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Зашто треба да постоји “репер”

“Крајеви се потроше, 
почеци увек трају.

Почетак –ето шта је на 
крају“.

Д.Радовић

Наш велики песник у једној својој наизглед дечјој песми  
рече, а ми у школи  добро знамо да је био у праву,  да се   
на крају сваког краја увек крије нови почетак.

На крају смо једне  школске године у којој  смо  учили, играли 
се, путовали, и такмичили се, и углавном смо све то радили 
успешно. Побеђивали су наши математичари, песници, 
глумци, иноватори, а  професори  су дали све од себе да 
се одговори на изазове којих није било мало. Понекад смо 
морали да побеђујемо себе, да мењамо старе навике, да 
неке ствари радимо по другачијим правилима, а то није 
увек и свима било лако. Зато су такве победе најлепше.

Заједно смо са  својим ђацима и у лепом и у тешком, и кад 
се уређују учионице, и кад се слави матура, када треба 
прикупити помоћ онима којима је потребна, али и када 
треба само рећи лепу и лековиту реч.

Испратили смо у свет још једну генерацију матураната, 
али су нам зато дошли  „неки нови клинци“. Чекају 
нас упознавања, прилагођавања, али и наставак рада 
у новинарској, еколошкој, драмској, и свим осталим 
секцијама.

Пред нама су две велике екскурзије,  прослава Дана школе 
и још много тога што смо прошле године започели.

Све то ваља пратити, описати сликом и речју, а зато овај 
часопис и постоји.

                                                                                                                        
Уредник Оливера Лојаница, проф.

Р е п е р Реч аутора
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКИХ КОМПАНИЈА

Р е п е р Актуелно

На регионалном такмичењу ученичких 
компанија одржаном у Београду у марту ове 
године смо као представници своје, Геодетске 
техничке школе, постигли запажен резултат 
освојивши прво и пето место, чиме смо се 
пласирали на државно такмичење.

Вероватно бисмо ми своје ангажовање у 
компанијама свели на припреме за државно 
такмичење, али, на наше огромно задовољство, 
а захваљујући несебичном залагању идејног 
вође, резредног старешине, професорке 
Маријане Милошевић, активности чланова 
наших компанија су проширене на више 
фронтова – упознајемо тржиште са својим 
производима уз помоћ медија, друштвених 
мрежа, изложбеног простора мултимедијалне 
платформе МИКСЕР ХОУСЕ која подстиче 
развој самосталних уметника... МЕФ – факултет 
за примењени менаџмент, економију и 
финансије и професорка пословног енглеског 
језика Ивана Скендеровић препознали су 
квалитет програма ученичких компанија 
и наших производа, па су нам омогућили 
курс бесплатног енглеског језика и рекламу 
наших ученичких компанија на својим јавним 
порталима. Посебно смо поносни на акције 
хуманог карактера које смо организовали 
са задовољством, а то су сарадња са МНРО 
Звездара (Удружење мантално недовољно 
развијених особа са Звездаре) и сарадња са 
НУРДОР-ом (Национално удружење родитеља 
деце оболеле од рака). 

МНРО Звездара је добровољна, хуманитарна, 
невладина, непрофитна организација у 
којој се ради остваривања заједничких и 
општих циљева и задатака, добровољно 
и равноправно удружују сви који желе да 
помогну и унапреде статус особа ометених 
у развоју. МНРО Звездара годинама уназад 
негује предузетнички дух. Један од главних 
њихових циљева је да особе ометене у развоју 
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у високој мери оспособе за самосталан живот, 
да уче, да раде, да буду друштвено корисни и 
радно ангажовани. Професорка Маријана нам 
је објаснила са ким и са којим циљем ћемо 
сарађивати, али смо се ми ипак прибојавали 
да ћемо за сараднике имати незадовољне и 
нерасположне штићенике тог удружења. На 
наше изненађење, дочекала су нас насмејана 
лица добродушних и изузетно мотивисаних 
штићеника удружења МНРО, који имају 
дугогодишње искуство у ручној производњи 
разних корисних ствари од картона, дрвета, 
пластике и керамике. Из разговора са 
члановима МНРО смо сазнали и да се њихови 
штићеници радо одазивају хуманитарним 
акцијама, тако су у више наврата дали свој 
прилог у виду веће количине чепова за акцију 
„Чеп у џеп“, због чега су јако задовољни 
и поносни. На радионицама су се својом 
вољом ангажовали и заједно са члановима 
наших ученичких компанија су радили на 
креирању и усавршавању наших производа. 
Њихова преданост и посвећеност раду нас је 
фасцинирала. На почетку суздржани, током 
рада на својим производима смо са овим 
особама успоставили топао и пријатељски 
однос. До сада смо знали, али сада смо и 
осетли да су особе ометене у развоју способне 
да буду радно ангажоване и друштвено 
корисне. Сваки наш следећи сусрет већ је био 
опуштенији, био је то сусрет „старих“ другара. 
Постигли смо и договор о даљој сарадњи, 
заједничка презентовања и излагања на 
сајмовима ручних радова. Новац зарађен 
продајом кутија које смо заједно направили 
биће уплаћен на рачун удружења. Ипак, мада 
нам то није била намера, из ових сусрета смо 
ми извукли огромну корист. Научили смо 
о тимском раду, марљивости, истрајности, 
о животу, много више него што смо до сада 
знали.

Ивана Петковић, III-2
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Када сте се прикључили колективу Геодетске техничке школе?
СНЕЖАНА: 30.јануара.1998. године (кратко и јасно је одговорила наша 
разредна)

Да ли Вам је било тешко у почетку и како сте се снашли у улози професора?
СНЕЖАНА: Онако, искрено речено, пошто сам пре тога кратко радила на 
заменама, било је  треме у почетку, али заволела сам тај посао, пронашла 
сам себе у томе. Ма, супер сам се снашла.

Да ли сте некада размишљали о промени професије?
СНЕЖАНА: Не, никада. Зато што сам после преводилаштва дошла у школу. Ја волим да причам, 
шта би друго била ако не професор, хехе..?

Да ли сте важили за строгог професора?
СНЕЖАНА: То знате и сами, то нећу да вам одговорим (кроз осмех је одговорила Снежана). 
Шалим се, никад нисам важила за строгог професора.

Како сте се снашли у улози разредног старешине?
СНЕЖАНА:  Увек сам волела децу. Лично мислим да сам била ОК разредни старешина и увек ми 
је било јако стало до деце.

Која Вам је генерација највише остала у сећању и да ли можете да издвојите неког ученика?
СНЕЖАНА: Иксрено речено, прва и последња генерација. У ствари, све. А што се ученика тиче не 
бих могла сад неког да издвојим, у свакој генерацији је било, оно што се каже, деце с којима и 
дан данас одржавам однос.

Како сте се осећали када сте угледали графит на зиду школе који су Вам посветили ученици 
‘92 генерације?
СНЕЖАНА: Сузе су ми кренуле. Била сам и поносна и узбуђена, једноставно, не могу да опишем  
то осећање, тај тренутак... Немам речи, стварно.

Како се осећате као пензионер?
СНЕЖАНА: До маја сјајно, од маја никако, од како су кренуле ове операције. Отишла сам потпуно 
спремна у пензију, супер сам је прихватила. А ово су ситни проблеми са којима се сусрећемо у 
животу, који ће проћи, ево сад излазим из болнице и све се полако доводи у ред.

Да ли Вам недостаје школа и да ли ћете је посећивати?
СНЕЖАНА: Недостаје ми. Чујем се свакодневно са колегама, ученицима, тако да се осећам као да 
сам и даље део школе. Као да сам отишла на неком дужем боловању. Како сам ово лепо рекла, 
јел да?

Интервју припремили: Катарина Васић и Филип Јевтић

Разговор са Снежаном Марковић
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Борис Ћулибрк-геометар и пилот
   Да ли си одувек имао жељу да будеш    пилот?

  БОРИС: Одувек сам имао жељу да будем пилот 
зато што је мој отац радио у авијацији. Као мали 
сам ишао на аеродроме и гледао полетање 
и слетање авиона, па ме је то привукло. Хтео 
сам да будем пилот зато што сам осећао велико 
узбуђење кад год чујем звук авиона. Привлачи 
ме брзина и тај неки адреналин,летење и,  
наравно, слобода.

Да ли си икада видео себе у улози геометра? 

БОРИС: Па, наравно да јесам, зато сто сам радио две и по године у Министарству одбране 
као геометар , то је био канцеларијски и теренски посао, али ме је увек више привлачило 
да постанем пилот. А да бих то постао, морао сам да се запослим као геометар да бих 
могао да упишем и плаћам прилично скупу школу за спортског пилота.

Колико је труда требало да постанеш пилот?

БОРИС: Много, није једноставно, има доста одрицања, здрав живот, рано легање и рано 
устајање око 4-5 ујутру, али то је све саставни део тог школовања. Чак ни то није било 
тешко. Тешко ми је било да радим и да идем у школу, и на Вишу геодетску.

Какав си ђак био у Геодетској школи?

БОРИС: Врло добар. Нисам се трудио много јер није ме то интересовало, на пример неки 
испити и предмети ме уопште нису занимали.

Да ли је твоја жеља да постанеш пилот утицала на твоје оцене у средњој школи?

БОРИС: У средњој бих имао боље оцене да ме је то занимало , наравно током школовања 
у четвртој години на полугодишту сам кренуо на предавања за спортског пилота и ову 
школу сам готово потпуно занемарио.

Шта је обележило твоје похађање средње школе?

БОРИС: Другарство,праксе у парку и у шуми код Медицинске школе.Наравно, екскурзије 
на којима смо се још више зближавали и увек добро забављали.

Шта је најружније, а  шта најлепше што памтиш из Геодетске?

БОРИС: Није ништа ружно било, али сам имао баш доста проблема са математиком, није 
ми ишла баш најбоље, а и нисам се ни трудио нешто претерано да је учим јер ме није 
занимало... А најлепше, као што сам и рекао, је то другарство.
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Који ти је следећи циљ у животу?

 БОРИС: Циљ ми је да унапредим своје знање у свим областима у сфери авијацији и да 
постанем кроз пар година капетан.

Какав ти је контакт сада са пријатељима из средње, да ли се и даље чујете,виђате? 

БОРИС: Па са пар другара се и даље чујем, а остали су се вратили својим кућама, у 
градове из којих су дошли због школовања. Имало је доста људи који нису одавде, који 
су из унутрашњости, и који су се вратили у родна места. Чујем се са неколико њих, а са 
двојицом се виђам и даље.

Како данас изгледа твој живот?

БОРИС: Супер. Па ево, за две године обишао сам 42 земље. Прво што је јако лепо летети и 
бити део свега тога. И на крају опет другарство, које се стиче током посла; кад завршимо 
посао идемо даље, никад не знамо где ћемо да будемо сутра. Онда одемо у хотел, 
обилазимо град и сваки дан нам је као екскурзија. Најлепше ми је кад гледам залазак 
сунца из авиона.

Шта си лепо видео, а шта то што је мање лепо? 

БОРИС: Најлепше место које сам ја видео је Палау. То је острвска земља која се налази 
на Пацифику. То је Микронезија. Тамо је рај, то је је далекоисточна култура Кинези, 
Јапанци има мало Филипинаца. Тотално је другачији начин живота него овде код нас …
Све је другачије зато ме и привлачи тамо да се вратим…А мање лепо је Ирак, ратне зоне 
углавном, мада је то све део посла, небитно да ли је Палау или Ирак, морам да радим 
свој посао.

Који ти је даљи циљ у животу? 

БОРИС: Циљ ми је да унапредим своје знање у свим областима у сферама авијације и да 
постанем капетан кроз пар година

                                                                                     

 Интервју припремила: Јелена Савковић III-4
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Још један рођендан наше школе
Дан школе или још један  “диван дан” 
Геодетске школе прослављен је пред 
пуним Звездара театром,15.10.2015.
године. Одржана је приредба тим поводом 
на којој су представљени: 
-успеси ученика 
-читање наградног темата 
-школски филм настао у част обележавања 
Дана европске баштине 
-представа Аналфабета,рађена по тексту 
Б.Нушића, а у режији 
професорки српског језика А. Петровић 
и Р.Драгичевић,  у извођењу драмске 
секције Геодетске школе.
Сад већ искусни глумци: Раде, Јована, 
Нина, Јелена, Андреја и чак два 
Милоша, побрали су овације и аплаузе 
својих другова, али и искрене честитке 
професора и гостију наше школе.
Већ генерацијама стасавају у Геодетској 
школи они који своју љубав према 
уметности исказују кроз различите форме: 
рецитовањем и глумом, кратким драмским 
облицима или озбиљним драмским 
комадима. 
 
У уводном делу обратила нам се 
директорка школе и честитала свим 
професорим и ученицима 91.рођендан 
школе.Након тога ученик Душан Антић(2-1) 
представио је какве су резултате освојили 
наши најбољи ученици, као и награде које 
је школа освојила. 
 
Сваке године Актив професора српског 
језика и књижевности у част обележавања 
Дана школе расписује литерарни наградни 
темат.Овогодишњи темат, осим што 
је актуелан и интересантан, бави се 
критиком ријалити програма.Наслов теме 
је био ‘’Нећу ријалити, не дам културу’’.
Сви ученици писали су састав на задату 
тему, али ипак најбољи рад био је рад 
Тијане Петровић( 4-2).

Прилог су припремили Павле Њемец и 
Никола Дилпарић II-1
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Светосавско славље
Школску славу Светог 
Саву прославили 
смо у веома лепом 
амбијенту Звездара 
театра . Тог дана су 
нас традиционално 
забављали наши 
другови, чланови 
драмске секције.  

На почетку приредбе 
чули смо Свеотсавску 
химну, након тога 
директорку школе 
Марију Радић која нам 

је пожелела срећну школску славу и уживање 
у приредби.
Прво што смо  чули је дивна прича о Светом 
Сави (Растку Немањићу) које су нам испричале 
ученице Андреа Дробњак и    ЈеленаСавковић, 
које су биле и водитељке програма.
Следећи наступ био је под називом “Четири 
свеће”, та прича говори о љубави, вери, миру 
и нади.Ученице које су испричале ту причу су:  
Катарина Маринковић, Нина Војиновић, Алина 
Сулејмани и Кристина Јанковић.
Уследио је  музички програм. За почетак нам 
се представио Денис Спахић са нумером “Кад 
ја пођох на Бембашу” и “ Пукни зоро” на 

предивној хармоници.
Следеће су наступале Милица Здравковић и 
Кристина Јанковић са песмом “Маријо дели 
бела кумријо”.Показале су лепоту старих 
косовских песама и разлоге због који је важно 
певати и памтити.
После музчког програма уследила је  
представа “Посетилац” , у којој  су улоге 
тумачили Александар Марковић као Фројд, 
Јована Анђелковић као Ана, ћерка  Фројдова, 
Станислав Младеновић као Непознати и Душан 

Антић као нациста. Показали су нам велики 
таленат и испричали нам потресну причу о 
страдању невиних људи у време фашистичке 
Немачке.Наша школска слава поклопила се са 
Даном страдања Јевреја у Другом светском 
рату..
Касније смо  видели наступ Радета 
Јосиповића, Мирне Радић и Радована 
Бугараског  у једном занимљивом 
пантомимичарском скечу који је показао 
вештину и лепоту која се казује покретима, 

мимиком, гестовима и говори много без и 
једне казане речи.
И за крај чули смо још један диван глас 
талентоване Тијане Петровић у извођењу 
песме“Додири од стакла”  Нине Бадрић. 
 Приредба је била лепа, занимљива и веома 
добро организована. На крајуј представе 
могли су се видети сви учесници како се 
наклоном захваљују публици на пажњи и 
аплаузима.

 Две професорке које су помогле да све 
испадне лепо и како треба су професорке 
српског језика Оливера Лојаница и Драгана 
Трновац.

Прилог су припремили: Марко Богдановић и 
Кристина Јанковић  II-5

Приредбе
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Поглед на екскурзију из другог угла
Авантура која је започела кашњењем  и у 
коју смо упловили у јутарњим часовима, 
уместо у поноћним, није нам одузела духа 
да се са песмом испратимо на далеки 
пут.Песма која се вијорила кроз аутобус 
допирала је до професора тврдих као 
орах, терајући и њих на смех. У аутобусу, 
на неки начин и присилно, стечена су 
нова познаства и неочекивани спојеви 
различитих личности. 
    Радост због поласка на екскурзију 
држала је еуфорију чак до свитања.   
Гласови се чују у једва чујно, неки, тек 
пробуђени, били 
изненађени 
знаком „Скопље“  
на путу. У 
организованим 
групицама пут 
нас је носио кроз 
границе, кроз 
разне ресторане, 
продавнице 
сувенира, 
„папрено скупе“ 
пумпе, по речима 
наше разредне. 
Подјенако 
фасцинирани  
знаменитостима 
које Грчка има да нам понуди и 
непрекидном причом нашег водича, 
успешно смо се носили са осцилацијама 
занимљивог и „смарајућег“ садржаја. 
Борили смо се са врућином, несташицом 
воде или било какве течности, пролазили 
смо кроз рановрсне терене. Прелепи 
пејзажи кроз које смо пролазили били су 
добра сатисфакција. Низали су се предели 
и догађаји , умор и радост путовања и 
дружења.  
  Упознали смо културу гостољубивог 
грчког народа, уживали у свежим ноћима, 
лаганим шетњама, гласној музици. 
Тајно смо се довикивали и дозивали са 

хотелских тераса, а разговори у ходницима 
доносили су невоље.Ујутру поспани и 
исцрпљени неспавањем, вођени вољом, а 
Бога ми и „умилним“ гласовима разредних 
старешина, ишли смо на целодневне 
руте „пуни“ ентузијазма. Крај који се све 
више ближио везивао невидљивом везом. 
Упорност и воља гурали су нас кроз стене 
а смешио се пут  за назад. Покупивши 
знање, поучна искуства, сувенире, одећу 
и сву могућу  воду и слаткише из маркета 
кренули смо за Београд. Пуне кесе, 
стомаци и мозак препун утисака, могао 

је да означи 
крај квалитетног 
путовања вредног 
напора и толико 
лако потрошених 
еура. Ово је 
несвакидашња 
прича коју вам 
не прича водич, 
нећете од нас 
чути зашто су 
посебни Делфи, 
Метеори или 
чувени Леонида. 
Ово је друга 
страна новчића, 
други поглед 

на седмодневну авантуру треће године 
средње Геодетске школе. Ми смо покупили 
много више од водичевог гласа у ушима, 
дивни погледи, гласан смех и једва 
разумљив грчко-српски-енглески језик, 
и зраци сунца „уткани“ су нам под кожу. 
Понели смо ми из Грчке много више него 
што знате. И беше дивно... 
                                                                                                        

Јована Вучковић III-3

екскурзије
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Р е п е р екскурзије                                    

Поглед на матурску екскурзију из угла једног уче(с)ника
 Свака екскурзија доноси са собом посебно 
узбуђење. Али ова је била посебна зато 
што је већини од нас било јасно да је то 
последња шанса да у овом саставу одемо 
негде заједно. 
При поласку почиње договарање ко ће са 
ким да седи и где, напред или позади. 
Наравно да су они “најгласнији” одлазили 
позади због забаве. Међутим, мислим 
да је ове године више забаве било скроз 
напред, што не значи да је на другим 
позицијама било мање забавно.  
Сви смо једва чекали да стигнемо у ТУ 
Италију о којој сви причају. Први утисци 
су били феноменални. Хотел у Риминију 
био је на плажи, ту смо се и купали, 
одушевили су нас и терени за фудбал и 
одбојку на песку. 
Кад смо дошли на вечеру затекли смо 
само салату. Пун сто 
салате!!! У почетку смо 
били изненађени, а 
пошто смо били много 
гладни, кренули смо да 
једемо само салату да би 
нам након 15-ак минута 
донели макароне. Тад 
нам је лакнуло. Нисмо 
знали да су макароне 
само предјело. Кад су 
нам донели главно јело- 
пилетину, пола нас је већ било сито. 
Чудни неки обичаји.Али увек има места за 
дезерт. :)  
После вечере неколико нас је кренуло да 
тражи продавницу у којој могу да се купе 
лопте за одбојку. 
Одбојку смо играли до последње могуће 
секунде, бројали смо минуте колико имамо 
времена да се спремимо за дискотеку да 
бисмо се што дуже играли. 
На путу ка дискотеци смо певали и били 
весели, тј. припремали се за провод. А 
исто тако смо и певали кад смо се враћали 
да нам утисак и добро расположење што 
дуже трају.  
Дани су нам брзо пролазили јер смо доста 
тога обилазили. Обишли смо Сан Марино, 

на који смо се једва попели, Падову, 
Верону, Болоњу, Венецију... Не могу да 
се сетим свих градова како треба, утисци 
су се помешали.Треба то све видети још 
једном. 
У слободном времену смо се мало губили, 
па тражили пут за назад. Сваку слободну 
прилику смо користили да једемо. Могу 
да потврдим да су им“пизза” и сладолед 
феноменални!  
Првог или другог дана, нисам сигуран, 
имали смо слободно поподне у неком 
тржном центру. Колико год времена 
имали, мислим да је девојкама то било 
мало. Очекивао сам да ће нека од њих да 
касни, али на крају је један дечак закаснио 
јер се мало изгубио.  
Било је још доста занимљивих догађаја, 
тзв.. анегдота.  

Постојала је могућност да 
се иде у додатну дискотеку 
последње вечери. Али 
половина нас није хтела да 
иде па смо вече провели 
на плажи. Једно одељење 
је понело звучнике па су 
пуштали музику.  
Неколико нас је одлучило 
да идемо да прошетамо дуж 
обале. Некако смо завршили 
на главном путу ка хотелу.  

Пошто се дуго нисам јавио мојима, тражио 
сам слободан Wi-Fi. Кад сам га нашао, 
неколико нас је село на тротоар. У том 
тренутку су се наши враћали из дискотеке. 
Неки нас нису ни приметили, а неки су нам 
се смејали. 
Кад смо кренули назад свратили смо до 
Трста, где су нас водили да видимо нулти 
репер, али су га заградили па смо се онда 
сликали са таблом. :) 
Колико год да сам био срећан што се 
враћам кући, опет ми се није одлазило 
из ове лепе земље... Било ми је мало 
дружења, провода, разледања, путовања.. 
Вероватно се већина тако осећала. 

 
 Немања Паунковић IV-2
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Дрветом и концем до победе!
Активностит

Завршено регионално такмичење 
ученичких компанија из Београда ДРВЕТОМ 
И КОНЦЕМ ДО ПОБЕДЕ! Београд, 18. 
март - Ученичка компанија „String and 
Wood” из Геодетске техничке школе 
по оцени стручног жирија освојила је 
прво место на Регионалном такмичењу 
ученичких компанија из Београда 
одржаном у петак у Меркатор центру. 
Ови средњошколци се у оквиру своје 
компаније баве израдом уметничких слика 
од дрвета и конца. Друго место припало 
је компанији „ВердЕцо” коју чине ученици 
Фармацеутско-физиотерапеутске школе 
који се баве производњом природних боја 
за сликање организацијом екскурзија 
на којима ђаци бораве у кућама ученика 
домаћина. Ученичка компанија „Зврк” 
из Саобраћајно-техничке школе освојила 
је треће место са еколошким играчкама 
израђеним од рестлова дрвета. Поред 
њих, на национално финале пласирале 
су се и ученичке компаније „Гров” и 
„Имаге-инатион-бокс”. „Имаге-инатион-
бокс” још једна екипа Геодетске техничке 
школе тај дан освојила је 5.место. Заједно 
са победницима остала три регионална 
такмичења (југозападна Србија, Војводина 
и југоисточна Србија), ови ученици ће 
се у Београду у мају борити за титулу 
националног победника и представника 
Србије на европском такмичењу најбољих 
ученичких компанија које ће бити одржано 
у јулу ове године у Швајцарској. ”Напорним 
радом и оригиналношћу компанија 
String and Wood дошла је до победе на 
Регионалном такмичењу. Ученици стално 
причају да градиво које учимо у школи не 
можемо применити у свакодневном животу. 
Ми смо желели да докажемо супротно! Од 
почетка оснивања команије једина жеља 
нам је била креирамо уникатан - уметнички 
производ уз помоћ теоријског знања 
које смо стекли у Геодетској техничкој 
школи и предузетничких вештина које смо 
развили уз помоћ програма Достигнућа 
младих. Желели смо да спојимо лепо и 

корисно, да будемо другачији. Ни сањали 
нисмо да ћемо победити. Осећај победе 
је диван. Даје нам мотивацију да на 
државном такмичењу будемо још бољи”, 
истакао је Александар Јовановић,ученик 
III-2 одељења, оснивач ученичке 
компаније “String and Wood”. „Након 
прошлогодишњег учешћа на такмичењу, 
ђаци су били изузетно мотивисани и 
желели су да се ове године представе 
са нечим јединственим. Искористили 
су знање стечено у школи, спојили га 
са креативним изражавањем, тражили 
спонзоре за набавку материјала, напорно 
радили и придобили подршку целе школе. 
Све су одрадили сами и доказали да 
је младим људима довољно дати само 
прилику да покажу своје способности јер 
знање и ентузијазам већ имају. Ове године 
Геодетску техничку школу представљало 
је 5 ученичких компанија,од којих су се 
две прасирале на државно такмичење. 
”Захваљујемо се свима којима су нам 
пружили подршку у раду”, изјавила 
је Маријана Милошевић, наставница и 
ментор победничке ученичке компаније. 
Такмичење је реализовала организација 
Достигнућа младих у Србији, уз сарадњу 
и финансијску подршку Министарства 
привреде, Societe Generale банке, 
компаније ТелеГроуп и Меркатор центра. 
Ученици који су „запослени” у овим 
компанијама током школске године 
стичу знања о тржишној економији 
и предузетништву кроз програме 
„Достигнућа младих” и своју компанију 
воде од оснивања до израде компанијског 
извештаја и затварања компаније. Програм 
Ученичка компанија део је пројекта 
„Година предузетништва 2016” који 
спроводи Влада Републике Србије.

Маријана Милошевић, проф.
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Такмичења „Пословни изазов“ 
покренута су са намером да подстакне 
средњошколце да употребе своје вештине 
како би повећали своје могућности 
при запошљавању и унапредили свој 
стваралачки и предузетнички дух. 
О такмичењу…
Пословни изазов (у трајању од 9х до 19х) 
окупља 100 средњошколаца из различитих 
школа који се деле у тимове од по 4-5 
ученика (не такмичи се школа против 
школе, већ тимови). Током одређеног 
временског периода (неколико сати) 
тимови осмишљавају бизнис план као 
одговор на Изазов који им поставља 
домаћин такмичења. Сваки тим има 
лаптоп и приступ интернету, као и бизнис 
волонтера из реалног бизнис света, који 
је ту да свом тиму помогне саветима, 
предлозима, искуством, али не и да ради 
уместо тима. На крају дана, тимови излазе 
пред стручни жири и држе презентације. 
Три првопласирана тима добијају награде и 
пласирају се на следеће нивое такмичења.

Школско такмичење одржано је у школи 
05.11.2015.године.
Организатори такмичења, уједно и жири 
тај дан били су:
Биља Ристовић (алумни Достигнућа младих 
у Србији)
Љиљана Јовановић (психолог Геодетске 
техничке школе)
Маријана Милошевић (проф. математике и 
рачунарства)
Нинослав Јурас (проф. стручних геодетских 
предмета)
Милош Стеванић (проф. стручних 
геодетских предмета)
Станислав Младеновић (ученик, 
прошлогодишњи победник)
Амтосфера на такмичењу била је на 
највишем могућем нивоу, сви такмичари 
су били одлични. Свако се трудио да да 
максимум од себе.Жири је једногласно 
донео одлуку. Имали су веома тежак 

задатак. Изабран је био нови тим 
Геодетске техничке школе који је 
представљао нашу школу на овогодишњем 
регионалном такмичењу које је било 
одржано у БЕОГРАДУ (16. децембар) – за 
ученике школа са територије Београда, 
Панчева и Шапца!!!

Представљали су нас ученици:
Лука Чугаљ IV-1
Урош Кузмановић IV-4
Немања Божовић IV-4
Станислав Младеновић IV-3 (директно 
пласиран)

Тог   дана освојили смо две награде: Урош 
Кузмановић 2.место и Лука Чугаљ 3.место. 
Урош и Лука су се пласирали на следећи 
ниво такмичења: ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ- 
Национално финале.

Национално финале такмичења Пословни 
изазов одржано је у Београду од 26-27. 
јануара и окупило 60 ученика из 43 средње 
школе у Србији који су се пласирали у 
финале на регионалним такмичењима 
организованим у Београду, Лесковцу, 
Новом Саду и Чачку.

Првог дана такмичења, финалистима је 
постављен „изазов” односно задатак који 
представља реалан пословни проблем. Наш 
Урош и Лука су се одлично снашли тај дан. 
Стекли су нове предузетничке вештине, 
развили нове начине размишљања и 
упознали доста нових пријатеља. Поред 
тога наш Урош Кузмановић освојио је 
5.место и тиме стекао право да 15,16. и 
17.априла представља своју школу и Србију 
на међународном такмичењу Пословни 
изазов Западног Балкана које ће ове године 
бити одржано у Загребу. Пожелимо Урошу 
лепе, успешне дане и да нам донесе лепе 
вести из Загреба!

Активностит
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“Дани европске културне баштине”
Активностит

Од 19.до 30. септембра 2015. 
Програм Савета Европе и Европске 
комисије, у Европи организује се већ 23, 
а у Србији 13 година. Разлог за успешност 
овог програма је препознавање значаја 
културног наслеђа, које представља 
корене из којих црпимо осећај идентитета 
и припадности, како једној ужој заједници, 
тако и широј, европској заједници, а 
кроз богатство разноликости настало 
вишевековним контактима, утицајима и 
разменама између народа и култура.
Као и сваке године, избором теме којом ће 
бити обележени Дани европске баштине, 
жеља је да се шира јавност подстакне на 
размишљање о 
вредности наслеђа 
и значају његовог 
очувања, али и 
да се покрене низ 
конкретних акција 
којима би се 
допринело његовој 
заштити.
Овогодишњи 
програми били 
су подељени  у 
три целине: 
индустријско 
и техничко 
наслеђе, стари и 
традиционални занати и програм отворених 
врата. 
Традиционално, отварана су и градска 
здања, историјске куће, легати и други 
простори који током године нису доступни 
за публику - где су се приређивали посебни 
програми који доприносе промоцији 
драгоценог наслеђа и указују на његов 
значај и потребу очувања. Међу њима 
су здање Народне скупштине Републике 
Србије, председника Републике Србије – 
Новог двора, Дворског комплекса, Владе 
Србије, Амбасаде Француске, Народне 
банке Србије, здања Града Београда – 
Старог двора, као и историјске куће – Дом 
Јеврема Грујића, Кућа породице Вељковић, 

Кућа краља Петра Првог Карађорђевића, 
Легат Милорада Павића, Легат Петра 
Лубарде, Легат композитора Јосипа 
Славенског. 
У оквиру манифестације Дани европске 
баштине, Геодетска техничка школа 
је приредила низ активности у којој су 
учествовали ученици школе, њихови 
наставници, основне школе које су 
показале интересовање за поједине 
догађаје и институције које су помогле у 
реализацији и учествовале у њима.Назив 
програма школе је  био „Геодезијом кроз 
историју“. 
Активности у школи су се одвијале 

од 19.09. до 
30.09.2015.
године, у трајању 
од једног сата, 
свакога дана, од 
12,00 до 13,00 
часова.
Почетак 
манифестације 
био је приказ рада 
наших ученика 
у дворишту 
школе, при чему 
су практично 
реализовали 
часове стручних 

предмета за други разред.
Након тога ученици наше школе и деца 
из основне школе „Марија Бурсаћ“ 
из Београда, које смо том приликом, 
угостили, присуствовали су предавању 
наших професора Нинослава Јураса, 
Сима  Јелисавца и Маријане Милошевић, 
о инструментима који се користе у послу 
геодетског техничара –геометра. Питања 
ученика основне школе о старости 
инструмената допринела су позитивној 
атмосфери, у којој су ученици домаћини 
упућивали своје млађе другове у тајне 
занимања.
О историјату развоја геодезије одржана је 
радионица у просторијама Музеја науке и 
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технике у Београду. Предавање је одржао 
професор Геодетске техничке школе 
Нинослав Јурас, а као стручни сарадник у 
радионици је учествовао професор Горан 
Стојковић.Ученици су поред поменутог 
предавања имали прилику да посете остале 
поставке у Музеју.
„Традиција и иновације у послу геометра“ 
је назив филма који су осмислили 
професори школе Оливера Лојаница, 
Нинослав Јурас и Јагода Петровић-Укај, 
а у коме учествују ученици наше школе 
свих разреда. Филм је осврт на историјат 
настанка занимања геометра, постанка и 
развоја школе и садашњи тренутак у овој 
професији. Пројекцији филма су поред 
ученика и наставника школе присуствовали 
и гости, ученици 
основне школе 
„Десанка 
Максимовић“ из 
Београда.
Низ едукативних 
активности 
употпунило је 
предавање о 
друштвеном 
утицају геометра 
на развој 
друштва, са 
акцентом на 
даљинској 
детекцији и 
фотограмертији. Предавачи су били Дарко 
Вучевић и Славиша Алексић, стручњаци 
из Републичког геодетског завода. Због 
великог интересовања наша сала била 
је препуна знатижељних очију током 
предавања, како наших ученика, тако и 
ученика из основне школе „Марија Бурсаћ“ 
из Београда. 
Поред овог стручног предавања, наши 
ученици могли су да се упознају са 
савременим инструментима произовђача 
Trimble, SenseFly и Laser Technology Inc који 
се користе у овој професији  а представили 
су нам их геодетски инжењери Војислав 
Јовановић и Иван Соскић из Ливоне. 
Посетиоци су имали прилике да се упознају 
са GNSS пријемницима, роботизованим 

тоталним станицама, беспилотним 
аерофотограметријским системима и 3D 
скенерима.
Компанија ВЕКОМ је своју стручност 
у послу речима и сликом дочарала 
присутнима последњег дана манифестације 
када је Лука Фуштић инжењер геодезије, 
ученицима основне школе “1300 
каплара“ и нашим ученицима причао 
о историјату развоја фирме Leica и 
њиховим производима. Представљени 
су нам ScanStation P40, интелегентна 
летећа платформа - ваздушни робот Aibot 
X6 v2 компаније Aibotix и прва светска 
интелигентна мулти станица МS60
Поменуте активности праћене су сталном 
изложбом геодетских инструмената који 

су се у професији 
геометра 
користили од 
самих почетака 
овог занимања у 
нашој држави, до 
данас.Спајањем 
традиционалних 
вредности и 
савремених 
достигнућа 
у оквиру ове 
делатности, 
млади су могли 
да се упознају 
са  значајем  

техничког наслеђа на даљи развој друштва.
Геодетска техничка школа је 
осмишљавањем и реализацијом  овог 
програма омогућила  својим ученицима 
да учешћем у  овој значајној европској 
манифестацији, допринесе развоју 
интересовања и мотивације за очување 
драгоценог наслеђа и одреди своју улогу у 
даљем напретку занимања.
Секретаријат  за привреду града Београда 
упутио је школи захвалност за учешће и 
сарадњу поводом манифестације. Додела 
захвалница одржана је у Скупштини града 
Београда.

Јагода Петровић, проф.
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Геолози без граница
Екипа ученика Геодетске техничке школе 
предвођена професором Милошем 
Радосављевићем и ученицима Милошем 
Арсенијевићем, Борисом Недељековићем 
и Денисом Спахићем упутила се у Лопаре, у 
Босну и Херцеговину.Волонтирање је трајало 
од 13.6-19.6.2016.

Ради се о једном хуманитарном пројекту 
АГЕС-а (Асоцијација геолога и еколога Србије) 
који је почео са радом у Босни и Србији након 
обилних киша и клизишта.
Задатак тог пројекта је да испитује земљиште 
које је погођено клизиштима и поплавама.
Захваљујући преданом раду експерата из 
Аустралије Јапана и Енглеске пројекат је 
успешно завршен у реону планине Мајевице и 
села Јабланице.
Треба поменути експерте који су водили 
пројекат, а то су Коyа Суто,Камран Ахмад и 
професор Милован Урошевић.
“Предано смо радили,уложили смо и знање 
које носимо из наше школе и често радили 
од раних јутарњих часова до послеподневних 
часова”., кажу вредни учесницу овог важног 
пројекта

Пројекат је врло значајан за ученике,,доста тога 
су могли да науче што ће им бити од 
користи у учењу И раду

Прилог су припремили: Денис Спахић, Милош 
Арсенијевић и Сека Поповић, III-3

Ништа без геометра
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Јако је само оно дрво које ветар бије

Ухватите ветар, окујте га, баците у ланце.
Урадите било шта, само да ми не туче 
образе.
И ти, ледена земљо, сигурно си врела, јер 
ми због тебе горе ова боса стопала.
Послушај, ти тмурни кишни дане, бол што 
виче из овог промрзлог грла!
Чујеш ли, ветре, колико ме боли то што 
сам сваке ноћи на улици?
На мојој гитари је само једна жица.Њоме 
свирам и тугу и радост и спокој.Такав је и 
мој живот, иста мелодија ветра, годинама 
уназад.
Провлачи ми се ветар између ногу, око 
главе, кроз руке и рукаве. Не дозвољава 
ми цигару да упалим, да се угрејем. 
Понекад застане испред мене, тако да могу 
да видим лице ветра,  има предивне браон 
очи.
Ветар ме је научио да крадем, да отимам.
Редовну школу нисам учио, али сам опет 
завршио породичну, уличну и кафанску.
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Породица ме је научила да волим; више 
породицу немам, али је љубав остала.
Кафана ме је научила да уживам, да 
поштујем старије.У кафани тугу помешам 
са вином и оставим је као талог јутарње 
кафе да оде низ судоперу, под млазом 
воде.
Остала је улица, остали смо ветар, бетон 
и ја.Mој дом је на промаји; са свих страна 
дува студен ветар. Саздан сам од крви, 
меса и челика.
Пролазе године; због ветра ћемо сви 
постати прашина.Ма колико још стајали, 
ма колико храбрости и снаге да носимо у 
себи, пашћемо, као стрелом прободени.
Ја нисам дрво, ја не стојим сам.
Ја морам да имам неког да ме држи, и да 
држим тог неког.
Природа ми није дала корење да се борим 
против ветра, већ само
ЈАКЕ РУКЕ. 
                                                                                                            

Станислав Младеновић, IV-3
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Дела непролазне лепоте и трајности настају из 
човековог страха од пролазности

 „Који је твој 
највећи страх?“
Трчим. Нећу стићи.
Касним.          
„Чега се плашиш? 
Реци!“
Одмахујем главом 
док се пробијам 
кроз гомилу.
Сударам се са 
с в и м а . О ш т р е 
псовке одзвањају 
ми у глави.
„ Шта је то што те 

прогони, шта изазива твој бес, шта те тера на 
лудости?Због чега не можеш да спаваш?“
Више не осећам ноге. Саплићем се, успевам 
да одржим равнотежу, настављам даље.Све 
боли, баш све.Не смем да погледам уназад.
Не смем да мислим да ли је одлука коју сам 
донела погрешна.
Поглед ми се мути, звуци су све удаљенији, 
осећам се слабо.Настављам даље.
Они не знају. Не знају колико је важно да 
стигнем на време.Живе своје једноставне 
животе и сваки дан им је исти.Њих не мучи оно 
што мене не оставља на миру.
„Кукавица си! Бежиш, уместо да се бориш.“
Дође ми да станем и викнем да то није истина, 
али немам снаге да се борим са својим 
демонима.
Све ме успорава.Људи ми не дају да прођем.То 
су они исти које покушавам да спасим.
„Зашто то радиш?Није ти стало до њих.Жалиш 
њихове бедне животе“.
Сузе ми се леде на образима.Не смем да 
станем.Не смем да их слушам.
„ Сви ће умрети. Све што је рођено, умреће.
Све има крај.Плашиш ли се своје смрти?“
Видим је.Светлост која сија јаче од свега што 
сам икад видела у животу.То је пламен који 
нико други не види.
Трчим све брже, морам да стигнем.Залећем се 
свом снагом и пробијам зид, улазим у центар 

пламена.
Све је сада тихо.Осврћем се око себе не бих 
ли видела оно што тражим, а тело више не 
осећам.Иза себе чујем кораке који не потичу од 
људског бића.Знама да сам на правом месту.
„ Ту си!Претпостављам да знаш шта се спрема“
Одлучно климам главом, плашим се да ме глас 
не изда.
„Онда знаш да не можеш зауставити оно што 
мора доћи.“
„Дала сам све“, проговарам.“ Више немам 
ништа.Ништа материјално.Ништа...осим овога.
Из торбе вадим гомилу папира и пружам му.
„Мислиш да ће те ово спасити? Не мислим да 
ће бити довољно.Желиш ли нешто?“
„Желим да ме свет запамти. Желим да будем 
важна“
„Свима“?
Спустим поглед.Наравно да је то немогуће.
Он и даље стрпљиво прелистава.Чита, као да 
не зна чега ту све има.
„Ово је фантастично!  На ОВО си потрошила 
свој живот?“
„Желела сам да свет учиним бољим местом...
Знам да није довољно“
„Ово ће се памтити дуго...годинама!Људи ће 
славити твоје име.Да ли је то оно што заиста 
желиш?
„По коју цену?“
Поглед ме је следио.Ваздух  ми је стајао у грлу, 
непомичан.Језа је силазила низ кичму.
„Уметнике славе тек после смрти, то знаш?“
Затворих очи, знала сам шта долази. Спремна 
сам.
Језиви смех је одзвањао око мене док ме је 
тама обавијала.
„Сада ћу коначно значити нешто некоме.
Нећу бити заборављена.            
                                                                            

   Милица Здравковић, III-2
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Дужину на цветној провинцији
Или мочвари у центру града
Обележи висинском тачношћу
Растојање од себе до живота Прецизна.
У границама дозвољеног одступања /
Ако направиш грубу грешку
Мораш да поновиш поступак.
Постави се испод центра Сунца
Доведи и у крајеве насмејаних дана.
Онда изађи у свемир, у звезде,
Завири  и у понеки сателит,
Одреди комбинацијом положај свих 
тачака.
Комбинацијом низова тачкица
И низова чаробних слова.
Затим визирај сва лична времена,
Начине и просторе које си у себе сместио.
Море ће померити сигнал.И ветар.
А и тачке се неће догледати
На неповољном терену.
Тада ћеш морати да створиш,
На измаку граница своје воље,
Снаге и бола, помоћни правац.
И да седнеш у неки влак.

Отворени или затворени.
Обиђеш цео свет.
И да долетиш у небо,
Измериш висине и разлике 
На крилима неког
Тригонометријског нивелмана.
Обострано
И поново помериш и премериш
Рубове бесконачности
И тачкасте облике
На крилима птица,
Које се шеткају 
По устаљеним координатама
Лепог парка великог Ракића
У неколико гируса.
Тангента је мала,
Небо је подлога
За израду пројекта,
Бескрај је у теби.

                                                                 
Бојана Граоња, 

професору Горану Стојковићу

Бескрај је у теби



Р е п е р Спортске стране

Ученици Геодетске техничке школе са Звездаре, 
28.1.2016. године, остварили су прво место на 
школском општинском такмичењу у рукомету на 
општини Звездара. Ученици Геодетске техничке 
школе, да би постали прваци Звездаре у овом 
школском спорту, морали су да прескоче три 
препреке које су стајале на путу до оствааривања 
циља. 
Утакмица 1. Геодетска- Фармацеутска 11:10
Ова утакмица је била замена за финале. Током 
целе утакмице Фармацеутска школа константно 
је одржавала предност од два гола разлике. Али 
током целе утакмице, чврста и организована 
одбрана Геодетске школе је успешно одолевала 
јаким нападима Фармацеутске школе. На десној 
страни у одличној сарадњи и комуникацији 
чврсту одбрану играли су Микић, Паповић и 
Јовановић док су на левој страни тандемски трио 
чинили Станковић-Костић-Бабовић. У првом 
полувремену треба похвалити и игру Матуша 
који је одиграо стриктну маркацију левог крила 
Фармацеутске школе.
Утакмица је до самог краја била неизвесна. Остало 
је још 45 секунди до краја и два гола предности за 
Фармацеутску школу.  Онда је бековски тандем 
Јовановић-Паповић-Костић преузео ствар у своје 
руке и организованим нападом проигран је 
Станковић на месту пивотмена који постиже гол. 
Остало је 30 секунди до краја и Фармацеутска 
школа је затражила тајм-аут. После квалитетног 
пресинга ученика Геодетске школе, Микић 
краде лопту и брзим проигравањем Станковића 
Геодетска школа поравнава резултат. У следећем 
нападу Фармацеутска школа промашује због 
доброг постављања Арсенијевића на голу. 

ЗВЕЗДАРСКИ РУКОМЕТНИ ПРВАЦИ!
Уследио је тајм-аут за Геодетску школу а остало 
је 20 секунди до краја игре. После организованог 
напада бековског триа, проигран је Станковић 
који доноси победу Геодетској школи у овој 
узбудљивој утакмици. 
 Утакмица 2. Геодетска-Техно-арт  12:11
У овој утамици уз мале промене на крилним 
позицијама Матуш, Цекић, Бабић, Геодетска 
школа побеђује при резултату 12:11. На овој 
утакмици као и на предходној, противници 
Геодетске школе су водили али одлична 
сарадња свих шест играча у пољу и добре 
одбране Арсенијевића, довеле су до брзог 
изједначења. У наставку игре, чврстом одбраном 
и контролисаним нападима Геодетска школа 
нашла се у финалу.
ФИНАЛЕ Геодетска школa-VII Гимназија 13:12  
 У финалној утакмици дошло је до промене 
и освежења у тиму уласком Величковског. За 
разлику од предходних утакмица, на овој, 
Геодетска школа је контролисала игру до 
полувремена и водила је са 5 голова предности. 
У нападу блистали су шутеви Јовановића са 
дистанце док је одбрана била чврста. Јаку и 
квалитетну одбрану са много фаулова чинили 
су Паповић-Јовановић-Станковић на челу са 
Костићем а посебан шмек одбрани давао је 
Микић. При крају VII гимназија појачала је 
ритам игре и успела да изједначи резултат на 
12:12, 2 минута пре краја. Утакмица је могла 
да се приведе раније крају у корист Геодетске 
школе али изгледну шансу са позиције левог 
крила промашује Бабић. Потом следи напад 
VII гимназије која је заустављена одбраном и 
добром поставком Арсенијевића. У следећем 
организованом нападу проигран је Станковић 
који ставља тачку на финале. 
Потребно је рећи и похвалити ученике да су 
одиграли три јако лепе и тешке утакмице. 
Ученици Геодетске техничке школе сазнали су 
да се не постаје Звездарски шампион тако лако, 
што им представља још веће задовољство. 
Сад је остало да на градском такмичењу 
будемо потпуно комплетни са ширег списка          
(Вучковићем I4, Савичевићем I4 и Бугарићем 
IV2) и да заједно са професорима физичког 
васпитања (Ристић-Радовић) заокружимо 
геодетску рукометну породицу 2016.     



Р е п е р Спортске/шаљиве стране

Општинско такмичење у рукомету за девојке
Геодетска техничка школа у женској 
конкуренцији, у свом ослабљеном 
саставу, на општинском такмичењу 
29.1.2016. године испала је у полуфиналу 
од Фармацеутске школе. Иначе, треба 
гледати у позитивном смеру и похвалити 
све ученице на показаном спортском 
духу и спортском васпитању. Додатно се 
похваљује тандемски трио Кончаревић-
Васић-Покрајац, који је уз помоћ осталих 
ученица, носио највеће оптереће саме 
утакмице. Ученице које чине млађи део 
екипе похваљују се за уложено залагање 
и труд у игри.

Веселе приче са часа
Разредна једног одељења трећака хтела је 
да се похвали  славним ђацима Геодетске 
школе и сетила се певача Саше Васића.У 
њеној верзији Васић је постао Матић.

У  читалачкој верзији једног Алексе  
Станковићева Коштана постала је Кошчана.

На часу геодезије професорка пита 
Милоша колико је људи потребно за 
аерофотограметријско снимање.
„Двоје, један да вози авион, а други да даје 
сигнале“, одговори Милош.

На питање професорке српског ком роду и 
врсти припада Коштана, Денис  одговара да 
се ради о ромско- епској поезији.Изгледа да 
се ради о новооткривеној врсти из сектора 
ђачки изуми.

-На часу физике
„Професорка, можемо ли да пробамо да 
одговарамо?“
„ Није физика кајмак на пијаци, па 
да га пробате“, одговори професорка 
добродушно.

Професорка диктира лекцију, ученик 
добацује:
„Професорка, пишите на табли, ипак сте за 
то плаћени“
Од  тада професорка редовно пита шта 
треба да ради и информише се да ли је и за 
то плаћена.

Догађај са екскурзије
Разредна: „ Пијан си?!
Ученик:“ Нисам“
Разредна: „ Пијан си!“
Ученик: „ Нисам“
Разредна: „Добро, сместа да си се јавио 
мами!“
Ученик:“ Пијан сам“, рече, немајући куд.

Ученички просек оцена из предмета 
геодетски планови:
„Имам три кеца из планова, на следећем 
часу ћу добити 4, закључиће ми 5.

Шале су се сетили Лука, Алекса и Марија,  
III-3
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