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Најмлађи син Стефана Немање, 
принц Растко Немањић, под утицајем 
житија светаца која је по цео дан 
читао на двору очевом, са годинама 
све више се клонио бурног световног, 
дворског и великашког живота. Њега 
су, поред читања књига, привлачили 
још и богослужење и пост. Од те 
жу дње за црквеним, монашким жи
вотом, Саву нису могли да одвоје ни 
„владарски” послови над једним де
лом Хума (Херцеговина), малом об
ласти коју је, по дворском обичају 
добио од оца на управу већ у својој 
петнаестој години, да би тако од ма
лих ногу научио владати земљом. 

Све те околности учиниле су да у 
Растку рано сазри одлука да иде у 
монахе. Ту одлуку је крио од родитеља 
јер је знао да се они с њом не би сло
жили. Једини начин да ту жељу ос
твари био је да кришом, и што пре, 
побегне од куће. Растко је то и учинио 
у својој седамнаестој години, у време 
када су га већ спремали за владара и 
за женидбу.

Рекавши родитељима да иде у лов 
на јелене, и то на дуже време, Растко 
је с дружином отишао на оближњу 
планину. Једне ноћи, када су сви из 
дружине били заспали, он се тихо 
искрао и с једним калуђером из све
тогорског руског манастира Св. 
Пантелејмон (старијег Русика), који 
је пре тога дошао на Немањин двор 
по милостињу за свој манастир, кре
нуо, по ранијем договору, на дуги пут 
у Свету Гору. 

Иако је, по налогу Немањином, 
потера кренула за Растком чим се 
сазнало за његов нестанак, није га 
стигла до Свете Горе, али га је тамо 
убрзо нашла међу калуђерима у ма
настиру Св. Пантелејмон, још непо
стриженог. Немањини војници, 
уморни од пута, а и од пића, тврдо су 
заспали после дугог целоноћног 
бдења у цркви. 

У страху да га силом не врате кући, 
Сава је у току ноћи, у договору са 
најстаријим монахом, у малој капели 

која се налазила на врху пирга (куле), 
прошао кроз чин замонашења: по
стригао је „златну и дугу младићку 
косу”, заменио своје световно одело 
монашким, а поносно и световно име 
Растко библијским Сава, по визан
тијском калуђеру и свецу Сави Ос
већеном, чије је житије раније читао 
са одушевљењем. 

Сава је још неко време остао у 
манастиру Св. Пантелејмону, а у про
леће 1193. године преселио се у тада 
најважнији и најлепши светогорски 
манастир, Ватопед.    

Живот у Ватопеду у неколико 
наредних година био је за Саву од 
непроцењивог значаја. У њему је он 
усавршио грчки језик, користио бо
гату манастирску библиотеку, упознао 
достигнућа византијске цивилизације 
(књижевност, уметност, архитектуру, 
сликарство, музику), упознао разне 
занате: кројење, шивење, зидање, 
израду разних предмета од злата, 
сребра и бакра, дрвета и камена, за
почео гајење биљака, посебно вино
ве лозе и др. Тако је овде и доцније 
у Хиландару Сава изграђивао свој 
поглед на свет, стекао многа знања и 
однеговао уметнички укус и способ
ност у градитељству, проповедништ
ву, сликарству, књижевности. 

Све то савлађивао је Сава не запо

стављајући и интересовање за ис
поснички живот, коме се и сам под
вргавао. Обилазећи испоснице и 
манастире по Атосу, ишао је бос, 
оскудно одевен и слабо храњен (јео 
је само хлеб и пио воде, а једном 
недељно узимао је по кашику уља и 
вина). Био је нестрпљив у жељи да 
и он што пре започне прави испоснич
ки живот ... 

Отац и син нису се видели 
десет година.

За то време Сава и Немања су 
измењали много писама, молећи један 
другога да дође у посету. Отац је 
желео да пре своје смрти још једном 
види сина. Сава, пак, мољаше оца да 
дође на Свету Гору, да ту проведе 
своје последње дане у припремању 
за други свет. Његово последње пис
мо упућено Немањи било је врло 
строго. Истовремено, предложио је 
мајци Ани да се повуче у женски 
манастир и да тамо прими монашки 
завет. 

Ово писмо уродило је плодом. Оно 
је припремило пут за састанак оца и 
сина, иако не у родној земљи великог 
жупана, већ у страној, коју је Сава 
направио духовним домом за обојицу 
– па чак и за генерације Срба у 
будућности. 

СВЕТИ САВА 
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НОРМАТИВНА 
ДЕЛАТНОСТ

Манастир још није био завршен 
када Симеон 13. (26) фебруара 1999. 
умире. Храм је, свакако, био готов, 
јер је Симеон издахнуо у припрати, 
а у храму је сахрањен. Сава је, потом, 
убрзао радове и исте године завршио 
Хиландар. 

Да би у унутрашњем животу нове 
заједнице завео потребан ред и дис
циплину, Сава написа за хиландарско 
братство општежитељни (киновијски) 
Хиландарски типик (устав) по коме 
се нова заједница имала управљати. 
Овај типик је подељен на 43 главе и 
даје живу слику тадашњег монашког 
живота и велике ревности Св. Саве 
према дисциплини и усавршавању 
својих инока. По угледу на Еверге
тидски манастир који се држао оп
штежитељног Студитског устава 
(манастира Студоса у Цариграду), 
Хиландар је заснован као општежиће, 
у коме монаси чине чврсту заједницу 
рада, трпезе и духовног живота под 
вођством игумана. Духовном животу 
дата је предност. 

Иако се у Савином типику при
мећује јак утицај евергетског устава, 
и при свој његовој строгости аскетског 
начина живота, ипак је он практичнији 
и слободоумнијег је духа него сви 
остали типици по којима су се дотле 
управљали, како у Светој Гори, тако 
и у Србији. У овај је типик унесен 
народни дух и дух традиције што 
чини његову одлику. Овим се типиком 
Свети Сава јавља као реформатор и 
законодавац за све словенско (право
славно) монаштво као некада Св. 
Атанасије Атонски за грчко. 

Жељан веће усамљености и мо
литвеног тиховања (исихије), Сава је 
већ 1199. основао у Кареји испосни
цу (посницу, исихастирију, „млчал
ницу”), келију посвећену Св. Сави 
Јерусалимском, своме патрону. Њен 
статус и начин живота прописан је 
Савиним Карејским типиком. Текст 
Карејског типика је урезан и изнад 

улазних врата на зиду цркве у Кареј
с кој испосници, која је због тога 
касније и прозвана „Типикарница”. 
Карејски типик припада тзв. скитским 
(пу стињачким) уставима, где основ
ни садржај молитвене аскезе двојице 
или тројице издвојених монаха чини 
псалтир са „часовима”; цео псалтир 
се имао препевати „на дан и на ноћ”, 
уз најстрожи пост и сваковрсно уз
државање. 

Вероватно је сличан режим био 
заведен и у другим хиландарским 
келијама и пирговима (кулама). Упа
дљиво је да су сви ови пиргови и 
келије подигнути не само на стра
тегијски важним местима, него 
управо на местима која су погодна 
за духовни живот и интелектуални 
рад у тишини. Хиландар је, дакле, 
имао да негује све ступњеве право
славне духовности и аскезе, од оно
га „општег” и свакоме приступачног, 
у заједници, до елитног издвајања и 
осамљивања двојице или тројице 
монаха ради контемплације, исиха
стичке молитве и књижевног рада. 

Карејски типик из 1199. 
године 

Завршивши срећно велики и добро 
смишљени посао око потврђивања 
потпуне независности српске цркве, 
први српски аутокефални архиепи
скоп Сава је, враћајући се из Никеје 
(1219–1220), дошао прво у Солун где 
се задржао неко време са својим 
пратиоцима. Том приликом су пре
писане „многе књиге и закони”. 
Сматра се да је тада преведен на 
српскословенски језик и Номоканон 
(„Крмчија”, „Законоправило” – збир
ка државних и црквених закона), као 
и Велики службеник (архијерејска 
ручна књига – „Хиротонион”), јер 
без њега Сава није могао служити и 
рукополагати, а јамачно грчким се 
он у Србији није служио. Многи од 
наших научника, под изразом био
графа „књиги многи преписа закони
је” разумеју Номоканон, књигу 
пра  вила о црквеној управи, коју је 

око 883. израдио цариградски па
тријарх Фотије, у изводу са тумаче њем 
Аристина. Сави је он био неопходан 
ради организације црквене јерархије, 
због чега је био преведен или од само
га Саве или од његових ученика под 
његовим непосредним надзором.

По доласку у Србију, архиепископ 
Сава, у споразуму са Стефаном и 
сабором српских архијереја, духов
ништва и властеле, подели целу др

жаву на десет владичанстава (девет 
дијацеза и једног архидијацезу) и 
рукоположи од доведених Хиланда
раца потребан број владика, прото
папа, свештеника и ђакона. Шаљући 
нове епископе, све саме Србе, у од
ређена им места и крајеве, очински 
их је поучио: да народу ревносно 
проповедају јеванђеље и верно и 
одано служе Богу и народу на српскос
ловенском, народном језику; да кри
воверство (остатке многобоштва, 
пра зноверице, јереси и заблуде) 
искорењују, да народ утврђују у сви
ма хришћанским врлинама, да уче и 
суде по „књиги законије”, упозо
равајући их да ће на страшном суду, 
одговарати Богу за сва своја дела и 
поступке. 

Милан Николић,  
вероучитељ Техничке школе
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Туристички техничари наше шко
ле учествовали су на сада већ тра
диционалној туристичкој ма ни фе
стацији сусрета етноудружења и 
асоцијација Србије, коју је Удружење 
за неговање традиције „Извор” по 
седми пут, уз подршку Туристичке 
организације и Општине Књажевац, 
организовало у књажевачком Дому 
културе, 24. и 25. новембра. Слоган 
овогодишњих сусрета био је „Тра
дицијом у Европу”.

Ова манифестација имала је за 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ НА СЕДМИМ СУСРЕТИМА 
ЕТНО-УДРУЖЕЊА И АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ

„Традицијом у Европу”

вина, ракије, сира и производа од 
млека, представници министарства 
туризма, националне туристичке 
организације и Етнографског музеја 
Србије, као и други представници 
туристичких и етноорганизација.

Наша школа представила је по
сетиоцима и учесницима етносајма 
активности образовног профила ту
ристички техничар, али и школе 
уопште. На нашем штанду посетио
ци су могли да се путем паноа, бро
шура и презентација са видеобима 

циљ промоцију зимске туристичке 
понуде сеоског туризма на Старој 
планини, очување наслеђа и духовне 
вредности општине и региона, као и 
очување српског националног иден
титета. Поред наше школе, учесници 
овогодишње манифестације били су 
и представници из градова Србије и 
Бугарске, етноудружења, етно
мрежа, занатских и уметничких ра
дионица, представници сеоског ту
ризма, произвођачи здраве хране, 

упознају са нашим активностима и 
да по симболичним ценама купе неке 
од сувенира које су заједничким 
снагама направили ученици.

Другог дана манифестације има
ли смо прилику да својим гостима из 
Србије и Бугарске путем усмених 
презентација представимо неке кул
турноисторијске особености наше 
општине – Споменпарка, Музеја, 
римског налазишта у Равни итд. При
ликом презентације могли смо виде
ти задовољна лица наших гостију, 
организатора и професора. Самим 
тим, и ми смо били задовољни успе
хом који смо постигли. 

Ово је било још једно предивно 
искуство за нас. Надамо се да на 
овоме нећемо стати, и да ће бити још 
оваквих сусрета.

Јелена Нешић, III4
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Поводом 225 година од рођења 
Вука Караџића, професори српског 
језика и књижевности, заједно са 
својим ученицима, приредили су 8. 
новембра колажни програм у би
блиотеци школе. 

У жељи да се афирмише читање 
и школска библиотека постане место 
где би се ученици окупљали и про
водили своје слободно време, 
најављене су сличне, тематске вече
ри, на којима ће бити представљени 
неки од најзначајнијих књижевних 
стваралаца.

225-годишњица  
Вука Стефановића Караџића

Традиционални 54. Републички 
зимски семинар, у организацији Дру
штва за српски језик и књижевност 
Србије, Министарства просвете, нау
ке и технолошког развоја Републике 
Србије и Филолошког факултета у 
Београду, одржан је 10, 11. и 12. 
јануара 2013. године на Филолошком 
факултету. Семинару су присуство
вали и професори српског језика и 
књижевности наше школе: Драгана 
Цвејић Вукић, Ивана Стојановић, 
Бојан Ристић и Јелена Милошевић 
Петровић.

У преподневним часовима била 
су организована предавања у Сали 
хероја. Највећи број пленарних пре
давања био је посвећен Петру Пе
тровићу Његошу, у част обе лежавања 
160 година његовог рођења. Сва 
предавања била су поучна и за ни
мљива, али бих ја ипак издвојила 
предавање проф. др Валентине Пи
тулић („Ритуалномагијски и жртве
ни обред у Горском вијенцу П. П. 
Његоша”), као и предавање доктор
анда Саше Чорболоковића („Игра 

асоцијација у настави граматике”), 
иначе нашег колеге и друга са факул
тета.

У поподневним часовима био је 
организован рад у радионицама, на 
различите теме, где су сви присутни 
могли активно да учествују.

Гост овогодишњег Семинара био 
је песник Иван Негришорац.

Била је ово добра прилика и да се 
сусретнемо са колегама са студија и 
да се присетимо студентских дана!
Јелена Милошевић Петровић,проф. 

српског језика и књижевности

54. РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ – БЕОГРАД, 2013.
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”The Knjaževac area is located in the southeastern 
part of eastern Serbia. It is surrounded by the Old 
Mountain massif in the east, which also represents 
the state border with Bulgaria, by the mountains of 
Tresibaba and Jalovik to the southwest, Tupižnica, 
Tumba and Zdravac in the north, and Slemen and 
Krstatac in the west. It extends towards the northwest
southeast, including the Trgoviški Timok basin, the 
lower basin of the Svrljiški Timok and the upper 
basin of the Beli Timok. The municipality of Knjaževac 
is one of the biggest municipalities in Serbia covering 
1,202 km2 with 86 settlements, including the town 
itself. There are about 31,000 inhabitants, according 
to the latest cencus of 2011. In terms of 
anthropogeography, the municipality of Knjaževac 
is divided into three parts: Timok, Zaglavak and 
Budžak.”

Сталну сарадњу наше школе са Домом културе и Општином Књажевац употпунио је успешан наступ наших 
ученика на промоцији нове туристичке брошуре о Књажевцу. Приређивач ове веома занимљиве књижице је ма
гистар географије Микица Сибиновић, а сама брошура нуди занимљиво представљање географских, али и кул
турних и историјских обележја наше општине, и то на седам светских језика. 

Наши ученици су помогли промовисање ове јединствене публикације читањем цитата о путницима и путовању 
на енглеском језику, одломака из књиге на енглеском, француском и немачком, као и вокалним извођењем песме 
Still haven’t found, односно песмом Ћито коју је извела наша фолклорна група. 

Ученици који су учествовали у промоцији брошуре су: Кристина Стефановић, Јована Андоновска, Ивана 
Миливојевић, Саша Тошић, Иван Јеремић, Јелена Нешић, Александра Трифуновић, Катарина Ранчић, Кристина 
Ранчић, Катарина Живковић, Даница Рајковић, Дајана Јовановић, Милица Стојановић, Миљана Степановић, 
Љубица Илић, Марија Кривошија. Програм је реализован у сарадњи са професорима српског и страних језика.

ГЕОГРАФИЈА, ТУРИЗАМ, ЈЕЗИЦИ... И МИ!!! 
GEOGRAPHY OF KNJAŽEVAC

ПРОМОЦИЈА БРОШУРЕ О КЊАЖЕВЦУ НА СЕДАМ СВЕТСКИХ ЈЕЗИКА
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О образовном иунститут у Равни 
чула сам од претходних полазника и 
својих пријатеља. Препричавали су 
ми своје догађаје и искуства, говори

ли смо о доста нових и интересантних 
ствари. Имали смо предавања, обиш
ли смо Timacum minus, видели смо 
доста археолошких предмета и до
били прилику да неке од њих конзер
вирамо. Радно окружење било је 
дивно. Било је свега, од лабораторије, 
раствора за чишћење и конзервирање, 
микромотора за чишћење, до манти
ла, маски и заштитних рукавица.

Дан би отпочео доручком и малим 
одмором, након чега су уследила 
предавања. Предавања су трајала 
првих неколико дана, а после је усле
дио рад. Око поднева смо ишли на 
ручак, па смо се, после два сата од
мора, враћали на рад. Са уживањем 
смо радили све што нам је било за

бих кренула да пишем о сваком д о
гађају, одужило би се у недоглед.

Могу да кажем да је то било заис
та сјајно искуство које бих свакоме 
препоручила, јер мислим да је заис
та вредније од седења за интернетом 
и траћења слободног времена на спа
вање или седење. Овде никада није 
било досадно. Имали смо и доста 
слободног времена. Имали смо по
себну трпезарију и обиље хране у 
фрижидеру. Могли смо да гледамо 
филмове и дружимо се...

Друге недеље дошли су и грнчари. 
Било је врло интересантно гледати 
њихове радове. Када се курс завршио, 
желела сам да останем још...

Прошле недеље одржана је и 

ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА 2012. 
АРХЕО-ЕТНО ПАРК РАВНА

дато. То би изгледало овако: водили 
смо конзерваторски дневник, у који 
смо записивали све што смо радили, 
како би и будући конзерватори знали 
које су технике чишћења и кон зер
вирања примењене. Стицали смо 
искуство шта би смело да се при
мени, а шта не, а ако би предмет 
н естао, увек постоје информације о 
њему. Од боје, величине, тежине, 
стања... Дивно је било радити са 
људима тамо, дружити се, прово
дити слобoдно време са њима... Ако 

ли о томе шта су научили, па ме је 
њихов оптимизам фасцинирао толи
ко да сам пожелела да сам и сама тада 
била тамо. Када сам чула да ће се 
програм одржати и ове године, без 
размишљања сам одлучила да се 
пријавим. Отишла сам у Музеј са 
надом да ће бити довољно места, с 
обзиром на то да се пријавило доста 
ученика. Радници у Музеју били су 
веома љубазни. Обично се у окружењу 
непознатих људи осећам непријатно, 
али тада сам осетила неку топлину 
и припадност.

За мене је то било ново искуство, 
и једва сам чекала да тај дан дође. 
Никада до тада нисам провела не
колико дана на селу, нити уопште ван 
своје куће, осим на екскурзијама. А 
онда је дошао и тај дан.

Упознала сам нове пријатеље, са 
којима сам проводила готово све 
слободно време, али и радно јер смо 
били у истој групи. Полазници су 
били подељени у три групе: кон 
зервација метала, конзервација кера
мике и грнчарство. Прве недеље били 
смо само ми – конзерватори. Научи

церемонија доделе сертификата и 
диплома о завршеном курсу. 
Организација је била сјајна, добили 
смо и поклоне: диск са сликама док 
смо радили. Обишли смо и изложбу 
радова са својим именима. Била сам 
поносна. А онда смо имали прилике 
да уживамо у храни, шведски столо
ви били су постављени у дворишту. 
Након разговора са представницима 
телевизије, аутобусом смо се врати
ли у Књажевац.

Јована Андоновска, IV1

Презентација рада Летњих школа 2012. у Равни и додела сертификата полазницима школе  
конзервације и школе традиционалних заната, међу којима су били и наши ученици,  

одржана је у октобру у Архео-етно парку Равна. 
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Према новом Правилнику о струч
ном усавршавању, наставници су у 
обавези да поред 120 сати на пето
годишњем нивоу, годишње проведу 
и 44 сата на интерном стручном уса
вршавању. Поред бројних семинара 
које су похађали, у школи је органи
зовано и интерно стручно уса врша
вање за наставнике из више области. 

Интерне обуке
 И овај зимски распуст искористи

ли смо за стручно усавршава ње уну
тар школе. После новогоди шњих и 
божићних празника, дружили смо се 
и учили једни од других. Теме обука 
биле су разноврсне – од пла нирања 
и припремања наставе, израде на
ставних материјала, савремених 
на ставних метода, мотивације уче
ника и комуникације, па до оце њива
ња и екстерног вредновања. Подељена 
су и изузетно позитивна искуства са 
два онлајнсеминара – „Водич за час 
одељењског старешине” и „Настава 
у облаку”.

Водич за час одељењског 
старешине

Акредитовани семинар Образов
но креативног центра Бор „Водич за 
час одељењског старешине” похађало 
је и успешно завршило, у току но
вембра 2012. године, двадесет и двоје 
наставника наше школе.

Интерна обука у току зимског 
ра  спуста била је прилика да се са 
најзанимљивијим и најкориснијим 
темама са семинара упознају остале 
колеге, које нису биле на овом изузет
ном онлајнсеминару.

Љубазношћу групе аутора „Во
дича за ЧОС”, у прилици смо да свим 
наставницима који желе да науче како 
да успешно одговоре на све изазове 
одељењског старешинства, пред
ставимо изванредан материјал са 
семинара: http://obra zov no kre ativ
nicentar.com/media.obra zov no kre
ativnicentar.com/public_html/2013/01/
NastavnimaterijalsaseminaraVodič
zaČOS.pdf

Изузетна подршка модератора, 

несвакидашње искуство онлајнгру
пног рада, размена искустава и са
радња са колегама из читаве Србије 
у оквиру бројних форума, додатни 
су разлози за учешће на овом семи
нару, који искрено препоручујемо!

Тренинг вештина 
комуникације и 
самопоуздања наставника

Осим интерних обука, зимски 
ра спуст обележио је и акредитовани 
семинар ”Тренинг вештина кому
никације и самопоуздања наставни
ка”, одржан 10. и 11. јануара. 

Семинар, чији су циљеви развија
ње комуникацијских вештина на
ставника, развијање вештина за ре
шавање конфликата, као и јачање 
самопоуздања наставника у односу 
са ученицима и родитељима, похађало 
је тридесеторо наших наставника. 
Предавач на семинару била гђа Дрин
ка Савић, педагог из Средње технич
ке ПТТ школе из Београда.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА – 
ЕКСТЕРНЕ И ИНТЕРНЕ ОБУКЕ

Једна од наважнијих и најод го
ворнијих дужности наставника, поред 
извођења наставног рада, јесте вр
шење функције одељењског старе
шине. Одељењски старешина је пе
дагошки, организациони и админи
стративни руководилац одељења. 
Његови послови зависе од врсте 
школе, узраста ученика, организа
ционе шеме на основу које ради 
школа и других чинилаца.

Да би час одељењског старешине 
био успешан, треба га добро педа
гошки осмислити, јер ако се учени
цима омогући да своја интересовања 
и потребе испоље и задовоље у шко
ли и школским активностима, укљу
чујући и час одељењског старешине, 
постоји мања опасност од различитих 
негативних утицаја који могу да 

„Водич за час одељењског старешине” из угла наставника

утичу на развој и здравље ученика.
Због тако битне функције оде

љењског старешине, велики број 
наставника наше школе је у октобру 
месецу прошле године, путем интер
нета похађао акредитовани семинар 
ЗУОВа под називом „Водич за час 
одељењског старешине” у орга ни
зацији Образовнокреативног центра 
Бор.

Семинар је настао из потребе 
побољшања односа ученика и на
ставника у одељењу. Покрива све 
компетенције за подршку развоја 
личности ученика, а приоритети се
минара су:

• јачање професионалних капаци
тета запослених, нарочито у об
ласти иновативних метода на

ставе и управљања одељењем,

• сарадња са родитељима, учени
цима и ученичким парламентом.

Теме (Смернице за рад одељењског 
старешине, Клима у одељењу, Учење, 
Проблеми у понашању ученика и 
Решавање конкретних педагошких 
ситуација), радионице и задаци се
минара конциирани су тако да учес
ник сам одређује динамику похађања 
семинара – „када има времена и ко
лико га има”.

Овај семинар је, свакако, умного
ме допринео наставницима наше 
школе да пронађу решења за про
блеме који настају у њиховом раду. 

Ивана Стојановић, 
 проф. српског језика и књижевности
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Директно пратите израду до маћих 
задатака ученика, док они креирају 
документ приступајући својим и 
вашим заједничким документима. 

• Час ван школе.
Реализација часа са ученицима у 

тачно одређено време преко директно 
праћених презентација или времен
ска преко комбинације заједничких 
докумената, видео записа, презен
тација...

Сања Маркулин, 
 проф. економске групе предмета

„Cloud computing” је концепт код 
којег се информације, односно вели
ке базе података налазе у „облаку”, 
односно ускладиштене негде на 
интернету, а могуће им је приступи
ти са више типова уређаја широм 
света. 

Зашто је cloud систем добар?

• Нема потребе за флеш-мемо-
ријама.
Једноставно, сви подаци и доку

менти се чувају на интернету и лако 
им приступате уз помоћ корисничког 
имена и лозинке.

• Нема вируса.
На сервисима на којима се чувају 

подаци постије јаки антивирус
системи који не дозвољавају да се 
вируси појаве у вашим документима.

• Приступ подацима са било ког 
рачунара.
Чак не морате имати свој рачунар, 

једноставно на било ком рачунару на 
коме постоји интернетвеза можете 
приступити својим подацима.

• Једноставна размена докумената 
са другим корисницима.
Све документе које имате мо жете 

поделити са другима и истовремено 
радити на заједничким документима 
и пројекту. 

Примена у настави 

• Увек доступни документи. 
Ваша припрема за наставу вам је 

доступна било где и било када. 
Једноставно приступите интернету 
и допуњујете своју припрему новим 
лекцијама. 

• Увек ажурирана доку мент ација 
школе. 
Сви школски документи су до

ступни наставницима и адми нис
трацији школе, ажурирају се, а на
ставници са било ког места прате 
промене. 

• Праћење рада ученика.

Настава у облаку

Електронска школа за почетнике – креирање 
курсева за учење на даљину путем интернета

Семинар „Електронска школа за почетнике – креирање курсева за 
учење на даљину путем интернета” похађало је до сада десетак наших 
наставника, те ће ускоро почети са радом електронска учионица на сајту 
наше школе, како би ученици могли и од куће да користе помоћ на
ставника у учењу у било ком тренутку. Захваљујући семинару „Школа 
будућности, еалати у настави” који тренутно похађам, настала је моја 
прва електронска књига коју можете наћи на http://www.joomag.com/
magazine/racunariiprogramiranje2013/0965580001358415552, а ускоро 
ће се појавити и стрип и још много тога. Наравно, биће ускоро још 
нових књига, али и сва новостечена знања и искуства биће одмах 
примењена у пракси, као што већ увелико примењујемо блог и фејсбук.

Златица Геров, 
 проф. маш. групе предмета и инф.
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Нетикеција

Нетикеција или нетикета (енг. net 
+ фр. etiquette) се може дефинисати 
као прихватљиво понашање на ин
тернету које су развили његови ко
рисници. Нетикеција је спој здравог 
разума, уобичајене љубазности и 
диктата рачунарске технологије и 
културе коју су развили корисници 
интернета. Норме понашања су ада
птације етикеције из стварног живо
та примењене на јединствене карак
теристике технологије интернета и 
његовог окружења. Нетикеција је, у 
ширем смислу, још увек заснована 
на неформалном систему части. Ети
кеција потиче од француске речи 
etiquette, што у преводу значи карта 
или улазница, чиме се указује да је 
понашање које је у складу са друшт
вено прихватљивим нормама по
нашања, карта (или улазница), за 
улазак у одређену друштвену мрежу 
или друштво. Оне који крше те нор
ме, чланови одређеног друштва могу 
игнорисати или изодвојити из њега. 

Флејмовање 
Слање неуљудне и непажљиве 

поруке која се може доживети као 
увреда или повреда групне норме или 
правила на интернету, позната је под 
именом флејмовање. Таква порука 
може произвести низ других неже
љених порука или чак рат нежељеним 
порукама. Флејмовање је често емо
тивна реакција на поруку или комен
тар који чланови одређене групе 
сматрају неприкладним. Флејмовање 
је врло често последица неразумевања 
тона поруке. Једна шала, која би у 
комуникацији лицем у лице била лако 
препозната, у комуникацији на ин
тернету може бити протумачена као 
увредљива и довести до рата фле ј
мовима.

Ивана Спасић, 
 проф.рачунарства и информатике

Обезбеђивање стручног усавршавања наставника у области рачунар
ских технологија је један од услова за успешну модернизацију школе и 
наставе и важан предуслов за лични развој наставника. Кроз програм 
„Партнер у учењу” Microsoft пружа помоћ у осавремењавању образовних 
система ради унапређења наставе, метода и процеса учења. Методом 
електронског учења, у сарадњи са Електронским факултетом из Ниша, 
изводе се бесплатни курсеви стручног усавршавања наставника на даљину 
којима се може приступити на адреси www.pilvb.net. 

Акредитовани курс „Креирање и одржавање школске бежичне мреже” 
похађали су професори наше школе: Златица Геров, Миомир Костић, 
Горан Геров, Томица Милосављевић, Милан Димитријевић и Ивана 
Спасић, и унапредили своје kомпетенције за наставну област, предмет и 
методику наставе. Део семинара организован је онлајн, а полагање фи
налног испита било је организовано на Електронском факултету у Нишу 
16.12.2012. године.

Семинар омогућава стицање знања и овладавање техником пројекто
ва ња, инсталације, конфигурације и администрације бежичне мреже, 
обрађеном кроз пример школске рачунарске мреже. Неки од садржаје 
курса су: основе бежичних мрежа, одређивање минималног протока у 
складу са потребама институције, ширење бежичне мреже употребом 
WDSа, заштита мреже и типови енкрипције пакета, аутентификација, 
ауторизација корисника и контрола протока, РАДИУС сервер и његова 
конфигурација на Windows 2008 R2 оперативном систему, постављање 
и конфигурисање гејтвеја, инсталација и конфигурација pfSense 2.0 
фајервола.

Да би наставник развио код ученика основе неопходне за квалитетно, 
континуирано и професионално усавршавање, неопходно је да и сам буде 
добар пример ове праксе. 

 Ивана Спасић, проф. рачунарства и информатике

Курс о креирању и одржавању 
школске бежичне мреже
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Шта је дозвољено а шта 
није на интернету?

Интернет је јавно место. Када смо 
на мрежи, морамо се придржавати 
основних правила.   

Cyber bullying – 
електронско на сиље

Електронско насиље је повре ђи
вање, узнемиравање или било какво 
друго наношење штете детету, младом 
или одраслом човеку који не може да 
се заштити од таквих поступака. 
Појављује се у облику текстуалних 
или видео порука, фотографија или 
позива. Обухвата узнемиравање, 
ухођење, вређање, несавестан при
ступ штетним садржајима, ширење 
насилних и увредљивих коментара, 
снимање окрутних, насилних сцена, 
слање претећих порука, као и кре
ирање интернет страна које садрже 
приче, цртеже, слике и шале. Укључује 
и „проваљивање” у туђе адресе елек
тронске поште те слање злобних и 
неугодних садржаја другима. 

Електронско насиље је у порасту. 
Интернет је  свима лако доступан а 
број корисника свакодневно се по
већава. Мало који млад човек нема 
профил на неком популарном сајту. 
Односи формирани у неком вештач
ком простору немају такву чврстину 
као односи формирани кроз заједни
чке активности и доводе до дистанце 
између појединаца. Без размишљања 

о последицама, особе често износе 
интимне податке о себи или другима, 
чиме могу лако постати рањиви. 
Млади су врло осетљиви на критике 
своје вршњачке групе. Једна од 

9. ФЕБРУАР – СВЕТСКИ ДАН  
БЕЗБЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ

новијих појава је и формирање група 
мржње на фејсбуку, где се особе по
зивају да јавно негативно комента
ришу појединце или групе људи како 
би их омаловажавали, чиме се дирек
тно утиче и на квалитет њиховог 
стварног живота.

Чести примери електонског на
сиља су управо недозвољена сликања 
мобилним телефонима и камерама и 
стављање тих слика или снимака на 
неки интернетсајт. 

Осим сајбернасиља, ту је и емо
ционално насиље, јер поред тога што 
се ти садржаји јавно излажу, користе 
се и за јавно понижавање и исмевање. 

Још једна појава блиска електрон
ском насиљу јесте добровољно 

постављање својих нагих фотографија 
на интернетсајтове ради зарађивања 
новца, што би се пре дефинисало као 
интернетпорнографија, а ту је и 
ћаскање (четовање), које се некад, 

због лажног представљања, може 
завршити отмицом, физичким наси
љем, силовањем или претњом ору
жјем. 

Закони се примењују и на ин тер
нет. Иако је већина закона донета пре 
појаве интернета, правна регулатива 
се односи и на интернет. Све што је 
незаконито ван мреже, незаконито је 
и на мрежи. Интернет пру жа 
јединствене могућности слободне 
комуникације, али са собом носи и 
одговорност. На пример, увек сте 
одговорни за садржај и законитост 
своје веблокације, као и за материјал 
објављен на њој.

• Запамтите: Када једном поста-
вите информације на интернет, 
изгубили сте контролу над њима 
и можда никада нећете моћи да 
избришете сваку копију тих ин-
фор мација. 

• Проверите: Увек се уверите да 
знате коме дајете своје ин фор-
маци је да бисте знали за шта ће 
се користити. 

• Размислите: Да ли је паметно 
постављати личне податке на 
веб-локацију ако не знате за шта 
ће се користити? 
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Креирање и прегледавање хипер
текстуалних и мултимедијалних 
докумената изводи се помоћу 
одговарајућег софтвера, Netscape 
Navigator, Opera, Internet Explorer и 
др. Домени претраживача су врло 
сложени с обзиром на то да је огром
на садржајност података коју Internet 
има и преноси својим везама.

Већина корисника претраживање 
изводи помоћу Googlea. Намера овог 
чланка је да на наједноставнији начин 
објасни логику рада Google претра
живача (browser). Наравно, при овом 
објашњењу не задире се у суштину 
хардверског, односно софтверског 
функционисања претраживача.

Претраживање помоћу Googlea 
може се свести на двојако: 

• претраживање по кључној речи,
• претраживање по фразама.

Да бисмо направили разлику 
између кључне речи и фразе послу
жимо се примером:

Google претраживањем доћи до 
ширег сазнања за: 

Georgije Georgijević
Кључна реч у овом случају је 

Georgije и претраживач ће дати више 
одговора. Међутим, ако од овог при
мера направимо фразу, односно, 
ставимо наводнике имаћемо:

„Georgije Georgijević”
и претраживач даје само један 

одговор.

 Ово је полазна логика свих пре
траживача (browsera). Ако се упу
стимо у даље трагање логиком рада 
претраживача доћи ћемо до закључка 
да већина претраживача користи 
операторе Булове алгебре и то: АND, 
OR и NOT.

Пример 1:
Нека се претражују два појма, који 

могу бити или кључна реч или фраза, 
и означимо их као:

појам   а    и    појам   b     и нека 
се претраживање врши Буловим ОR 
оператором.

појам а  OR  појам b
појам а појам b aORb

0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 
Резултат претраживања у разма

траном примеру биће:  
За појам а :     m   резултата
За појам b :     n    резултата

Пример 2:  
појам а AND појам b

Табеларни приказ овог Буловог 
оператора који се користи у пре тра
живању изгледао би:

Интернет као извор информација
– претраживање веб-ресурса

појам а појам b aANDb
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Резултат претраживања је само 
један одговор што нас упућује да су 
а и b фразе.

Пример 3:

појам а  AND NOT појам b        
Претраживачи који  користе овај 

Булов оператор као резултат свог 
претраживања имали би да се појам 
а појављује m пута. 

Табеларни приказ за оператор  а 
AND NOT b :

појам а појам b a AND 
NOT b

0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0

Претраживачи имају једноставну 
логику рада али она се кориснику 
чини фасцинантном уколико пре
небрегне сазнања која смо примери
ма освежили. Познавајући и најо
сновније принципе претраживања, 
корисник скраћује своје сопствено 
време претраживања и постаје ефи
каснији. Овакав елементарни сазнајни 
поступак нарочито је важан у раду 
са великим датотекама.Типичан при
мер су библиотечке датотеке у којима 
оперативно време претраживања има 
велики значај. 

Иван Ђорђевић,  
инжењер електротехнике и 

школски библиотекар
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О путовању, путницима, 
необичним местима, 
говорили су и велики 
светски књижевници, 

државници, филозофи....

 
The world is a book, and those who do not travel 
read only a page.

I travel not to go anywhere, but to go. I travel 
for travel’s sake. The great affair is to move.

A good traveller has no fixed plans, and is not 
intent on arriving.

To get away from one’s working environment 
is, in a sense, to get away from one’s self; and 
this is often the chief advantage of travel and 
change.

Travelers never think that they are the foreigners.

The traveler sees what he sees. The tourist sees 
what he has come to see.

To travel is to discover that everyone is wrong 
about other countries.

It is not drawn in any map; true places never are.

Свет је попут какве књиге, а они који не путују 
чини се да су прочитали само једну њену 
страну.

Путујем не да бих негде стигао, већ да бих 
путовао. Путујем зарад самог путовања. 
Важно је путовати.

Прави путник путује без утврђених планова 
и не намерава да било где стигне.

Побећи из свог радног окружења, на неки 
начин, значи побећи од себе; често је то 
главна предност путовања и промене.

Путници себе никада не сматрају странцима.

Путник види све оно што се може видети. 
Туриста види само оно што жели да види.
Путовати значи откривати да имамо погреш
ну слику о другим земљама. Ни на једној 
карти нису уцртана права места.

У Србији, као и у целом свету, обележава се Међународни дан 
толеранције, уз подсећање да толеранција не значи да је свима све 
дозвољено, већ да сви имају иста права.

 „Толеранција је вредност која чини мир могућим и доприноси 
замењивању културе рата културом мира”, наглашено је у Декларацији 
УН о принципима толеранције, усвојеној на Генералној конференцији 
Унескоа у Паризу 16. новембра 1995. године, када је и проглашен 
Међународни дан толеранције.

Унеско је дао дефиницију за толеранцију и она гласи у целости 
овако: „Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање бо
гатства различитости у нашим светским културама, наша форма 
издржавања и начин да будемо људи. Она је заснова на знању, 
отворености комуникација и слободи мишљења, савести и уверењу. 
Толерација је хармонија у различитостима. То није само морална 
дужност, то је такође политички и законит захтев. Толерација, 
врлина која мир може учинити могућим, доприноси мењању 
културе рата у културу мира.”

Толеранција је поштовање, прихватење и уважавање велике 
разнаврсности култура у свету, облика изражавања и облика хума
ности. Подстакнута је знањем, отвореношћу, комуникацијом и 
слободом мишљења, савести и уверења. Толерација је равнотежа 
у разлици. Она није само морална обавеза, већ и политички, одно
сно правни захтев.

Васпитање је темељ толеранције. А васпитање човек стиче 
превасходно у породици, а касније и у школи.

И ученици наше школе, заједно са својим професорима, обе
лежили су овај дан.

Међународни дан  
толеранције
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ПРЕДАВАЊЕ 
ПРОФЕСОРА СА 

МАШИНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА ИЗ НИША

Наша школа дужи низ година 
сарађује са Машинсаким факултетом 
из Ниша. Неколико пута годишње 
посете нас професори са Факултета 
и увек нас изненаде неким занимљи
вим предавањима. У децембру смо 
имали част да угостимо проф. др. 
Миомира Јовановића, редовног про
фесора, шефа катедре за транспортну 
механику и логистику на Машинском 
факултету у Нишу. Упознао нас је са 
радом факултета, говорио је о транс
портним средствима које су констру
исали стручни људи те велике уста
нове, упознао нас је са машинским 
системима, као и са њиховом фун
кцијом, историјом и развојем те
хнологије и рачунара. Показао нам 
је неке од својих пројеката, као што 
су на пример кран за одвођење ја
ловине РТБ Бор, турбинско постројење 
термоелектране Перућиц и анализу 
постоља железничког возила. Нама, 
ученицима, као и професорима је 
велика част и задовољство да слуша
мо и учимо од великих људи који су 
постигли много тога у животу за
хваљујући раду, упорношћу и труду. 

Милена Станојевић и Јована 
Милаћевић, IV3 

• Добродошли у нашу школу. За-
хваљујемо Вам на занимљивом 
предавању. Знамо да сте професор 
на Машинском факултету у Нишу, 
али и да сте били ђак наше школе. 
Можете ли нам рећи какве успо-
мене носите из ове школе?
Што се школе тиче, мени је овде 

било прелепо. Као што сам вам рекао, 
школа је тих 90тих изгледала много 
ружније него данас, али је за мене 
као ученика ипак била лепа.

То је тешко питање. Машинска 
индустрија у Србији скоро да је мртва 
и ако гледамо данашњицу – нема 
будућности, међутим, чему онда било 
шта кад нема будућности... Ја у томе 
видим изазов, јер да бисмо живели 
сутра, нешто морамо да радимо. Е 
баш ви, генерације које долазите, 
мораћете са тим да се борите. То је 
један велики изазов, па зато упиши
те машинство.

У РАЗГОВОРУ СА ПРОФЕСОРОМ 
МИРОСЛАВОМ МИЈАЈЛОВИЋЕМ

• Данас сте редовни професор на 
Машинском факултету. Како је 
текао Ваш професионални ра-
звојни пут до данас и да ли је било 
тешко?
Било је тешко, али мени се то 

свиђало одувек и ја данас не бих знао 
шта друго да радим ако бих морао 
поново да бирам.

• Колико су Вам знања из средње 
школе помогла на факултету (у 
даљем школовању)?
Што се тиче знања из школе, била 

су таман толико „мала” да један од 
првих испита на факултету (Механи
ка II) нисам морао да спремам.

• Зашто млађим генерацијама пре-
поручујете да крену путем ма-
шинства?

• Зашто препоучујете баш Машин-
ски факултет у Нишу? Које су 
предности студирања у Нишу?)
Прво, врло вам је близу куће, Ниш 

је јефтинији град за живот од других 
великих градова, нудимо савремена 
знања.

• Које су могућности након завр-
шеног Машинског факултета?
Цињеница је да је тешко наћи 

по сао у данашње време, али наша 
искуства показују да наши студенти 
врло лако нађу посао у струци а и ван 
ње.

• Захваљујемо Вам на посети, за-
нимљивом предавању и овом раз-
говору. Дођите нам поново.

Јована Сретковић,  
Аница Костић, IV3
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• Како се једна девојчица „сналази” 
на овом смеру?
ЈОВАНА: У почетку је било мало 

теже, али када се добро ради и учи 
све се може постићи.

МИЛИЦА: На овом смеру се 
одлично „сналазим”, без обзира на 
то што сам девојчица, то ми у неким 
ситуацијама чак и помаже.

• Како си се „снашао” на овом 
новом смеру?
НИКОЛА: Врло добро сам се 

„снашао” на овом смеру, због тога 
што постоје веома занимљиви пред
мети као што су механика, машински 
материјали и техничко цртање.

• Шта те је мотивисало да упишеш 
баш овај смер и да дођеш из 
Сокобање?
ЈОВАНА: Мотивисао ме је сам 

град, и хтела сам да упишем овај смер 
зато што је нов и веома занимљив.

• Шта те је мотивисало да упишеш 
баш овај смер?
МИЛИЦА: Сви ми постављају 

то питање! Зашто баш ово? Ево за
што... Пре свега, волим такве актив
ности, волим аутомобиле, а и мој отац 
је такође завршио машинску школу, 
па је то предложио и мени. 

НИКОЛА: Мотивисали су ме 
занимљиви предмети, пракса, добри 
другови и добри професори, а највише 
жеља да упишем машински смер.

• Какав успех си постигао-ла у 
првом полугодишту и колико је 
рада потребно да би се то по-
стигло? Колико вам наставници 
у томе помажу?
ЈОВАНА: Успех ми је врло добар, 

што значи да не треба запоставити 
ниједну лекцију, већ све учити на 
време. А наставници нам помажу 
када нам нешто није јасно. Некоме 
више, некоме мање.

МИЛИЦА: Успех на полугодиш
ту ми је одличан, а потрудићу се да 

У разговору са Јованом Петровић, Милицом Станковић и 
Николом Матејићем, ученицима прве генерације машинских 

техничара моторних возила у нашој школи

тако и остане. За одличне оцене по
требно је пазити на часу, а за све 
остале активности ту је одмор. Сви 
наставници нам максимално помажу 
и није тешко испунити њихове зах
теве.

НИКОЛА: Постигао сам одличан 
успех у првом полугодишту, за хва
љујући помоћи наставника, другова 
и свом раду. За одличан успех по
требно је мало рада и учења, а највише 
пажљивог слушања и активног рада 
на часовима.

• Шта радите на практичној на-
стави, где се она одвија и да ли је 
тешко одговорити на захтеве 
наставника?
ЈОВАНА: На практичној настави 

радимо послове као што су: турпијање, 
сечење маказама, сечење ручном 
тестером... Пракса се одвија у школ
ској радионици. Захтеви наставника 
су реални и није тешко савладати их.

МИЛИЦА: Практична настава 
се одвија у посебној просторији. На 
пракси нам професор помаже и чини 
нам рад занимљивијим. Сами бирамо 
за коју оцену ћемо радити, а нама 
трима, пошто смо девојчице, про
фесор даје за нијансу лакше задатке. 
Ми смо му захвалне на томе и увек 
покушавамо да их испунимо што је 
боље могуће.

НИКОЛА: На практичној наста
ви учимо занимљиве ствари, као што 
су ручна обрада, савлађивање рада 
турпијом, тестером и ручним мака
зама. Захтеви професора нису тешки, 
бар за мене. 

• Који су ти омиљени предмети у 
школи?
ЈОВАНА: Моји омиљени пред

мети су српски језик, техничко цртање 
са нацртном геометријом, хемија и 
физичко.

МИЛИЦА: Највише волим прак
тичну наставу, верску наставу, тех
ничко цртање са нацртном геометријом 

и механику.
НИКОЛА: Највише волим струч

не предмете, па су ми најомиљенији 
предмети практична настава, меха
ника, машински материјали и тех
ничко цртање. Ове предмете волим 
због разних занимљивих ствари које 
учимо на њима, а које ће нам бити 
потребне у будућности.

• Због чега би млађим друговима 
препоручио-ла да упишу овај смер?
ЈОВАНА: Препоручила бих мла

ђим генерацијама да упишу овај смер 
због тога што је веома користан и 
што може да се научи доста тога што 
нисмо знали, а потребно је за живот.

МИЛИЦА: Осмаци, препоручујем 
вам овај смер јер на њему се уче врло 
занимљиви и корисни предмети. Овај 
смер је такође нов и за професоре и 
са њима заједно савладавамо и оне 
лепше и лакше, али и теже задатке.

НИКОЛА: Будућим генерацијама 
бих препоручио овај смер због тога 
што ће научити разне корисне ствари 
за живот, због занимљивих предмета 
и због добијања возачке дозволе, а 
наравно и због добре школе и про
фесора од којих се много тога може 
научити.

ИНФОРМАТОР О 
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ 

„ТВОЈ ПУТ КА УСПЕХУ”

Крајем децембра 2012. годи
не, из штампе је изашао Инфор
матор о Техничкој школи, са 
детаљним информацијама о 
сва ком образовном профилу који 
у школи тренутно постоји, као 
и о осталим важним дета љима 
из живота и рада наше школе.

http://tehnickaskolaknjazevac.
files.wordpress.com/2013/01/
infor matorotehnickojskolii
zani ma njimaucenika201213.
pdf
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Корачам лагано ка будућности... 
Са собом увек носим успомене из 
раног детињства, успомене које ми 
увек измаме осмех. Тај осмех је дра
гоцен, јер ме враћа у прошлост, у 
доба раздрагане дечије игре и смеха 
који се далеко чуо.

На неки начин још увек сам дете, 
али дете које се мора озбиљно по
ставити према проблемима и озбиљно 
размишљати о свом животу и будућ
ности. Понекад ми то тешко пада, па 
пожелим да се вратим у време раног 
детињства, када ми је једини проблем 
био како да обучем Барбику...

Гледам кроз прозор, бели покривач 
је прекрио град. Пахуље полако, али 
сигурно, падају на пролазнике. Чује 
се дечји смех, који говори да су срећни 
јер коначно могу да праве грудве, да 
се санкају, праве Снешка Белића... 

Сећање ме враћа у период када сам 
имала седамосам година.

У то време, прве пахуље су ми 
наговештавале да треба да се пакујем 
и правац баки у село. Мирис домаћег 
хлеба и колача које и данданас обо
жавам, увек ме је дочекивао. Бака је 
одувек знала шта волим и у свему ми 
је удовољавала. Таман кад бих се 
лепо ушушкала у топлу постељину, 
чуо се звук санки мојих другова. Тај 
звук ме зове да кренем са њима у 
зимске дечје авантуре по белом пре
кривачу. Авантуре су трајале по читав 
дан, нисмо морали мислити ни о чему, 
само је мирис бакиних колача могао 
да ме доведе у кућу на десетак ми
нута. Ах, били су то предивни дани...

А сада, пахуље ми не наговештава
ју одлазак у село, јер сам далеко од 
баке, мирис бакиних колача осетим 

Боје, мириси и звуци мога детињства

једном годишње, звук санки својих 
другова не чујем, једино је остао исти 
бели покривач. Остале су само успо
мене из тих предивних дечјих дана, 
које ће увек имати посебно место у 
мом срцу и биће сачуване од забора
ва. Понекад, када прођем улицом и 
осетим мирис домаћих колача, нешто 
ми заигра у грудима, а понекад и нека 
суза окваси моје лице.

 „Пахуље са неба лета, ниси више 
дете”. Ови стихови представљају 
реалност. Никада се не можемо вра
тити у прошлост, али ту су боје, 
зву ци и мириси који ће нас увек под
сећати на наше незаборавно детињ
ство.

Невена Антић, I2

Пратим филм свог живота. Добра 
прича, занимљива. Препуна успона 
и падова, саткана од кратких и дугих 
сцена, среће, радости, туге, борбе...

И, као што и рекох, постоје ту и 
оне дуге али и кратке сцене, које трају 
само трен – трен који је понекад до
вољан за цео век, онај милионити део 
нашег живота који ће ипак заувек 
остати урезан ту дубоко у нама.

Филм мог живота испуњен је глу
мцима, заправо одличним глумцима, 
али главни актер сам ја. И да, ја сам 
та која одређује ефекте и расположе
ња. Међутим, ту је и она тамна стра
на, јер ипак је то живот. Након сваке 
одрађене сцене – поглавља у мом 
животу, свакако ја односим све за
слуге, али и критике за лоше одигра
не кораке. 

Тако је и са пријатељством. Да 
није њега, мој живот био би потпуно 
празан. Празан као лист папира, без 
икога да га гурне напред или повуче 

назад.
Многи људи прођу кроз наш филм 

– живот. Глуме – заваравају нас да су 
верни и искрени пријатељи, вредни 
нашег жртвовања и труда. Али, какав 
би то филм био да нема заплета? 
Међутим, сви они дођу и прођу, или, 
са неким разлогом, остану. Они који 
то заслуже, добијају наше поверење 
и остају са нама, да буду ту без обзи
ра на околности, док нам они који 
одлазе, за собом остављају важне 
животне лекције. Негде сам, сећам 
се, прочитала једну реалну реченицу: 
„Пријатеље ћеш упознати у весељу, 
али ћеш схватити ко су прави тек онда 
када ти лађе потону.” Заиста је тако, 
зар не ? Но, не можеш у животу увек 
само добијати, мораш понекад доста 
тога заузврат и давати. Када је при
јатељство у питању, мораш дати све 
од себе. Највећу љубав, пажњу, стр
пљење, веру, мораш отворити своје 
срце и пружити свој максимум. И 

можда ни то није довољно, док не 
схватиш да више немаш шта да даш, 
док ти истом мером и количином не 
узврате. И није ни битно имамо ли 
поред себе само њих пар или пар 
стотина. Битно је да су они прави – 
вечни! Битно је да пријатељство за
ливамо неопходном дозом љубави, 
поверења, искрености свакога дана, 
како би трајала та наша прича – наш 
филм живота и пријатељства!

Ја сам свог главног „сарадника” 
пронашла... И не бих га мењала ни 
за шта на свету. Она је моја другари
ца Теодора. Њен глас би и болесног 
излечио, а њени савети су мени мелем. 
Њен загрљај, пун топлине, подиже 
све ролетне туге, отклања бриге и 
ставља осмех на моје лице. Мени је 
то довољно и желим да тако остане 
до краја живота, да траје још дуго!

Даница Рајковић, I4

За мене је другарство…
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Моја генерација пред 
изазовима и 
искушењима 
данашњице

Време непрестано тече. Постајемо 
зрелији и наш живот више није онако 
безбрижан. Сусрећемо се са новим 
изазовима и тешкоћама.

Сигурним корацима ћемо отићи из 
ове школе и отворити ново поглав ље 
у својим животима. Постајемо све 
самосталнији, а самим тим и одго
ворнији за своје поступке. Живимо у 
вери у боље сутра, у леп живот и 
испуњење свих наших жеља. У сус
рету са тешкоћама присећамо се ле пих 
дана у школи испуњених ра до шћу. 
Пожелећемо да се врате, макар на 
кратко, али ипак морамо да се суочи
мо са непознатом буду ћно сшћу. Вера 
и напор претходе успеху.

Желимо да нам живот узврати оно 
што ми дајемо другима, али то не може 
важити, бар не данас, с обзиром на то 
да знамо какав је свет у коме живимо. 
Ако покушамо да не обраћа мо пажњу 
на дешавања око себе, ако се окрене
мо себи и својим принципима и идеа
лима, ипак има наде.

Сматрам да су сви људи који имају 
несрећан живот или тако сматрају, 
сами криви за то. Срећа је свуда око 
нас, само је треба спознати. Прона
лази се у малим стварима које чине 
живот. Када човек то схвати и при
хвати чињенице онаквим какве заиста 
јесу, може да делује у мењању и 
обликовању свог живота. Морамо 
пронаћи свој циљ и кренути одго
варајућим путем ка њему. Про наћи 
начин да се од себе побегне уместо да 
се у себе погледа, најлакша је ствар 
на свету. Ако је живот пут којим треба 
да се пређе, онда он увек води узбрдо. 
Треба гледати право испред себе, 
треба ићи напред и не зауставља ти се 
испред препрека и пораза.

Живим у нади за бољу будућност 
и верујем у испуњење својих снова. 

Катарина Тричковић, IV2

За мене је другарство...
Колосек мог живота заиста је кривудав, безброј пута испрекидан и 

настављан...
По њему путује воз, а ја сам машиновођа. Да, ја управљам свиме 

што се тиче мог света и мене саме. Ја сам та која бира осмехе уместо 
суза, радости уместо туге. И тако, путујући кроз живот, у мој воз 
улази безброј нових лица – путника. И сви они су моји познаници, 
људи са којима разговарам, али не и моји најбољи пријатељи. Пут 
живота којим се мој воз лагано креће јесте дуг, али не довољно дуг да 
бих потпуно упознала неке особе, док поједини и не умеју да носе 
своје маске. Али, какав би то био воз без путника, какво је то путовање 
ако путујеш сам, какав је то живот ако немамо пријатеље да нас подрже? 
И тако, путујући кроз живот, упознајемо разне карактере, вере, култу
ре... 

Слободно за себе могу рећи да сам веома богата јер имам мноштво 
људи око себе, али само неколицина њих су ми искрени пријатељи. 
Пријатељи су ту јер нам је понекад потребна њихова пажња и подршка, 
или макар само њихово присуство. Али и обратно, и наше присуство 
jе неопходно њима. Да буду ту, макар ћутали и ништа не рекли. По
некад се људи најбоље разумеју ћутањем. Некада су погледи довољни 
да кажу више него хиљаде речи. Ја сам имала ту срећу да праву 
пријатељицу пронађем, упознам и сачувам. Она је увек ту за мене, да 
ме посаветује, чак и да са мном слуша тишину. И што је још важније 
– ту тишину разуме.

Другарство је једна од најбитнијих ствари коју би сваки човек 
требало да има, макар и са само једном особом. Јер ко је човек ако све 
што ради – ради сам? Ако нема са ким да подели срећу и тугу, добро 
и зло?

Теодора Живковић, I4

Остави љубав по страни

Ти и ја нисмо у причи,
нама двома љубав не личи,
ми смо само добри другари,
а љубав само пријатељство квари.
Ја не желим да одеш тек тако,
знам да те волим и није ми лако,
али боље је да ми будеш друг,
него да љубав све врти у круг.
Остави љубав по страни,
нека твоје срце друга настани,
буди срећан јер то заслужујеш,
ја ћу се снаћи, немој да бринеш.
Заборавићу те, јер љубав није вечна,
са другим ћу, можда, бити срећна,
јер свако сам своју судбину кроји,
пропашће само онај ко се живота боји.

Јована Петровић, I6
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Праг, по мени један од најлепших 
градова Европе, древна је престони
ца смештена на обалама реке Влтаве, 
у самом срцу Европе. Права је де
стинација за све љубитеље лепоте, 
културе и традиције... Почетком мар
та, ове године, пружила ми се једи
н ствена прилика да посетим овај 
величанствени град, препун разно
разних историјских прича.

Данас се Праг све више поисто
већује са западноевропским стандар
дима. Но, оно што се не мења јесу 
древна здања Старог и Новог града, 
прашке улице и Карлов мост, Влтава 
која шуми поред плочника исконског 
града, његова позоришта , Храдчани 
и стари замкови који подсећају на 
времена Карла IV и Јана Хуса.

Ако будете у прилици да борави
те у Прагу, неизоставно посетите 
Стари град и прелепе грађевине које 
су саградили овдашњи трговци (Праг 
је дуго времена био један од централ
них трговачких градова Европе.). 
Стари град је формиран око Старо
градског трга (Староместске намести) 
од којег се пружају улице које памте 
векове. Он је срце нарастајућег Пра
га, седишта поносне чешке круне. О 
томе од давнина сведочи натпис на 
латинском језику на вратима Градске 
већнице. 

Староградски трг и Градска ве
ћница испратили су многобројне 
догађаје који су мењали чешку исто
рију. Ту је било седиште Хуситског 
покрета, овде су крунисани краљеви, 
вођене битке за ослобођење 1945. 
године... Готске палате, манастири и 

Слике Прага
цркве шапућу предања о једној богатој 
историји... На сваком углу су успо
мене на јеврејски гето... Упркос томе, 
Стари град и данас показује неверо
ватну виталност. 

Живи трговински центар развио 
се у средњем веку у Малој четврти 
(Мала страна), а свеукупни процват 
овај део града је доживео 1257. годи
не када је краљ Премисл Отакар II 
овде основао своје седиште. Крајем 
средњег века чешка аристократија је 
почела да се насељава у Малу четврт, 
а у 17. веку је било толико модерно 
овде градити палате да се чак тврди
ло да онај ко ту не живи, не може да 
се сматра аристократом. 

Палате и раскошне виле сачувале 
су некадашњу идиличну лепоту, иако 
се у Прагу ствари свакодневно мењају 
и ресторани, барови и модерни по
словни простори заузимају све више 
места. 

Језгро града сачињава и Нови град 
(Ново место), основан 1348. године, 
у време владавине Карла IV, када је 
Праг постао европска метропола, 
центар трговине, економије, научног 
и уметничког стваралаштва. Карло 
IV је основао универзитет, један од 
првих у Европи. Његово доба нази
вано је златним добом Чешке. Пла
нови за изградњу били су величан
ствени и све је тако добро осмишљено 
да се град касније могао слободно 
ширити. Визија је досезала до наших 
дана, а чувени Карлов мост, један од 
најлепших на свету, спојио је древна 
здања на обалама Влтаве.У време 
националног препорода у 19. веку, у 

Новом граду изграђени су Национал
но позориште, Национални музеј и 
бројне научне институције. У Новом 
граду налазе се и бројне знамените 
цркве, Државна опера, Карлов трг... 
У овом делу града је и Tрг Вацлавске 
намести, плато дуг 750 и широк 60 
метара, на којем су се одиграли бројни 
догађаји богате чешке историје. Овде 
се спалио Јан Палах у знак протеста 
против совјетске власти, 1989. годи
не се збила чувена „плишана ре
волуција”... На тргу који је видео 
много тога, данас се налазе позориш
та, биоскопи, трговачки центри, хо
тели...

Најомиљенија одредишта посе
тилаца Прага су Прашки замак и 
Храдчани, место на којем се данас 
налази резиденција чешког пред
седника. Ове две знаменитости до
минирају панорамом града на Влта
ви и права су ризница уметничких и 
архитектонских достигнућа. Основан 
у 9. веку, Прашки замак, првобитно 
изграђен као дрвена конструкција, 
мењао је своје владаре и стилове све 
док није добио импозантну структу
ру какву и данас поседује. Рекон
струисан је чак четири пута, да би у 
18. веку, у време владавине Марије 
Терезије, стекао садашњи изглед. За 
разгледање Прашког замка треба 
одвојити минимум пола дана, будући 
да овде заиста има шта да се види. 
Део овог комплекса су Капела Светог 
Крста, галерија слика, Катедрала Св. 
Вита, Стара краљевска палата, му
зеји...

Уколико боравите у Прагу ,тре
нутке одмора свакако искористите за 
шетњу поред Влтаве, реке која је 
инспирисала великог чешког компо
зитора Беџиха Сметану да реализује 
брилијантну симфонијску поему под 
њеним именом. Сматра се да је упра
во лепота ове реке навела прве ста
новнике да овде саграде сопствену 
насеобину.

Понети шумом Влтаве, пожелеће
те да се увек изнова враћате Прагу.

 Невена Богојевић, II1
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Већ шест година омладинска 
организација „Intercoolt” сарађује са 
Швајцарским селом Песлалоци које 
је смештено поред прелепог села 
Трогена. Сваке године могућност да 

„СНОВИ НА ЈАВИ” – БОРАВАК У ШВАЈЦАРСКОЈ
дуг и исцрпљуљућ, али смо били 
упорни и издржљиви. Када смо на
покон стигли, затекла нас је магла, 
густа сива магла, али то је било само 
једно обично јутро. На улазу у дечје 
село су нас сачекали наши водичи 
Дејмс и Маша, насмејани и спремни 
за дружење. 

Ово путовање има један забаван, 
али пре свега образовни каратер. Тамо 
смо учествовали у разним радио
ницама на тему различитости „ТИ И 

ЈА”. Имали смо размену са Швај
царцима, децом из Базела. Циљ је 
био да се са њима дружимо недељу 
дана и схватимо наше разлике и слич
ности. Закључи ли смо да смо сви 
исти само са различитим потребама. 
Остале су лепе успомене и незабо
равно дружење.

 Најзанимљивији део биле су ек
скурзије. Прво смо обишли Берн, 
„град медведа”. Посетили смо башту 
у којој се по традицији одржава пре

ко сто венча ња у једном дану. Други 
дан смо обишли Рајнине водопаде, 
најлепше водопаде које сам до сада 
видела. Чамцем смо пришли до самих 
водопада, било је забавно и са пуно 
адерналина. Након тога је уследио 
Цирих којим сам одушевљена. Про
шетали смо најстаријим мостом у 
Луцерну. Посетили смо и Технораму 
а завршили смо шопингом у Сен 
Галену.

 Поред добре забаве и пријатељста
ва која се памте, јели смо најбољу 
храну и спавали у Алпино кућицима. 
Било је ово једно незаборавно ис
куство. 

 Невена Богојевић, II1

посете Швајцарску добију ученици 
из Књажевца. Међу тим упорним и 
вредним сам и ја. Добила сам мо
гућност да посетим земљу магије и 
чоколаде. Наше двонедељно путовање 
је почело 4. септембра. Придружили 
су нам се и чланови из других градо
ва, из Ниша и Алексинца. Током 
пу товања, док нас је сунце пратило 
са висине, једва смо чекали да стиг
немо у „земљу чоколаде”. Пут је био 



20

Једног августовског јутра, пре 
неколико месеци, упутили смо се из 
Књажевца за Ниш, па затим пут Бу
гарске, са намером да се попнемо на 
највиши врх Балкана, на Мусалу, 2925 
м н. в. који се налази на планини 
Ри ли (уједно истоимени национал ни 
парк). Ова планина налази се у ју
гозападном делу Бугарске и удаљена 
је 60 км од Софије. Планина Рила је 
добила име по трачкој речи која зна
чи „препуна воде”, с обзиром на то 
да има око две стотине језера и изво
ра вруће воде, а позната је по глечер
ским језерима и водопадима. Име 
Мусала потиче од речи „Мус Алах”, 
што значи „ближе Алаху”. Врх је 
овако назван за време турске влада
вине, а пре тога се звао Тангра.

Јутарња вожња је протекла у сме
ху, музици, шали и ретко ко да је 
спавао.

Путовали смо комбијем. Поред 
нашег, ту је било још њих три, а пу
товање је било организовано од стра
не планинарског друштва „Железни
чар” из Ниша. Комбивозила су била 
пуна веселих и неуморних планина
ра из Ниша, Власотинца, Књажевца. 
Након неколико краћих стајања ради 
одмора и освежења, нешто пре под
нева стигли смо у Софију.

Иако је то била средина августа, 
дан је био топао, али пријатан, па смо 
се упутили у обилазак Софије и кул
турноисторијских знаменитости 
града. 

Софија се налази у подножју пла
нинског масива Витоше (Црни врх, 
2290 м н. в.). Градски тргови су врло 
пространи, обновљени и лепо уређени.

Централна грађевина на Тргу Але
ксандра Невског је истоимена Сабор
на црква, грађена у знак бугарске 
захвалности руском народу у осло
бођењу од турске власти. Градња ове 
велелепне грађевине започета је 1882. 
године по пројекту руског архитекте 
Померанчева. Изграђена је као пето
бродна базилика у визан тијском 

ОСВАЈАЊЕ МУСАЛЕ –
сти лу са наглашеном централном 
куполом и торњем на западном про
чељу. 

Нешто после 14 часова наш оби
лазак града је прекинуло невреме 
праћено јаком кишом и грмљавином 
и то је била прва киша након дугог и 
сушног лета у нашој земљи. Након 
више од сат вре мена киша је пре
стала, али се ближило време поласка 
ка нашем одредишту, планини Рили, 
и скијашком центру Боровец, који се 
налази у њеном подножју. Целим 
путем нас је пратила ситна киша која 
нимало није погодовала ономе због 
чега смо се уопште и упутили на ово 
путовање, планинарењу, а и постајало 
је све хладније. Након вожње од два 
сата стигли смо до познатог зимског 
ски јашког центра Боровец у коме се 
сва ке године одржавају такмичења у 
светском купу скијаша и који се на
лази на 1315 м н. в. Ноћ смо провели 

Сањиви дом ушушкан маглом, 
ћути. На крају шуме више личи на 
бакину кућицу из бајке него на сте
циште авантуриста. Пре успона до
говор је био да због лошег времена, 
кише и магле, успон на Му салу поч
немо тако што ћемо се из скијаш ког 
центра Боровец жичаром пребацити 
до прве хиже Јастребец, која се на
лази на 2369 м н. в. Након изласка на 
Јастребец, дочекала нас је густа ма гла 
и сипећа киша тако да је ви дљивост 
била једва двадесетак метара и тем
пература О°C. Са 40°C претходног 
дана, дошли смо на 0°C, тако да смо 
морали да обучемо скоро све што смо 
имали у својим ранчевима. Тек тада 
смо постали свесни да нећемо виде
ти предивне пределе са фотографија 
неких других планинара. Пошто је 
било хладно, трудили смо се да се 
угрејемо тако што смо држали исти 
темпо при ходу на Мусалу. Сви смо 

у планинарском дому „Шумнатица”, 
неколико километара од Боровеца. 
Током ноћи поново је падала киша и 
ујутру смо озбиљно били забринути 
да ли ћемо уопште успети да испуни
мо циљ свог путовања. 

били помало разочарани овом 
ситуацијом, али, покушавали смо да 
не мислимо на то што је ово први 
кишни и магловит дан на Мусали 
након неколико месеци и да смо за 
свој успон одабрали баш овај дан. 
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НАЈВИШЕГ ВРХА БАЛКАНА
Након пола сата хода први пут се на 
тренутак подигла магла и пред нама 
су се указали предивни предели са 
оштрим и стрмим гребенима. Поред 
макадамског пута био је велики број 
борића и предивног љубичастог 
цвећа, за које нисмо успели да саз
намо како се зове. Још пола сата хода 
кроз национални парк Рила и стигли 
смо до следеће хиже, Мусале, која се 
налази на 2389 м н. в. са предивним 
језером поред ње. То је било прво од 
седам језера које ћемо видети на путу 
до врха. Ту смо се мало одморили и 
окрепили се, а затим лагано кренули 
даље ка врху, али више не макадам
ским путем, већ каменитом, добро 
обележеном стазом, која у појединим 
тренуцима и није личила на стазу већ 
на гомилу камења, а предели око нас 
су на моменте подсећали на слике 
које долазе са неке друге планете и 
све је деловало тако нестварно, а у 
исто време и предивно. Некима од 
планинара ово је био уједно и најтежи 
део пута, јер штапове нисмо могли 
да користимо због стена које су биле 
клизаве и испод којих је жуборила 
вода која се сливала са планинских 
врхова. Након неког времена хода по 
стенама, пред нама се указало ново 
језеро, још лепше и веће од претход
но виђеног. Смештено подно једног 
од планинских врхова са малим гле
чером из ког се ово језеро напаја 
водом, изгледало је као место на коме 
бисте заувек остали јер одише миром 
и спокојем који вам пружа плаветни
ло модре боје овог ледничког језера. 
Тешка срца смо се растали од овог 
језера, међутим, морали смо да кре
немо даље ка врху. После пола сата 
хода пред нама се међу стенама ука
зала и последња хижа на путу до врха, 
Еверест, која се налази на 2730 м н. 
в. Поред ове хиже се налази још једно 
од језера са прелепом модроплавом 
бојом воде, а ништа мање лепше од 
раније виђеног. Еверест је било по
следње место за предах и припреме 

за успон на сам врх планине Риле, 
Мусалу. Неки од планинара су оду
стали од успона и остали у Евересту 

да нас сачекају у повратку. Кренули 
смо лагано ка врху стрмом вијугавом 
каменитом стазом, а магла се и даље 
није разилазила. Време је пролазило, 
корак по корак ка врху, а врха нигде. 
Поприлично исцрпљени и уморни, 
стигли смо до једне заравни где смо 
успут срели старијег Бугарина који 
је на наше питање: „Колико још има 
до врха?”, одговарио, „На врху сте!” 
Попели смо се на „кров Балкана”, 
Мусалу, 2925 м н. в. и били смо вео
ма усхићени тим сазнањем да смо 
успели у својој намери и да смо оства
рили циљ свог путовања. На врху се 
налази последња хижа на овом успо
ну и поред ње метеоролошка стани
ца. Нажалост, магла је била превише 
густа тако да смо били ускраћени за 
предиван поглед као награду за успе
шан успон и напоре којима смо били 
изложени, али, вратићемо се поново 
на ово прелепо место у нади да ћемо 
тада бити награђени предивним по

гледом који се пружа са овог врха. 
Након неког времена проведеног на 
врху Мусала, услед јаког ветра и 

веома хладног времена били смо 
принуђени да кренемо назад. Спуш
тали смо се полако. Колена су нам 
клецала под притиском и умором, 
али нам је душа била окрепљена оним 
што смо доживели! У повратку, пред 
крај наше авантуре и време нас је 
послужило. Разведрило се и магла је 
ишчезла, тако да смо могли да ужи
вамо у пре делима које од магле 
нисмо видели приликом успона на 
врх. Али свему дође крај, па и овој 
нашој авантури. Након неколико сати 
пешачења стигли смо назад у Боровец 
и кренули кући. До неког новог сус
рета, гледали смо ка предивној пла
нини Рили и још лепшем врху Муса
ли. Једног дана ћемо се свакако 
вра   тити и поново попети на један од 
најлепших врхова света, МУСАЛУ!

Мирослав Станчић и 
 Сања Маркулин, 

проф. економске групе предмета
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Још од најранијег детињства м а
штала сам да посетим Палма де 
Ма јорку која је одувек у мени будила 
осећање нечег егзотичног, интере
сантног и недодирљивог. То моје 
маштање из детињства постало је 
стварност овог лета када сам летова
ла на Мајорци. Највећи број људи 
који често путује сматра Мајорку 
најлепшим острвом Медитерана. 
Мајорка је иначе једна од најпо
сећенијих туристичких дестинација 
не само у Шпанији него и у целој 
Европи, са више од петнаест милио
на туриста годишње. Разноврсни 
пејзажи, предивне плаже, увале, 
планински амбијенти и бујна ве ге
тација, пребогато културноисторијско 
наслеђе, љубазни људи, добра услу
га и изврсна кухиња чине Мајорку 
веама атрактивном дестинацијом.

Мој пут за Мајорку почео је једног 
топлог јулског дана када смо авионом 
из Београда, додуше са неколико сати 
закашњења, полетели за Мајорку. 
Након два сата лета изнад Балканског 
и Апенинског полуострва слетели 
смо на аеродром „Сон Сан Хуан”, 
један од највећих и најпрометнијих 
аеродрома Медитерана, на који го
дишње слети и са кога узлети око 
100 000 авиона. Први чартеравион 
слетео је на Мајорку 1950. године и 
од тада на овом острву почиње ма

ЛЕПОТЕ ПАЛМА ДЕ МАЈОРКЕ –
совни туризам. 

Туризам на Мајорци је доведен 
до савршенства. То је један од ретких 
туристичких центара на свету у коме 
су подједнако заступљени масовни 
(преко 15.000.000 страних туриста) 

и елитни туризам (аристократе, маг
нати, политичари, уметници, спор
тисти...).

Првих неколико дана искористи
ли смо да се одморимо и прилагоди
мо медитеранској клими, да уживамо 
на пространој пешчаној плажи Платја 
де Палма која се протеже у дужини 
од 6 км, почевши од места у коме смо 
били смештени, Кан Пастиља, па до 
места Ел Аренала које је познато по 
дискотекама и добром ноћном про
воду.

Тих дана размишљали смо о ме
стима на острву која треба видети и 
доживети. Најбољи и најјефтинији 
начин да се упозна свако острво па 
и Мајорка јесте изнајмљивање ауто
мобила. Изнајмили смо аутомобил 
на седам дана, узели мапу и били смо 
спремни да кренемо у истраживање 
и авантуру. Прва на листи за обилазак 
била је плажа Ла Калобра која се 
налази на западној страни острва, 

преко планинског венца Сера де 
Трамунтана са невероватно вијугавим 
кривинама. Тамо нас је чекала права 
авантура, јер се до те плаже стиже 
пешачењем кроз шуму, а затим кроз 
два тунела за пешаке који на појединим 

местима имају природне отворе са 
прелепим погледом на залив. У за
падном делу острва налазе се и жи
вописна традиционална села која су 
јако лепа и занимљива за фото
графисање. Најпознатије традицио
нално село је свакако Валдемоса, 
познато по картузијанском само
стану основаном 1339. године, у коме 
су шест векова касније, 1839. године, 
зиму провели Жорж Санд и Фредерик 
Шопен. Читава Валдемоса је у знаку 
чувене књижевнице и славног ком
позитора. У Валдемоси смо уживали 
у свакој уличици, кућици и на крају 
вечери присуствовали фестивалу у 
част заштитнице овог места. 

Наредна два дана обилазили смо 
главни град острва, Палму. Палма је 
центар Мајорке и центар шпанске 
аутономне покрајине Балеарска ос
трва, у која поред Мајорке спадају 
Ибица, Форментера и Менорка. Град 
са околином има нешто мање од пола 
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УТИСЦИ И ДОЖИВЉАЈИ СА ПУТОВАЊА
милиона становника. Палму су ина
че основали још Римљани и тада се 
звала Палмиња. Једно време је била 
под влашћу Византије о чему говоре 
нека археолошка налазишта. Од осмог 
до тринаестог века била је под мус

лиманском, маварском влашћу, дуго 
времена као вазална држава насељена 
хришћанима под влашћу калифа од 
Дамаска, а касније под чувеним кор
довским калифатом. Трагови мавар
ског присуства свуда су видљиви, 
посебно у узаним уличицама са док
сатима и арабескама што даје по
себну драж овом прелепом граду, 
који после Мавара долази под власт 
Каталонаца и Шпаније. Поред пре
дивног, рестаурираног дела Палме, 
препуног патине и наслага бурне 
историје обележене чак и викиншким 
инвазијама, са дивним малим ушуш
каним кафићима и кафаницама, 
Палму красе и монументалне грађев
ине попут Готске катедрале, палате 
Алмудиана из XIV века и дворца 
Белвир, а центар свега је прелепи 
грандиозни трг Плаза Мајор, који је 
средиште свих дешавања у овом пре
лепом граду. 

Симбол града је свакако Готска 
катедрала чија је градња започета у 
XII, а завршена у XVII веку. Ла Сеу 
је у основи права готска сакрална 
грађевина. Портал је у ренесансном 

стилу. Јужна фасада са својим „кон
трафорама” даје упечатљиву слику 
када се граду прилази са пучине. У 
унутрашњости се налази Краљевска 
капела и још две капеле при сваком 
од спољних крила и Музеј катедрале. 

На брду у близини Палме налази 
се тврђава Бејвер. Тврђава је саграђена 
по наредби краља Јаима II током XIV 
века. Кружног је облика, са великим 
унутрашњим двориштем. Са бастио
на се пружа спектакуларан поглед на 
град и море. Годинама је служио као 
тамница, а данас је претворен у музеј. 

Палму треба доживети преко дана, 
као и ноћу. Дан треба искористи за 
обиласке знаменитости града, музеја, 
паркова, уских уличица, шопинг
центара са разним брендовима, а 
посебно шпанским (манго, зара, 
спрингфилд, бершка), а ноћ за провод 
у ноћним клубовима и дискотекама. 

Наредних дана смо обилазили 
источну и југоисточну страну острва 
на којој се налази безброј увала, а за 
чији обилазак, уколико желите све 
да их обиђете, јесте потребно много 
више времена од десетак дана коли
ко сте на летовању. 

У близини села Порто Кристо 
посетили смо пећине Драк,четири 
велике пећине које су међусобно 
повезане. Формирале су се од вода 
Средоземног мора, а неки истражи
вачи сматрају да датирају још из 
миоценске епохе. Ове тзв. пећине 
змајева „крију” формације од камена 
и кречњака, које се пружају од дна 
до врха пећине. У пећинама се на
лази подземно језеро Мартел, које је 
дуго око 1150 м, а широко 30 м и 
представља највеће подземно језеро 
на свету. Након обиласка пећине при
суствовали смо величанственом 
кон церту класичне музике где су у 
потпуном мраку били осветљени 
чамци на језеру са квартетом гудача, 
а након концерта смо се провозали 
тим чамцима по језеру до излаза из 
пећине. 

Ово је само делић Мајорке који 

сам вам представила онако како сам 
је ја доживела, а овим путовањем 
испуњена је моја давнашња жеља да 
посетим ово рајско острво.

Сања Маркулин, 
 проф. економске групе предмета
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Традиционално, ученици наше 
школе почетком јуна, поводом Дана 
Техничке школе, припремају позо
ришну представу уз помоћ својих 
професора српског језика. Тако је 
било и овог пута. На репертоару се 
нашао комад „Ивкова слава”, по ис
тоименој приповеци Стевана Сремца.

Препуна сала књажевачког Дома 
култура урнебесно се смејала непри
лици у којој се нашао газдаИвко 
јорганџија, као и догодовштинама 
његових добро познатих пријатеља 
Калче, Смука и Курјака. Томе је до
принео сочан и колоритан језик, 
угла вном на дијалекту Ниша и југа 
Србије. Уздахе публике мамила је 
љубавна прича несхваћеног глумца 
Светислава и лепе Маријоле.

Али, каква би то јужносрбијанска 
прича била, када се у њој не би сви

признања, док је и фолклорни ансамбл 
бележио запажене резултате на та
кмичењима у Србији, али и у ино

Ивкова слава 

рало, певало и играло? А за то су били 
задужени најбољи у својој бранши, 
иначе ученици наше школе: свирао 
је дувачки оргестар „Тимочки весе
љаци”, чија је прва труба Милутин 
Стојановић (III1), а играле су члани
це књажевачког фолклора, ученице 
одељења III4. „Тимочки весељаци” 
су редовни учесници Сабора трубача 
у Гучи, на коме су освајали највиша 

– Калча, Дино Јовановић – Курјак, 
Ненад Костадиновић – Смук, Милан 
Крагујевић – Светислав, Никола Ми
ле новић – председник, Катарина 
Жив ковић – Кева, Мартина Ивковић 
– Сика, Милица Стојановић – Мари
јола, Никола Павловић – Ружић, Иван 
Јеремић – Јова, Марија Ве се линовић 
– Стевка и Анђелија Ми лановић – 
Наталија.

странству. Глумили су ученици: Саша 
Тошић – Ивко, Мартин Светозаревић 

У улози режисера поново су се 
нашли професори српског језика и 
књижевности наше школе: Јелена 

Милошевић Петровић, Драгана Цве
јић Вукић, Ивана Стојановић и Бојан 
Ристић. Техничку подршку пружала 
је професорка електротехнике Ивана 
Спасић, а у постављању сцене по
могла је и за израду кулиса била за
дужена професорка социологије 
Мар   тина Милосављевић.

Све у свему, представа је добро 
забавила Књажевчане.

Бојан Ристић,  
проф. српског језика 
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 „Тимочки весељаци” из Књаже
вца, најмлађи дувачки оркестар Ти
мочке крајине, постарали су се да им 
прошла, 2012. година, буде веома 
успешна.

На наступу на фестивалу „Црно

речје у песми и игри”, јуна месеца у 
Бољевцу, освојили смо прво место 
по избору жирија публике у категори
ји омладинских оркестара и тако 
изборили учешће на Сабору трубача 
у Гучи. Ја, Милутин Стојановић (III1), 
капелник оркестра, проглашен сам 
за прву трубу источне Србије.

Чувени Сабор трубача у Гучи, 
августа месеца, донео нам је треће 
место у категорији омладинских ор
кестара, у конкуренцији седамнаест 
оркестара.

Уследили су наступи на Фестива
лу културе младих Србије у Књажев

Успешна 2012. година за „Тимочке весељаке” – најмлађи 
дувачки оркестар Тимочке крајине

Треће место у категорији омладинских оркестара у Гучи,
Милутин Стојановић III1 – прва труба источне Србије

цу, као и на Седмим сусретима „Из
вора” – друштва за очување и него
ва ње народне традиције. Наступали 
смо и на фестивалу „Сабор на па
наџур”, који се традиционално од
ржава у селу Јаловик Извор 28. ав
густа, на празник Велика Госпојина. 
И на овим наступима оправдали смо 
свој реноме у извођењу народне му
зике.

Да „Тимочки весељаци” полако 
али сигурно постају оркестар који се 
препознаје и има углед, доказао је 
позив за гостовање на фестивалу 
музике у Болоњи и Горицији у Ита
лији, где су посетиоци били оду
шевљени извођењем наше народне 
музике. 

Као „шлаг на торту” дошао је по
зив из Македоније за наступ на Фе
стивалу балканских земаља у Кава

дарцима у новембру, где смо пред
стављали Србију. Уз учешће великог 
броја оркестара и фолклорних група 
из свих земаља окружења, на финал
ној вечери освојили смо прво место, 
које ћемо покушати да одбранимо и 
ове године.

Да се успех надалеко чује, доказује 
и снимање ТВ емисија „Додати живот 
годинама” Радиотелевизије Вој
водина из Новог Сада и „Чаша воде 
са извора” Радиотелевизије Београд, 
где смо се такође достојно предста
вили.

На крају, али не и најмање важно, 
споменућу и то да смо учествовали 
и у школској представи поводом Дана 
наше школе „Ивкова слава”.

Труба је, уз породицу, школу и 
другове, најбитнији део мог живота.

Милутин Стојановиć, III1
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У оквиру једнодневне стручне 
екскурзије, ученици образовног про
фила комерцијалиста – оглед (I, II и 
III разред), са својим одељењским 
старешинама и наставницима, по
сетили су 26. октобра Међународни 
сајам књига у Београду. Овогодишњи, 
57. Међународни београдски сајам 
књига, одржан под слоганом ”Од А 
до Ш”, окупио је више од 800 учес
ника (489 директних излагача из 
двадесетак земаља) и око 150.000 
љубитеља књиге. После обиласка 
„највеће књижаре на Балкану”, било 
је мало времена и за посету тржном 
центру Ушће, као и за шетњу Кале
мегданом и ужим центром града.

„Од А до Ш” – Сајам књига 2012.

На 57. Међународном 
сајму књига у Београду

Пробудио сам се рано тог лепог 
октобарског јутра, са осмехом на 
лицу. „Ха, данас нема школе, идемо 
на пут! Биће то јединствен доживљај! 
Иде само друштво одабрано. А Сајам 
књига у Београду није шала! Толико 
књига на једном месту сигурно ни
када нисам видео, чак ни у библио
теци!”

Пун аутобус ученика и понеки 
професор кренуше ка Београду. У 
аутобусу весело, песма, цика, вриска... 
Док трепнеш оком стигосмо на Сајам, 
и то смо изгледа поранили, јер смо 
провели неко време чекајући да се 
отвори.

То је био први дан Сајма. Видело 
се да смо нација која воли књиге, по 
броју људи који су похрлили ка штан
довима. Али људи, има књига за све! 

Огроман простор био је препун 
штандова на којима је упечатљиво 
било истакнуто име издавача. 

Најпосећенији је био штанд „Ла
гуне”. И мени се веома допао. 
Пажљиво сам разгледао књиге, било 
их је за све узрасте и интересовања... 
од стручних до дечјих. Неке сам 
читао, за неке сам чуо, а са неким 
насловима сам се сусрео први пут. 
Све смо пажљиво обишли, видели, а 
понешто и купили. Представници 
штанда били су љубазни и стрпљиво 
су одговарали на сва наша питања. 
Најбројнији посетиоци била су деца 
из различитих градова Србије.

Остало нам је још толико времена 
да мало прошетамо градом. Лепо смо 
се забавили у шопингцентру „Ушће”, 
а још лепше нам је било у шетњи 
Кнез Михајловом. Немојте рачунати 
да сте посетили Београд ако нисте 
прошетали најпознатијим шеталиш
тем овог града.

На крају дана и са много утисака 
уђосмо у свој аутобус, јер је дошло 
време за повратак. Мало смо певали, 
више дремали и стигосмо у наш 
Књажевац, уморни али задовољни 
оним што смо овога дана видели и 
доживели.

Никола Ристић, I2
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52; тел.: 019 731 054;  
www.tehnickaskola-knjazevac.com, tehknjaz@gmail.com; за издавача: Љиљана Жикић, директор;  

Мирослав Станчић, заменик директора; одговорни уредници, лектура и коректура: Драгана Цвејић Вукић и Бојан 
Ристић, професори српског језика и књижевности; технички уредник: Ненад Цорељ; штампа: ГИП „Тимок” ДОО, 

Књажевац; јануар 2013.

Традиционални, двадесет и др у  ги 
по реду, Kрос Радиотелевизије Ср
бије одржан је у суботу, 6. окто бра 
2012. године на Краљевици у Зајеча
ру. На Kросу су учествовали и уче
ници основних и средњих школа из 
Кња жевца.

Од књажевачких школараца нај
запаженији успех постигла је Јована 
Накић (I1), ученица наше школе, која 
је заузела солидно шесто место у 
својој категорији. Лакоћа и техника 

Јована запажена на Кросу РТС-a
којом је истрчала веома захтевну 
деоницу у јакој конкуренцији дају 
нам за право да верујемо да ће Јована 
и наредних година бити веома не
згодан ривал и чланицама атлетских 
клубова.

Уз честитке на постигнутом успе
ху, Јовани желимо много успеха и 
среће на будућим такмичењима.

Радивоје Бонић,  
проф. физичког васпитања

Пораз стонотенисера
Нови циклус Олимпијских спорт

ских игара школске омладине Србије 
отпочели су стонотенисери. Општин
ско такмичење школараца одржано 
је 05. октобра у хали „Каплар”.

У категорији средњошколаца 
књажевачки гимназијалци савладали 
су екипу Техничке школе резултатом 
3:0. Овом победом пласирали су се 
на окружно такмичење. За Техничку 
школу наступали су:

Дејан Јовановић (III5), Стефан 
Миливојевић (III5) и Јован Милу
тиновић (I6).

Радивоје Бонић,  
проф. физичког васпитања

Традиционални турнир Технич
ке школе у стоном тенису одржан 
је поводом Дана Светог Саве, 22. 
јануара 2013. године. 

У појединачној конкуренцији, 
по купсистему, до завршне фазе 
такми чења стигли су: Дарко Те
шановић (III6), Јован Милутиновић 
(I6), Стефан Миливојевић (III5) и 
Дејан Јо вановић (III5). Као побед
ници из полуфинала су изашли Јован 
Милу тиновић и Дејан Јовановић,који 
су се састали у великом финалу. Пре 
финала, у мечу за треће место Сте
фан Миливојевић је савладао Дар
ка Тешановића. У финалу је више 
среће, али и знања, имао „ве те ран” 
Дејан Јовановић, који је тако постао 
победник турнира.

Радивоје Бонић, професор 
физичког васпитања

Шести Светосавски 
турнир у стоном 

тенису






