
Ево како су ученици образлагали садржај својих плаката: 

Група која је израдила плакат под називом „Одзвонило је!“: 

-Наш плакат садржи критику односа ове земље према школи и образовању. 

-Он представља побуну младих против понашања одраслих  (јер док се власт и професори 

свађају, ученици губе). 

-Школа је постала бучно место и нико никог не чује. 

-Као да смо сви у неким ланцима. Сви говоре о неким слободама, а у ствари све је то превара. 

-Звона звоне и опомињу, али их нико не чује. 

-А док је у школи расуло млади се окрећу новим „узорима“. 

-Узори више нису паметни људи који су нешто створили, већ  старлете, лоши момци.. 

-Сви желе да буду познати и богати на лак начин. 

-Царује глупост, неукус, бестидност... 

-Млади су зато на великом тесту. 

-Треба да кажу НЕ! 

-Треба да кажу СТОП! А ми смо то показали овим плакатом. 

 

Друга група је на свом плакату „конструисала“ песму „Вредности“ и овако објаснила њен садржај: 

-Наша песма „из шешира“ говори о времену у којем живимо. 

-Ништа нисмо измислиле, само смо скупиле натписе из медија. 

-Ово је време лажних обећања. 

-Ово је време обмана и завођења (у којем се ствара утисак да је све дозвољено). 

-Сви говоре да је могуће остварити снове, али све то има своје друго лице. 

-Сви говоре да је човек вредан и да је његово мишљење важно, а нико га не пита за мишљење. 

-Све се претворило у интерес и човечност више није важна. 

-Ово је време лицемерја (једно се мисли, друго се говори, а треће ради). 

-Цело друштво је под неким притиском и нико не ради оно што жели већ оно што мора. 

-Али ми желимо да човек схвати колико вреди и да се бори за ту вредност. 

 

 

Трећа група је својим плакатом изразила побуну: 

-Наш плакат је реакција или побуна против примитивизма, лажи и незнања. 



-Свуда, где год погледамо видљива је нека манипулација: и у политици и у спорту, у забави у 

јавном животу... 

-Град треба да буде средиште културе, али уместо тога он је постао опасно место. 

-Ми се бунимо против насиља и простаклука. 

-Насиље и простаклук можемо видети свуда: у вестима, у филмовима, у музици, на улицама, па 

чак и у скупштини! 

-Они најнеписменији су најбучнији. 

-Све се претворило у робу и све је на продају: и спорт и знање и лепота и љубав... 

-Фејсбук је постао замена за пријатеље, а новац замена за срећу. 

-Људи су престали да верују једни другима, али зато верују у све лажи које им се нуде кроз 

медије. 

-Све то показује колико смо постали глупи. 

-Треба нам образовање! 

 


