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„АДРЕНАЛИН 019” - први у Будви

„ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ САЈАМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВЈЕЖБУ”

Јучерашњи „Блиц”, најчитанији 
дневни лист у Србији, обрадовао нас 
је текстом „Увежбали висок профит” 
– причом о Катарини, Ирени и Марији, 
виртуелним предузећима у нашој 
школи и великом успеху ВПД „Адре
налин 019” на Међународном сајму у 
Будви, марта месеца. Уз захвалност 
новинару Ивану Поповићу, пожелели 
бисмо да се овакве и још лепше приче 
што чешће нађу у вестима, а посебно 
– да долазе из наше школе.

(Фејсбук: Техничка школа  
Књажевац (званична страна),  

05. април) 

О нашим виртуелним предузећима, такмичењу у Будви и о  
постигнутим резултатима говоре нам учеснице Сајма

У Техничкој школи у Књажевцу 
огледна одељења комерцијалиста на 
почетку треће године образују два 
виртуелна предузећа, у оквиру једног 
одељења. Та предузећа функционишу 
на принципу стварног пословања. 
Ученици обављају све послове једног 
предузећа, почевши од набавке робе, 
преко њеног складиштења, продаје 
те исте робе и наравно књижења свих 
насталих промена. Циљ ових пре
дузећа је да ученици стекну увид у 
стварно пословање и науче да прак
тично примене своја знања.

Ученици одељења комерцијалиста, 
сада четвртог разреда, запослени су 
у два предузећа: „Адреналин 019” и 
„PlayTheGame”. Оба предузећа се 
баве продајом спортске опреме, с тим 
што је предузеће „Адреналин 019” 
специјализовано за продају опреме 
за екстремне спортове. 

Недавно, тачније 12. и 13. марта 
ове године, предузеће „Адреналин 
019” је учествовало на једном међу
народном сајму који је одржан у Бу дви 

и који је окупио учеснике из 78 вир
туелних предузећа из пет зе маља 
региона. И сама чињеница што смо 
одабрани да будемо једна од осам 
школа које ће представљати нашу 
земљу у иностранству, представљала 
је велики успех за нас. 

Ово такмичење виртуелних пре
дузећа је осмишљено у виду сајма на 
коме су се предузећа различитих 
земаља региона представила на сво
јим штандовима. Представила своје 
производе, услуге, делила свој ма
теријал и пословала са физичким, али 
и са правним лицима. 

Жири се састојао од пет чланова, 
а њихов задатак био је да оцене по
словање предузећа и доделе награде 
у четири категорије. Наше предузеће, 
„Адреналин 019”, забележило је изу
зетан успех, освојивши прво место у 
категорији најбоље промоције про
извода. Најбољи пропагандни ма
теријал, особе које су производе 
пред ставиле на прави начин и на
ступање са једним примећеним ен

тузијазмом јесте оно што је освојило 
жири и донело Техничкој школи 
значајан сертификат као потврду 
успеха и једну вредну награду у виду 
ласерског штампача.

Посебно нам је драго што наш 
успех није остао незапажен у нашој 
земљи, већ је чланак о успеху наше 
школе био објављен и у „Блицу”, 
најтиражнијим новинама у Србији. 
Овим поводом, министар просвете 
Жарко Обрадовић упутио је писмо 
нашој школи, у коме нам је честитао  
на овом великом успеху, као и нашој 
школи и наставницима, у жељи да се 
и друге школе воде нашим примером 
и развију овакве и сличне идеје и 
иницијативе.

 Запосленe у предузећу „Адреналин 
019” и учеснице „Сајма”:

1. Катарина Првуловић, менаџер 
рачуноводства

2. Марија Веселиновић, менаџер 
промоције

3. Ирена Тошић, маркетинг мена
џер
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***
„Интернационални сајам пре ду

зећа за вјежбу” у Будви окупио је 78 
виртуелних предузећа из пет земаља 
региона – Босне и Херцеговине, Ал
баније, Бугарске, Србије и Црне Горе. 
Нашој школи припала је изузетна 
част да, уз још седам предузећа из 
Београда, Ниша, Чачка, Ужица, Куле, 
Лесковца и Сомбора, представља 
нашу земљу. Вреди истаћи да у Ср
бији, у оквиру огледних занимања 
економске струке, послује преко 200 
виртуелних фирми. Највећи број 
предузећа постоји у чисто економским 
школама, које имају по неколико 
економских одељења, док наша шко
ла у свакој генерацији има само по 
једно одељење са 24 ученика коме р
цијалиста, па је и само учешће на 
овом Сајму пред стављало при знање 
и успех за нас.

Наша екипа  ученице Ирена То
шић, Катарина Првуловић и Ма рија 
Веселиновић, са својим професором 
Мирославом Станчићем, веома ус пе
шно је промовисала не само своју 
фирму, која се бави про дајом опреме 
за екстремне спортове, већ је бројним 
посетиоцима Сајма, својим другови
ма, представницима образовних ин 
ституци ја и школа из региона, на 
најбољи могући начин представила 
све ле поте и туристичке потенцијале 
на  шег града, општине и туристичког 
центра на Старој планини.

Конкурс “Креативна школа”, који 
сваке године, у сарадњи са Мај
крософтом,  расписује Завод за 
уна  пређивање образовања и ва спи
тања, врло је значајан за афирмацију 
рада наставника. Његов циљ је да 
промовише примере добре настав
не праксе, подстиче сарадњу и 
тим  ски рад у школама и развија 
један посебан вид стручног уса
вршавања путем размене искустава 
засноване на примени модерне ра
чунарске технологије.

Критеријуми конкурса мењају 
се сваке године. У почетку се инси
стирало на примени савремених 
информационих технологија, затим 
на мултимедијалној настави, а онда 
на коришћењу метода активне на
ставе. Тема прошлогодишњег кон
курса била је подршка вршња чком 
учењу, а ове, 2012. године, покуша
ли смо да својим радовима развијемо 
критичко мишљење код ученика.

Учешће наших наставника на 
“Креативној школи”, почевши од 
2007. године, било је веома успе шно, 
па с правом можемо рећи да је Те
хничка школа постала креативна 
школа или, тачније, школа креатив
них наставника. Наших двадесет 
тимских радова, урађених са пуно 
ентузијазма и жеље да се унапреди 
квалитет наставе и ученицима омо
гући лакше и ефикасније учење, 
налазе се у свима доступној Бази 
знања –електронској библиотеци 
примера добре наставне праксе. 
Осим пет радова из математике, до 
2011. године у Базу су ушла  и чети
ри рада из економских предмета, 
четири рада из грађевинских кон
струкција, три рада из машинства 
и по један рад из српског језика, 
енглеског језика, организације про
изводње и грађанског васпитања. 

Још увек нисмо имали награђене 
радове, али свакако смо једна од 

школа из које највећи број наставни
ка учествује и шаље квалитетне 
огле  дне часове. Потврда за то су  ди
пломе  за освојено I место на Кон
курсу, које је школа добила 2007. и 
2009. године, као једна од школа са 
највише (оба пута по шест) радова 
изабраних за Базу знања.

Овогодишњи конкурс,  по први 
пут, предвидео је четири категерије 
радова ниже и више разреде осно
вних школа, гимназије и средње 
стру  чне, односно уметничке школе.  
До 15. марта пристигло је 229 радова 
и то 62 рада од I до IV разреда, 75 
радова од V до VIII разреда, свега 20 
радова из гимназија, а из средњих 
стручних  и уметничких школа послат 
је 71рад. Међу њима се нашло и седам 
наших радова – „Иво Андрић, О 
причи и причању“ (српски језик и 
књижевност), „Значајне тачке троу
гла“ (математика), „Прозори“ (грађе
винарство),  „Ка новом производу“ 
и „Пословно писмо на више начина“ 
(економија), „Како ради програм“ и 
„Ослонци вратила и осовина“ (ма
шинство). И ове године је припрему 
радова красила добра и несебична 
сарадња наставника, а  тре ба по
хвалити колегиницу Златица Геров, 
која је учествовала у изради три рада.

После објављивања резултата 
кон курса, били смо презадовољни. 
У „Базу знања“ увршћено је 146 ра
дова, од тог 49 из средњих стручних 
школа. Иако нико од нас нема поје
диначну награду, као школа смо били, 
до сада, најуспешнији – свих седам 
радова изабрано је у Базу знања! Још 
увек не знамо из којих су школа ра
дови у Бази и да ли је из неке изабра
но више радова, али би још једна 
диплома за освојено I место свакако 
била права награда за наше креати вне 
наставнике!

Љиљана Жикић,  
проф. математике

УСПЕХ КРЕАТИВНИХ НАСТАВНИКА
- највише радова у Бази знања
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Нови пехари за 
наше ауто-лимаре

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ЧЕТВРТО МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЕКОНОМСКИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

такмичења

Сваки труд се исплати, па тако и 
овај. Наши ученици Дарко Весе ли
новић и Милан Јовановић, ученици 
одељења III6, донели су лепе вести 
и пехаре из Смедеревске Паланке, 
живописног града у којем је одржано 
Обласно такмичење машинских шко
ла. Такмичећи се у категорији ауто
лимара, Милан је освојио прво место, 
а Дарко друго. Дакле, дупла победа 
нашег двојца! Подсетимо, и прошле 
године ученик наше школе освојио 
је прво место на Обласном такмичењу.

Убрзо је уследило и Републичко 
такмичење машинских школа, које 
је одржано у Политехничкој школи 
у Крагујевцу, 11. и 12. маја ове годи
не. На такмичењу је учествовало 98 
ученика из 39 школа Србије. У јакој 
конкуренцији, у надметању са вр
шњацима из целе земље, наши так
мичари изборили су запажене резул
тате. Дарко је овог пута заузео једа
наесто место, док је Милан био се
дамнаести.

Захвалићемо се и професорима 
који су ученике водили на такмичење 
и пренели им део свог знања и иску
ства: то су Саша Милосављевић и 
Милован Јеленковић. 

И овим успесима потврђено је и 
на најлепши начин промовисано име 
наше Техничке школе. Дарко и Милан 
су нам још једном показали да је 
знање богатство и да се сваки рад 
исплати.

Ивана Марковић, III6

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

Овогодишња Oпштинска смотра рецитатора „Песниче народа мог” 
одржана је 4. априла у Друштвеном клубу Дома културе. На смотри су 
учествовали ученици свих кња же вачких школа, подељени у три групе, 
а по троје најбољих из сваке групе стеклo je право да се такмичи на 
Oкружном такмичењу.

Нашу школу су на Oпштинском такмичењу представљали ученици 
Ирена Тошић, IV2 и Иван Јеремић, I4. Ирена се представила песмом „Мени 
се сања” Мире Алечковић, а Иван песмом „Мизера” Милоша Црњанског. 
Обоје су се пласирали и учествовали на Oкружном такмичењу, одржаном 
25. априла у нашем граду, у Дому културе, а такмичили су се са учени
цима из Зајечара и Бољевца. 

Драгана Цвејић Вукић, проф. српског језика

На Oпштинском такмичењу из српског језика, одржаном 4. марта у 
Књажевачкој гимназији, ученик Иван Јеремић, I4 освојио је прво место и 
пласирао се на Oкружно такмичење.

На Oкружном такмичењу, одржаном 1. априла у Сокобањи, Иван је 
освојио треће место, а само неколико поена делило га је од одласка на 
Pепубличко такмичење.

Драгана Цвејић Вукић, проф. српског језика

бројем економских одељења. Сама 
школа домаћин има 1200 ученика и 
42 оде љења. Успех је тим пре већи 

Републичко такмичење из мате
матике одржано је 4. и 5. маја у Еко
номскотрговинској школи у Шапцу. 

Свака школа имала је могућност 
да пријави екипу од четири ученика, 
са по једним учеником из сваког ра
зреда. Ми смо једна од ретких школа 
које нису имале екипу, с обзиром на 
то да смо школа са малим бројем 
економских одељења, али смо се 
та кмичили појединачно у конку ре
нцији другог разреда. 

Наша ученица Ивана Миливоје
вић, II2 освојила је четврто место, 
такмичивши се међу 36 најбољих 
математичара другог разреда економ
ских школа Србије.

Ово је велики успех наше учени
це и школе, посебно због тога што 
на овом такмичењу учествују угла
вном ученици из великих школа, 
шко ла са дугом традицијом и великим 

јер је Ивана иза себе оставила уче
нике из Прве београдске економске 
школе, школа из Сомбора, Ваљева...

Ивана је, иначе, свестрана и по 
дједнако добро решава школске за
да тке из свих области који се пред 
њу поставе. Добра је другарица, увек 
спремна да помогне својим другови
ма и другарицама.

Тања Игњатовић,  
проф. математике
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23. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И  
ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Такмичење је одржано је у Ваљеву 
28. и 29. априла у Техничкој школи 
Ваљево. На овом такмичењу пред
стављало нас је троје ученика: 

 Бранко Тривунчевић, IV1, који 
се такмичио из предмета организација 
грађења и заузео 8. место;

који је остварио пласман на Репу
бличко такмичење, из оправданих 
разлога није путовао у Ваљево. 

Такмичаре су на путу пратили 
њихови професори стручних пре
дмета: Лидија Јевтић Вушковић, 
Љубинко Павловић и Милан Вукић, 
заједно са директорком школе 
Љиљаном Жикић.

На такмичењу су учествовали 
ученици из 25 школа из свих делова 
Србије – из Београда, Новог Сада, 
Суботице, Чачка, Ужица, Ниша, 
Краљева, Ваљева... Из сваког пре
дмета такмичило се око двадесетпе
торо ученика. Веома смо задовољни 
резултатима, с обзиром на то да је и 
учествовање на Републичком такми
чењу велики успех за наше ученике, 
имајући у виду да смо мала школа са 
малим бројем одељења грађевинског 
смера. Боравак у Ваљеву био је при
јатан, а школа домаћин на нас је 
оста вила изузетно леп утисак.

Техничка школа Ваљево недавно 
је реновирана и једна је од најмо

медијатеку, базен, летњу учионицу, 
клуб за ученике и клуб за наставни
ке. У њој се школује велики број 
ученика за бројна занимања, у окви
ру пет подрућја рада. Оно што је на 
нас оставило посебан утисак јесте 

то што су ученици ове шко ле већи 
део унутрашњег реновирања извели 
сами са својим професорима. За
нимљиво је да су и све послове око 
ископа базена обавили сами. Школа 
има ученичку задругу преко које уче
ници са својим професорима обављају 
различите послове, попут кречења 
фасада, унутрашњих гипсаних радо
ва и сл. и на овај начин зарађују џе
парац. 

Поред веома доброг пласмана, 
доброг дружења и лепих утисака, из 
Ваљева смо понели и поруку да уз 
мало воље и труда, иако смо то већ и 
до сада чинили, можемо још много 
тога учинити на уређењу свог школ
ског простора, чиме ће нам боравак 
у школи бити лепши и пријатнији!

Милан Вукић, 
 проф. грађевинске групе предмета

 Милена Ивановић, III1, такми
чила се из статике и пласирала на I5. 
место.

Ученик Никола Миленовић, II1, 

дернијих и најуређенијих школа у 
Србији. Поред великог броја учио
ница, школа садржи амфитеатар 
ка пацитета преко стотину места, 

 Душан Добрић, III1, такмичио се 
из примене рачунара у грађевинарству 
и освојио 13. место и 

такмичења
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„Енглези” и „историчари” у Бору на смотри 
Регионалног центра за таленте

И ове школске године ученици наше школе такмичили су се на смотри Регионалног центра за таленте у Бору, 
и то из енглеског језика и историје. Учешће на једном 
оваквом такмичењу подразумева израду истраживач
ког рада на одабрану тему из свог предмета, у чијој 
припреми ученици прикупљају разнолики материјал 
за израду самог рада и сакупљене податке обрађују и 
анализирају по принципима научноистраживачког 
рада какав се, рецимо, примењује на факултетима и 
високошколским установама. Током зиме и пролећа 
ове године, ученици су прикупљали литературу, и уз 
консултацију са својим професорима – менторима, 
полагано приводили резултате истраживања крају у 
облику завршних радова које су штампали и предали 
Центру у Бору, обима до дванаест куцаних страна са 
илустрацијама. Паралелно са израдом радова, учени
ци су радили и на решавању тестова из енглеског језика 
и историје, што спада у припрему за израду тзв. теста 
знања, који представља други део овог такмичења. На 
смотри талената у Бору која је одржан у суботу, 5. маја 
ове године, ученици су били успешни у усменој обра
ди радова пред стручном комисијом из сваког пре дмета, 
али их је од пласмана на републичку смотру делило 
још неколико освојених поена на тестовима знања из 
енглеског језика, односно историје. 

Ево и кратких извода из самих радова, где можемо видети којим су се темама бавили наши истраживачи:

Историја Енглески језик
Живот и дело Алексе Аце 
Станојевића 
Аутор: Иван Јеремић, I4  
(Ментор: Оливер Радисављевић, 
профeсор историје)

Russian history between two world 
wars (Историја Русије између два 
светска рата) 
Аутор: Катарина Живковић, I4 
(Ментор: Анкица Тошковић, проф. 
енглеског језика)

Алекса Аца Станојевић једна је 
од, историјски и политички, нај зна
чајнијих личности књажевачког краја. 
Био је један од оснивача Народне 
радикалне странке и један од њених 
првака, а после смрти Николе Пашића 
и њен председник. Својим полити
чким деловањем залагао се да грађани 
Књажевца имају што квалитетније 

У овом истраживачком раду го
вори се о руској историји између два 
светска рата. Током Првог светског 
рата, царска Русија је доживела глад 
и општи економски колапс. Демора

услове за живот. Имао је велику уло
гу у преузимању власти у Кња жевцу 
1883. Био је један од иницијато ра и 
вођа Тимочке буне. Као једна од нај
истакнутијих личности свог времена, 
није довољно заступљен у ср п ској 
историографији. Много Кња жевчана 
зна за његову кућу, али не зна много 
о њему. Циљ овог рада је да прикаже 
и истражи најзначајније делове ње
говог живота и рада (онолико колико 
то допушта доступна литература) и 
да скрене пажњу на то колико се мало 
о Алекси Станојевићу зна. У истра
живачком раду ослањао сам се на 
обраду прикупљене литературе. Рад 
приказује резултате оба вљеног истра
живања, а то су: Алекса Аца Ста
нојевић и његова улога у Тимочкој 
буни и последице Тимочке буне, 
улога Аце Станојевића у пре узимању 
власти у Књажевцу, и приказ дела 
његовог приватног живота. 
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Judaism: The Jewish Kabbalah 
(Јудаизам: јеврејска кабала) 
Аутор: Ивана Јовановић, II4 
(Ментор: Младен Милошевић, 
проф. енглеског језика)

Modern Japanese Society 
(Модерно јапанско друштво) 
Аутор: Јована Андоновска, III1 
(Ментор: Младен Милошевић, 
проф. енглеског језика)

лисана руска војска претпрела је 
ве лике неуспехе, а многи војници су 
напустили фронт. Упркос неза до
вољству монархије, рат се ипак на
ставио. Цар Николај II је абдицирао 
у марту 1917. године, након немира 
у Петрограду. Током грађанског рата 
(19171921) бољшевици су се окре
нули комунизму који је довео до 
распада земљопоседничких имања 
и присилног одузимања пољо при
вредних производа. Неуспеле војне 
офанзиве су у лето 1917. године до
веле војнике у главни град како би се 
успоставио мир. Током овог времена 
подршка за бољшевичке партије је 
била у порасту и један од њених 
водећих личности, Лав Троцки, иза
бран је за председника Петроградског 
савета. 

Метода која је коришћена је истра
живачки рад. У проналажењу исто
ријске грађе копишћени су уџбе ници 
из историје и интернет.

Овај рад бави се истраживањем 
културолошких, друштвених и со
циолошких особености једне нама 
стране и далеке земље – Јапана. 
Имајући у виду да се култура већине 
источноазијских земаља у многим 
аспектима разликује од култура зе
маља тзв. западне цивилизације, осећа 
се растућа потреба за детаљним истра
живањем, која би западноевропском 

Овај истраживачки рад се бави 
покушајем да се проучи филозофија 
једне вере – jудаизма, њен пут и сврха 
њеног постојања. Залазећи дубље у 
истраживање, покушали смо да дамо 
одговоре на нека основна људска 
питања, као што су: ко смо ми у 
ствари, одакле долазимо, зашто по
стојимо, а све то проучавајући фи
лозофију кабале. Та филозофија је 
кроз религију покушала да пружи 
одговоре на ова питања, помажући 
нам да схватимо живот на неки нов 
начин, па чак и пружала могућност 
да своје животе доведемо до савр
шенства.

Младен Милошевић,  
проф. енглеског језика

човеку приближила особености, на
чин живота, или поимање стварности 
јапанског човека кроз историју, али 
што је још важније, и данас. Како би 
се стекао детаљнији увид у јапанско 
савремено друштво, у раду ћу се 
бавити детаљном анализом структу
ре друштва и становништва, карак
теристикама најва жнијих културо
лошких одлика Ја пана, језиком, 
уметношћу, традицијом али и савре
меним технолошким напретком, 
архитектуром и другим релевантним 
чињеницама које чине ја панско 
друштво јединственим и аутенти
чним.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Наша школа била је домаћин ово
годишњег Oкружног такмичења из 
страних језика, одржаног 17. марта.

Такмичили су се ученици из За
јечара (Гимназија и ЕТШ), Сокобање, 
Бољевца и Књажевца (Књажевачка 
гимназија и Техничка школа). Уз до
бро дружење, свако од њих дао је све 
од себе да покаже своје знање из 
енглеског, немачког и француског 
језика. Није било пласмана на Репу
бличко такмичење, али се, ипак,  
на дамо се да смо били добри домаћи
ни и да су гости из Књажевца и наше 
школе отишли са лепим утисцима!
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ИСКОРИСТИО ШАНСУ ДА ИСКАЖЕ СВОЈЕ ТАЛЕНТЕ
Разговору са Иваном Јеремићем, I4

• Како си се определило да после 
основне школе упишеш смер ту
ристички техничар у Техничкој 
школи и да ли су испуњена твоја 
очекивања?
Чуо сам доста позитивних комен

тара о Техничкој школи још пре 
упи са. Комплетну слику добио сам 
после присустовања презентацији о 
различитим смеровима и занимањи
ма, а додатне информације о пред
метима који се изучавају и фонду 
часова добио сам и на интернет сајту 
школе. За смер туристички техничар 
определио сам се зато што ме 
интересују друштвене науке које се 
највише изучавају на овом смеру. 
Сада, на крају школске године могу 
да кажем да сам веома задовољан и 
да су моја очекивања у потпуности 
испуњена.

• Да ли је тешко забележити све 
петице у дневнику?
Још у основној школи стекао сам 

радну навику тако да ми није по
требно много времена да савладам 
школско градиво. Још лакше ми је 
зато што сам се одабиром смера ту
ристички техничар усмерио на пред
мете који ме интересују и које лако 
учим, а то су пре свих историја и 
географија.

•  Да ли волиш да учествујеш на 
школским такмичењима?
Да, јер такмичења видим као начин 

да тестирам своје знање. Ове године 
сам учествовао на такмичењу из 
српског језика, на коме сам био први 
на општинском и трећи на окружном 
нивоу. Опробао сам се и као рецита
тор на општинској и регионалној 
смотри рецитатора, а учествовао сам 
и на Регионалној смотри талената у 
Бору. За ту прилику писао сам истра
живачки рад о једној од нај зна чајнијих 
личности из Књажевца, Алекси Аци 
Станојевићу.

• Колико времена ти остаје за ван
наставне активности? 
Захваљујући професорима у нашој 

школи, постоји доста ваннаставних 
активности и свако има шансу да 
искаже своје таленте. Имам довољно 
времена и зато сам ове године уче
ствовао у различитим манифестаци
ја ма које је школа организовала ра
зличитим поводима. Најпре је то био 
Европски дан језика, који је обележен 
казивањем поезије на свим језицима 
који се уче у школи. Ове године први 
пут сам се опробао у беседништву. 
Затим је дошао Дан Светог Саве, који 
смо обележили Светосавском ака
демијом. Учествовао сам и у про
граму поводом Дана општине, „Пе
смом и речима кроз свет”. Опробао 
сам се и као туристички водич у про
јекту Завичајног музеја „Образовна 
авантура долином Тимока  подно 
Старе планине”. Био сам учесник 
занимљивог форумтеатра који је наш 
Ученички парламент припремио за 
завршетак пројекта Балкански форум 
за толеранцију. За Дан школе глумим 
у представи „Ивкова слава”. 

• Да ли то значи да ти немаш ни 
мало слободног времена?
Наравно да имам довољно време

на да се посветим стварима које ме 
интересују ван школе. У слободно 
време најрадије слушам музику, нај
више рок, пратим спортска дешавања, 
читам, гледам квизове и филмове, 
играм видео игре.

• Откуд интересовање за уче ство
вање у раду Истраживачке ста
нице Петница?
Мој старији брат био је полазник 

Петнице и од њега сам чуо да је то 
једно заиста посебно искуство. Пре
давања држе стручњаци из различи
тих области, програм је захтеван и 
напоран, али после седмодневног 
истраживачког рада из Петнице се 
понесе доста нових информација и 
практичног знања. Петница је била 
једно ново и јединствено искуство 
за мене. Слушао сам предавања из 
историје, археологије и антропологи
је. Научио сам доста о археолгији и 

антропологији, мени до сада недо
во љно познатим наукама. Поред 
предавања, писао сам и семинарски 
рад на тему „Вотивне аре на подручју 
римске провинције Доње Паноније 
на територији Србије између I и IV 
века н.е. Рад је добро прихваћен и 
очекујем позив за летњи семинар. 
Али, пре тога, имам и обавезу да 
урадим још један семинарски рад. 
Овога пута бавићу се Тимочком бу
ном. Желим да кажем да ИС Петни
ца није место где се само учи. После 
целодневних предавања, вечери сам 
проводио дружећи се са друговима 
из свих крајева Србије. Понекад смо 
седели и до касно у ноћ и причали о 
разним темама у вези са предавањима, 
упознавали се, шалили и играли 
традиционалне „Петничке игре”.

• Како ћеш провести летњи ра
спуст?
Поред уобичајених „летњих акти

вности”, вероватно ћу се придружи
ти родитељима који планирају одмор 
у централној Србији. Биће то при
лика да се упознам са туристичком 
понудом Хомоља.

Катарина Живковић, I4

таленат, дух, ентузијазам
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Таленат, упорност, ентузијазам... 
Ово су само неке карактеристике по 
којима је препознајемо. Она је Ирена 
Тошић и ученица је завршног раз
реда одељења комерцијалиста у нашој 
школи.

Нисмо је питали да ли има дара 
за писање, јер смо се у њен литерар
ни таленат до сада много пута уве
рили. Њене текстове – песме, писме
не задатке, беседе, објављујемо че
тири године уназад у нашем школском 
листу „Идеја”. Четири године активан 
је члан литерарне и секције бесе
дништва, рецитаторске, новинарске 
и драмске секције наше школе, у 
оквиру које је остварила неколико 
улога у школским представама. Уче
ствовала је у скоро свим школским 
културним манифестацијама. Она је 
члан и Књижевног клуба „Бранко 
Миљ ковић”, а и сарадник у „Новим 
кња жевачким новинама”. 

Из мноштва такмичења на којима 
је учествовала, издваја смотру Ре
гионалног центра за таленате у Бору, 
на којој је у трећем разреду учество
вала са другарицом Катарином Прву
ловић, научноистраживачким радом 
из енглеског језика. Њихов рад оцењен 
је максималним бројем бодова.

Знамо да је и ове године учество

вала на Окружном такмичењу реци
татора „Песниче народа мог”. Уче
ствовала је и на Републичком та
кмичењу економских школа, одржа
ном у Панчеву, освојивши 10. место 
из предмета пословна економија. 
Свакако највећи успех у свом че
творогодишњем школовању оства
рила је баш на крају четвртог ра зреда, 
учешћем на „Интернационалном 
сајму предузећа за вјежбу” у Будви, 
такмичењу виртуелних предузећа, 
када су она и њене другарице из 
одељења, Катарина Првуловић и 
Марија Веселиновић, запослене у 
виртуелном предузећу „Адреналин 
019”, освојиле прво место у категорији 
најбоље промоције производа. Овим 
су оствариле и велики лични успех, 
али и успех за нашу школу, што по
тврђују, а што нас посебно радује, и 
честитке министра просвете. У нади 
да ће им овај успех бити подстрек у 
даљем, још успешнијем школовању, 
честитамо!

У разговору са Иреном сазнајемо 
да се ових дана припрема за упис на 
Економски факултет у Београду. 
Желимо јој много успеха!

Драгана Цвејић Вукић,  
проф. српског језика

ИРЕНА ТОШИЋ – УЧЕНИЦА ГЕНЕРАЦИЈЕ

таленат, дух, ентузијазам

Беседа о лепоти

Добро вече свим насмејаним 
лицима! Добро вече вашим сјај
ним очима и устрепталим срци
ма! Добро ми дошли ви високи, 
ви ниски, ви плавокоси и ви са 
косом црњом од најцрње ноћи. 
Нека се ваша не стр пљивост уми
ри под звуком мојих речи.

Ја сам ту вечерас да вам го
ворим о заласку сунца, о пре
сијавању росе на латицама цр
вене руже, да поклоним своје 
скромне речи свој лепоти овог 
света. Ту сам да одам почаст 
при јатељству, родитељству, пр
вим трагичним љубавима и свим 
будућим срећним почецима. Да 
се захвалим свим мајкама, оче
вима, свим јунаци ма, песницима 
и музичарима. Без њих, ова све
тиљка лепоте не би тако жарко 
сијала и пркосила силној снази 
сунчевог сјаја.

Ја сам ту вечерас да вас под
сетим на чистоту детињег плача, 
искреност заљубљених, без
брижност младости. Ту сам да 
вам опишем онај диван осећај 
ветра у коси док мислима по
дупиремо сунце да никад не зађе 
за планину и да мрак никад не 
уништи бескрајну детињу срећу.

У крви нам је да вечно јуримо 
и трагамо за лепотом, трчимо и 
спотичемо се како бисмо сачу
вали макар комадић свеукупног 
мозаика у нашем оку. Склапамо 
коцкице целог живота да бисмо 
на крају имали слику свих сјајних 
тренутака нашег живота очу вану 
у нашој зеници, јер ту ће трајати 
вечно.

А ја сам ту вечерас да додам 
још један комадић слике мозаи
ку вашег живота. 

Ирена Тошић, IV2
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ПОД БУДНИМ ОКОМ КОЛЕГА
верама квалитета и њиховим по ре
ђењем, чине основне компоненете 
система упра вљања квалитетом. Од 
прве групе просветних саветника 
Завода за вре дновање квалитета обра
зовања и васпитања направљено је 
пет тимова који су 24.05.2012.године 
почели да обављају спољашње вре
дновање шко ла у Србији.

днаких по образовању и позицији” 
предвиђа сарадњу три партнерске 
школе у сваком округу. Позив Те
хничке школе из Зајечара да оства
римо партнерство са њима, као и са 
Економскотрго винском школом из 
Зајечара, радо смо прихватили.

За наставнике који ће учествовати 
у пројекту организована је обука , 
трећег и четвртог маја. Колега Томи
ца Милосављевић и ја учествовали 
смо на семинару који је за школе из 
Нишавског, Пиротског и Борског 
округа успешно водила Керстин 
Шнајдер, уз помоћ Славице Поповић. 
Том приликом су договорена прави
ла рада и термини првих сусрета.

По повратку у школу, формирали 
смо тим за праћење рада колега је
днаких по образовању и позицији. 
Своја сазнања са семинара пренели 
смо Наставничком већу и осталим 
члановима тимова. Наш тим за прву 
посету колегама из Техничке школе 
из Зајечара чинили су: Златица Геров, 
Лидија Јевтић Ву шковић, Марија 
Цветковић, Тања Игњатовић, Зоран 
Маленовић и Томица Милосављевић. 
Направили смо детаљан план посете, 
најавили се и 30. маја 2012. године 
обишли Техничку школу у Зајечару. 
Приликом ове посете, посматрали 
смо и оце њивали два од седам подру
чја квалитета – подршку ученицима 
и ресурсе. У ствари, циљ ових по

Школско образовање једна је од 
најважнијих нити у друштвеном и 
економском „ткању“ сваке нације. 
Оно изискује значајне економске 
ресурсе земље и зато се уводе савре
мене процедуре обезбеђивања ква
литета, које помажу да национални 
системи школског образовања буду 
ефективни колико је то могуће.

Самовредновање се данас често 
назива „самоевалуација“, чиме се 
наглашава доношење валидних и 
поузданих закључака о квалитету 
рада школе. Оно је цикличан процес, 
чији је циљ по бољшање или одржа
вање изузетно високих стандарда.

Све стручне школе састављају 
годишњи извештај о самовредновању, 
заснован на критеријумима Стандар
да квалитета рада образовнова спи
тних установа са Додатним стандар
дима квалитета за стручно образова
ње, као и на осталим релевантним 
интерним и екстерним моделима 
квалитета. На основу извештаја о 
самовредновању, стручне школе до
носе за кључке о свом учинку и да 
иден тификују снаге, слабости и 
остале аспекте своје образовне по
нуде код којих постоји потреба за 
побољша њем. Сви закључци морају 
бити поткрепљени поузданим до
казима. Три основна питања која се 
налазе у средишту процеса само
вредновања су: Како радимо? Како 
то знамо? Шта ћемо даље радити? 

Са друге стране, квалитет рада 
школе  може се пратити и такозваним 
екстерним вредновање. Активности 
самовредновања и планирања по
бољшања,  праћене екстерним про

Кључна статегија Владе за по бољ
шавање квалитета у области стру чног 
образовања у Србији је усмереност 
на капацитете орга ни зација да саме 
себе унапређују. 

Партнерство засновано на праће
њу рада колега једнаких по образова
њу и позицији представља нови 
кон  цепт у Србији и реализује се као 
наставак пројекта моде рни зације 
система средњег стручног образова
ња. Пројекат „Пра ћење колега је
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сета није буквално оцењивање, већ 
размена позитивних искустава, као 
и препоруке за побољшање, које мо
рају бити поткрепљене јасним за
кључцима у општим запажањима.

Увид у одговарајуће подручје ква
литета стиче се прегледом адекватне 
документације, посетом часова, ин
тервјуисањем и анкетирањем запо
слених, ученика и њихових родитеља, 
као и социјалних партнера школе, а 
наравно и обиласком школског про
стора. 

Тим колега из Зајечара узвратио 
је посету 5. јуна. Оба тима су за
довољна тренутним стањем у шко
лама, а де таљни извештаји о овим 
посетама, са мерама за побољшање 
квалитета рада су у изради. Очекујемо 
да ће ови извештаји бити од велике 
помоћи и при изради Школског ра
звојног плана за предстојећи тро
годишњи период. Ово је , истовре
мено, била и иде    ална прилика за 
узаја мно дружење колега и размену 
искустава.

Предстоје нам још две овакве уза
јамне посете, са прегледом осталих 
области квалитета. Крајем јуна тема 
прегледа биће постигнућа ученика, 
Школски програм и Годишњи план 
рада, као и организација рада школе 
и руковођење, а за крај септембра 
остају подручја квалитета: настава и 
учење и етос. Настава и учење, као 
најбитније подручје квалитета за рад 
у образовним институцијама наме рно 
је остављено за септембар, како би 
био посећен значајно већи број ча
сова.

Ово је идеална прилика да се на
ставници навикну на оцењивање свог 
рада, јер могу добити и савет правог 
колеге из струке који се среће са сли
чним проблемима у раду, али и при
лика за ученике да навикну да их неко 
искрено пита за мишљење о раду 
наставника, опремњености шко ле, 
осећају угодности и безбедности за 
време које проводе у школи...
Златица Геров, руководилац тима 

за праћење колега једнаких по 
образовању и позицији

ONLINE BANKING
„Централна виртуелна банка Србије” – онлајнпрограм за виртуелна 

предузећа
До ове школске година виртуелна предузећа из Србије су могла кори

стити услуге виртуелне банке Western Serbian Bank која је била основана 
у Економској школи у Ужицу. Новина од месеца априла ове године је 
могућност пословања и платног промета између виртуелних предузећа 
уз помоћ онлајнпрограма „Централна виртуелна банка Србије”. 

Шта Oline banking заправо представља за нас наставнике и наше 
ученике? Следећи кораци представљају минилекцију на ту тему:

Почетна страница програма – даје основне податке о виртуелном 
предузећу, број рачуна, стање и омогућује филтрирање промета по ме
сецима. 

Страница припреме налога се састоји из два дела, а то су:
 трансакције у земљи и
 трајни налог.
Страница трансакције у земљи  омогућује припрему и извршење 

налога за пренос. Корисници налога уносе податке као што су назив 
дужника (бира се из понуђене листе), сврха плаћања, назив примаоца, 
шифра плаћања, износ и рачун примаоца. Нисте сигурни у тачност 
уноса? Е, зато постоје опције за проверу и евентуалне исправке. 

Али, да ли је трансакција била успешна? Како да будете сигурни? 
Постоји сигнал и за то. Уколико се појави порука исписана зеленом бојом 
да је трансакција извршена, то значи да је процес преноса средстава 
готов.

Страница трајни налог – активира се уношењем података о рачуну 
примаоца, укупном задужењу, броју месеци отплате и др., а нуди такође 
и увид у план отплате.

Дугме курсна листа – омогућује кориснику преглед табеле курсне 
листе (иначе поатке о курсу уноси администратор).

Функције само за професоре  оно што професори могу да раде, али 
не и ученици, јесте уношење и брисање података о фиктивним предузећима, 
као и плаћања са рачуна фиктивних предузећа.

Сигурно се питате откуд сад та фиктивна предузећа. Ради се о следећем...
Реалне ситуације на часовима обуке у ВП налажу наставницима да 

не могу само да се ослоне на екстерне импулсе, који долазе од других 
виртуелних предузећа из наше земље или иностранства. Честе су ситуације, 
нарочито када предузеће пролази кроз почетне фазе пословања, да на
ставници сами креирају импулсе (реч је о интерним импулсима) и 
симулирају пословне партнере својих виртуелних предузећа (састављају 
пословна писма, фактуришу, плаћају, итд.). Отуд је настао и термин 
фиктива предузећа и она нису регистроване у Сервисном центру ВП.

Може се извести закључак да је употреба програма „Централна 
виртуелна банка Србије” врло једноставна и, што је врло значајно, у 
улози корисника услуга налазе се ученици и наставници заједно.

Преостаје нам да нову школску годину започнемо коришћењем 
онлајнбанкарства. Сигурна сам да ће практична примена свих горе 
наведених опција (а у најави су и додатне опције/странице) разбити 
несигурности и баријере које евентуално постоје. Сама иновација, тј. 
Online bankig, доприноси квалитетнијем раду како свих наших виртуел
них предузећа, тако и саме наше школе.

Марија Цветковић, проф. економске групе предмета
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Е-ПИСМЕНИ
Преселите учионицу на „интернет пољанче”

Од 10. априла  до 22. маја 2012. 
године трајала је „Електронска шко
ла за почетнике”. Иако се нисмо баш 
сматрали почетницима у коришћењу 
ИТ у настави, овај акредитовани 
онлајн семинар нас је заинтересовао, 
пре свега због коришћења Мудла, 
платформе која омогућава креирање 
и постављање квалитетног наставног 
материјала, интеракцију са ученици
ма путем форума, лекција и тестова, 
индивидуализацију наставе, учење 
на даљину... Са четворо колега из 
школе – Иваном Спасић, Сањом Мар
кулин, Мирославом Станчићем и 
Младеном Милошевићем, по други 
пут ове године нашла сам се у улози 
ученика на једном, колико захтевном, 
толико и интересантном онлајн се
минару. Добри предавачи, изузетна 
група колегаучесника из разних 
крајева Србије, од којих смо такође 
учили, на форумума,  и пет, за по
четак, солидних курсева (електро
статика, баријере у комуникацији, 
пословна писма, трпно стање, кри
тичко мишљење и савремена наста
ва)...  И на крају, по први пут на неком 
семинару – завршни сусрет, на коме 
треба „одбранити” своје радове и 
заслужити сертификат! Организова
ли смо га у нашој школи, 1. јуна, у 
једној дивној колегијалној атмосфе
ри, каква је била и  у току целог се
минара. 

Наш гост, предавач и испитивач  
био је Владан Младеновић, који је 
љубазно одговорио на многа наша 
питања.

• Када је настала идеја за еле
ктронско описмењавање наста
вника у Србији, ко су аутори се
минара "Електронска школа за 
почетнике" и када је семинар први 
пут организован?
Идеја је настала током дружења 

ауторске групе окупљене око epismen.
rs  као и око још неких веб адреса и 
активности. Занимљиво, али не и 
неочекивано је да смо се дружили и  
сарађивали онлајн много пре него 
што смо се „уживо” упознали. Угла
вном смо се „нашли” на PIL семина
рима (http://pil.elfak.rs). 

Аутори програма су Снежана Мар

ковић, настaвник информатике и 
ра чунарства у Шестој београдској 
гимназији (родом из Зајечара) и Вла
дан Младеновић наставник физике 
из Алексинца. Аутори дела материјала 
су Славица Јурић и Југослава Лулић, 
обе из Бачке Паланке, обе професор
ке књижевности и обе вишеструке 
победнице „Креативне школе”, „Ди
гиталног часа”,  Европског и светског 
форума иновативних наставника… 
Модераторке на самом семинару су 
Симонида Вукобрат, психолог као и 
још две професорке књижевности, 
Драгица Грађин (у пензији) и Силва
на Јовић из Београда. Уосталом „из
гуглајте” ова имена…

 Семинар је први пут организован 
у овом облику септембра 2010. годи
не.

• Колико сте наставника до сада 
„електронски” описменили?
Званично је издато више од 300 

уверења о завршеном семинару, а 
незванично још толико наставника 
је значајно унапредило своје ИКТ 
компетенције сарађујући на нашем 
„интернет пољанчету”.

• За оне који још нису е писмени, 
објасните шта је Мудл и како се 
он користи у настави? 
Мудл (Моодле)  је прецизно рече

но LMS (Learning management system)
отвореног кода. Ипак је од ове штуре 

дефиниције боља ова на „српском”: 
Мудл је начин да релативно једно
ставно своју учионицу са свим педа
гошким захтевима преселите на 
ин  тер нет.

• Видели смо  да је првонаграђени  
рад на Креативној школи урађен 
уз коришћење Мудла. Да ли је то 
дело неког од Ваших бивших та
лентованих ученика?
Да, реч је о колегиницама које су 

прошле јесени (децембра 2011.), 
делом захваљујући знању стеченом 
код нас и креирајући лекције на веб 
простору који смо им бесплатно 
уступили, освојили прву награду за 
основне школе. То није све! Прва 
награда за гимназије дело је коаутор
ке овог курса, Снежане Марковић. И 
тај рад рађен је на Мудлу, као уоста
лом и рад којим је иста екипа из 
Шесте, и пре две године победила на 
истом конкурсу! Уз њих, неколико 
награђених радова на конкурсу  „Ди
гиталне школе” такође је плод рада 
„наших наставника и ученика”.

• Које су предности онлајн наста
ве? Какви су услови потребни да 
би се она реализовала у просечној 
српскојшколи?
Не бих то назвао „предностима”, 

јер и класична настава има и имаће 
још велику улогу. Радије говоримо о 
потреби да онлајн наставу уклопимо 
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у систем образовања на најбољи на
чин. Наравно да онлајн може имати 
пресудну улогу код неких категорија 
ученика (ванредни, спортисти, уче
ници са посебним потребама, они 
који су изостајали…), али прави 
смисао има у „синергији” са класи
чним методама.

Одговор на други део питања је 
много лакши него пре само пар го
дина. Финансијски и технолошки 
захтеви су већ данас доступни многим 
школама и главни услов остаје  рад 
наставника.

• Који ниво информатичких знања 
треба да има наставник да би 
успешно савладао овај семинар? 
Да ли је тешко и колико времена 
треба за креирање курсева?
Надовезујући се на претходни 

одговор,  морам приметити да је по
требно много мање програмерског 
знања, а много више познавања своје 
струке и препознавања педагошких 
захтева. За почетак довољно знања 
има свако ко уме да провери свој 
статус на Фејсбуку,  подели линк или 
слику са пријатељима.

Када је у питању време морам 
бити искрен. Зависи пре свега од тога 
шта желимо од ИКТ? На почетку 
тражи доста времена, ако желимо да 
извучемо максимум добити од те
хнологије. Ако желимо само да ”ока
чимо” неки материјал, онда  је по
требно време стварно минимално.

• Каква су искуства са реакцијом 
ученика, да ли им одговара онлајн 
тестирање и учење?
Ученици су овде своји на своме. 

Технологија им је блиска, прва иску
ства су сасвим повољна.  Највећи  
парадокс  је да су многи наставници 
вратили у своју наставу већ забо
рављене домаће задатке. Само овог 
пута на сасвим нови начин.

• Како  оцењујете рад наших пе
торо наставника,  да ли су успели 
да „превазиђу” статус почетни
ка у електронској школи?
Одговор није никако куртоазан. 

У иначе неуобичајено  „јакој” групи 
полазника, Ваших петоро колега кре
ирало је врло запажене курсеве. 
Ау  то рска екипа семинара дугује ве

„Мотивација за 
учење употребом 

критичког мишљења 
у настави”

Наставници наше школе ре
довно и континуирано похађају 
семинаре, на којима стичу нова 
знања, помоћу којих унапређују 
свој рад у настави. Са том праксом 
на ста вљено је и у текућој, 2012. 
години.

Семинар под називом ,,Мо ти
вација за учење употребом кри
тичког мишљења у настави” 
одр жан је 25. и 26. фебуара у нашој 
школи, а на њему је учествовало 
двадесет и троје професора. Пре
давачи су били Милош Јеремић, 
професор фило зофије из Пожа
ревца, иначе аутор семинара, и 
Живкица Ђорђевић, педагог, та
кође из Пожаревца. 

Искусни и добро припремљени 
предавачи говорили су о моти
вацији за учење, проблемима у 
раду наста вника, као и о пре дно
стима кри  тичког мишљења. Про
фесори су активно учествовали у 
раду семи нара, тако што су пре
зентовали своје радове из ових 
области, до којих су дошли гру
пним радом.

Другог дана говорено је о хер
менеутици и такозваној „сокра т
ској методи”, која подразумева 
уметност постављања питања. На 
занимљив начин, предавачи су 
још једанпут указали на то које су 
предности употребе критичког 
мишљења у настави.

Овакви семинари су нам потре
бни, па верујемо да ће их бити и 
у наредном периоду.

Бојан Ристић,  
проф. српског језика

лику захвалност директорки (и успе
шном полазнику!),  ЉиљаниЖикић, 
на фантастично организованом за
вршном сусрету. Надамо се да је ово 
почетак успешне сарадње нашег тима 
са Вашом, врло активном, школом.

• Који бисте нам курс препоручили 
за даље усавршавање у овој обла
сти?
На нашем сајту epismen.rs  по

гледајте понуду два дивна семинара 
наших колегиница, ”Електронским 
учењем до креативне наставе” и „Ко
муникација и интеракција у са вре
меној школи”.Такође могу препо
ручити овај наш семинар о Мудлу, 
колегама који су га овог пута про
пустили, тим пре што ћемо у јесен 

2012. организовати серију бесплатних 
семинара за колеге из неразвијених 
општина. Интересујте се код Ваше 
директорке и пратите сајтове http://e
pismen.rs/,  http://eduobr.blogspot.com 
,  klikdoznanja.edu.rs/,  vebciklopedija.
weebly.com.

• И на крају, реците нешто о себи 
и својој настави – колико кори
стите ИТ, а колико друге методе 
савремене наставе?
Предајем физику у основнојшколи 

и покушавам да много тога ученици 
ураде и виде уживо. Савремене те
хнологије углавном користим за те
стирања, вежбање са одличним си
мулацијама за физику  http://phet.
colorado.edu/sr/ као и за припрему 
ученика за такмичења током распу
ста…

Љиљана Жикић, 
 проф. математике
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Форумтеатар (слика света који 
се мења) настаје 50их година 20ог 
века као специфична врста отвореног, 
интерактивног позоришта које при
казује актуелне друштвене проблеме 
и истовремено нуди могућа решења 
тих проблема. Оснивач је Аугусто 
Бело, бразилски режисер, писац и 
политичар. Током форумпредставе 
не тражи се од публике да прихвати 
идеје „глумаца”, већ да испроба нова, 
различита решења. На овај начин јача 
самопоуздање учесника, ослобађа од 
осећања беспомоћности и омогућава 
сагледавање алтернативе. Основни 
циљ представе је: да сви постану 
свесни шта треба променити, како 
наћи снагу за промену и како ту сна
гу усмерити ка позитивним исходи
ма.

Форумтеатар има слободну фор
му, са неколико правила: 

1. Свако може да „глуми”. Акценат 
је на проблему а није на глуми.

2. Сама представа не сме да при
казује насиље, а и решења публике 
морају да буду продуктивна и нена
силна. 

3. Представа може да буде било 
ког жанра (чак и са елементима коме

ФОРУМ-ТЕАТАР „Реци НЕ насиљу”
цијама да реши проблем).

4. Решења проблема морају да 
буду реална. 

5. Ликови морају бити јасно при
казани. Публици мора да буде јасно 
ко је какав лик и шта он жели.

6. За форумсцену потребно је да 
постоји један протагониста и један 
антагониста. Протагониста је „гла вни 
позитивац”, жртва притиска, на сиља, 
дискриминације и сл. Антагониста 
је „главни негативац”, особа која 
врши насиље, дискриминацију или 
притисак. 

7. Не намећу се решења. Глумци 
треба сами да изаберу проблем који 
је актуелан, занимљив циљној групи 
и решив. 

Форумпредстава има одређени 
ток: џокер поздравља публику, наја
вљује представу и укратко објашњава 
правила. Представа се игра први пут, 
тако да има негативан крај. Џокер се 
обраћа публици, представља ликове, 
детаљније објашњава правила и по
зива публику да реагује. Представа 
се игра други пут са интервенцијама 
публике. Представа се завршава (не)
зависно од интервенција. Када дође 
до интервенција публике, џокер не 

ни антагонистa (иако није забрањено), 
да би публика могла да интервенише 
преко неутралних ликова (што је 
за   нимљивије него да неко одмах уђе, 
за  мени антагонисту и одмах реши 
про  блем). 

Техника „вруће столице” може се 
користити између два приказивања 
представе, као помоћно средство за 
упознавање ликова и мотивисање 
публике, а може се користити и као 
замена за интервенције, уколико пу
блика не жели да „изађе на сцену”. 
Техника се састоји у томе да публика 
затражи да неко од ликова седне у 
„врућу столицу” и да одговара на 
питања, не би ли им ближе објаснио 
ко је он и зашто ради то што ради итд.

У оквиру пројекта Балкански фо
рум младих за толеранцију – БАЛ
ФОМ, чији је носилац Отворени Клуб 
из Ниша, ученици наше школе осми
слили су и увежбали форумпредставу 
„Реци НЕ насиљу”. Методологијом 
фо румтеатра представили смо ди
скриминацију, нетолеранцију, као и 
начин борбе против проблема нето
леранције вршњака који долазе из 
мањих средина. 

Представу смо извели нашим вр
шњацима. Циљ ове представе је 
ства   рање и неговање климе прихва
та ња, толеранције и уважавања, по
ди з а ње нивоа свести и повећање 
осе   тљи во сти свих укључених у жи
вот и рад школе за препознавање 
наси ља и реаговање у ситуацијама 
на сиља. 

У припреми представе и самом 
извођењу учествовали су следећи 
ученици: Катарина Цветковић III2, 
Патриција Колндрекај III2, Јована 
Николић III2, Милош Стаменковић 
III2, Силвио Пацић III1, Богдан Ста
нојевић III1, Милан Крагујевић III1, 
Ненад Костадиновић III1, Игор Пе
штерановић III1, Кристина Сте фа
новић II2, Милица Стојановић II2, 
Иван Јеремић I4. У припреми форум
представе ученицима су помагали 
професори Мартина Мило сављевић, 
Иван Амон и Ивана Спасић.

Јована Николић, III2 и
Катарина Цветковић, III2

дије) док год постоји јасна ситуација 
која разматра конкретан проблем. 
Прича мора да садржи неке ”погре
шне” кораке главног јунака (прота
гонисте) који су појачани наступом 
негативног јунака (антагонисте), али 
и замишљена тако да проблем може 
да се реши (да се „остави простора” 
да публика може својим интер вен

сме да буде сугестиван и да предлаже 
решења. Приликом интервенција, 
публика улази на сцену тако што мења 
неки лик. Оно што није дозвољено 
је замена антагонисте (јер фору м
театар имитира реалан живот, а није 
реално да у животу можемо да „за
менимо” онога ко врши притисак), 
мада је препоручљиво да се не мења 
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НА ПРВОМ ЧАСУ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА

Шта рећи о првим часовима кинеског језика? Chen Yue, наша нова коле
гиница из Кине, освојила нас је својим шармом и ентузијазмом, успела да 
нас развесели и насмеје, сваком од нас надене ново, кинеско име и учини да 
два школска часа пролете као трен. Научили смо да кажемо „你好”, што 
значи „здраво”, представљали смо се новим именима, добили чак и домаћи 
задатак... И ученици и наставници који су по први пут проговорили на кине
ском, нису крили своје одушевљење што су добили прилику да у нашој 
школи уче овај светски језик. Свим ученицима и наставницима укљученим 
у овај пројекат желимо много нових речи, забаве и успеха у учењу!

Nǐ hǎo! 
Учимо кинески

У оквиру пројекта „Учење кинеског 
језика у основним и средњим школа
ма у Србији”, који заједно реа лизују 
МПН и амбасада НР Кине, марта 
месеца текуће године у нашој школи 
почело је факултативно учење кине
ског језика. 

За похађање факултативне наста
ве кинеског језика пријавило се 2.462 
ученика из 24 основне и 7 сре дњих 
школа, међу којима је, наравно, и наша. 
Као и увек, искористили смо прилику 
и нашим ученицима омо гућили да 
учествују у овом зани мљивом обра
зовном пројекту, тако да ће прилику 
да науче прве речи кинеског језика 
добити 118 уче ника првог, другог и 
трећег разреда наше школе. Настава 
је организована у шест група, а уче
ници, у супротној сме ни, слушају 
кинески језик два часа недељно. 

Циљ пројекта је да се кроз учење 

основа кинеског језика ученици осно
 вних и средњих школа у Србији упо
знају и са културом и традицијом те 
земље и стекну значајну предност – да 
упознају и разумеју једну велику и 
просперитетну државу и нацију и 
њену културу. Министар просвете и 
науке је истакао да је кинески језик 
значајан не само зато што га говори 
најмногољуднија нација на свету, него 
и из економских разлога, који су ва жни 
за сваку земљу, па и за Ср бију. 

Цео пилотпројекат се реализује 
уз помоћ Амбасаде Народне Републи
ке Кине у Београду, која је донирала 
уџбеничке комплете за ученике. Про
јекат ће трајати до 31. децембра 2012. 
године, након чега ће уследити његова 
евалуација од које зависи даље увођење 
у систем обра зовања и васпитања 
Републике Срби је.

НА 38. 
МЕЂУНАРОДНОМ 

САЈМУ 
ГРАЂЕВИНАРСТВА 

У БЕОГРАДУ

Ученици грађевинских занимања 
наше школе су са својим професори
ма стручних предмета 24. априла, на 
дан отварања, посетили 38. Ме ђу
народни сајам грађевинарства у Бео
граду.

Сајам грађевинарства трајао је до 
28. априла, а одржан је на изложбеном 
простору Београдског сајма, у седам 
хала и на отвореном простору. Пред
ставило се 856 излагача, а трећина 
њих је из земаља Европе и Азије. 
Представљене су све области гра
ђевинске делатности, од најса вре
менијих материјала, опреме, алата и 

машина, преко иновација у про је
ктовању и управљању пројектима, 
до најактуелнијих система градње, 
уређења и одржавања објеката, ада
птације, реконструкције и опремања 
ентеријера и екстеријера.

За ученике је ово било занимљиво 
путовање, дружили су се и понешто 
ново видели и научили у вези са сво
јим будућим занимањима.

Милан Вукић,  
проф. грађевинске групе предмета
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Време у коме живимо карактери
ше убрзан развој науке, технике и 
технологије, као и нагло повећавање 
знања. Све то утиче на образовање, 
које се не може стећи добијањем ди
пломе, већ је нужно перманентно се 
образовати. Због тога савремено обра
зовање захтева промене традицио
налног васпитнообразовног система. 

Данас се може уочити да су се у 
наставној теорији и у наставној пра
кси појавиле две педагогије (тзв. 
пе  дагогија знања и педагогија способ
ности), иза којих стоје две школе: 
„школа памћења” и „школа развоја”. 

„Школа памћења” почива на тра
диционалним основама, као што су: 
разредночасовни систем учења, до
минација илустративнопредавачке 
наставне методе, фронтални облик 
организаци је наставног процеса. На
ставно гра диво у традиционалној 
школи излаже се прилагођено про
сечном ученику. Тако се дешава да 
су једни ученици преоптерећени, док 
су други не довољно активирани. 
Осно вна метода у традицоналној 
настави је пре давање, што доводи 
на ставника у положај субјекта, а уче
ника ставља у улогу објекта, који 
пасивно прима информације. Мо ти
вација за учење je спољашња (оцене, 
похвале, казне и сл.). 

„Школа развоја” је усмерена на 
развој способности и личности уче
ника. Ову школу карактерише савре
мена, односно активна настава. Учење 
се повезује са животом, искуствима 
и знањима ученика. Методе рада у 
савременој настави су практичне, 
радне и социјалне активности, што 
наставника доводи у нови положај 
где је он планер, усмеривач, коорди
натор и партнер. Сваком ученику се 
прилази као посебној личности. Све 
ово захтева од наставника да буде 
информисан о новим методама и 
облицима рада, да се стално усавр
шава и похађа курсеве и семинаре, 
да прати стручну и методичку лите
ратуру и да сарађује са стручним 
сарадницима у школи.

Основне одлике активне наставе 
су:

 да мотивише ученика, да побуђује 
интересовање за учење и учествовање 
у васпитним догађајима школе; 

 да ствара пријатна осећања, усло
ве за појаву реалне „ситуације ус пеха” 
ученика у образовном простору школ
ске установе; важно је да сваки уче
ник доживи ситуацију заслуженог 
успеха;

 да креира средину за развој ми
саоних способности ученика путем 
усвајања одређених мисаоних опе
рација;

 да омогући примену групе про
блемских, хеуристичких и рефлек
сивних метода у образовном про
цесу;

 да примењује у васпитнообра
зовном процесу узајамне односе типа 
субјектсубјект, примењује групне 
облике организације наставног рада; 

 да омогућава организовање 
истра живачке делатности ученика 
на часу; 

 да поштује важне, са педагошко
психолошког становишта, услове 
развоја личности; 

 да се приликом избора задатака 
различитог степена сложености про
јектује наставни процес тако да се 
ученик преводи из зоне актуелног 
развоја у зону наредног развоја; на
ставни процес треба да садржи си
туације које имају проблемски кара
ктер и не могу се решити репроду
ктивним поступком. 

Наставник је изузетно значајан 
учесник у настави. Имајући у виду 
његове бројне улоге, може се за кљу
чити да од њега зависи квалитет 
наставе. Да би тај квалитет био што 
бољи, наставник мора да свој рад 
прилагоди осталим чиниоцима на
ставе, првенствено ученицима: њи
ховим интелектуалним способности
ма, предзнању, интересовањима и 
мотивацији. Васпитнообразовна 
улога наставника у савременој на
стави је све сложенија, деликатнија 
и значајнија, јер он треба да уноси 

промене у циљу унапређивања и 
о са    времењивања праксе и активира
ња уче ника.

 Наставникову предавачку фун
кцију потискују нове улоге и задаци, 
за које се наставници морају оспо
собити. Под утицајем бројних про
мена, наставник је добио неколико 
нових функција: 

1. планер – врши избор, ана ли
зирање и распоређивање наставних 
садржаја, односно израђује годишње 
и тематске планове, као и планове за 
поједине наставне јединице;

2. програмер – одређује опсежност 
и дубину наставних садржаја; пре
двиђа шта, када и ко ће извршити, 
како ће се пратити извршење и како 
ће се вредновати одређена активност;

3. организатор и реализатор – бира, 
припрема и примењује облике и ме
тоде наставног рада, као и наставна 
средства и техничка помагала за 
извођење васпитнообразовног про
цеса;

4. водитељ, саветник и васпитач 
– организује, изводи, води и усмера
ва наставни процес; 

5. дијагностичар и верификатор 
вреднује токове и резултате наставног 
рада, односно праћење, испитивање 
и оцењивање рада и успеха ученика, 
утврђује симптоме потешкоћа и 
истражује њихове узроке.

Веома је важно да педагог креира 
нарочит амбијент који обезбеђује 
делатност наставника и ученика у 
новој образовној парадигми. Он мора 
да обликује педагошку средину која 
утиче на различите аспекте и стране 
личности, да ствара мотивацију за 
самопромену, за развој личности. У 
том простору нема места за досаду, 
присиљавање и лењост, пасивност и 
страх од јединице, од неуспеха на 
контролном задатку или испиту. 

Марина Милошевић, педагог

„Школа памћења” против „школе развоја”. 

Савремена настава
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РАЗГОВОР О САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ КРОЗ ПРИМЕРЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ

„Знање се дељењем множи”
У оквиру програма прославе Дана 

општине Књажевац, „Мајски дани, 
2012”, наставници Техничке школе 
организовали су трибину РАЗГОВОР 
О САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ КРОЗ 
ПРИМЕРЕ ДОБРЕ ПРАКСЕ „Знање 
се дељењем множи”, 16. маја у Друш
твеном клубу Дома културе у Кња
жевцу. 

Тема разговора била је савремена 
настава и улоге наставника у њој, у 
светлу нових „Стандарда за компе
тенцију наставника и њиховог про
фесионалног развоја”, као и „Пра
вилника о сталном стручном уса
вршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних 

сарадника”. 
Овога пута, осим кратких пре

зентација наведених докумената, 
говорили смо о:

• онлајнсеминарима, уз примере 
како се блог наставника и фејс бук 
могу користити у настави,

• методама активне наставе којима 
се ученици мотивишу за учење, без 
употребе ИТ у настави,

• платформи Мудл за електронско 
учење, са примерима курсева наших 
наставника,

• другим темама у вези са добром 
и ефикасном наставом.

Неке нове наставне методе или 
искуства из своје наставне праксе, 

али и са похађаних семинара, са нама 
су несебично поделиле колеге: Љи
љана Жикић, Тања Игњатовић, Зла
тица Геров, Горан Геров, Мартина 
Милосављевић, Сања Маркулин, 
Мирослав Станчић, Гордана Јаневска.

Наша жеља је да подстакнемо 
сарадњу и размену искустава на
ставника свих књажевачких школа, 
са циљем да се знања и вештине по
д учавања, стечена на акредитованим 
и интерним семинарима, континуи
рано деле са колегама – држањем или 
презентацијом огледних часова, 
представљањем савремених наста
вних метода, држањем обука, орга
низовањем трибина и сл.

Томислав Стојановић , IV3
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24 СТАБЛА ЗА „ЗЕЛЕНИ КУТАК”
У Техничкој школи 06.04.2012. године представљен је пројекат акције „Зелени кутак за мој 
одмор”. Акцију реализује Ученички парламент Техничке школе у оквиру пограма „Млади у 
покрету” Зајецарске иницијативе, у сарадњи са Националном задужбином за демократију. 

Презентацију су припремиле и одржале представнице Ученичког парламента Јована Николић 
и Патриција Колндрекај, III2, уз помоћ професора Сање Маркулин и Мирослава Станчића.

Техничка школа је у досадашњем 
раду имала много успеха у реализаци
ји пројеката. Претходне године, кроз 
појекат „Наш кутак у нашој школи”, 
ученици су направили летњу учио
ницу у дворишту школе, коју кори
стимо како за наставне тако и за 
ван  наставне активности. Захваљују
ћи на порном раду ученика, пројекат 
је добио велике похвале људи из За
јечарске иницијативе и четворо уче
ника је у јуну прошле године похађало 
тродневни семинар у Зајечару. Наше 
вредне ученице добиле су диплому 
за освојено прво место. 

„Млади у покрету” јесте пројекат 
за који се надамо да ће подстаћи 
младе људе да стварају промене у 
свом окружењу. Због тога смо одлу
чили да овим пројектом учествујемо 
на конкурсу Зајечарске иницијативе. 
Ова организација је пројекат одо

брила и донирала нашој школи потре
бна средства за његову реализацију.

Пројекат је замишљен тако да се 
у делу дворишта који није сређен 

засади двадесет и четири стабла, 
колико има и одељења у нашој шко
ли. Ученици ће сами обезбедити 
сред ства за куповину стабала, и сами 
ће учествовати у њиховој садњи, што 
ће подстаћи већу одговорност код 
ученика за чување стабала. Свако 
одељење биће задужено за надгледање 
и чување овог простора у одређеном 
временском периоду. Свако стабло 
биће обележено симболом са угра
вираним одељењем, тако да ће и 
на  редне генерације имати своја стаб
ла. Надамо се да ће уређење овог дела 
школског дворишта подстаћи учени
ке да више времена проведу у њему, 
дружећи се и учећи.

Планирамо да до краја маја за
садимо дрвеће и свечано отворимо 
„Кутак”.

Јована Николић и  
Патриција Колндрекај, III2
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Плес са Европом –  
матурантски плес тачно у подне

Традиционални матурантски плес, 
највећи синхрони плес на свету, и ове 
године, 18. маја, заплесали су мату
ранти наше школе, током већ тради
ционалне матурантске ма ни фестације 
„Плес са Европом”. 

О матурантском плесу говори нам професор физичког васпитања  
Данијел Јаневски, који је са матурантима увежбавао кораке квадрила

Тачно у подне, на платоу Дома 
културе, матуранти нашег града оди
грали су квадрилни плес уз музику 
Јохана Штрауса из његове опере 
„Слепи миш”. Матурантску музику 
преносио је Радио Београд 202, који 

је за Србију преузео сателитски си
гнал Радија ВАЛ из Словеније. 

У највећем матурантском плесу 
на свету, плесали су млади из: Сло
веније, Србије, Мађарске, Хрватске, 
Републике Српске, Црне Горе, Кипра 
и Чешке. За разлику од прошле го
дине, када су овај плес одиграли само 
ученици Техничке школе из Књажев
ца, ове године су им се придружили 
и матуранти Књажевачке гимназије. 

Било је прелепо, 96 матураната 
овог града играло је као један, а још 
занимљивији податак је да су наши 
матуранти у исто време плесали исти 
плес са 34.448 својих вршњака из 
преко 75 градова (овај податак пре
узет је са званичног сајта организа
тора матурантске параде).

Пре почетка плеса, плесаче и пу
блику поздравила је директорка наше 
школе Љиљана Жикић, а по сле пле
са сви су заиграли „Ужичко коло”. 

Данијел Јаневски,  
проф. физичког васпитања
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 Наша школа је добила занимљив 
позив да ученици као сарадници и 
волонтери водичи, учествује у реа
лизацији овог пројекта.

Зашто „Образовна авантура”? 
Циљ „Образовне авантуре” је да 

се на најбољи начин, кроз заједничке 
активности, у специфичним амби
јентима, подели радост упознавања 
и проучавања, учења и дружења, игре 
и забаве.

За „Авантуру” је неопходно има
ти: авантуристички дух, добро дру
ш тво и место које ће омогућити не
свакидашње искуство. Рецепт је је
дноставан. Потребна је добра екипа, 
егзотична локација попут Књажевца, 
долине Тимока, Старе планине, и 
наравно Завичајног музеја у Кња
жевцу. 

Током „Авантуре” можете сазна
ти „СВЕ О КЊАЖЕВЦУ – ОД А ДО 
Ш”, све о Музеју, све о Равни, а све 
уз помоћ наших волонтера туристич
ких водича.

„Авантура” пружа могућност да 
научите како да се сналазите у при
роди, да се опробате у старим чобан
ским играма, да научите да ткате на 
разбоју, да научите да спремате тра
дицонална старопланинска јела, да 

ОБРАЗОВНА АВАНТУРА

постанете: грнчар, археолог, конзер
ватор или сликар.

Окрените се здравим животним 
стиловима и пођите у авантуру са 
Музејем и нашим водичима...

Ученици наше школе – волонтери, 
заједно са наставницима и запосле
нима у Музеју, пролазили су кроз 
делове ове „авантуре”. Они су је на 
свој начин доживљавали и у складу 
са својим интересовањима одабрали 
локалитете са којима ће они као во
дичи упознати госте нашег града. 
Своје задатке схватили су озбиљно 
и одговорно приступили раду и истра
живању.

Припреме за овај пројекат трајале 
су два месеца, након чега су ученици 
добили прилику да 13.05.2012. буду 
домаћини првим туристима, гостима 
„Образовне авантуре” из различитих 
градова наше земље. 

Марија, Миљана, Катарина и Иван 
дочекали су их у Споменпарку и 
упознали их са градом и његовом 
историјом (Споменпарком са фон
таном и споменицима, Гургусовачком 
кулом, Старом чаршијом, са нашом 
реком и њеним мостовима и са Кор
зоом). 

Нажалост, Николија, Никола М. 

„Образовна авантура Завичајног музеја у Књажевцу – долином Тимока подно Старе планине” је 
посебан образовни програм књажевач ког музеја и специфичан туристички производ града.

и Никола Ч. гостима нису говорили 
о Цркви Свете Тројице у Каменици, 
о Бараници и пећинском цртежу, јер 
су те локалитете гости обишли при
ликом повратка са Старе планине, а 
и временско кашњење у повратку и 
временски услови су захтевали ре
дуковање излагања наших водича. 

У Завичајном музеју су их доче
кали наши водичи „археолози” – Ми
лица, Катарина и Ивана, као и „етно
лози” – Никола, Александра – Сашка 
и Александра и провели госте кроз 
археолошку и етнолошку поставку 
Музеја. У дворишту Музеја Иван је 
госте упознао са историјатом зграде 
у којој се налази Музеј, Марија је 
гостима говорила о Средореку, Ка
тарина је причала о Цркви Светог 
Ђорђа, а Јована и Кристина су гости
ма говориле о кући Аце Станојевића. 

„Авантура” је настављена у Равни, 
где су госте дочекале Јелена, Ката
рина и Ирена и упознале их са Архео
етно парком и налазиштем „Timacum 
Minus”. 

Сања Маркулин и  
Мирослав Станчић,  

проф. економске групе предмета



21

РАВНА
Ово је било једно предивно искуство. У почетку је било велике треме, 

али убрзо, поред сјајних професора који су нас охрабривали, ње више није 
било. Овај пројекат нам је значио веома много. Сусреле смо се са својим 
будућим занимањем, виделе и осетиле на својој кожи како изгледа бити 
туристички водич. Поред тога, сазнале смо неке нове податке о Равни, о 
којој раније нисмо много знале. Уживале смо током свог излагања и надамо 
се да ћемо се ускоро сусрести са сличним и новим изазовима. 

Јелена Нешић, Ирена Ничић и Катарина Ранчић, ученице II4 

Музеј нам је пржио прилику да у 
пракси испробамо оно што смо учи
ле на часовима, и на томе смо веома 
захвалне. Пре излагања имале смо 
трему и страх од тога како ћемо се 
показати као водичи и да ли ћемо 
испунити своја очекивања и очекива
ња наших гостију. Међутим, приликом 
излагања све је било сасвим другачије. 

Најпре смо посетиле Музеј и упо
знале смо се са свим оним што је 
обележило историју нашега града. 

Завичајни музеј у Књажевцу на
лази се у згради која представља 
споменик културе, а налазила се у 
власништву породице Сибиновић. 
Музејска стална поставка састоји се 
из археолошког, етнолошког, исто   
ријског, уметничког и геолошко
природњачког дела. Хронолошки и 
тематски, изложени су музејски ек
спонати из књажевачког краја, од 

најстаријих, праисторијских времена 
до данас. Тамо се налази и етнограф
ска збирка двопређних вунених ча
рапа, које су јединствене у свету.

Целокупно особље Музеја било 
је гостољубиво, пружили су нам 
бројне информације и на сва наша 
питања одговарали су са стрпљењем.

Са поносом смо својим гостима 
представиле историју и културу нашег 
града. Било је то предивно искуство 
и искрено се надамо да ћемо поново 
имати прилику да презентујемо ар
хеолошку поставку Завичајног музеја 
неким новим гостима нашег града. 
Надамо се и да ћемо поново осетити 
то узбуђење са којим смо се сусреле 
овом приликом.

Милица Ранђеловић, Ивана 
Јовановић и Катарина Јагодић, 

ученице II4 

 „Авантура” из угла ученика –
туристичких водича

Пролазећи кроз своје улоге водича ученици су на свој начин  
доживели ову „авантуру”

АРХЕОЛОГИЈА

Са одушевљењем сам примила 
вест да ће група „Кербер” наступити 
у Књажевцу, 4. маја у Гургусовачкој 
кули. С обзиром на то да је „Кербер” 
моја омиљена група од малих ногу, 
бројала сам дане, сате, а на крају и 
минуте до почетка концерта. Заједно 
са другарицама, заузеле смо место у 
првим редовима испред бине, како 
бисмо им биле што ближе. 

„Кербер” је настао 1981. године у 
Нишу. Назив групе је име бића из 
грчке митологије, троглавог пса, који 
је чувао подземно царство. Овај пас 
имао је три главе и змију на репу. Био 
је строг стражар на улазу и још стро
жи на излазу. Никога није пуштао да 
изађе. Свој први албум „Небо је мало 
за све” група је снимила половином 
1982. године, и након тога су снима
ли и ређали и остале албуме иза себе.

Када су изашли на бину, срце ми 
је лупало убрзано од среће и нисам 
могла да верујем да сам напокон на 
њиховом концерту. Почели су песмом 
„Небо је мало за све”. Певач Гале нас 
је увесељавао и засмејавао својим 
хумором, као и остали чланови групе. 
Скакале смо, певале, играле, плесале, 
а притом се нисмо ни умориле коли
ко нам је било лепо. Завршили су 
песмом „Као твој Кербер”, коју смо 
сви углас певали, заједно са њима. 
Једном речи, било је „лудо и неза
боравно”. Свакако бих волела да се 
ово вече понови још неколико пута.

Већ неколико дана касније, 12. 
маја, у нашем граду одржан је још 
један концерт. Такође у Кули, на
ступила је група „Гарави сокак”. Ово 
је бенд из Војводине, који је настао 
1989. године. Њихов певач и најпо
знатији члан је Бане Крстић, а негују 
акустични поп звук из Војводине. И 
на овом концерту смо се лепо про
вели, певајући у глас њихове хитове: 
„Скелеџијо”, „Биће боље ако будеш 
ту”, „Ко те има тај те нема”...

Радујемо се што нам је ове године 
Општина, у оквиру програма про
славе Дана општине, подарила ова 
два лепа мајска концерта намењена 
музичким сладокусцима.

Јелена Нешић, II4

Мајски концерти у 
Књажевцу
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ЗА ДАН ШКОЛЕ НОВА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА ШКОЛСКЕ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ

„ИВКОВА СЛАВА”
И ове школске године ученици, 

чланови драмске секције наше шко
ле, са својим професорима српског 
језика и књижевности – Јеленом Ми
лошевић Петровић, Иваном Стоја
новић, Бојаном Ристићем и Драганом 
Цвејић Вукић, за Дан школе при
премају нову позоришну представу. 
Реч је о „Ивковој слави” Стевана 
Сремца. Сценске ликовне илустрације 
урадила је Мартина Милосављевић, 
професорка социологије, а техничку 

СВЕТИСЛАВ (у заносу): Госпо
ђице Маријола, цео дан вас гледам... 
Већ два дана ваше дивне очи раниле 
су несрећно срце моје...

МАРИЈОЛА (пркосно): Имам си 
очи, па си и гледам, али моје очи несу 
за рањавање.

СВЕТИСЛАВ: Не, не, драга Ма
ријола, нисте ме разумели, то је само 
фигуративно, то је... знате... компли
мент... као у позоришту, на пример. 
Збиља, јесте ли били кад у позориш
ту?

МАРИЈОЛА: На панораму ви
каш? Била сам, била...

СВЕТИСЛАВ: Позориште је мој 
живот, смисао целог мог младог жи
вота који сам цео њему – позоришту 
– посветио. (Прилазећи јој, по сма
трајући је заљубљено): Мари јола, 
хтео бих да разговарам са вашом 
мајком о вама... о себи и о вама, го
спођице Маријола.

МАРИЈОЛА: О чем па да збориш?
СВЕТИСЛАВ (деклемује): „Жен

ско, женско звер је лепа,
тешко лепа, тешко страшна,
љути отров дана наши'
у најлепшој златној чаши.”
МАРИЈОЛА (збуњено): О, бош

ке, бошке, збориш као да си мутавџи
ја! Ич те не разбирам, ете, две ми очи!

СВЕТИСЛАВ (измиче се, оштро 
је фиксирајући): Маријола, да ли смем 
да кажем дивну реч... дивну реч љу

бави моје жарке?!
МАРИЈОЛА: Ја си од љубав ни

шта не знајем. То је срамување.
СВЕТИСЛАВ: Не, не, Маријола, 

љубав није срамота... љубав је дивна... 
племенита ствар.

МАРИЈОЛА (полази према вра
тима десно): Идем си куде Кеву...

СВЕТИСЛАВ (препречи јој пут, 
ватрено): Маријоло, ја бих озбиљно 
хтео да разговарам са тобом, ја... хоћу 
да се женим... тебе да просим.

МАРИЈОЛА (збуњено): Збори 
си на мајка, ја си ништа не знајем...

СВЕТИСЛАВ (одушевљено): 
Повешћу једну малу, одабрану дру
жиницу, бићу управитељ, редитељ и 
први љубавник. Ти ћеш ми бити тра
гична љубавница. ( Нежно:) Хоћеш 
ли, Маријоло?

МАРИЈОЛА (полази према вра
тима десно): Морам си куде Кеву, 
пусти ме.

СВЕТИСЛАВ (у пози љубавника): 
Маријоло, љубиш ли ти мене?

МАРИЈОЛА: 'Ајде, фантазијо 
ниједна...

СВЕТИСЛАВ: Маријоло, тако 
ти овога и онога света... питам те: 
љубиш ли ме, Маријоло?

МАРИЈОЛА (оштро): Море, мани 
ме, фантазијо, какво љубљење у дан?!

СВЕТИСЛАВ (театрално): О, ја 
јадник! Не знадох шта значи то љуби
ти, љубити жену, а не бити љубљен! 

помоћ пружила Ивана Спасић, про
фесорка информатике.

Газда Ивко и његови гости сигур
но ће нас насмејати до суза својим 
причама о појединим „згодама и не
згодама” из властитих живота. У шали 
и весељу газда Ивкових гостију си
гурно ћемо уживати!

Овогодишњу глумачку екипу чине:
Саша Тошић, II2 – Ивко
Мартин Светозаревић, II2 – Калча

Дино Јовановић, III3 – Курјак
Ненад Костадиновић, III1 – Смук 
Милан Крагујевић, III1 – Светислав 
Никола Миленовић, II1 – председник 
Катарина Живковић, I4 – Кева
Мартина Ивковић, IV2– Сика 
Милица Стојановић, II2 – Маријола
Никола Павловић, II4 – Ружић 
Анђелија Милановић, IV2 – Наталија 
Иван Јеремић, I4 – Јова 
Марија Веселиновић, IV2 – Стевка 

(Клекне:) Реци ми, ох реци ми, Мари
јоло, љубиш ли ме?

МАРИЈОЛА: Море, дизај се, 
фан тазијо, ич те не разбирам што 
збо риш туј!

СВЕТИСЛАВ (нагло полети ка 
Маријоли): Дездемоно! Љубиш ли 
ме, Дездемоно моја?

МАРИЈОЛА (плане): Море, с'г 
ћу те пољубим, ако дофатим овуј 
шамлицу, несрећо пеливанска! Ка
рађозлијо никакав! (Одлазећи у собу 
лево:) Фантазијо!

СВЕТИСЛАВ (полети за њом): 
Како је природна! Дивно! Таман за 
трагичне љубавнице! (Кад види да 
је отишла пада на миндерлук мрм
љајући и даље Петефијеве стихове 
из „Луде”.)

„О љубави, о љубави!
Ја сам тебе жедан пио;
Једна ј' твоја капља слађа
Него море самог меда...”

ИЗ „ИВКОВЕ СЛАВЕ”
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Као и претходних, и ове године 
ученици огледног одељења комер
цијалиста посетили су „Фалк Ист”, 
једну од највећих фабрика у Кња
жевцу. 

Заједно са професоркама стручних 
предмета, 27. априла пошли смо у 
посету Фабрици обуће „Фалк Ист”.

Најпре смо обишли складиште 
материјала, где смо видели рампу за 
пријем робе и објашњени су нам 
принципи складиштења робе. Имали 
смо прилику и да видимо тек допре
мљену робу, која је чекала на палета
ма контролу и смештај у складиште. 
У складишту смо видели велики број 
материјала, који су били распоређени 
на полицама и имали своју номен
клатуру, како би сваки радник знао 
где може наћи потребан материјал. 
Потом смо видели машину која обра

ђује кожу неправилног облика, а 
по казали су нам и како материјал 
правилног облика мере у ролнама. 
Видели смо и машину за самолепљиву 
кожу, која је вероватно једина у нашој 
земљи.

Ипак, највећу пажњу привукли су 
нам разни украси за декорацију обуће. 
У делу где се налазе разни помоћни 
материјали видели смо и машину која 
броји нитне.

Након складишта обишли смо 
производњу. Тамо смо видели при
прему производње, саму производњу, 
обраду обуће на калупима и изливање 
ђонова. Видели смо целокупан про
цес производње, све то уз додатна 
објашњења и одговоре на сва наша 
питања. Иако се чини једноставним, 
процес производње није нимало лак. 
Ту су бројне машине, а за рад на њима 

У посети „Фалк Исту” 

Професори са Машинског факултета у Нишу – наши гости 

Биодизел – обновљиви извор енергије
Сарадња наше школе и Машинског 

факултета у Нишу траје већ много 
година. Сваке године професори са 
овог факултета нас посећују и пред
стављају своју установу. Дана 25. 
априла ове године нашу школу по
сетио је професор са Машинског 
факултета др Бобан Николић. Он је 
одржао презентацију ученицима ма
шинског смера, како би им што боље 
представио факултет и једну од обла
сти која се на њему изучава. Највећи 
и најзанимљивији део предавања био 
је посвећен биодизелу. 

Биодизел је течно биогориво, које 
је произведено из биљних уља. Добија 
се поступком естерификације масти 
и биљних уља. Као основна сирови
на најчешће се користи зрно уљане 
репице, соје и сунцокрета. По хе

потребно је искуство, јер и најмања 
грешка може довести до бројних 
последица.

Затим смо отишли у складиште 
готових производа, где се врши па
ковање робе и припрема за продају, 
како на домаћем, тако и на иностра
ном тржишту. Тамо је био велики 
број кутија, које су имале тачно на
значено одредиште и чекале даље 
отпремање. Само складиште изгледа 
прелепо, кутије су исте боје и све су 
поређане по моделу и величини.

Посету смо завршили обиласком 
продавнице обуће која се налази у 
склопу фабрике. Она има сопствено 
складиште. То је био крај посете 
фабрици. Већ уморни, отишли смо 
у школу да заједно средимо утиске 
о овој посети.

Ученици одељења II2

мијском саставу биодизел је меша
вина метилестара масних киселина. 
Карактеристике биодизела сличне су 
обичном дизелу, а побољшање про
изилази из садржаја кисеоника у 
био дизелу, који обезбећује бољи про
цес сагоревања и побољшава под
мазивање, што делом компензује 
утицај нижег енергетског садржаја. 
Биодизел може да се користи неза
висно или помешан са дизелом фо
силног порекла. Биодизел повећава 
сигурност у снабдевању течним го
ривом за транспортни сектор и по
љопривреду помоћу обновљивог 
извора. Користи се као гориво у дизел 
моторима који мање загађују околи
ну, а у исто време не захтевају пре
правке на мотору. Обезбеђују кори
снику поуздано гориво по нижој цени. 

Смањује се емисија гасова који уче
ствују у ефекту стаклене баште и 
њихов утицај на глобалну климу. 
Умањује потребу за увозом нафте и 
ризик у снабдевању. Развој биодизе
ла утиче и на запосленост, повећање 
индустријске производње, додатно 
преливање средстава ка пољо при
вреди, повећање девизних резерви... 
Негативна страна биодизела је што 
као гориво има мању енергетску 
вредност од фосилног дизела, па је 
и потрошња нешто већа. Биодизел 
има нижу тачку згрушавања у одно
су на класичан евродизел.

Захваљујемо се Машинском фа
култету на гостовању и још једном 
занимљивом предавању.

Ана Живић, IV3
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Техничка школа у „Зеленој зони”

...или је можда било обрнуто: „Зе
лена зона” у Техничкој школи. Све
једно, тога 11. маја 2012. ученици 
Техничке школе учествовали су у 
једној лепој и корисној акцији при
купљања електронског отпада. Ацију 
је организовао Центар за одрживи 
развој „Зелена зона” из Књажевца, и 
она је имала практичaн и симболи чки 
значај: Практичaн – да се прикупи и 
припреми за рециклажу што већа 
количина електронског отпада, и 
симболички – да се оваквом акцијом 
подигне еколошка свест људи и ути
че на промену наших навика када се 
ради о поступању са свим врстама 
отпада, а посебно са електронским. 

Електронски отпад је категорија 
која захтева посебну пажњу и посебан 
третман. Њега је све више, тога смо 
сви свесни, и у нашим домовима и у 
предузећима и установама у којима 
радимо. Шта, дакле, радити са старим 
телевизорима, видеорикордерима, 

ријала који се не разграђују, или 
њихова разградња траје и више сто
тина година. Ако бисмо са њима 
по    ступали као и са другим отпадом, 
и одлагали их на депоније, или што 
је још горе, на неадекватна места 

рачунарима, штампачима, монито
рима и сличним уређајима које смо 
почели да „мењамо” на свега неко
лико година? Проблем са овим отпа
дом је у томе што ови уређаји са држе 
компоненте са изузетно агресивним 
и токсичним материјама, а и меха
нички делови су углавном од мате

(дивље депоније), отровне материје 
из ових уређаја би завршиле у земљи, 
а тиме и у подземним водама, што 
представља реалну и велику опасност 
по сва жива бића.

Једини исправни и безбедни по
ступак са овим отпадом је сакупљање 
и одлагање на специјалне и за то 
припремљене депоније, одвајање 
материјала за рециклажу и безбедно 
уништавање опсаних материја од 
стране стручних лица. На овај начин 
се остварују огромне уштеде јер се 
рециклирана пластика, стакло и ме
тали користе за производњу нових 
уређаја, и спречава се загађење чо
векове природне средине. 

Прошлога петка су наши ученици 
учинили праву ствар, и из магацина 
и других просторија школе изнели 
велики број електронских уређаја 
који се већ годинама не користе, и 
предали их активистима „Зелене зо

не”. Ако је ова акција успела да макар 
мало промени нашу свест о потреби 
очувања природе у којој живимо, и 
промени наше навике у вези са ства
рима које нам више нису потребне и 
којих желимо да се „решимо”, онда 

је она постигла свој циљ, а ученици 
Техничке школе су томе дали свој 
допринос.

Миомир Костић, 
проф. информатике
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УСПОН НА ТУПИЖНИЦУ

„ДАНИ ЈОРГОВАНА” на Тупижници
Следеће одредиште наших пла

нинара: Акција „Дани јоргована”, 
успон на Тупижницу... звучало је 
занимљиво! Јована, Сашка, Никола, 
наш одељењски старешина Младен 
и ја, одлучили смо да се придружимо 
књажевачким планинарима, још је
дном.

На осамнаестом километру од 
Књажевца, на путу за Бољевац, на
лази се село Бучје. Североисточно 
од Бучја налази се планина Тупи
жница која са својих 1162 метра 
надморске висине, пружа изузетне 
ус лове за шетњу, планинарење, пећи
нарење, параглајдинг.

Тако је нас петоро, заједно са још 
неколико професора наше школе, 
Миленом, Сањом и професором
гостом из Кине, Јуи, и планинарима 
књажевачког удружења ,,Бабин зуб”, 
кренуло у још једну акцију освајања 
планинског врха.

Овога пута наш циљ је био врх 
Тупижнице, ,,Леденички врх”, који 
се налази на 1160 метара надморске 
висине. Након получасовне вожње 
из Књажевца и успешно обављених 
припрема у самом селу, као и звани
чног отварања ове републичке акције 
пред више стотина планинара из целе 
Србије, коначно су се стекли услови 
да кренемо, са надморске висине од 
око 500 м. 

Кретали смо се лагано уз доста 
краткотрајних пауза и уношења те
чности и шећера у своја тела. Првих 
стотинак метара кретали смо се ас
фалтним путем кроз село, да бисмо 
након неких петнаестак минута заш
ли у шуму. Блато које се налазило на 
самој стази стварало нам је потешко
ће, међутим, успешно смо га заоби
шли и наставили са савладавањем 
успона. Група од стотинак планина
ра кретала се ка врху веома успешно, 
једни другима смо стално додавали 
руку на местима где би неко од пла
нинара „заказао”, а нарочито на 

стр   мијим деловима стазе, који су 
во  дили до стеновитог гребена ове 
пла нин ске лепотице.

После отприлике три часа, не тако 
лагане шетње, стигли смо до врха. 
Поглед је био предиван! Планина 
Ртањ, околна села, небо прошарано 
тмурним облацима кроз које се пре
ламала сунчева светлост, једноставно 
су нас оставили без даха. Фино опу
штање на врху које је трајало колико 
и један школски час било је веома 
пријатно. Али, нажалост, морали смо 
да кренемо назад.

У повратку смо кружном стазом 
свратили и до јаме ,,Леденице” у којој 
се преко целе године може наћи снег, 
а богами и лед. Пошто нам из без
бедносних разлога чланови Горске 
службе спашавања нису дозволили 
да се спустимо нешто ниже ка јами, 
„бацили смо само поглед” из далека, 
и кренули назад.

Силазак је можда био мало за
хтевнији за плашљивији део екипе. 
Уз осмех и шалу током нашег друже
ња, коначно смо сишли назад у село, 
и то баш на време да пропратимо 
наступ наше фолклорне групе у којој 
наступа и неколико наших другари

ца из одељења. Након што смо им 
честитали на успешном наступу, по
хрлили смо у сеоски Задружни дом 
где су нас дочекали тањири пуни 
предоброг тзв. војничког пасуља, 
спреманог на посебан начин. Пуних 
стомака, планинари су лагано крета
ли свако на своју страну, неки својој 
кући, а неки од нас на оближњи спор
тски терен. Играли смо кошарку, 
тенис, бацали фризби ... Додатна 
спортска активност је из нас исцрп
ла и оно мало снаге и енергије коју 
смо успели да сачувамо током дана.

Тако уморни, једва смо дочекали 
повратак кући и улазак у аутобус. 
Можда је овај део дана био чак и 
најбољи. Међусобна ,,препирања” 
старијих планинара уз коју ,,капљицу” 
више, била су нам толико занимљива 
да неки од нас нису скидали осмех 
са лица све до Књажевца.

Још један дан дружења брзо је 
прошао. Био је то 19. мај који ће нам 
остати заувек у сећању и који ће у 
свакоме од нас пробудити жељу за 
неким новим успоном и освајањем 
нових планина, нових врхова.

Никола Маринковић, II4
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МАЈСКИ ДАНИ, 2012, КЊАЖЕВАЦ
Колажни програм 

ПЕСМОМ И РЕЧИМА КРОЗ СВЕТ
У оквиру програма прославе Дана 

општине Књажевац, „Мајски дани, 
2012”, ученици наше школе извели 
су 9. маја у Дому културе колажни 
програм „Песмом и речима кроз свет”.

Овим колажним програмом уче
ници су, кроз песму и причу, пред
ставили део онога што су у току 
школске године стварали на часови
ма секција, са својим професорима. 

Чули смо беседе и песме које су сами 
написали, а говорили су и стихове 
познатих аутора, како на матерњем 
тако и на страним језицима. Атмос
феру безбрижних ђачких дана успе
шно су пренели на књажевачку пу
блику, подсетивши је да су лепота и 
смисао постојања у љубави и ства
ралаштву. 

У програму су учествовали: Ро

мана Матић, Катарина Живковић, 
Милица Војиновић, Јелена Савић, 
Јелена Нешић, Александра Цветко
вић, Мартина Ивковић, Јована Ан
доновска, Ирена Тошић, Кристина 
Стефановић, Марија Веселиновић, 
Иван Јеремић и Мартин Светозаре вић.

Драгана Цвејић Вукић, 
проф. српског језика

 
 

„Песмом и речима кроз свет“
Среда, 9. мај 2012. године у 1800h
Хол Дома културе
Организатор:Техничка школа Kњажевац
Улаз слободан
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Седела је на столици у нежној полутами затворених очију и слушала откуцаје сата. Секунде су споро прола
зиле. Опет су на њена врата куцале мисли. Немо им је отшкринула врата и допустила им да уђу својим нечујним 
корацима. Попут кише која ствараше облике у напуклом бетону, и која хранише земљу, тако и мисли почеше об
разовати слику и хранити је бојама. 

Он не беше код куће. Она се бојала. Бојала се сваког тренутка који је проводила сама. Није се бојала паукова 
или нестанка струје, бојала се саме себе. Превише детињег страха претварало је комадиће у целину. Та целина 
беше невидљива углачана површина преко њеног лица. Није му смела допустити да види кроз све њене страхове, 
снове, мисли, из страха да би је можда осуђивао. Зато је у илузијама живела сама. Вечита глумица пред огледалом. 
Смеши се. Смеши се, ти углачана површино! Не ствараш ми ништа но бол. Али онда се тај бол претвори у 
задовољство, та углачана површина није стварала бол другима. А онда се и њено лице смешило. Смешимо се. 
Заједно. Пре спавања би скинула углачану површину са лица, истопила би је попут воска, и свакога дана правила 
нову, другачију. Тада је сва бол света била њена и само њена, била је сама са собом, а то је понекад најтеже. Осуђена 
је да маску носи читавог живота, јер своју фрагилну структуру не сме открити другим људима са другим маскама. 

Отворила је очи. Одлучила је да своју маску скине, али не само пред собом. Једна од њој драгих ствари, за 
иронију, била је маска која је висила окачена о полицу поред књига и осталих драгих ствари. Узела је свеће из 
фиоке, и почела да их ређа по соби. Ноћ је била дивна. То јој је дало инспирације и жеље да нешто промени. Враћао 
се кући у 7. Још петнаест минута. Забога, чинило се да је прошла читава вечност. Ставила је маску на лице. Нер
воза, страх, анксиозност ширили су се полако у ваздуху. Нежне латице ружа посуте по поду и кревету, диван 
одбљесак светлости свећа, дивна умирујућа музика и дивна црвена хаљина коју је купила, ипак, највише је волео 
црвено на њој . У соби су биле она и њена сенка. А онда је ушао и он. 

Погледала га је нежно. Имао је збуњен израз на лицу. Покушала је да проучи то лице. Увек је било нечега 
дивног у том лицу. Питала се, да ли и он жели да скине маску? Покушао је да нешто каже, али му није допустила. 
Додирнула је његове усне прстом, и насмешила се. „Немој говорити. Нека твоје усне остану неме а нека очи го
воре. Овога пута је дошао ред на мене да говорим. Разлог зашто носим ову маску јесте из страха да не паднем. 
Сви ми носимо маске, јер само маске побеђују у рату, оне нас штите од пораза. Када би дали превише себе, 
завршили бисмо са ратом. Зато је маска неопходна. Да прикрије сузе, да прикрије бес, да прикрије бол. Без ње, 
стајали бисмо голи пред суровом реалношћу, у суровом 
свету маски. Појединац без маске у овом свету не опстаје. 
Али, такође, ни појединац који није бар једном скинуо своју 
маску. Маска је такође и терет. Од толико бола отежала је. 
Али, она је све што имам.” А онда му је пружила руку, и 
замолила га за плес. Плесали су, он са хиљаду питања и 
она са хиљаду одговора. Осетила је неку чудну присност 
између њих. Осетила је топлоту, сигурност. Нежност његових 
руку, његове очи у којима је налазила мир. Да! Желела је 
да скине тај терет! Желела је да смрска маску још одавно, 
али није могла сама. Стала је. А онда проговорила пока
завши на маску: „Ово је маска коју носим, мој терет и моја 
одбрана. Учини са њом ста желиш. Ако је пожелиш ски
нути, можда нећеш видети оно сто си желео видети. На 
теби је одлука хоћеш ли пожелети да упознаш чудовиште, 
или да га оставиш иза решетки, јер је тако можда безбедније.”

 А онда је затворила очи. Нервоза. Страх. А онда је 
осетила како маска спада, спада са њеног лица, спада сав 
њен терет, и тресак маске, лом маске, а онда угледала маску 
у хиљаде комадића. Ипак је одлучио да је скине. Њено срце 
заиграло је од радости. Њене очи добиле су боју, а осмех 
је заживео. Пољубила га је нежно. У мислима јој је одзвањало: 
„Са маском или без ње, моје срце је одувек код тебе.” Његов 
поглед је говорио: „Чуваћу га.” Њој је то било довољно. 
Стајала је „голa” пред њим.

МАСКА

Тонемо

 Одлазиш полако остављајући
 за собом своје нити љубави
 којима сам немоћно везана,
 нестајеш полако, у магли далеког света.
 Остајем сама у вртлогу осећања, са хиљаду питања…
 Звезде више не осликавају ти очи,
 празнина њима хода.
 Сенке нас окружују,
 Тонемо.
 Опет тонемо…
 Сећање постаје ухода,
 овај свет је другчији без тебе,
 знаш да немоћна сам
 А ти ме опет ломиш у хиљаде комада и одлазиш…
 Одлазиш далеко…
 Далеко од мене.

Јована Андоновска, III1
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Ово је прича о човеку без нада, без жеља. Ово је прича о човеку 
који нерадо преузима иницијативу, који равнодушно следи људе који 
га окружују. Ово је прича о једном странцу.

Мерсо је странац у друштву, баш као што је њему страно друштво. 
Он није неко ко се боји љубави, он је неко ко не познаје љубав. Предао 
се јер му је тако било лакше. Апсурдно је тражити оправдања за његове 
поступке, немогуће је разумети његов отуђен живот. 

Вратићу се у прошлост, тамо где је његов живот тек почео, тамо 
где се његова личност почињала формирати. Можда тамо успем да 
нађем разлоге због којих је Мерсо такав какав јесте. Сви људи у себи 
имају потребу да буду вољени. Ако им још у детињству та потреба не 
буде испуњена, онда им је заиста свеједно шта их чека у животу. Из 
куће поносимо све своје особине и манире. Мерсо уз своју мајку никад 
и није научио ни да воли ни да мрзи. Он је одмалена живео отуђеним 
животом и једино осећање које је исказивао било је равнодушност. 
Можда бих разумела његово понашање када бих знала да Мерсо у свом 
животу није имао прилике да се отргне и промени. Одбио је понуду 
да оде у Париз. На питање које му је поставила његова девојка, он је 
одговорио да му је свеједно. Крупне животне одлуке и догађаји који 
би сваком човеку променили живот из корена, Марсоа нису нимало 
дотицали. Смрт његове мајке, брачна понуда, суђење за убиство – све 
је то равнодушно прихватио. У његовој глави се јављају мисли које 
казују колико је апсурдан положај човека у свету јер ма шта год радио, 
резултат је исти: ако човек иде лагано по сунцу, добиће сунчаницу, ако 
иде исувише брзо, ознојиће се. Значи, излаза из појединих ситуација 
нема. Смрт је најнормалнија ставка у животу која се пре или касније 
мора догодити.

Многи су поставили питање да ли је он заиста безосећајан човек 
или он једноставно не испољава осећања. Моје мишљење је да овде 
нема неких скривених мотива, зато што је дело написано у првом лицу. 
Он је у сваком тренутку нама јасно исказивао своје мишљење. Целог 
његовог живота није се појавио неко ко би у њему пробудио бунт, 
побуну и жељу за животом. Све до самог краја, када је у суочењу са 
свештеником изненада „праснуо” и по први пут се отворио пред собом 
и пред светом. У том тренутку он је напокон упознао себе и дозволио 
свету да види какав је. После тога му је заиста све било свеједно. Имао 
је једину жељу, да га на погубљењу посматра група људи и да са 
осуђивањем стану сви испред њега.

Мерсо је трагични јунак свакодневнице. Њега можемо пронаћи и 
међу својим комшијама, пријатељима. Мерсо понекад живи и у нама 
самима. Разлика је у томе што смо ми Мерсо на дандва, на недељу 
дана... Он је цео свој живот живео трагичну и апсурдну судбину. 
Предао се јер му је тако било лакше. Својим прилагођавањем ситуацијама, 
остаје странац свима. Привићиће се на све. Чини се да човек може 
заиста и у сандуку да живи. 

Катарина Живановић, IV2

Отуђеност, бесмисленост и 
апсурдност живота у „Странцу”

Уметничка и научна 
достигнућа треба да 

служе човеку, јер их је 
човек створио

Када желим нешто да напишем, а 
речи не долазе, узмем неку књигу из 
своје скромне колекције и читам. 
Читам не бих ли натерао те речи 
скривене у мојој глави да изађу, јер 
их чујем. Одзвањају толико гласно 
да понекад заборављам ко сам.

А књиге, све те силне књиге на
писане на дивним језицима и дивном 
маштом, помажу ми. Сви ти писци 
су некад седели сами са својим па
пирима, са својим мислима и ствара
ли. И свако њихово дело је чудо за 
себе. Писци који ме својим делом 
уведу у други свет, који од мене на
чине лик у књизи коју читам, велики 
су ствараоци. Када и после прочита
не књиге и даље размишљам о њој и 
о судбини свих тих живота, знам да 
сам прочитао нешто непроцењиво, 
знам да сам и ја постао део чуда. 
Понекад, када сам сам, затворим очи, 
замислим место о коме читам, па и 
ако сам некад стварно био тамо, у 
машти изгледа још лепше. Заиста 
помислим да се полако али сигурно 
пењем ка врху брда сањања. Свако 
дело је ново расположење а свака 
слика у њему фантастична представа 
пишчевог света.

Дивно је читати добре писце и бар 
на тренутке живети у њиховом свету. 
Тако знам да нисам сам, јер се по
некад и моја размишљања поклапају 
са њиховим. Дају ми инспирацију за 
моја дела која ће можда једног дана 
за неког успутног читаоца пред ста
вљати чудо.

Страхиња Милојић, IV2
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Првонаграђени рад на конкурсу ОШ „Вук Караџић”, у категорији средњошколаца

МОЈ ГРАД НА ДЛАНУ
Живим у градићу смештеном на 

истоку Србије, близу границе са 
Бугарском, недалеко од Старе плани
не која је полако почела да „цвета”. 
Град је настао на три Тимока, Белом, 
Трговишком и Сврљишком.

Име мог града је Књажевац, које 
је добио у част кнезу Милошу. Он је 
наредио спаљивање Гургусовачке 
куле, која је данас на истом месту као 
и тада и њена структура се није зна
тно променила, по којој се некада 
град звао Гургусовац, а кула је по
зната као затвор за политичке за
творенике. Књажевац често називају 
и Малом Венецијом, јер су некада на 
Тимоку, у центру града, пливали 

чамци и окружење скоро да се по
клапало са Венецијом. Камени мост, 
који је настао 1713. године, један је 
од симбола града и краси град и ње
гове становнике. Музејкућа Аце 
Ста но јевића, још један од симбола 
града, осликава изглед некадашњих 
кућа у овом крају. Такође, битно обе
лежје града је кућа породице Сиби
новић и унутра су такође просторије 
испуњене стварима из тог времена и 
подсећају нас на наше обичаје и нашу 
културу. У Књажевцу се налазе две 
средње и три основне школе. 

Мноштво народа је живело у на
шем граду и град је свима одговарао 
и осећали су се слободно. Близу гра

да се налази село Равна се археоло
шким налазиштем – Timacum Mi  nus. 
На периферији града има много цр
кава и манастира, а на брдашцу поврх 
центра града налази се Црква Св. 
Ђорђа. У дворишту цркве је спомен
плоча која је посвећена учесницима 
Тимочке буне. Сада двориште красе 
и разне занимљиве ствари за децу, 
љуљашке, клацкалице. Место које 
много воле грађани Књажевца је 
Ргошка бања, на обали Сврљишког 
Тимока. Вода је са термалног извора 
и нема мириса ни укуса. Веома је 
топла, па су чак и хладни дани по
јединим грађанима испуњени борав
ком на извору. Близу извора је отво
рени базен „Бањица” где Књажевчани 
проводе већи део лета са породицом 
и друштвом уз купање и разне игре. 

Културне манифестације које се 
одржавају у граду су многобројне. 
Најзначајнији је Фестивал културе 
младих, потом музички и филмски 
фестивали који нису ретки, такмиче
ња у многим спортовима, а од тра
диционалних догађаја има наступа 
фолклора и много приредби по све
ћених нашим обичајима и нашем 
крају којим се поносимо. 

Богату књажевачку трпезу нај
чешће прати наздрављање уз домаћу 
ракију, куцање чаша и гледање у очи, 
уз изговарање „ Живели”. Има мношт
во укусних јела и пића из домаће 
кухиње којима многи посетиоци не 
могу да одоле.

Књажевац је мали град, али има 
много знаменитости и занимљивих 
места за шетњу и разгледање. Град 
историје, вина, Тимока, град лепоте 
и топлине. Тимок га грли и купа 
својим сјајем. Када сам у свом граду 
тада сам сигурна, знам где сам и чија 
сам.

Александра Цветковић, I2

Неправда

Сањај о далеким крајевима,
о речима које се преплићу
стварајући неразмрсиву нит
због које ти је тешко наставити.

Посети срећу у далеким крајевима,
где је она свачији гост,
не случајни пролазник.
Веруј.

Завири иза маске.
Шта се крије на том крају?
Мали лептир жељан слободе?
Још маске?

У том леглу надања,
бола, снова
испремештаних хиљаду пута
испитаних речи
заштите, страха..
Да ли је ту неко кога си некада знала?

Ивана Јовановић, II4

Милица Станковић, I2
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ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

УПОЗНАЈ, ПРОУЧИ, СВИМА ПРЕПОРУЧИ!
Тешко проходни путеви, наноси снега и понеки затворен гранични 

прелаз нису били препрека малом тиму наше школе да посети своје коле
ге у Видину у суседној Бугарској, крајем фебруара ове године.

Разлог посете био је заједнички рад директора и наставника обе шко
ле предлогу про  јекта прекограничне сарадње. Са собом смо понели не
опходну (веома обимну) документацију. Телефоном или електронским 
путем су партнери у међу времену усаглашавали своје идеје, да би усле
дило финализирање предлога пројекта „Упознај, проучи, сви ма препо
ручи!” у просторијама шко   ле „Проф. др Асен Златаров” у Видину. 

Основна идеја пројекта је да ученици наше школе боравећи у Видину 
обиђу туристичке локалитете у пратњи домаћина, анализирају их и добро 
проуче и касније упознају своје другове, наше суграђане и бројне друге 
заинтересоване стране са бројним туристичким мотивима тога краја. Од 
ученика из Бугарске се очекују сличне активности на територији наше 
општине у фази истраживања и при купљања података на терену, да би у 
другој фази своје резултате презентовали својој јавности. Планирано је и 
учење језика, обичаја, израда заједничког веб сајта, туристичког водича...

Оно што смо знали пред пут је да нас очекује напоран тимски рад (још 
и на страном језику)... Оно што нисмо знали јесте – како ће нам се завр
шити радни дан у Видину. А завршио се тако што смо присуствовали 
приредби поводом њиховог Дана школе. Том приликом нас је госпођа 
Маријета Апостолова Георгиева, директорка школе, посебно поздравила 
у препу  ној градској спортској хали.

Времена за обилазак града и ше тњу поред Дунава нисмо имали. 
Конкурисали смо код донатора и стрпљиво чекамо повратне ин фо

рмације.
Школа „Проф. др Асен Златаров” била је диван домаћин и искрено се 

надамо да ће нам што пре узвратити посету.
Марија Цветковић,  

проф. економске групе предмета

Света Јелена, мајка цара Констан
тина, радила је много за веру Хри
стову. Када је била у Јерусалиму, 
пронашла је Часни крст Господњи и 
сазидала Цркву Васкрсења на Голго
ти, а потом и многе друге цркве у 
Светој земљи. Ова света жена умрла 
је 327. године, својој 80. години, а 
цар Константин поживео је још десет 
година иза своје мајке. 

Обилазећи Свету земљу, Света 
царица Јелена намисли да потражи 
Часни крст Христов. Неки старац 
Јеврејин, по имену Јуда, једини је 
знао место где се тај крст налазио, 
па присиљен од царице, изјави да је 
крст закопан под Храмом Венериним, 
кога је подигао на Голготи цар Адри
јан. Царица нареди да поруше тај 
идолски храм, па копајући у дубину, 
нађоше три крста. Док је царица била 
у недоумици како да распозна Крст 
Христов, пролазила је пратња са 
мртвацем. Тада патријарх Макарије 
рече да мећу на мртваца редом један 
по један крст. Када метнуше први и 
други крст, мртвац лежаше непро
мењено. Али када ставише на њега 
трећи крст, мртвац оживе. По томе 
познаше да је то часни и животворни 
Крст Христов. Метнуше га потом и 
на једну болесну жену, и жена оздра
ви. Тада патријарх уздиже Крст да га 
сав народ види, а народ са сузама 
певаше: „Господе поми луј!” Царица 
Јелена направи ковчег од сребра и 
положи у њ Часни крст. Доцније цар 
Хозрој, освојивши Јерусалим, одве
де многи народ у ропство и однесе 
Крст Господњи у Персију. У Персији 
је Крст лежао 14 година, а  628. го
дине цар грчки Ираклије победи 
Хозроја и са славом поврати Крст у 
Јерусалим. Ушавши у град, цар 
Ираклије ношаше Крст на својим 
леђима. Но, наједанпут стаде цар и 
не могаше ни корака крочити. Па
тријарх За харија виде ангела, који 
спречаваше цара да у раскошном 
царском оделу иде под Крстом и то 
по оном путу по коме је Господ, бос 
и понижен, ходио. То виђење објави 
патријарх цару. Тада се цар свуче, па 
у бедној одећи и босоног узе Крст, 
изнесе га на Голготу и положи у Храм 

Васкрсења, на радост и утеху целог 
хришћан ског света. 

Дана 27. (14. по старом календару) 

 Царица Јелена – мајка цара Константина
У сусрет годишњици Миланског едикта

септембра празнују се оба догађаја 
у вези са Часним крстом Христовим: 
прво проналазак Часног крста на 
Голготи, и друго повратак Часног 
крста из Персије опет у Јерусалим. 
Дан Светог равноапостолног цара 
Константина и његове мајке, царице 
Јелене, јесте 3. јун (по старом кален
дару 21. мај). Овај празник се, као 
градска слава, посебно свечано про
славља у Нишу – граду где је и рођен 
овај многозаслужни утемељи вач хри
шћанства. Као еснафску славу овај 
празник прослављају кујунџије и 
железничари.

Драгица Спасић, вероучитељ и  
Бојан Ристић, проф. српског језика
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У животу је као на маскенбалу: када сви скину маске, престаје весеље

Складним покретима кичице, до
стојним Рембранта, исцртава по следње 
линије на свом лицу. По ди жући са
моуверен поглед ка свом одразу у 
огледалу, задрхтао јој је малени осмех, 
први ове вечери: „Јесам ли то ја у 
огледалу? Маска ми све више личи на 
ратне боје, јер ја и идем у битку. Слу
жим се људским слабостима, лажима 
и преварама као ору жјем. Моја снага 
је ваша слабост.”

Она је складна појава. Дуга, равна 
црна коса, у контрасту са белином 
њене коже, стапала се са бојом дуге 
црне хаљине. Њени енергични по
крети стварали су звук надолазеће 
олује. А поглед... било је нечег у ста
кластој површини њених тамнозеле
них очију. Спремност на све. 

Ноћ је време маскенбала. Ноћу смо 
полусакривени мраком, а маска је само 
додатна сигурност. „Јесам ли стварно 
толико мирна? Не чујем откуцаје свог 
срца, колена не клецају, дланови се не 
зноје, ноћ је мој огртач вечерас.”

На небу није било звезда, чинило 
се да је свет запао у неку сенку. Вели
ко степениште водило је право до 
улаза у један од оних сре дњовековних 
двораца, ка балу сличном ономе на 
коме је била Пепељуга. Само што ова 
дворана није одисала светлошћу и 
отвореношћу, тамни вео је прекрио 
ово вече, црнобеле прилике плесале 
су уједначеним покретима. Шаховске 
фигуре, са маскама на срцу и речима.

Испред дворане, баш на оним ви
соким степеницама стајао је трачак 
наде. Бљештава бела хаљина је на 
ободима додиривала хладан бетон. 
Она једина није имала маску, наличје 
маске је њено право лице. „Вечерас 
је свему крај. Лицемерју, шаховским 
фигурама и марионетама видим су ђени 
крај.” Одсјај сенки у њеним очима 
стварао је светлост. Читава борба 
мачевима видела се у њеним тамно
зеленим очима. Крајеви њене непо
слушне, коврџаве плаве косе отимали 
су се складу њене појаве.

Сву ту тишину поноћи разбио је 
откуцај зидног сата на врху дворца. 
Очекивани тренутак је дошао. Пла
вокоса прилика крочила је одлучно 
ка средишту маскараде, као да је тим 
кораком хтела срушити то легло ли
цемерја. У по кушају да направи сле
дећи корак, ваздуха у плућима као да 
је нестало. Прекид у грудима, неве
роватни пресек на левој страни. Не
жним длановима је ухватила врх ножа 
који је вирио, ту испод срца. Кратак 
поглед на крваве руке и више није ни 
осећала ударац тела о хладан бетон. 
Дуге коврџе расуле су се по крвљу 
на топљеним степеницама. Није чак 
ни погледом ухватила одсјај тамнозе
лених очију на тек излазећој месечи
ни, само је краичком ока видела обод 
црне хаљине и чула звук надолазеће 
олује.

На бледом лицу оцртао се и други 
осмех ове вечери. Весеље може да се 
настави. 

Ирена Тошић, IV2

Hey you, yes you, can you keep a secret
Because I have one that I need to share
But you must promise you won't tell anyone
Cause if you did that, you wouldn't be fair. 

I'm gonna tell you something that I've kept inside
Something that’s haunted me in my dream
Deep inside my soul is where they hide
Rememberances of the thing that I can't redeem

Doesn't matter if this is the end of the day or beggining of the night
Please, just walk along with me for one last mile
I know we didn't get on with each other well, we used to fight
But I hope you could stand listening to me for a while

This won't take more than five minutes, I swear
It's not the thing that makes me specially proud
I have to put off this secretness I still wear
Can't control desire to shout it out, say it loud

I should keep my mouth closed but I can't. Damn!
But Hey! We're talking about the feelings I can't live without
You don't have to do anything but to remember who I am
And you'll understand what I am talking about

You might wonder why you. Can you guess?
Come on.Take a shot. It's too easy to realize
Why you've been chosen to hear me confess
By me, the girl you wouldn’t recognize.

I still look at you, your blue eyes glittering. 
Your face looks so cool. Could it be fake?
I'm taking a chance here, so you should focus on listening
I trusted you once and it showed up to be a mistake

So can I trust you when you say you won't tell anyone
Cause some things aren't for everyone to hear
The sun will rise soon, by then I'll be gone
Leaving you alone with the words that might have been your 
fear

Then you'll open your eyes realizing you still breathe
Don't worry. This secret makes me confused too
"There's no one else I can be in love with
Just because I'm still in love with you"

written by Ivana Milivojević

Secret
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Овог пролећа била сам међу број
ним туристима који су путовали ка 
различитим светским дестинацијама. 
Моје одредиште био је Праг, један од 
најлепших европских градова, који 
се налази у срцу Европе, подједнако 
удаљен од свих њених граница.

Путовала сам аутобусом и, на
равно, путовање је трајало дуго, али 
сам то време искористила да се на
спавам и одморим за све оно што ме 
је чекало. Када смо прешли чешку 
границу, од водича смо почели да 
добијамо неопходне информације. У 
аутобусу су почеле да се отварају 
мапе и размењују искуства са интер
нета о томе шта треба обићи и виде
ти и како до тога стићи. Те наше 
разговоре су непрестано прекидали 
лепи пејзажи четинарских шума кроз 
које смо пролазили а у којима Чеси 
проводе своје викенде. Свака чешка 
породица има викендицу ван града, 
у природи која пружа могућнаст за 
бављење различитим спортовима, 
али наравно, у викендицама се од ма
рају и испијају чешко пиво и по томе 
су на првом месту у Европи.

Приближавајући се граду, из да
лека смо почели да уочавамо торњеве 
и позлаћене куполе којих има веома 
много. Наиме, како легенда каже, 
Карло IV је у 14. веку наложио да се 
торњеви опточе златом да би се пре
сијавали на сунцу и видели из вели
ке даљине и по њима је Праг добио 
епитет „златни”.

Праг је главни, a уједно и највећи 
град Чешке, са око 1,2 милиона ста
новника. Налази са на обалама реке 
Влтаве која спада у симболе града.

Назив града је старословенског 
порекла и значи газ, место за прелаз. 
Праг је један од најочуванијих, 
најстаријих и најлепших градова у 
средњој Европи. О његовој лепоти 
говори и то што ни Наполеон, ни 
Хитлер нису дозволили упад у град 
и његово рушење.

Архитектура Прага је разноврсна, 

од романтичке, готичке, ренесансне, 
барокне, рококо, класицистичке, 
ампир архитектуре, до праваца 20. 
века – сецесије и кубизма. Цео град 
је препун двораца, синагога, великог 
броја цркви и због тога имате осећај 
да сте у бајци, у неком огромном 
дворцу, као да сте се вратили у про
шлост. Свака грађевина је лепа на 
свој начин и има своју историју.

Град је подељен на Храдчане, 
Ма лу Страну, Ново место и Старо 
место и сваки од њих је целина за 
себе.

Обилазак града започет је ра
згледањем старог и најинтересант
нијег дела града који се налази на 

био седиште краљева, владара, а и 
данас су у њему државници. При 
уласку у Прашки замак присуство
вали смо смени страже. 

Катедрала Светог Вита је импо
зантна грађевина чију је изградњу 
наложио Карло IV давне 1344. годи
не. Са изградњом је завршено 600 
година касније. Катедрала је богата 
скулптурама и фрескама, а прелепи 
витражи у најразличитијим бојама 
дугиног спектра изграђени су од 
најквалитетнијег чешког стакла. Овде 
се налазе гробнице најзначајнијих 
владара и чува крунидбено благо.

У комплексу замка је и тзв. Зла тна 
улица која се налази испод одбрам
беног бедема града. Име је добила 
по бројним златарима и лажним ал
хемичарима који су се хвалили да 
владају вештином прављења злата. 
Данас се на њеном почетку налази 
импозантна изложба старог оружја, 
штитова и оклопа, као и бројне суве
нирнице.

Шетњом Малом Страном уз ра
згледање аристократских кућа и ра
с кошних палата, долази се до Карло
вог моста који се налази на реци 
Влтави. Обале ове реке спаја чак 17 
мостова, од којих је најстарији и 
најпознатији камени мост назван по 
Карлу IV. Мост је почео да се гради 
давне 1357. године на начин да су се 
камене коцке лепиле јајима, а са гра
дњом је завршено 1402. године. Кар
лов мост упечатњив је по своја два 
готичка торња на сваком крају (који 
предстаљвљају улаз, тј. излаз). Мост 
је стално препун туриста, које овде 
поздрављају бројни уметници – сли
кари, музичари, глумци. Има 16 лу
кова и чак 30 прелепих статуа, које 
представљају ликове Св. Вацлава, 
Св. Јована Крститеља, просветитеља 
Ћирила и Методија, Св. Томе Аквин
ског.

Шетњом преко моста, долази се 
до Трга старог града који представља 
средиште старог прашког језгра и 

брду Храдчани. На овом брду налази 
се Прашки замак (храд) по коме је 
цела област добила назив. Прашки 
храд садржи готичку Катедралу Св. 
Вита, романескну Базилику Св. 
Ђорђа, манастир и неколико палата, 
баште и одбрамбене куле. Већи део 
двора је отворен за туристе. Данас се 
у двору налази неколико музеја, у кљу
чујући и Националну галерију, ко
лекцију Бохемијске барокне умет
ности, изложбу посвећену чешкој 
историји, Музеј играчака и галерију 
слика Прашког храда засновану на 
колекцији Рудолфа II. Храдчани по
стоје од деветог века када је дворац 

У ЗЛАТНОМ ПРАГУ

путовања
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стециште свих који дођу у Праг. На 
тргу Староместке намјести, налазе 
се Градска кућа с почетка XX века, 
Црква Девице Марије Тинске, спо
меник Јану Хусу (реформатору цркве) 
и чувени Астрономски часовник.

Највећа атракција је свакако сре
дњовековни астрономски часовник 
који је истовремено сат, календар, 
астрономска справа. Смештен је на 
јужном делу старе градске већнице. 
Конструисали су га Микулас Кадан
ски, сајџија, и Јан Ондрејев Шиндел, 
професор математике и астрономије 
на Карловом универзитету. И данас 
ради као у 15. веку када је конструи
сан. Сат показује излазак и залазак 
Сунца и Месеца, дана, године, месе
це, зодијачку консталацију и положај 
појединих планета. Сат украшавају 
12 апостола и осам фигура. Они су 
постављени у 19. веку када је сат 
репариран. На сваких сат времена 
маса људи чека да се појаве апостоли 
који благосиљају град, а четири фи
гуре лево представљају чешко сре
дњовековно друштво: симболе та
штине (нарцис који се диви свом 
одразу у огледалу) и трговине (Јевреји 
са џаком блага). Десно су Турчин 
(подсећа на освајање Европе од Ту
рака у 16. и 17. веку) и смрт која 
по  влачи конопац и звоњавом означа
ва одвођење грешника у пакао. Раније 
је петао кукурикао када апостоли 
заврше са благословом, а данас су то 

фанфаре које се оглашавају са врха 
сата.

На Старо место надовезује се 
јужније Ново Место (најмлађи део 
Прага и комерцијални центар) које 
је препуно бутика, сувенирница, по
знатих радњи, али коме такође не 
недостају културне и историјске зна
менитости.

обали Влтаве.
Посебан доживљај је шетати пра

шким калдрмисаним улицама у ве
черњим сатима и посматрати гра
ђевине и дворце који су величанстве
но осветњени. У тренуцима предаха 
треба посетити прашке пивнице у 
којима се такође осећа дух прошло
сти и традиције и уживати у прашким 

Не треба пропустити ни крстарење 
Влтавом уз колаче и звукове Сметане. 
Влтаву је опевао чувени композитор 
Бедџих Сметана у својој музичкој 
поеми, и тако је учинио вероватно 
најпознатијом реком на свету, поред 
нашег лепог плавог Дунава. Чеси се 
њиме веома поносе, а музеј који му 
је посвећен се налази на самој десној 

специјалитетима и пиву. Преко дана 
на трговима се продају кобасице у 
лепињи или са кнедлама, одлично 
чешко пиво, и тврдлик – печено тесто 
облика шупљег ваљка, посуто ше
ћером и кимом, намазано кремом, а 
ту је и вожња црвеним фијакерима.

Боравак у Чешкој употпунили смо 
излетом у Карловим Варима, нај
старијој бањи у Европи, бањи у којој 
су боравили и чувени писци, компо
зитори, историјаске личности (Карло 
IV, Гете, Моцарт, Петар Велики, Двор
жак, Маркс...). Такође, већина холи
вудских глумаца сваке године посећу
ју Карлове Вари поводом филмског 
фестивала. Оно што доминира јесу 
прелепи луксузни хотели чија архи
тектура одузима дах и наравно вели
ка руска православна црква коју смо 
посетили баш на дан Ускрса. 

Нека вам следећи на листи пу
товања буде Праг. Вратићете се пре
пуни утисака јер је Праг град који 
заиста треба осетити и доживети.

Сања Маркулин, 
проф. економске групе предмета
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Коначно, дошао је и тај дан. То 
више није био сан. Стварно се деша
ва. Кренули смо на наше дуго плани
рано и више пута одлагано путовање 
Европом. 

Стижемо у Француску. Лепоте 
предела настављају да се нижу. Море... 
Заиста је азурно плаво. Обала је уре
ђенија. Настављајући путовање, са 
леве стране остављамо Кнежевину 
Монако. Вратићемо се сутра. Улази
мо у Ницу. То је главни град Азурне 
обале, а други по величини на фран
цуском Медитерану (после Марсеја) 
и други по броју туриста у Француској 
(после Париза). Најпре је панорамски 
разгледамо из аутобуса. Упознајемо 
се са знаменитостима града и кљу
чним тачкама, јер ћемо остатак вре
мена у Ници провести у самосталном 
раз гледању града. Накратко се зау

плочаном углачаним плочама, уоко
ло предивне црвеножуте полукру жне 
зграде, светиљке разних боја, фон
тане, споменици... Лево и десно 
огро мни паркови... Расцветало ра
стиње и цвеће... Стижемо до Енглеског 
шеталишта, али због прејаког ветра, 
после неколико снимака, идемо у 
стари град, где нас у уским уличица
ма, зграде штите од ветра. Обилази
мо цветну пијацу. Због ускршњих 
празника још увек је пуна цвећа. 

У наставку самосталног обиласка 
Нице, одлазимо на Енглеско шета
лиште. Сада нема ветра, време је 
сунчано... Силазимо до плаже... Доди
рујемо море... Диван осећај. Енгле
ским шеталиштем, између палми и 
плаже, шетамо до подножја видиков
ца Куле Беланда. Наравно, пењемо 
се на видиковац, са кога се пружа 

по дванаест женских и мушких пар
фема и купимо парфеме који нам се 
највише допадају, као и миришљаве 
сапуне. 

Настављамо пут до Кнежевине 
Монако. Аутобус остаје у првој га
ражи, а ми лифтом излазимо до Оке
анографског музеја, испред кога се 
сликамо и кроз део Егзотичног врта 
одлазимо до Цркве Светог Николе. 
Кратко се задржавамо испред ње и 
настављамо до дворца Грималдије
вих. Ту слушамо водичеву причу о 
Грималдијевима и посматрамо смену 
страже. Одлазимо до видиковаца са 
леве и десне стране. Са једног се 
пружа поглед на луку и прелепе згра
де Монака, на чијим се врховима 
налазе базени окружени дрвећем (јер 
нема места у двориштима), а са дру
ге на део Монака где је старт чувене 
трке Формуле 1. Стазом око Егзоти
чног врта враћамо се до гараже, се
дамо у аутобус и преко луке Ла 
Кон дамин, стазом Формуле 1, про
лазећи чувену „лакат кривину” до
лазимо у другу гаражу Монака. Пе
шице пролазимо кроз тунел стазе 
Формуле 1, а онда лифтом излазимо 
у Монте Карло, престоницу коцке и 
богатства. Обилазимо Казино, из 
парка посматрамо оперу и хотел 
Парис. Шетамо парком са предивним 
фонтанама и гледамо најавне рекла
ме за тениски турнир у Монаку на
редне недеље. 

У вечерњим часовима стижемо у 
Кан. Обилазимо Фестивалску палату 
и сликамо се на познатом црвеном 
тепиху по коме су продефиловале све 
познате филмске звезде. Одлазимо 
до Српске улице, једне од главних 
канских улица. Улицама старог гра
да пењемо се до зидина тврђаве, са 
којих се пружа предиван поглед на 
град који је још лепши ноћу. Пола 
сата након поноћи наста вљамо пу
товање за Шпанију. 

У јутарњим сатима стижемо у 
Барселону, престоницу Каталоније, 

путовања

ПРОЛЕЋНО ПУТОВАЊЕ ЕВРОПОМ

ста вљамо испред руске цркве, ради 
фо   тографисања и на крају одлазимо 
у хотел. Треба нам десетак минута 
да се лаганом шетњом авенијом Jean 
Medecin, поред Цркве Notre Dame, 
спустимо до Трга Масена. Ова лепо
та се не може описати, то треба до
живети – улични певачи на тргу по

незабораван поглед на Ницу. Полако 
се спуштамо на Енглеско шеталиш
те. Враћамо се назад, до Кнежевине 
Монако.

Најпре свраћамо у Езе, мали при
морски градић, близу границе са 
Монаком. У Езеу је смештен Музеј 
парфема. Mогли смо да испробамо 
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најбогатије шпанске покрајине. Па
норамски, из аутобуса упознајемо 
град фасцинантне архитектуре Ан
тониа Гаудија. Стајемо испред не
довршене зграде Sagrada Familia 
(Света породица). То је црква која се 
гради последњих двеста година. У 
њој може стати 10000 верника и пе
вати хор од 1500 чланова. Након 
обиласка, улазимо у аутобус и на
стављамо са панорамским раз гле
дањем. Видимо Гаудијеве зграде Casa 
Mila, Casa Batlo..., главне улице Ди
јагоналу и Паралелу, брдо Монжуик 
са Олимпијским стадионом и осталим 
олимпијским теренима, Националну 
палату, луку са Колумбовим споме
ником, гондоле за разгледање града... 
После панорамског обиласка на ста
вљамо путовање до Љорет де Мара, 
једног од најпознатијих летовали шта 
на Коста брави, тзв. Дивљој обали. 
Имамо слободног врема да обиђемо 
град. Шетамо поред обале...

Опет смо поранили. Након до
ручка, полазимо пут Барселоне. Још 
један дан препун обилазака. Најпре 
идемо у Парк Гуељ – још једно дело 
руку архитекте Гаудија. У централном 
делу је породична кућа Гаудијевих. 
Уз објашњења водича, прошли смо 
кроз шуму камених стубова до тера
се са змијском оградом, затим сишли 
до цркве, па прошли поред фонтана 
и камених стубова... Након обиласка 
парка, аутобусом смо се спустили до 
Колумбовог споменика и заједно са 
водичем прошли делом кроз улицу 
Рамбла, затим зашли у Готску четврт, 
прошли поред архитектонске школе, 
на чијој фасади је Пикасов мурал и 
изашли на Каталонски трг, који је на 
другом крају Рамбле. Ту налазимо 
чесму, са које смо се напили воде, 
јер, како рече водич, ко се напије воде 
са те чесме – поново ће се вратити у 
Барселону. Долазимо до Колумбовог 
споменика, улазимо у аутобус и иде
мо на стадион Камп ноу. То је Барсе
лонин стадион у Барни (Барселони). 
Наравно, ово је било најзанимљивије 
место за мог сина и супруга. Није се 
знало ко је више одушевљен. Крену
ли смо од средишњег дела трибина, 
па смо се кроз музеј спустили до 
терена, прошавши и кроз капелицу 

за молитву играча пред утакмицу. 
Додирнули смо траву и видели где 
седе резервни играчи. Попели смо се 
и до репортерских кабина и на крају 
свратили и у тржни центар и купили 
фудбалску лопту са амблемом Бар
селоне. Одвезли смо се до Шпанског 
села. Сада слободно могу рећи „то 
су за мене шпанска села”, јер сам их 
видела. У Барселони смо обишли 
Аква ријум. Од акваријума, до аква
ријума било је све узбудљивије, али 
врхунац је био када смо ушли у „ту
нел” аква ријума и видели како ајкуле 
и остале рибе пливају око нас. Коли
ко различитих риба на једном месту... 
Ту је и рибагитара и риба која „лети” 
и још много, много других. Није нам 
довољно, па идемо још један круг. 
Остали бисмо још, али журимо да 
још једном, лагано обиђемо Рамблу 
и Готску четврт. Наравно, користимо 
прилику да пробамо морске спе ци
јалитете шпанске кухиње. Крећемо 
нешто раније из Барселоне, стижемо 
на вечеру и одлазимо за Санта Суза
ну на вече фламенка. У једном од 
најстаријих клубова доживљавамо 
вече са аутентичним фламенком и 
познатим шпанским вином – сангрија. 

Обишли смо и Фигерас. То је град 
удаљен 80 километара од Љорет де 
Мара према граници са Француском. 
У пролазу смо видели врхове Пирине
ја под снегом. У Фигерасу се налази 
музеј Салвадора Далија. Музеј је 
грађен од 1961. до 1973. године, а 
Дали је са својом женом Галом по
следњих шеснаест година свог жи
вота провео у тој згради. Зидове и 
кров зграде музеја красе јаја, хле
пчићи, молекули хидрогена и статуе 
манекенки (то су његове сталне прео
купације). Видели смо многа Далијева 
дела, као и његову спаваћу собу, ау
томобил... По изласку из музеја, 
има мо мало слободног времена за 
индивидуално разгледање Фигераса. 
А затим, повратак у Љорет де Мар и 
слободно послеподне, које прово
димо разгледајући град и обилазећи 
тврђаву на левој страни обале. 

Улазимо у Верону. Најпре је оби
лазимо са водичем. Одлазимо на Трг 
Бра, где се налази Палата Барбиери, 
а поред и Римска арена која је некад 

примала 30000 посетилаца, а данас, 
пошто се последњи зид урушио, при
ма 20000 посетилаца. Затим се зау
стављамо на пијачном тргу, па про
лазећи поред цркве из седмог века, 
идемо до Јулијине куће. Глумим Ју
лију на њеној тераси, а мој супруг 
Ромеа. Сликамо се са Јулијом за ве чну 
љубав... Имамо слободног времена 
у Верони. Сликамо се са римским 
гладијаторима из арене, шетамо, ра
згледамо излоге... Аутобусом на
стављамо до Лидо ди Јесола – по
пуларног летовалишта у северои
сточном делу Италије, на Јадранском 
мору, у близини Венеције. 

Укрцавамо се на бродић и крећемо 
пут Венеције. Киша је досадна. На
дамо се да ће престати... Искрцавамо 
се, киша не престаје... Не може нам 
покварити расположење. Купујемо 
кишобране код Пакистанца и на
стављамо обилазак са водичем. Оби
лазимо Словенску обалу, Мост узда
ха, Дуждеву палату, Трг Светог 
Мар  ка, мост Риалта на Гранд каналу 
и Риалта пијацу. Добијамо инстру
кци је од водича где ћемо, шта и по 
којој цени моћи да купимо и, још увек 
под кишобранима, настављамо само
стално разгледање Венеције. Одла
зимо до Цркве Светог Марка и ула
зимо у њу. Детаљно је обилазимо... 
Шетамо улицама Венеције... Слика
мо гондолијере, јер нам и није баш 
до вожње гондолом по киши. Разгле
дамо сјајне излоге... Коначно престаје 
киша... Сакупљају се голубови на 
Тргу Светог Марка. Сликамо их... 
Али, приближава се пет сати после
подне, време када треба да се укрца
мо на брод за луку Пунто Сабиони... 

Враћамо се у аутобус и крећемо 
назад, за Србију. Још једно ноћно 
путовање... Али, сан не долази... Нон
стоп се смењују слике... Шта је ле пше: 
Француска, Монако, Шпанија или 
Италија... Стижемо у Београд. За 
петнаест минута крећемо ка Кња
жевцу. Ту смо, у Књажевцу... Још увек 
не знам шта је лепше... Али, пензио
нерске дане бих сигурно да проживим 
у Ници... (Због климе?!)

Златица Геров,  
мастер инжењер машинства
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Дом ученика средњих школа у Књажевцу други је дом за велики број ученика Техничке школе, а Домијада 
такмичарска манифестација на којој се домови ученика из читаве Србије такмиче у разноврсним културно
уметничким и спортским дисциплинама. 

 Последња два мартовска викенда ученици књажевачког Дома ученика средњих школа такмичили су се, дру
жили и забављали у Алексинцу (24. марта), на културноуметничкој Домијади, а затим и у Лесковцу (31.марта), 
на спортској Домијади. А какве су резултате постигли и како су се провели? Прича следи…

Макетарство, издаваштво и брејкденс-акробације 

ДОБРА ЗАБАВА НА 17. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОЈ  
ДОМИЈАДИ У АЛЕКСИНЦУ

Седамнаеста културноуметничка 
Домијада одржана је 24. марта ове 
године у Алексинцу. Уз још тринаест 
домова са нашег региона, такмичили 
смо се у следећим категоријама: 
поетскосценски приказ, ликовно и 
литерарно стваралаштво, изложба 
ученичких радова и модеран плес. 
На штанду нашег Дома нашли су се 
радови из области: примењене уме
тности (костимографија), чији је 
аутор Маријана Степановић, одељење 
IV4 – техничар моделар конфекције, 
изда вачке делатности – Виолета 
Куркић, IV2 – комерцијалиста, маке
тарства – Силвио Пацић, III1 – ар
хитектонски техничар, ликовне 
уме  тности – Весна Вучић, III3 – ма
шински техничар за компјутерско 

конструисање, Душан Добрић, III1– 
архитектонски техничар, Марјан 
Бурчић, IV1 – грађевински техничар 
за нискоградњу, рукотворине – Јована 
Јогрић, IV1, а поетскосценским при
казом су нас пред ста вљале Јули јана 
Добрашиновић и Петра Костић, дру
гарице из гимнази је. Највише пажње 
изазвао је наступ плесне групе нашег 
Дома „Imagination crew”, на челу са 
тројицом талентованих момакабреј
кера: Стефаном Љу бо мировићем 
(ги мназија), Ве сељом Мурином, III5 
– кровопокривач и Богданом Ста
нојевићем, III1 – архитектонски те
хничар, који су својим изузетним 
брејкденсакробацијама засенили све 
присутне. Морамо поменути и лепшу 
половину ове групе – Драгану 

Максимовић, IV4, Санелу Круезиу, 
IV4 и Миљану Степановић, IV4 – 
одељења техничара моделара коже, 
које су својим шармом парирале 
момцима. Најбољи успех на ово
годишњој културноуметничкој До
ми јади постигли смо у макетарству 
(II место) и издавачкој делатности 
(III место за домски лист „Ово смо 
ми”). Ипак, овогодишњу Домијаду 
ћемо памтити не по изузетним резул
татима већ по феноменалном прово
ду, у коме смо учествовали забавља
ју ћи се са ученицима из других до
мова. „Незванични” програм на 
пла   тоу испред Дома културе започе
ли су наши брејкери, показујући 
сво је умеће и забављајући ученике, 
у очекивању одлуке жирија. Оду
шевљени ученици скандирали су у 
глас, бодрећи их. На све стране „се
вали су” блицеви, а пар камера пра
тило их је у стопу. Нашим момцима 
убрзо су се прикључили остали наши 
учесници, а затим и учесници других 
домова. На импровизованој бини 
испред Дома културе у Алексинцу 
смењивали су се ученици из Зајечара, 
Прокупља, Неготина и других гра
дова, изводећи своје најбоље кораке… 
Без обзира на званичне резултате и 
освојена места, атмосфера коју су 
наши ученици направили требало би 
да је највећа дика и понос нашег 
града и школа.   

Миљана Степановић, II4
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Овогодишња спортска Домијада 
је одржана је 31. марта у Лесковцу. 
Наш Дом представљале су екипе за 
мали фудбал, стрељаштво (мушка и 
женска екипа), стонитенис и шах, а 
постигнути су веома добри резлтати: 
III место у малом фудбалу освојили 
су: Бранко Тривунчевић IV1, Марјан 
Бурчић IV1, Весељ Мурина III5, Ми
лан Крагујевић III1, Златко Пешић II5, 
Милан Живковић III1, Милош Радо
вановић IV1 и Стефан Миливојевић 
II5, I место у стре љаштву освојила је 
мушка екипа у саставу: Стефан Мла
деновић, IV4, Александар Тошић IV1 
и Миљан Гмитровић III6, II место у 
стре љаштву – освојила је женска 
еки па у саставу: Маријана Степано

СПОРТСКА ДОМИЈАДА 2012.

РЕПУБЛИЧКА ДОМИЈАДА

вић IV4, Драгана Максимовић IV4, 
Милица Милошевић I7, I место у 

стре љаштву, појединачно – Алексан
дар Тошић IV1, II место у стре љаштву, 

појединачно – Милан Гмитровић III6, 
III место у стрељаштву, појединачно 
– Ма ријана Степановић IV4, III место 
у шаху – Ана Марија Репеџић III1. У 
мушкој екипи за стони тенис били 
су: Дејан Јовановић II5, Мартин Трај
ковски III4 и Јован Лападатовић III5, 
који је освојио III место у стоном 
тенису, појединачно. 

Све честитке уче(с)ницима!

Дана 20. 04. 2012. Ниш је био 
центар Србије. Одржавала се XVI по 
реду Републичка Домијада.

Једини представник нашег града 
била је мушка стрељачка екипа коју 
су чинили нај бољи ученицистрелци 
у региону: Александар Тошић IV1, 
Стефан Младеновић IV4 и Миљан 
Гмитровић III6.

Неки ученици нашег Дома при
суствовали су отварању Републичке 
Домијаде, чиме су награђени за успе
хе са регионалних Домијада и општи 
успех у школи.

Отварање је обележено химном 
,,Боже правде” у извођењу ученика 
музичке школе из Ниша. Затим су 
уследиле речи добродошлице дире
кторке нишког Дома, преседника 
оп    штине као и заменика министра 
просвете. Учесници из различитих 
региона носили су мајице у другачијој 
боји, па је Војводина носила плаве, 
западна Србија наранџасте, Београд 
беле, централна Србија, Шумадија и 
Подунавље жуте, а наш, југоисточни 
део, црвене мајице. Уз песму ,,Eye of 
tiger” учесници су прошетали до 

трибина. Такмичења су се одржава
ла на разним локацијама у граду, у 
основним школама и Народном по
зришту. 

Наши стрелци нису освојили за
пажене резултате, али је велики успех 
такмичити се против најбољих из 
других крајева земље и из већих уче
ничких домова и градова. 

Учесници кажу да је провод био 
незабораван, у шта нимало не су
мњамо.

Маријана Степановић, IV4
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Општинско такмичење у малом 
фудбалу одржано је у четвртак, 15. 
марта 2012. године. У категорији 
основних школа прво место у мушкој 
конкуренцији освојила је екипа ОШ 
„Вук Караџић”, а у женској екипа ОШ 
„Димитрије Тодоровић Каплар”. Ис
тог дана одиграна је и традиционал
на утакмица екипа Техничке школе 
и Књажевачке гимназије. Тим Те
хничке школе био је бољи и славио 
је убедљивим резтултатом 3:0. Голо
ве су постигли Андрија Милошевић, 
Жељко Милошевић и Иван Милу
тиновић. Овом победом екипа Те
хничке школе пласирала се на Окру
жно такмичење, које је одржано 19. 
марта ове године у Бољевцу. 

На Окружном такмичењу су, поред 
наше екипе, учествовале и екипе 
Економскотрговинске школе из За
јечара, сокобањске Гимназије и Те
хничке школе из Бољевца. У полуфи
налном мечу екипа Техничке шко ле 
састала се са тимом сокобањске Ги
мназије, коју је савладала након бољег 
извођења пенала. У другом полуфи

Фудбалери Техничке школе други у 
Зајечарском округу

Олимпијски тим Србије 
обележиће у Лондону сто година 

од првог учешћа спортиста 
Србије на Олимпијским играма.

На прагу Игара XXX 
Олимпијаде 

су ипак поражени резултатом 5:4. 
Ипак, морамо бити задовољни јер су 
у свим утакмицама момци из наше 
школе показали велику борбеност и 
жељу за победом. Овог пута недо
стајало нам је мало спортске среће 

Тривунчевић, Иван Милутиновић, 
Де нис Младеновић, Александар 
Миладиновић и Дивко Ракић.

Данијел Јаневски, 
проф. физичког васпитања

Пред нама је врело спортско лето. 
Ускоро почињу Игре XXX Олимпија
де. Пре него што било шта кажемо о 
њима, треба да направимо и појаснимо 
разлику између два сасвим различи
та појма, који се често мешају. Наиме, 
многи, па чак и они који би то треба
ло да знају (пре свега спортски ре
портери и новинари), праве грешку 
изједначавајући Олимпијаду са Олим
пијским играма.

Олимпијадом се, још у античкој 
Грчкој – а тако је остало и до данас 
– означавао четворогодишњи период 
између двеју Олимпијских игара. 
Завршетак једних игара означава 
почетак нове Олимпијаде, а она траје 
до почетка наредних игара.

Олимпијске игре су величанстве
ни скуп међународних спортских 
надметања у већем броју спортова и 
дисциплина. Одржавају се сваке че
тврте године. Прве Олимпијске игре 
модерног доба одржане су 1896. го
дине у Атини. Њихов покретач био 
је француски барон Пјер де Кубертен, 
чија је основна идеја било зближава
ње народа целог света, тако што ће 
њи хова омладина ратна попришта, 
бојна поља и оружје заменити спорт
ским теренима и реквизитима.

Најзначајнија знамења ОИ су 
о лим пијски кругови, пламен, застава 
и химна. Пет међусобно повезаних 
кругова различитих боја (плава, црна, 
црвена, жута и зелена) симболизују 
јединство пет насељених континена
та (Европа, Африка, Америка, Азија 
и Океанија). Они се налазе и на Оли
мпијској застави, која се подиже, 
вијори за време трајања и спушта на 
завршетку ОИ. Подизање и спуштање 
заставе праћено је интонирањем 
Олимпијске химне.

Олимпијски пламен пали се у 

налном мечу екипа Економскотр
говинске школе из Зајечара била је 
боља од екипе Техничке школе из 
Бољевца. У финалној утакмици наши 
момци дали су све од себе и пружили 
су достојан отпор противнику, али 

да бисмо се пласирали у даљи ранг 
такмичења, али је најбитније да су 
момци представљали Техничку шко
лу на најбољи могући начин, да су 
дали све од себе и да су резултат 
остварили фер и коректном игром. 

За екипу наше школе наступали 
су: Марјан Бурчић, Милован Тасић, 
Немања Милошевић, Миодраг 
Јовановић, Андрија Милошевић, 
Же  љ ко Милошевић, Александар 
Хор  јак, Немања Митић, Бранко 
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52; тел.: 019 731 054;  
www.tehnickaskolaknjazevac.com, tehknjaz@gmail.com; за издавача: Љиљана Жикић, директор;  

одговорни уредници, лектура и коректура: Драгана Цвејић Вукић и Бојан Ристић, професори српског језика и 
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Традиционални, 22. по реду, Крос 
РТСа „Кроз Србију” одржан је 18. 
маја 2012. године. Знак за старт ово
годишњег надметања дао је, из студија 
Радиотелевизије Србије, министар 
просвете и науке Жарко Обрадовић.

На књажевачком стадиону окупио 
се тог дана импозантан број пред
школаца и ученика основних и сре  дњих 
школа. И трибине су биле испуње не 
родитељима, спортским ентузијастима 
и љубитељима спорта који су здушно 
навијали и подржавали учеснике и 
једну дивну ма ни фестацију која оку
пља младе и „ре грутује” будуће спор
тисте.

И поред тога што им временски 
услови нису били наклоњени, такми
чари су дали све од себе, а многи од 
њих постигли су одличне резултате. 
Код средњошколаца доминирали су 
ученици наше школе. У категорији 
млађих омладинаца (прва и друга 
година) бољи од осталих били су:

Дивко Ракић, I5 – 1. место и златна 
медаља, Стефан Николић, I1 – 2. место 
и сребрна медаља, Предраг Станојевић, 
I1 – 3. место и бронзана медаља.

У категорији старијих омладинаца 
(трећа и четврта година) најбољи су 
били:

Крос РТС-а
Наши ученици понели медаље

Олимпији у Грчкој, и то сунчевом 
светлошћу уз помоћ издубљених 
(конкавних) огледала. Тако упаљену 
бакљу преко свих континената шта
фетно носи на хиљаде спортиста до 
града у коме ће се одржати ОИ. Упа
љена бакља, на истакнутом месту 
Олимпијског стадиона пламти све 
време трајања игара.

XXX Олимпијске игре почеће 27. 
јула и трајаће до 12. августа. Домаћин 
је Лондон. То ће бити први град у 
историји модерног олимпизма који 
ће по трећи пут угостити најбоље 
спортисте наше планете. Претходне 
игре у овом граду одржане су 1908. 
и 1948. године.

Олимпијски тим Србије обележиће 
на Олимпијским играма у Лондону 
сто година од првог учешћа спортиста 
Србије на играма. Наша олимпијска 
породица улази у завршну фазу при
према уздигнута чела и са великом 
дозом оптимизма. Да ли ће поносни 
и срећни напустити британску пре
стоницу и да ли ће „жетва” медаља 
бити богата, зависи искључиво од 
њих. Нама не преостаје ништа друго 
осим да им пожелимо срећу на Олим
пијским играма (а не на Олимпијади, 
јер се на њој не учествује).

Радивоје Бонић,  
проф. физичког васпитања

Бранко Тривунчевић, IV1 – 1. ме
сто и златна медаља, Милан Крагу
јевић, III1 – 2. место и сребрна медаља, 
Стефан Омеровић, III6 – 3. место и 
бронзана медаља.

Код омладинки признања су осво
јиле:

Милена Никић, I1 – 1. место и 
златна медаља, Јована Станојевић, 
I1 – 2. место и сребрна медаља, Све
тлана Радивојевић, I3 – 3. место и 
брон зана медаља.

По троје првопласираних такми
чара из сваке категорије обезбедило 
је право учешћа на завршној крос
серији РТСа, која ће на јесен бити 
одржана у Зајечару.

На свечаности поводом Дана 
школе ово најбоље деветоро такми
чара добиће дипломе и медаље које 
ће им уручити директорка школе 
Љиљана Жикић.

Радивоје Бонић,  
проф. физичког васпитања




