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                                                Fotografije: Darren Glozik 5-2, Dejan Cicka 5-2 

Intervju sa učenicom Anom Đuriš 

 

U kojoj vannastavnoj aktivnosti najviše uživaš? 

Mislim da stvarno ne mogu da odlučim, jer stvarno u svakoj vannastavnoj aktivnosti uživam 

maksimalno. Na primer, najduže se bavim muzikom, jer od 2. razreda idem u muzičku školu, 

a  ove godine sam se takođe pridružila i dramskoj sekciji,  tako da je stvarno teško odabrati. 

Kako uspevaš da uskladiš obaveze u školi sa svojim hobijima? 

Do sada mi nije bilo jako teško ali otkako sam krenula u 8. razred postalo je dosta teže, 

prvenstveno zbog toga što imamo dosta više da učimo, a od ovog polugodišta imamo i 

pripreme za završni ispit tako da je dosta teže sve uklopiti i postići. Ali mislim da sve može 

da se postigne uz dobru volju i organizaciju. 

Ispričaj nam neku anegdotu (zanimljivost) sa nekog svog nastupa ili putovanja sa 

folklorom/horom. 

Svako putovanje ili čak i svaka proba nosi neku novu anegdotu ili zanimljivu uspomenu, ali 

sada mi je prva na pamet  pala jedna kada smo išli u Slovačku pre skoro 2godine. Dakle, bili 

smo u Slovačkoj i trebali smo da imamo nastup na poljani sa binom,trebalo je polako da 

naštimamo instrumente i da sve pripremimo za generalnu probu. Ja sam raspakivala flautu 

kada je do mene došao moj tata (on je takođe u orkestru i svira kontrabas) koji mi je doneo 

slovački specijalitet koji oni zovu „Korbáčiky“  i rekao da pojedem odmah da se ne istope jer 

je bilo leto. On je zatim otišao a posle par minuta su nas pozvali na probu, ja nisam imala gde 

da stavim korbačike pa sam ih samo stavila u futrolu od kontrabasa. Nakon probe  sam 

zaboravila da sam to tamo  stavila i niko nije ni primetio sve dok posle 3-4 meseca kada smo 

ponovo imali probu. Nastavnik  Tomaš je otvorio futrolu kontrabasa i video neku kesicu punu 

nečeg zelenog , budjavog  što je jako smrdelo. Kada nam je to ispričao na probi, niko nije 

imao pojma šta bi to moglo da bude sve dok se ja nisam setila da sam ja bila ta koja je 

ostavila korbačike u futroli od kontrabasa…Ništa ne bi bilo tako strašno da posle toga 

kontrabas nije smrdeo nepodnošljivo narednih 6 meseci i nastavnik ga je jedva svirao. Ako 

ništa drugo imamo jednu smešnu uspomenu koje se svi iz orkestra rado prisećamo. 

Koji su ti planovi za dalje školovanje? 

-Planiram da upišem nešto u vezi sa jezicima, jer jako volim da učim jezike pa bi to bio neki 

moj plan ukratko. Kada sam to rekla još nekim ljudima koji su me pitali , čak i moji prijatelji 

bili su iznenadjeni  kako to da ne idem u muzičku s obzirom da skoro sve aktivnosti kojima se 

bavim imaju veze sa muzikom. Moj odgovor je vrlo jednostavan, prosto u Srbiji nema posla 

za muzičare i jako je teško naći posao, zato sam se odlučila za jezike. Ali naravno da ću 

svakako nastaviti da sviram u orkestru i pevati svaki put kad mi se ukaže prilika. 

 

 



 

Sudoku 

 

 

Судоку (јап. 数独, sūdoku) логичка је загонетка у облику квадратне решетке. Решетка је 

обично формата 9×9, начињена од подрешетки 3×3 поља („региони“). На почетку је уписано 
неколико бројева у неколико поља. Циљ је да се решетка испуни бројевима од 1 до 9 у 
свим пољима. Свака колона, сваки ред и сваки потквадрат (регион) мора садржати све 
бројеве од 1 до 9 који се не смеју понављати. Решавање судокуа (испуњавање решетке) 
захтева само стрпљење и скромне логичке способности, мада неке загонетке могу бити 
прилично тешке. 

Судоку настао у Јапану 1986, затим 2005. постаје популаран у Уједињеном Краљевству, а 
потом и у међународним оквирима постаје игра са најбржим растом популарности. Постоји 
математичка теорија ове игре заснована на теорији комбинаторике и теорије графова. 

                                    

                                                                                                 Из Википедије 
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