком гледамо заједно 
филмове и то је посебно за 
мене јер у томе истински 
уживам. Мама и тата раде дуго 
али никада не пропуштају 
да одгледамо филм. То су 
наши драгоцени тренуци. Ту 
љубав према гледању филмова 
пренела сам и на другарице, па 

уместо да гледамо нешто што је 
непримерено за наше године и 
садржаје који су нам непотребни, 

ми гледамо филмове. Не, није 
телевизија центар мога света. 
Много дуже сам напољу. Највише 
волим када одемо на село јер се 
тада осећам слободно, дружим 
се са пријатељима, уживам у 
природи. Али то је прича за неки 
други пут.

Мила Пантовић(10)

ДАН ЗА ФИЛМОВЕ

Стално слушам како се данашња 
деца нездраво хране. Ми често 
мислимо да је све што волимо 
да једемо и добро за нас али 
нисмо свесни шта све нездрава 
храна садржи.  Ми волимо и 
једемо чипс. Волимо и једемо 
гумене бомбоне. Волимо и пи-
јемо газиране сокове, па чак и 
енергетске напитке. Све је то 
веома укусно али није и здарво 
за нас. Нико од нас не каже да 
воли да једе поврће и воће. Кад 
нам неко од старијих каже да оно 
што једемо „није здраво“ нама се 
чини баш супротно. Ако нешто 
има укус који волим, то је добро 
за мене. Већина мојих вршњака 
баш тако мисли и наставља да 

једе само то. Хамбургер са доста 
зачина јесте укусан. Али боље 
је појести кришку црног хлеба, 
сир и парадајз. То је сендвич 

који нам спреми мама 
и који можемо понети 
од куће. Чипс и остале 
грицкалице јесу укусни 
али боље је појести 
орахе, лешнике или 
јабуку. Гумене бомбо-
не су „слатке“ али 
су здравије семенке. 
Газирани сок освежава 
али је боље попити сок 
од исцеђене поморанџе.
У нашим годинама ве-
ома је важно да сте-
кнемо навике да се 
здраво хранимо. Зато: 

Ко једе воће, њему се све хоће!

Емина Кајевић(11) 

КО ЈЕДЕ ВОЋЕ, СВЕ МУ СЕ ХОЋЕ
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С времена на време волим 
да станем испред огледала. 
Пажљиво посматрам.
Занемарујући добро познате 
обрисе свога лица, тражим 
је погледом, очајнички 
посежући за оном искром 
у својим очима. Пуна сете, 
видим слатке успомене 
свог прошлог лика. „Мале“ 
ја. Причљива и весела, 
пуна полета и живахности. 
Грабећи ка звездама, ју-
рећи далеке амбиције, 
није та одустајала. И зато 
се истицала.  Али као што 
време мења све око нас, 
мења и људе. Одушевљење 
је спласнуло. Очекивања су 
постала реалнија.
Искусила сам прави свет 
који ме окружује. Било 

ј е . . . н е о б и ч н о . По т п у н о 
другачијег погледа на свет 
од вршњака, осећала сам да 
не припадам ту. Почела сам 
да сумњам у себе.
Прижељкујући подршку и 
утеху, променила сам се. 
Знатно тиша и повученија, 
надала сам се да ће почети 
да ме гледају као једнаку. 
Али нису. Лутала сам и 
помало сам се изгубила. 
Зашто сви тако очајнички 
покушавамо да станемо 
у калуп који ствара окру-
жење? Прихватамо да се 
стапамо у масу иако то не 
желимо. Уместо да будемо 
јединствени, кријемо своју 
праву природу, очекујући 
да ће ипак неко пожелети 
да је открије. Али зашто 

чекати ту праву прилику, 
зашто је не стварамо сами 
и отворено не показујемо 
праву „верзију“ нас самих?
Мала и велика ја нисмо исте 
особе. Разликујемо се по 
многим карактеристикама. 
Али та „мала“ ја ме прати 
и води кроз свакодневицу.  
Тај мали део мене се нада и 
он је поносан. Носити дете у 
себи значи прихватити оно 
што си био и оно што си 
постао и тежити ка ономе 
што желиш да будеш.

Исидора Нинчић(14)

МАЛА И ВЕЛИКА ЈА



Овде живим. Овде живи моја 
породица, моји пријатељи, мени 
драги људи. Зато сам везана 
за овај град. Поред особа, ту 
су и ствари, ту су места која 
мом граду дају посебност, која 
га симболишу. То је оно што 
ствара успомене и због чега су 
сећања људи толико топла кад 
спомену свој град.  Када кренем 
од куће до школе, увек пролазим 
парком. И увек је ту та клупа. 
Као да ме сваки пут зовне или 
нађе већ начин да ме привуче. 
Око ње су висока стабла, а са 
леве стране степениште. Често 
седнем и онда сам са свој-
им мислима, својим жељама, 

својим надањима. То су моји 
тренуци, тако драгоцени. Шта 
год да се деси, колико год да сам 
нервозна, седнем на ту клупу и 
као да се препустим да ме испуни 
та њена ведра црвена боја и да 
тако пренесе ту ведрину и на 
мене. То ме увек орасположи. 
Моје мисли тада одлутају 
према ономе што ме чини ра-
досном, што волим, што ме 
испуњава задовољством. То је 
клупа мог доброг расположења. 
То је клупа мојих тајни. То је 
само моја клупа која мој град 
претвара у место које ми значи 
много. Та клупа у парку мога 
града као да ми шаље поруку 
да је важно уживати у животу, 
препустити се природи. Као 
да време стане. Само она и ја 
посматрамо околину и ћутимо. 
Не морате причати да би се 
разумели.

Ема Ровчанин(14)
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По ко зна који пут исто питање:“А 
зашто си изабрао баш фудбал“?! 
И ја стрпљиво по ко зна који 
пут објашњавам. Све је почело 
када сaм имао пет година. Било 
ми је досадно, ишао сам по соби 
тамо-овамо, а онда ми се поглед 
задржао на телевизору. Био је 

пренос фудбалске утакмице. Тата 
је пажљиво посматрао и ја сам га 
питао шта је то. Он ми је стрпљиво 
објаснио шта гледа али ми је 
испричао и много тога о фудбалу. 
Мислим да сам одмах пожелео да 
будем један од оних који играју ту 
игру. Молио сам тату да ме упише 

у фудбалски клуб. Обећао је. И 
обећање испунио. Кад сам дошао 
на први тренинг био сам толико 
узбуђен и одушевљен да то нисам 
могао ни да сакријем. Враћао сам 
се кући осећајући се једноставно 
пресрећно. И тако сам наставио 
до данас. Ни једног тренутка 
фудбал ми није досадио, није ми 
било тешко да идем на тренинге, 
ни једног секунда нисам био 
мање срећан. После седам година 
тренинга ушао сам у тим пионира 
и од тада играм редовно утакмице 
са вршњацима нашег округа али 
и шире. Играм десног бека. Ипак, 
омиљени ми је играч нападач и то 
Роналдо. Љубав према фудбалу 
је више од хобија. Заиста бих 
волео да будем професионални 
фудбалер. 
Сад да се вратим на оно питање 
које ми стално постављају. Зашто 
баш фудбал?! Фудбал је најбоља 
и најзанимљивија ствар на свету. 
И то мишљење ништа неће 
променити.

Алекса Васиљевић(13)

То није хоби

ЈА САМ ЗА ФУДБАЛ

У мом граду

 ИМА ТА КЛУПА



Анастасија рекла:“Желим вам 12 месеци без 
болести, 5 недеље среће,65 дана без брига, 8.760 
сати љубави, 5.256.000 минута лепих тренутака 
и 31.536 секунди за остваривање жеља“. Рада 
додала:“Желим вам малену вилу, малени 
ферари, малену виза картицу са маленом сумом 
од нешто малених милиончића, мало папира са 
факултетском дипломом, неколико малецких 
бисерних огрлица. Јер на крају крајева-живот 
чине мале ствари“. А Селма  у рими:“Желим 
да срећа са тобом корача.Да те прати љубав од 
камена јача. Да те људи воле и цене. Да у животу 
не знаш за озбиљне проблеме“.  И Марко вам 
римом жели рећи:“Од новогодишње ноћи 
нека вам све крене на боље, да сте увек добре 
воље. Нека вас срећа и здравље прате преко 
године целе. То су за вас моје жеље“. Дарија 
има поруку.“Желим вам да за Нову годину 
спознате ко сте заправо и коме треба посветити 

пажњу. И Фарук: “Нека Нова година буде 
прекретница. Да лоше навике оставимо иза 
себе“. Сара на то у стиху:“Нека вас проблеми 
и бриге мање стежу, а љубав и лепе успомене 
једне за друге вежу“. Ирфан има препоруку:“За 
срећу је довољан мали новогодишњи поклон. 
У њему смех и снажно пријатељство, украшен 
бојама оптимизма и искрене љубави“. Амар 
мисли да  је то ствар срца:“Важно је да честитка 
буде од срца. То је довољно јер се зна шта је у 
срцу“. А Неда префињеност чула:“Желим да 
у поноћ у ваше домове стигне мирис свежих 
медењака. Они ће бити пуни магије која ће вам 
донети успех, поверење, сигурност, здравље, 
срећу и ведре мисли“. А којим путем ићи, идеју 
има Џана:“Желим да иза себе оставите тугу и 
боли јер живот је ту да се воли. Радост и љубав 
ширите свуда, идите право кад не знате куда“.
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