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Четврти пут најбољи на Креативној школи!
Од послатих 11 радова, у чијој је припреми учествовало двадесет и четворо
наставника Техничке школе, пет је изабрано за Базу знања!
И овогодишњи, девети по реду конкурс Креативне школе, који традиционално организује Завод за унапређивање

функционалног знања, пројектна настава или примена образовних игара.
Наше залагање награђено је великим
признањем – Техничка школа
опет је освојила прво место на
Конкурсу, како по броју наставДАН ШКОЛЕ 2013.
ника- учесника конкурса, тако и
по броју радова који су, као примери квалитетних и применљивих
часова, уврштени у Базу знања.
Свечана додела награда и
признања биће оджана у четвртак,
Техничка школа из Књажевца про13. јуна, у просторијама Мај
славила је 6. јуна 2013. године значајан
крософта. Има ли бољег поклона
јубилеј – 82. годишњицу свога рада.
за Дан школе?
На овогодишњи конкурс поЗавршна свечаност поводом прославе
слали
смо следеће радове:
Дана школе планирана је за 13. јуни, а
1. „Мост на Жепи”, Иво
наши ученици и наставници одлучили
Андрић (Српски језик и књи
су да ове године школу представе у
жевност) Јелена Милошевић
новом светлу. Да будемо знатно другачији
Петровић, Драгана Цвејић Вукић,
Мартина Милосављевић
и разноврснији него до сад. Да разбијемо
2. „е-ИДЕЈА, школски тематшаблоне. Да се представимо са свих
ски онлајн часопис” (Српски језик
страна. Да укључимо што више учении књижевност – новинарска
ка и наставника и да покажемо да, када
секција, Рачунарство и информарадимо срцем, резултат не изостаје.
тика) Љиљана Жикић, Бојан
Ристић, Златица Геров
Биће нам част и задовољство да што
3. „Задатак конструктора”
већи број наших ученика, наставника,
(Конструисање,
Српски језик и
сарадника, суграђанина и осталих људи
књижевност) Златица Геров,
добре воље, присуствује најпре нашој
Ивана Стојановић, Наташа
матурантској изложби у холу Дома
Аранђеловић
4. „Извори енергије” (Физика)
културе, подели новог броја школског
Јелена
Петровић, Златица Геров,
листа „ИДЕЈА”, проглашењу најуспе
Горан
Геров
шнијих ученика и наставника, а затим
5. „Основни појмови матемаи интересантном колажном сценском
тичке логике” (Математика)
програму који ће, под називом „Све што
Љиљана Жикић, Тања Игња
радимо, радимо срцем!“, бити приказан
товић, Златица Геров
6. Отварање и затварање дана великој сцени Дома културе.
тотека, израда програма у језику
Добро нам дошли!
С (Рачунари и програмирање)
Томица Милосављевић, Миомир
образовања и васпитања, у сарадњи са Костић, Ивана Спасић
Мајкрософтом, остаће запажен по учешћу
7. „Решавање канализације мокрих
наших наставника.
чворова у горњем разводу” (Кућне
Прошле године били смо (по трећи инсталације) Лидија Јевтић Вушковић,
пут!) на првом месту листе средњих Милан Вукић, Горан Поповић
школа – учесница конкурса, по броју
8. „Транспорт и возар”
радова изабраних за Базу знања и броју (Организација набавке и
наставника – учесника (седам радова у продаје) Сања Маркулин,
Бази знања и седамнаесторо наставника
који су их припремили). Ове године били
смо још вреднији – у припреми оригиналних и креативних часова учествовало је двадесет и четворо наставника
Техничке школе, који су припремили
једанаест интересантних тимских радова на једну од задатих тема: изградња

С ве ш то р а д и мо ,
р а д и мо с р ц ем !

Мирослав Станчић, Драгана Николић
9. „Захтев за резервацију” (Агенцијско
и хотелијерско пословање) Марија Цве
тковић, Емина Голубовић, Владица Савић
10. „Токови готовине” (Предузетни
штво) Мирослав Станчић, Сања Мар
кулин, Љиљана Жикић
11. „За рецепцијским пултом” (Аген
цијско и хотелијерско пословање) Марија
Цветковић, Јелена Радисављевић, Дра
гана Николић
Резултати конкурса објављени су 22.
маја (могу се погледати на адреси: http://
www.kreativnaskola.rs/). На конкурс су
пристигла 322 рада, из 40 области. У
„Базу знања” увршћена су 184 рада, од
којих су 34 рада предложена за награде.
Резултати конкурса, објављени 22.
маја могу се погледати на адреси: http://
www.kreativnaskola.rs/. На конкурс су
пристигла 322 рада, из 40 области. У
„Базу знања” увршћена су 184 рада, од
којих су 34 рада предложена за награде.
Међу њима су, од ове године, и пет
радова наставника Техничке школе:
„Мост на Жепи“, Иво Андрић; „Основни
појмови математичке логике”; „Транспорт
и возар”; „Токови готовине“ и „За
рецепцијским пултом”.
Свим колегама који нису до сада били
упознати са „Креативном школом”
препоручујемо две одличне презентације:
Самостални рад (аутор Биљана Весе
линовић) и Реклама за Креативну школу
(аутор Снежана Марковић), као ин
спирацију за учешће на овом конкурсу
наредне године.
Наравно, препоручујемо им и да завире у Базу знања, у којој могу наћи
часове обрађене на занимљив и креативан начин, расположиве за коришћење
или малу „дораду” – прилагођавање
специфичностима одељења или самог
наставника.
Уз захвалност свим нашим наставницима који су учествовали на конкурсу, честитке тимовима чији су радови
изабрани за Базу знања!
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Таленти заблистали у престоници
Нашем пласману на Републичко
такмичење талената претходили су
месеци напорног, али и занимљивог
рада. Децембар месец прошле године био је почетак наших припрема
за учешће на смотри даровитих уче
ника при Регионалном центру за
таленте у Бору. Неколико месеци смо
истовремено радили како на изради
научно-истраживачких радова тако
и на припреми за израду теста знања,
из предмета Енглески језик и Истори
ја, уз помоћ својих ментора и осталих
професора. Другарице и другови који
су бранили радове из енглеског језика
су Теодора Миливојевић и Никола
Ристић (I2), са темом „Tolerating di
fferences among our peers” („То
леранција различитости код наших
вршњака”); Романа Матић (III2), и
моја маленкост, Ивана Јовановић
(III4) – са темом „The blurry mind of
serial killers in the USA” („Помућени
ум серијских убица у САД”); Ивана
Мил ивојевић (III 2 ), са темом
„Sleepwalking, nightmares and fear of
the dark” („Месечарење, ноћне море
и страх од мрака”), док је рад из
историје бранио Иван Јеремић (II4),
са темом „Узроци за избијање Тимочке буне и њене последице”. Пла
сман на Републичку смотру остварили су, а у складу са збирним бројем
поена освојеним на одбрани рада и
тесту знања, Теодора (2. место), Ива
на Миливојевић и ја (обе 3. место) и
Иван (3. место).
Након оваквог пласмана на Ре
гионалној смотри, дошло је на ред
такмичење у нашем главном граду.
Нас четворо, Ивана Миливојевић,
Иван Јеремић, Теодора Миливојевић
и ја смо, заједно са својим професорима Младеном Милошевићем и
Оливером Радисављевићем, 31. маја,
у петак, кренули на пут ка Београду.
Из Књажевца смо кренули око 10,30.
Уз добру музику и расположење, пут
до Београда учинио нам се веома
кратким. Уз успутно стајање ради

кратког предаха, у Београд смо стигли око 15 часова. Како је смотра
предвиђена за сутрадан, суботу, искористили смо слободно поподне за
обилазак града. Шетња Булеваром
Краља Александра била је занимљива,
али врхунац нашег поподневног
обиласка била је посета Кнез Михајло
вој улици у којој смо потрошили
готово сав новац. Иван је био наш
џентлмен који је носио кесе, а ми
девојке смо биле заузете гледањем
уличних играча и момака. Након тога
смо се разишли и са узбуђењем чекали сутрашњи дан.
Дан такмичења био је за све стресан, али и истовремено узбудљив, јер
смо сви чекали да уђемо у учионице
и покажемо шта умемо из својих
предмета, како на тесту знања, тако
и на одбрани наших радова. У школи
„Ђура Даничић” се су одржавали
тестови знања, док су испитне ко
мисије за одбрану радова заседале у
суседној школи „Јован Јовановић
Змај”. Били смо нервозни, јер је
требало презентовати своје радове
пред осталим такмичарима у школским учионицама, но сви су они били
љубазни, пажљиво слушали наша
излагања, постављали каткад и пи
тања, а уз то смо склопили и много

познанстава. Резултати нам на жалост
нису били на располагању тог дана,
тако да смо непосредно после та
кмичења кренули натраг за Књажевац,
пуни наде да ће резултати бити од
говарајући нашим надањима и за
лагањима. Са истим расположењем
као на почетку путовања и уз обиље
шале, смеха и ведрине, били смо све
ближи Књажевцу.
На резултате такмичења морали
смо сачекати пар дана, јер је било
много такмичара и очигледно доста
посла за комисије које су бодовале
тестове, радове и одбране. Све нас је
обрадовао успех који су остварили
Иван и Теодора – освојено 3. место
у својој дисциплини (Историја 2.
година, односно Енглески језик 1.
година). Ако узмемо у обзир да се
ради о републичком нивоу, то је заиста изванредан успех!
Шта бих могла рећи о овом та
кмичењу, осим да је било то једно
прворазредно образовно искуство за
све нас, али и добра забава. Стога,
препоручујем свима да окушају своје
знање и срећу на оваквим такмичењи
ма - јер, на крају крајева, онај ко
ризикује, већ је победио!
Ивана Јовановић, III4
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Uzroci za izbijanje Timočke bune i njene posledicе
The causes of Timok rebellion outbreak and its consequences
АПСТРАКТ
Тимочка буна један је од најзначајнијих догађаја за Србију у XIX
веку. Њени узроци су сложени, а последице које је оставила веома су
значајне. Узроци за њено избијање су велико страдање народа у претходним, српско-турским ратовима, слаба политичка укљученост народа побуњених крајева и стварање новог политичког покрета који их
је подржавао. Тај политички покрет, формиран као Радикална странка,
дошао је у сукоб са владом Напредне странке и краљем Миланом
Обреновићем и охрабрио избијање
буне. Као повод за избијање Тимочке буне послужио је указ о
устројству војске са којим се није
слагало сељаштво и Радикална
странка. Последице које је Тимочка буна оставила довеле су
до већег оптерећења народа порезима, рата између Србије и
Бугарске и доношења новог уста
ва 1888. године. Овим радом желе
да се открију сложени узроци који
су довели до буне, као и последице које је она оставила на
Србију до краја XIX века. У
писању истраживачког рада нај
више је коришћена прикупљена литература. У раду су приказани резултати оствареног истраживања, које је показало који су узроци и
последице Тимочке буне.
Кључне речи: Тимочка буна, узроци, последице, Радикална странка,
краљ Милан Обреновић

ABSTRACT
Timok rebellion is one of the most important events in Serbia in the
nineteenth century. Its causes are
complexed, and the consequences
that it has left have significant
importance. The causes of its
emergence are great suffering of the
people in the previous, SerbianTurkish wars, weak political
involvement of people from regions
in which the rebellion emerged and
creation of a new political movement
that supported them. This political
movement, formed as the Radical
Party, came into a conflict with the
government of the Progressive Party
and king Milan Obrenovic and

encouraged the outbreak of rebellion. The
decree on the organization of the army with
which the peasantry, and the Radical Party
did not agree, served as a pretext for the
Timok rebellion. The consequences that
Timok rebellion left led to a greater tax
burden of the people, the war between
Serbia and Bulgaria, and the adoption of a
new constitution in 1888. year. This paper
seeks to uncover the complex causes that
led to the rebellion, and the consequences
that it had left on Serbia by the end of the
nineteenth century. In writing up the research
the collected litterature was mostly used.
This paper presents the results of achieved
research, which showed which are the
causes and consequences of Timočke revolt.
Keywords: Timok rebellion, causes,
consequences, Radical Party, king Milan
Obrenovic
Иван Јеремић, II4

The blurry mind of serial
killers in the USA
Pomućeni um serijskih
ubica u SAD
ABSTRAKT
This topic deals with serial killers
and their way of thinking, and their
motives and methods of murder. Since
serial killers are often portrayed in mo
vies, each of us has at least once been
asked who are the serial killers, why
they kill, and why they are really so
cruel in reality. What is surprising for
people is their immense intelligence
which could achieve far greater things
more important to mankind but still
serial killers choose the path that destroys
lives. Also our explanation shall include
the study of the characteristics of serial
killers and myths that people believe
in, such as: serial killers are all white

5

ТАКМИЧЕЊА
males, serial killers are only motivated
by sex, serial killers are all dysfunctional
loners, all serial killers are insane or are
evil geniuses, etc. Also, it examines
methodological issues such as problems
with the profiling system: the fact that
the serial killer stereotypes do not nece
ssarily stand true.
Key words: serial killer, myth, cha
racteristics, murder, IQ

АПСТРАКТ
Ова тема бави се серијским убицама и њиховим начином размишља
ња, као и њиховим мотивима и начином убиства. Од када су серијске
убице приказиване у филмовима,
свако од нас се бар једном запитао ко
су серијске убице, зашто убијају, и
да ли су толико окрутни у стварности.
Оно што је изненађујуће за неупућене
јесте њихова висока интелигенција,
којом би могли да постигну много
веће ствари, важније за човечанство,
али серијске убице бирају пут којим
уништавају животе. Такође, наше
објашњење обухвата проучавање
карактеристика серијских убица и
митова у које људи верују, као што
су: све серијске убице су бели мушкарци, сви су мотивисани сексом, сви
су дисфункционални усамљеници,
сви су болесни, зли генији, итд. Такође
радом испитујемо методолошка
питања, као што су проблеми са системом профилисања: чињеница да
стереотипи о серијским убицама нису
увек тачни.
Кључне речи: серијски убица, мит,
карактеристике, убиство, IQ
Ивана Јовановић III4

Tolerating differences among our peers
Tolerancija različitosti kod naših vršnjaka
ABSTRACT
This research paper is an attempt to measure the degree of tolerance when
it comes to the attitude of our peers towards people of different religions,
different skin color, or different sexual orientation. In order to come to
satisfying conclusions in our work paper, from the aspect of sociology and
psychology, we tried to explain the
terms of culture, personality,
discrimination and tolerance. The
reason for dealing with this topic is
the fact that we noticed that our
peers seem to display a higher level
of intolerance towards people who
are different from them. Relying on
the reasons for the existence of
intolerant behavior, as discussed in
our theoretical research, we have
used the method of surveying our peers and got to some practical conclusions
which show if, why and to what extent our peers are either tolerant or intolerant
towards their peers, within the context of the mentioned differences.
Keywords: tolerance, difference, culture, personality, discrimination,
violence

АПСТРАКТ
Овај истраживачки рад бави се мерењем степена толеранције када
је у питању однос наших вршњака према особама друге вероисповести,
друге боје коже односно другачијег сексуалног опредељења. Да бисмо
то открили у раду смо најпре са аспекта социологије и психологије
објаснили термине културе, личности, дискриминације и толе
ранције. Разлог за бављење ова
квом темом лежи у чињеници да
смо приметили код наших
вршњака пораст нетолеранције
према људима који се од њих
разликују. Ослањајући се на разлоге за постојање нетолерантног
понашања, на које је указало наше
теоријско истраживање, употребом анкете практично смо дошли до закључака који показују да ли,
зашто и у којој мери су наши вршњаци толерантни или нетолерантни
према својим вршњацима/другима, а у светлу наведених различитости.
Кључне речи: толеранција, различитост, култура, личност,
дискриминација, насиље
Теодора Миливојевић, I2
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Sleepwalking, nightmares and fear of the dark
Mesečarenje, noćne more i strah od mraka
ABSTRACT
This research paper explores the
three psychological phenomena that
occur very often and that many people
know about their existence: sleepwal
king, nightmares and fear of the dark.
However, rare are the people who know
much about the way they function and

the reasons why they occur, except the
specialized scientists. Therefore this
paper includes the three separated parts,
each referring to one of the mentioned
phenomena and the important facts that
people should be aware of.
The first part of the paper analyzes
sleepwalking as a phenomenon in which

people perform more or less complex
activities during their sleep, with no
memory of the incident when they are
woken up. The research paper provides
some of the most common causes and
symptoms that may help identify if
someone suffers from this kind of sleep
disorder. Also, the paper contains some
of the most amazing stories about the
incidents that people experienced when
they sleepwalked, based on an Internet
research.
Secondly, the paper discusses the
matter of dreams, and to be more specific,
nightmares as a characteristic type of
dreams which may be unpleasant for
the dreamer, usually resulting in
awakening in the middle of the night,
and which may turn into a significant
sleep disorder. There is also a list of
possible causes and some of the most
common dreaming themes with the
possible explanations of what triggered
those dreams to occur.
Finally, the last part of the paper
explains fears, making the difference
between natural and neurotic fear, with
fear of the dark or nyctophobia as its
main theme.
Key words: sleepwalking, nightma

res, phobia, fear, disorder, sleep

АПСТРАКТ
Овај истраживачки рад говори о
трима психолошким појавама које се
јављају врло често и које су познате
великом броју људи, али ретко ко
осим специјализованих научника зна
нешто о томе како оне функционишу
и зашто се уопште јављају. Стога је
овај рад састављен од три одвојена
дела од којих се сваки бави
испитивањем једне појаве и битним
чињеницама које би свако требало
да зна о њој.
Први део рада анализира месе
чарење као појаву када људи чине
простије или сложеније активности
током спавања, а да се не сећају ничега од тога када се пробуде. Овде су
дати неки од најчешћих узрока и
симптома који могу помоћи да се
идентификује особа која пати од овог
поремећаја сна. Такође, рад укључује
и неке од најневероватнијих прича о
инцидентима које су људи имали
током месечарења, базиране на Интернет литератури.
Други део рада истражује снове,
да будемо прецизнији, ноћне море
као карактеристичну врсту снова који
могу бити непријатни за онога ко их
сања, који обично доводе до буђења
усред ноћи, и могу постати озбиљан
поремећај спавања. Такође, дата је
листа могућих узрока и неке од нај
чешћих тема ноћних мора са могућим
објашњењима шта је то изазвало те
снове.
На крају, последњи део рада об
јашњава страхове и наводи разлику
између природних и неуротичних
страхова, са страхом од мрака или
нуктофобијом као главном темом.
Кључне речи: месечарење, кош
мари, фобија, страх, поремећај,
спавање
Ивана Миливојевић III2
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НАШИ ОБУЋАРИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЈЕ
На XIX Републичком такмичењу текстилних и кожарских школа РС,
наши ученици били су успешни у такмичењу из кожарских материјала

Деветнаесто по реду Републичко
такмичење текстилних и кожарских

школа Републике Србије одржано је
од 17. до 19. априла у Врању. Успешни
представници наше школе
на овом такмичењу били су
Тамара Стојановић и Младен
Милановић, ученици III7
одељења, образовног профила обућар. Њих су на
такмичење водили наставница Славица Митић и оде
љењски старешина, Горан
Божић.
На такмичењу су учествовале двадесет и две
школе, а ученици су се такми
чили у теоријским и практичним дисциплинама. Нажалост, због малог броја
школа у којима се школују
обућари, наши ученици нису
могли да се такмиче у пра
ктичној настави, из које су
редовно освајали неко од прва три
места, већ су своје знање из пред-

мета Кожарски материјали одмерили
са ученицима IV разреда.
Са Младеном и Тамаром
разговарале смо о постигнутим
резултатима и утисцима са
такмичења:
• Какве резултате сте по
стигли на такмичењу и да ли
сте задовољни њима?
Младен: На такмичењу сам
освојио 4. место. Конкуренција
је била јака и задовољан сам
постигнутим резултатом.
Тамара: Ја сам освојила 7.
место. Задовољна сам резултатом, јер смо се такмичили
са старијим ученицима, мада
сматрам да је могло бити и боље.
• Да ли су задаци били тешки?

доста тога.
Тамара: Јесу и доста су се разликовали од задатака које смо решавали у школи, чак је један део задатака био и ван нашег градива.
• Како и где сте се припремали за
такмичење?
Младен: Припреме за такмичење
су се одржавале у школи, уз помоћ
професорке Славице.
Тамара: Вежбали смо у школи,
али је морало да се учи и код куће.
• Да ли је било слободног времена?
Како сте га проводили?
Младен: Цео дан сам провео у
врањском Дому ученика, одмарајући
се за такмичење. После смо правили
и журке и упознао сам доста новог
друштва.
Тамара: Слободно
време провела сам ше
тајући по Врању, упо
знавајући тај град.

Уз честитке Младену
и Тамари, надамо се да
ће на наредном Републичком такмичењу доћи
до промена у такмичарским дисциплинама и да
ће наши обућари моћи
да покажу, осим знања
теорије, успешно као
некада, и своје практичне вештине.
Младен: Да, задаци на тесту су
били тешки, али успео сам да урадим

Милица Станковић и
Сандра Јогрић, I6
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Прво такмичење и први велики Милошев успех
Овогодишње Обласно такмичење машинских техничара за компјутерско конструисање
обележио је велики успех Милоша Стевановића, ученика II разреда
Ову школску годину запамтићу и
по томе што сам по први пут учествовао на такмичењу из своје, машинске,
струке.

Обласно такмичење машинских
техничара за компјутерско констру
исање наше, треће, области одржано
је 26. априла 2013. године у Јагодини.
Желео сам да учествујем на овом
такмичењу, како бих проверио своје
знање у односу на другаре из других
градова, али и представљао своју
школу. На такмичењу су учествовали
ученици из Бора, Параћина, Велике
Плане, Јагодине, Смедерева и Кња
жевца.
У договору са својим професором
Гораном Геровим, кренуо сам одлучно да покажем шта знам. Трему нисам
имао, јер волим свој смер и машинство
као науку. Омиљени предмети у
школи су ми математика, физика и
стручни предмети. Учествовао сам
на многим такмичењима, али сам се
ове године по први пут окушао на
надметању из своје струке.
Стрепео сам једино од теријског

дела треће и четврте године, коју
нисам могао за кратко време да пређем
и научим, пошто похађам тек другу
годину.
У Јагодину ме је водио
професор Саша Милоса
вљевић. Кренули смо у раним јутарњим часовима,
како бисмо на време стигли.
Такмичење је одржано у
Првој техничкој школи. Ле
по смо дочекани, а онда смо
се упутили у учионицу у
којој је требало поставити
рачунар и проверити како
ради.
Затим смо отишли у наставничку канцеларију.
Тамо су били остали учесници са својим професорима. Добили смо пригодне
поклоне, а у десет сати почела је израда практичног
рада. Он се састојао из цртања тридесет модела и њихове документације
у неком од програма који се изучавају
на часовима компјутерске графике.
Ја сам цртао у програму Solid Works
2007. То је трајало три сата. Рад није
био захтеван колико сам очекивао.
Након практичног рада имали смо
пола сата паузе, а потом смо радили
тест знања. Он је
трајао шездесет
минута. Мени је тај
тест био тежи, због
градива које још
нисам слушао. По
завршетку теста
имали смо два сата
слободног време
на. Њих сам искористио за шетњу
градом и упозна
вање са новим
друговима.
Након тога са

својим професорима отишли смо на
свечану вечеру. Домаћини су нас
срдачно угостили, а затим су донели
бодовну листу. Директор тамошње
школе прочитао је резултате.
Прво место заузела је Машинска
школа из Бора. Када су прочитали да
је друго место заузео Милош Сте
вановић из Књажевца, био сам збуњен,
не верујући да сам то ја. Када сам
погледао бодовну листу и уверио се
да сам стварно други, подигао сам
чашу и наздравио свим присутним
професорима.
На крају су додељена признања
за освојене пласмане. Добио сам
пехар и диплому. Честитали смо једни
другима и сликали се заједно. Нажалост, убрзо је уследио крај нашем
дружењу. Кренули смо својим кућама,
а славље смо наставили уз многоброј
не честитке.
Са такмичења сам се вратио са
пропусницом за Републичко такми
чење, са знањем да сам међу најбољи
ма у својој категорији, али и са лепим
и непоновљивим утисцима. Још је
дном се захваљујем својим професорима, Горану Герову и Саши Ми
лосављевићу, на помоћи у овом
успеху.
Милош Стевановић II3
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Републичко такмичење
машинских техничарa за
компјутерско
конструисање
Након Обласног такмичења
одржаног у Јагодини, 24. и 25.
маја ове године одржано је и
Републичко такмичење, чији је
домаћин овога пута била Техничка школа у Пироту.
Пироћанци су се показали као
добри домаћини, а такмичење је
протекло глатко и по сатници која
је унапред била утврђена. Осим
израде компјутерског модела и
техничке документације првог
дана и решавања теста другог
дана, домаћини су се потрудили
да нам покажу и своју школу и
свој град и околину. Школа је
добро опремљена за сва занимања
која школују, а посебно нас је
одушевио робот који је активно
коришћен у настави. Излет је
организован другог дана, после
решавања теста, а обишли смо
кућу из деветнаестог века у самом
граду која је претворена у музеј,
а која је позната по томе што су
у њој снимани филмови Зона
Замфирова и Ивкова слава. Обишли смо и манастир Светог Ђорђа
у селу Темска на путу за Књаже
вац.
Учешће на Републичком
такмичењу, у јакој конкуренцији
најуспешнијих матураната – машинских техничара за компју
терско конструисање, представља
још једно значајно искуство за
нашег Милоша Стевановића, од
кога у наредним годинама можемо очекивати још боље резултате.
Горан Геров,
наставник стручних предмета
машинске струке

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
И ГЕОДЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

И ове, као и претходних година,
ученици грађевинске струке наше
школе учествовали су на Републичком
такмичењу грађевинских и геодет-

вљено од шест теоријских и четири
практичнe дисциплинe. Наши такмичари су се такмичили из предмета Статика и отпорност материјала,

ских школа Србије. Домаћин ово
годишњег, 24. по реду такмичења,
које је одржано од 26. до 28. априла,
била је Електротехничка и грађевин
ска школа „Никола Тесла” у Јагодини.
Нашу школу представљали су
ученици трећег разреда, образовног
профила архитектонски техничароглед, Никола Миленовић и Предраг
Пауновић. За такмичење су их припремали и водили наставници Ивица
Милутиновић и Милан Вукић. Такмичари су имали част да се надмећу
у знању у новом објекту школе, који
је након петнаестогодишње градње
свечано отворен за ђаке 2012. године.
Овогодишње такмичење окупило
је 29 школа из Србије, а имало је и
интернационални карактер, јер су
као гости на њему учествовале и
школе из Марибора (Словенија) и
Бањалуке (Република Српска). Ово
годишње такмичење било је саста

где је Никола Миленовић освојио
сасвим добро 8. место, док је Предраг
Пауновић из предмета Примена рачунара у грађевинарству освојио 12.
место.
Након такмичења ученици из свих
школа су са својим професорима
посетили познати аква-парк у Ја
години (који нажалост није радио) и
Зоолошки врт. У пријатној атмосфери ученици су се опустили од напорних задатака на такмичењу и у
пратњи својих вршњака из Јагодине
наставили обилазак овог занимљивог
града.
Након два дана напустили смо
Јагодину и већ у мислима почели да
се припремамо за следеће Републичко такмичење, које ће 2014. године
бити одржано у Чачку.
Милан Вукић,
наставник стручних предмета
грађевинске струке
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Никола пети на
Обласном такмичењу у Смедереву
На 21. Обласном такмичењу уче- Милутиновић (практични рад), Зла
ника машинских школа III области, тица Геров (теоријски део) и Саша
за занимања трећег степена, одржаном Милосављевић (теоријски део), Ни
19. априла 2013. у Смедереву, уче- колин одељењски старешина, са којим
ствовало је двадесет
так мичара из осам
школа III области (Поморавски, Подунавски,
Браничевски, Шумадиј
ски, Борски и Зајечар
ски округ). Обласно
такмичење се органи
зује као квалификационо за пласман на Републичко такмичење,
на које иду четири пр
вопласирана ученика.
Нашу школу на овом
такмичењу предста
вљао је Никола Мате
јић, ученик одељења I6,
и на њему освојио пето
место у кат егорији
бравара. Оно што свакако треба истаћи је
чињеница да је Никола
ученик образовног профила машински техничар моторних возила,
IV степена. То значи да
је у конкуренцији имао
ученике трећег, завр
шног разреда, док је он
своје интересовање и
вештину у практичној
настави морао да надогради учећи градиво
другог занимања и то „унапред”, је и био на такмичењу.
односно припремањем теста знања
• Никола, како је изгледала твоја
који садржи, између осталих, теориј
припрема за такмичење?
ска питања из технологије образовног
Већину времена проводио сам у
профила, која се уче у II и III разреду.
У припреми за такмичење, Нико- школској радионици, а теоријски део,
ли су помагали наставници: Миле односно тест знања, вежбао сам са

наставницом Златицом Геров, такође
у школи. Наравно, вежбао сам и код
куће, како бих што припремљенији
дочекао такмичење.
• Какав си резултат по
стигао и да ли си задово
љан њиме?
Освојио сам пето ме
сто на такмичењу, али
њиме нисам у потпуности
задовољан, јер ми је „за
длаку” измакао пласман
на Републичко такмичење.
Увек може боље.
• Да ли је задатак био
тежак за израду?
Мени задатак уопште
није био тежак, али времена је било врло мало.
• Како си проводио сло
бодно време у Смедереву?
Највише времена провео сам обилазећи смедеревску тврђаву. Смедерево је леп град, на обали
Дунава и са богатом ис
торијом, тако да ми није
било досадно.
Наш друг је ове године
први пут учествовао на
такмичењу и добро се
показао. Желимо да сле
деће године буде још ус
пешнији, као и да наша
школа има такмичаре и у
другим занимањима трећег степена.
Разговор са Николом о такмичењу
водиле су другарице из одељења,
Милица Станковић и
Сандра Јогрић I6
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Пети Сајам виртуелних предузећа у Бору
У организацији Економско-трговинске школе из Бора, Заједнице
економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-тури
стичких школа Републике Србије и

Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у Бору је 17. и
18. маја 2013. године одржан 5. Сајам
виртуелних предузећа. Организацију
помогли Сајма су и подржали ГИЗ и
Култур контакт из Аустрије. На Сајму
је учествовало тридесет предузећа
из исто толико школа Србије, као и

пет виртуелних предузећа из Босне
и Херцеговине.
Нашу школу на Сајму је пред
стављало Виртуелно привредно
друштво „Адреналин 019”. Нас три,
запослене у ВПД „Адреналин 019”,
покушале смо да што
успешније презен
тујемо понуду нашег
предузећа посетиоцима и другим учесницима Сајма, успо
стављале смо посло
вну сарадњу са дру
гим ВПД-има и водиле купопродајне
разговоре и преговоре.
Припреме за Са
јам нису трајале дуго,
јер су и сами редовни часови били
припрема за пословање које нас је
очекивало на Сајму. Неприметно, а
да нисмо ни знале да се припремамо,
наши наставници су нас оспособили
за учешће на Сајму.
Први дан Сајма почео је уређи
вањем штанда и припремом доку
ментације за пословање са физичким
лицима. Физичка лица су добијала
картице са виртуелним новцем у износу од 50.000 динара, којима су
могли да купују на свим штандовима.

Наредног дана предузећа су међусо
бно пословала склапајући купо
продајне уговоре и уговоре о сарадњи
са правним лицима. Целокупно по
словање на Сајму се обављало преко
Централне виртуелне банке из Чачка

која је евидентирала све новчане
трансакције ВПД-а. Прво место на
Сајму заузело је ВПД „Слатка тајна”
из Сенте, док је наше ВПД заузело
9. место од 30 предузећа.
Ово је за нас три било једно велико пословно искуство. Кроз ово вир
туелно пословање на Сајму увиделе
смо да се оно не разликује много од
реалног пословања, у коме предузеће
и запослени у њему сваког дана имају
велики број контаката са различитим
купцима и пословним партнерима.
Документација која прати реално
пословање присутна је и у нашем
виртуелном свету.
Ове дане памтићемо по томе што
смо се осећале као пословне девојке
које нису имале много слободног
времена за себе и своје другаре, али
биле смо вредне, одговорне и свом
предузећу донеле профит од 1.800.000
динара.
Милица Стојановић,
Кристина Стефановић и
Јелена Станковић III2
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Традиција успеха
На Републичком такмичењу из Математике за ученике економских школа,
Ивана Миливојевић поновила је прошлогодишњи успех, освојивши 4. место
Ивана Миливојевић, ученица
одељења III2, образовног профила
комерцијалиста-оглед, и ове године
је, као и претходне две, била пред-

ставник наше школе на Републичком
такмичењу из математике за ученике
економских школа. После Ниша и
Шапца, ове године школа домаћин
била је Прва економска школа у Београду.

Ивана истиче да свако путовање,
организација такмичења и град до
маћин имају своје специфичности.
Школске 2010/11, као ученица I разреда, освојила је седмо место. Предност учешћа на такмичењу у Нишу
те године била је близина самог места
такмичења.
Са такмичења у Шапцу школске
2011/12. вратила се са освојеним IV
местом, али и са лепим успоменама,
јер су организатори за учеснике обезбедили смештај код вршњака и
приредили позоришну представу и
концерт.
Ове године Ивана је поновила
прошлогодишњи успех, освојивши
IV место у држави. Мали корак је
делио од освајања награда, које се
ове године по први пут додељују, а
ради се о таблет-рачунарима и новчаним наградама за прва три места.
Оно што даје посебан сјај њеном
успеху јесте чињеница да је, при
премајући се за такмичење са својим
предметним наставником и оде

љењским старешином Тањом
Игњатовић, морала да савлада и наставне садржаје који нису у програму њеног образовног профила, а
које у току школовања имају, економски техничари.
Овим се не завршавају Иванина
интересовања јер су, поред математике, запажене и њене активности у
наставним и ваннаставним активностима из енглеског језика (треће
место на Регионалној смотри талената у Бору и пласман на Републичко такмичење), српског језика, као и
предмета Обука у виртуелном пре
дузећу.
Због широког спектра итересовања
Ивана није могла да да конкретан
одговор на питања у вези избора
будућег факултета, али пред њом је
довољно времена да свој избор полако сужава и следеће године донесе
праву одлуку.
Марија Цветковић,
наставник економске групе предмета

Промоција Приручника за праћење колега
У уторак, 12. фебруара 2013. у
хотелу Београдарт у Београду одржана је промоција Приручника за пра
ћење колега једнаких по образовању
и позицији, у оквиру Пројекта мо
дернизације система средњег стручног образовања. Како је од маја месеца прошле године наша школа
учествовала у овом пројекту, заједно
са партнерском Техничком школом
из Зајечара, колега Томица Мило
сављевић и ја присуствовали смо
овом догађају.
Активности Пројекта из области
осигурања квалитета представиле су
Керстин Шнајдер и Славица Поповић

испред Тима за модернизацију система средњег стручног образовања.
О својим практичним искуствима
и сарадњи говорили су представници
неколико стручних школа укључених
у праћење рада колега једнаких по
образовању и позицији, као и представници Школских управа укљу
чених у пилотирање.
Учешће на овом скупу узели су и
Татијана Глишић, представник Завода за унапређивање образовања и
васпитања – Центар за стручно обра
зовање и образовање одраслих, Љи
љана Лутовац, представник Министарства рада, запошљавања и со

цијалне политике и Гордана Чапрић,
представник Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања.
Још једном бих истакла изузетно
добру сарадњу са колегама из Техничке школе из Зајечара, несебичну
и квалитетну размену наших позитивних искустава из наставнне пра
ксе и организације рада школе, као
и пријатељске везе које су од тада
успостављене међу члановима наших
тимова.
Златица Геров, наставник
стручних предмета машинске
струке и информатике
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Уметност је казати праву реч на леп начин,
али и лепу реч на прави начин
Општинска смотра рецитатора за
ученике основних и средњих школа
одржана је у поне
дељак, 8. априла
2013. године, у Дому
културе у Књажевцу.
На овом такмичењу,
које је окупило тридесет и петоро кња
жевачких рецитатора, ученици Техничке школе постигли су
запажен успех.
У категорији рецитатора – сре
дњошколаца уче
ствовало је укупно седморо учесника, од којих шесторо из наше школе:
Невена Антић и Никола Ристић из
одељења I2, Катарина Живковић, II4,
Никола Миленовић, III1, Кристина
Веселиновић, III3 и Милош Стамен
ковић, IV2. Ученике су за такмичење
припремали наставници српског
језика Ивана Стојановић, Јелена
Станисављевић, Драгана Цвејић
Вукић и Бојан Ристић.

Прво место на такмичењу освојио
је Милош Стаменковић, рецитујући

културе у Књажевцу. На такмичењу
је учествовало двадесет и деветоро
учесника из све четири општине Заје
чарског округа, који су били распо
ређени у три старосне категорије.
У категорији средњошколаца,
Невена Антић постигла је запажен
успех и освојила треће место. Честитамо јој и верујемо да ће нас и у наредним годинама, лепотом казивања
стихова, успешно представљати на
овој и сличним манифестацијама.
Бојан Ристић, наставник српског
језика и књижевности

песму „Чекај ме”, Константина Симонова. Друга је била Мара Милкић
из Књажевачке гимназије, а треће
место припало је Невени Антић, која
је рецитовала песму „Слово о љу
бави”, Десанке Максимовић.
Три првопласирана ученика стекли су право учешћа на Окружном
такмичењу рецитатора под називом
”Песниче, народа мог”, које је одржано 23. априла 2013. године у Дому

Окружно такмичење из страних језика – драгоцено
искуство за пријемни испит
У недељу, 17. марта 2013. године,
у Гимназији у Зајечару одржано је
Oкружно такмичење из страних
језика. Троје ученика четвртих
разреда представљало је нашу
школу и показало своје знање и
вештине из енглеског језика –
Јована Андоновска, IV1, Александра Живковић, IV2 и Дејан
Илић, IV2.
Нажалост, ни ове године нико
од ученика из Зајечарског округа није остварио пласман на
Републичко такмичење из енглеског и немачког језика, док

су се две ученице из Зајечарске
Гимназије пласирале на виши ранг
такмичења из француског језика.

Такмичење је ове године одржано
по измењеним пропозицијама – нису
се радиле вежбе слушања и читања,
већ само тест из граматике.
Осим што су наши ученици
показали висок ниво познавања
енглеског језика и вредно се
спремали за такмичење, стекли
су и драгоцено искуство које ће
им, верујемо, помоћи на при
јемним испитима.
Ученике су спремали и лепо
се дружили, професори Младен
Милошевић и Наташа Аран
ђеловић.
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Априлска субота у граду под Ртњем
„Слова сачињавају речи, а речи
реченице”. Ово су речи нашег нобеловца Иве Андрића, које нам је
стално понављао наставник српског
језика, трудећи се да у нама развије
љубав према овом предмету. Управо
зато сам и пристао да први пут
учествујем на такмичењу из овог
предмета.
Општинско такмичење одржано
је у Књажевачкој гимназији. Нисам
се превише надао да ћу се пласирати
на наредни ниво такмичења, али сам
ипак себи доказао да то могу и пласирао сам се на Окружно такмичење.
Окружно такмичење одржано је
20. априла 2013. године у Бољевцу,
живописном граду у подножју планине Ртањ. Када смо стигли у Бољевац,
најпре смо отишли у школу, где смо
доручковали и сместили се у учионицу. Оковани тремом, али и срећни
због новог искуства, почели смо са
радом. Задаци су били доста тешки,
тако да нисмо гајили превелика
очекивања по питању резултата.
По завршетку рада имали смо
прилике да прошетамо градом и да
се боље упознамо са новим другари-

ма из Зајечара, Сокобање и града
домаћина, Бољевца. Уверили смо се
да је Бољевац мали, али леп град.
Највише времена провели смо у
парку поред школе.
Вратили смо се у школу, где су
нам професори саопштили резултате.
Иако се нисмо пласирали даље, нисмо били превише тужни. Радовали
смо се дружењу у топлом априлском,
правом пролећном дану. Све у свему,

ово је за нас било предивно искуство.
Техничку школу овога пута
представљали су: Невена Антић (I2),
Катарина Живковић (II 4), Вук
Трандафиловић (III1) и ја, Немања
Накић (III1). На такмичење су нас
водили наставници српског језика
Ивана Стојановић, Јелена Ста
нисављевић и Бојан Ристић.
Немања Накић III1

Јованин успех на конкурсу The Englih Book
Јована Андоновска, ученица одељења IV1 Техничке школе, конкурисала је са причом The mask (Маска) на
овогодишњем конкурсу издавачке куће The English Book из Београда за најбољу кратку причу или песму на енглеском језику. Њен рад ушао је у ужи избор најбољих радова, а Јована је са својим наставником енглеског језика
Младеном Милошевићем позвана на свечано проглашење најбољих радова на
конкурсу, које је приређено у суботу, 8. јуна, у Скупштини града Београда.
Свечаности је присуствовао велики број ученика и њихових наставника из целе
Србије. Поздравни говор одржао је енглески амбасадор у Београду, господин Мајкл
Давенпорт, а затим се приступило проглашењу најбољих и најоригиналнијих песама, односно кратких прича, песама или стрипова на енглеском језику. Најбољих
50 радова биће објављени у посебном зборнику који ће приредити издавачка кућа
The English Book негде пред предстојећи Сајам књига.
Иако Јованин рад није добио неку од првих награда, пласман на једну овакву
смотру литерарних радова на страном језику у заиста жестокој конкуренцији основних и средњих школа из скоро сваког града у Србији свакако је велики успех! Јовани желимо да и даље настави да пише, ствара и размишља на енглеском језику!
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The Mask
She was sitting on a chair in semidarkness with her eyes closed, listening
to the clock ticking. Seconds were
passing slowly. Again, the thoughts
were knocking on her door. She opened
the door silently, and allowed them to
enter with their noiseless steps. Like
the rain that created forms in cracked
concrete, and which nourished the earth,
in the same way the thoughts started
creating a picture and feeding it with
colors.
He wasn’t at home. She was afraid.
She was afraid of every moment she
spent alone. She wasn’t afraid of spiders
or the black-out, she was afraid of herself.
Too much of her childlish fear turned
the pieces into the whole. That whole
was an invisible polished surface over
her face. She couldn’t let him see through
all her fears, dreams, thoughts, out of
fear that she might be condemned by
him. Therefore she lived in illusions all
alone. She, an eternal actress in the
mirror. Smile! Smile, you polished
surface! You give me nothing but pain.
But then the pain turned to pleasure.
That polished surface didn’t cause pain
to other people. And then, her face smiled
too. We smile. Together.
Before her sleep she would take off
that polished surface from her face, melt
it like wax, and every day she would
make a new one, a different one. Then
all the pain of the world would be hers
and only hers, she would be alone with
herself, and that would be sometimes
the worst. She was sentenced to wear a
mask all her life, because she couldn’t
disclose her fragile structure to other
people who also wore masks.
She opened her eyes. She decided
to take off her mask, but not on her own.
One of her dear things, ironically, was
a mask, which was hung on a book shelf
among other dear things.
The night was beautiful. That gave
her the inspiration to change something.

He was coming home at 7 PM. In 15
minutes! Oh god! It was like the aeons
had passed! She put the mask on her
face. Nervousness, fear, anxiety spread
slowly in the air. Delicate rose petals
strewn on the
bed and floor, a
wonderful re
flection of the
candlelight, a
beautiful soo
thing music and
beautiful red
dress she had
bought... after
all, he liked red
on her. In the
room she was all
alone with her
shadow.
And then he
walked into the
room. She loo
ked at him gen
tly. He had a confused look on his face.
She tried to study that face. There was
something beautiful on that face. She
wondered whether he wanted to take
off her mask or not. He tried to speak,
but she didn’t allow him. She touched
his lips with her finger, and smiled.
„Don’t make a sound. Let your lips stay
speechless, and let your eyes speak.
This time it’s my time to speak. The
reason I’m wearing this mask is because
I’m afraid of failure. We all wear masks,
because only they win the war and protect
us from failure. When we give too much
of ourselves, we end up wounded. That’s
why we need a mask. To hide the tears,
to hide the rage, to hide the pain. Without
it, we would stand naked in front of a
cruel reality, and a cruel world of masks.
An individual without a mask in this
world does not survive. But the same
goes for an individual who never took
off his mask, not at least once. The mask
is also a burden. From so much pain it

becomes heavier. But the mask is all
I’ve got.”
And then, she asked him for a dance.
They danced... he, with a thousand
questions, and she with a thousand
answers. She
felt a strange
intimacy be
tween them. She
felt the warmth,
safety. She lo
ved the tender
ness of his to
uch, and the
peaceful look in
his eyes. YES!
She wanted to
lift that burden!
She had wanted
to smash the
mask all this
time, but, no,
she couldn’t do
it by herself.
She stopped moving. And then she
spoke again showing at the mask: „This
mask I wear is my burden and my
defense. Do whatever you want with it.
If you remove it, you may not see what
you want to see. The decision is up to
you - whether you will meet the monster,
or leave it locked behind the cage bars,
because it’s safer that way.”
Then she closed her eyes.
Nervousness. Fear. And then she felt,
she felt the mask fall! Fall from her face,
all of her burden falling with it, and then
she heard the slam! The mask broke
into thousand of pieces. He decided to
remove it! Her heart danced of joy. Her
eyes got the new color of life, as much
as her smile did. She kissed him gently.
In her thoughts it echoed: „With the
mask or without it, my heart is always
with you.” His eyes spoke: „I’ll keep
it”. It was enough for her. She stood
naked before him.
Jovana Andonovska, IV1
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Безбедан кутак на интернету
Са жељом да промовише и стимулише безбедно коришћење интернета и превенцију злоупотреба код
деце путем интернета, Удружење
професора информатике Србије организовало је такмичење „Блог за
безбедан интернет”. Задатак ученика
– учесника такмичења био је креира
ње оригиналног блога информативног
и едукативног карактера, на коме је
требало показати машту и креативност, спроводећи истраживања и
креирајући мултимедијалне садржаје.
Тема блога, који је морао бити
објављен на интернету до краја априла месеца, је ”Безбедно коришћење
интернета, спречавање злоупотреба
и искоришћавања деце путем интернета”.
Ученице одељења II2 Техничке
школе, образовног профила комер
цијалиста, Милица Станковић, Ма
рија Милијић, Теодора Маринковић,
Јована Стоиљковић и Милица Цве
тковић, направиле су свој „Безбедан
кутак” – блог са којим учествују на
такмичењу и који се може пратити

на адреси http://studentssafebook.
wordpress.com/. На овом блогу се
могу пронаћи корисне информације
и савети, али и забрињавајући резултати анкетирања ученика основних
школа, које су оне спровеле, како би

утврдиле колико су ученици виших
разреда основне школе свесни опасности које постоје на интернету и
колико су зависни од њега (резултате
анкете могу се наћи на http://stu
dentssafebook.wordpress.com/
2013/05/16/rezultati-ankete/).
По резултатима истраживања,

оних који су контактирали са непознатим особама или имали неке
непријатности на интернету…
Због тога су чланице тима одлучиле да најпре за њих организују
едукативне радионице на тему безбедности на интернету, а да акцију
затим наставе и са шестацима… Прву

велики број ученика почиње са
коришћењем друштвених мрежа, а
првенствено Фејсбука, у седмом разреду. У том узрасту ученици проводе
пуно времена на интернету, играјући
разне игрице. Међу њима је и највише

радионицу одржале су у Омладинском
клубу, 22. маја 2013. године, а у
последњој недељи маја, у сарадњи
са основним школама, у Техничкој
школи организовале су радионице за
ученике ОШ „Вук Караџић” и ОШ
„Д. Т. Каплар”. Учесници радионице
поделили су са ауторкама блога своја
добра и лоша искуства и једногласно
се сложили да се понекад не осећају
безбедно док сурфују интернетом.
На крају радионица изразили су своје
задовољство јер су сазнали како се
да заштите од опасности које постоје
при коришћењу друштвених мрежа
(Facebook, Twitter, My Space…).
Ментор тима је наставница Златица Геров, а коначну одлуку о
најбољим блоговима на овом
такмичењу стручна комисија донеће
8. јуна.

17

Млади лидери на Копаонику
Проблеми у друштву ни нас младе не заобилазе. У свакој локалној
средини постоји много проблема који
муче младе, за које ретко ко налази
решење. Могућност да решимо про-

премили смо презентацију града,
како бисмо упознали друге учеснике
са лепотама Књажевца. Били смо
много нестрпљиви и једва смо чекали да стигнемо. Када смо стигли, било

блем који мучи све младе у Књажевцу,
била је пријава на конкурс који је
расписала невладина организација
„Уједињена Србија”, под називом
„Форум младих лидера”.
Задатак учесника конкурса био
је да уочимо проблем у нашој средини и да предложимо његово решење.
Направили смо мали тим, направили
тимски рад на тему недостатка адекватног простора у коме би млади
Књажевца самостално организовали
културне и спортско-рекреативне
активности и послали га на конкурс.
Ово интересантно такмичење
окупило је младе из Србије, Црне
Горе, Републике Српске и Македоније.
Награда за најуспешније тимове и
појединце била је учешће на „Форуму младих лидера”, који се одржавао
од 30. маја до 2. јуна на Копаонику.
Иако смо имали добар рад, нисмо
очекивали пролазак међу сто нај
бољих. Али, гле чуда! Ипак се наш
проблем (и понуђено решење!) свидео жирију и нашли смо се међу
изабраним учесницима Форума. Били
смо пресрећни када смо то сазнали.
Због учешћа на Републичкој смотри
талената, наша другарица и члан тима
Теодора Миливојевић, није могла да
путује на Копаоник са нама.
По упутству организатора, при-

нам је мало „незгодно”, јер смо
били најмлађи,
али смо се брзо
уклопили. Упознали смо се и сви
смо се здружили.
Дању смо имали разна предавања,
радионице и филмове. Научили смо
доста ствари које су нам неопходне
- шта су то лидерство и лидерске
вештине, како се пишу пројекти, како
се праве добри тимови... Имали смо
прилику да упознамо пуковника
Зорана Стои љковића, чиј е је
предавање било
 најзанимљивије.
Снимали смо и филмове, што нам је
било веома инте
ресантно.
Дани су брзо
пролазили. У касним часовима
свирали смо и
певали крај камина, док су напољу
(у мају) пахуље
лет еле, играли
смо разне игре у
собама, причали...
Претпоследњег
дана била је додела награда и
караоке журка за

растанак. Растанак нам је најтеже
пао, а пала је и по која суза. Иако
нисмо освојили 1,2. нити 3. место
(које је припало срединама са заиста
већим проблемима), били смо

пресрећни што смо имали прилику
да упознамо дивне особе и заједно
са њима проведемо незаборавне
тренутке.
Ово је за нас било прелепо искуство, које ће нам много помоћи у
животу.
Невена Антић, I2
Катарина Љубић, I2
Никол Ристић, I2
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На Међународном сајму грађевинарства 2013.
Традиционална посета грађевин
ских школа Сајму грађевинарства,
који се сваке године одржава априла
месеца у Београду, настављена је и
ове године. Тридесет седморо ученика Техничке школе, образовних профила архитектонски техничар и
кровопокривач, у пратњи четворо
својих професора, посетило је 19.
априла 2013. године 38. Међународни

сајам грађевинарства (UFI) – South
East Europe Belgrade Building Expo.
Иако је овог пута сајам био знатно „сиромашнији” у односу на прет-

ходне, имало је шта да се види – изложени су савремени експонати високог квалитета. Посета Сајму била
је и прилика да се сретнемо са пред

године, пре посете Сајму, спроведе
анкета о томе шта би наши ученици
волели да посете у Београду, а везано је за струку (Храм Светог Саве и

ставницима „Потисја” из Кањиже,
са којима имамо дугогодишњу са
радњу, а чији ће представник бити
члан комисије за завршни испит
кровопокривача.
Након обиласка Сајма, слободно
време смо провели у Тржном центру
„Ушће”, који је интересантан објекат
овог типа, са занимљивим садржаји
ма. Вреди размислити да се наредне

Народну библиотеку на Врачару или
Маузолеј незнаног јунака и Теле
визијски торањ на Авали, или …)
У повратку је мањи број ученика
сустигао умор, али већина је имала
довољно снаге да песмом улепша
наше путовање
Горан Поповић,
наставник грађевинске
групе предмета
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На сајму туризма
„Путовања у срцу” био је мото
овогодишњег, 35. по реду, Сајма
туризма у Београду, који су ученици
наше школе, образовног профила

туристички техничар (I4, II4 и III4),са
својим професорима, посетили 22.
фебруара 2013. године.
На Међународном сајму туризма

представљено је више од хиљаду
излагача из четрдесет и шест земаља
света. Посета Сајму била је један од
начина да се, спровођењем стручне
екскурзије и посете туристичкој ма
нифестацији каква је Сајам, одради
део практичне наставе везан за упо
знавање технике пословања у туристичким агенцијама.
Наши ученици присуствовали су
и делимично учествовали и у пред
стављању наше општине на Сајму,
као дестинације за све генерације, од
најмлађих до најстаријих, које је
организовала Туристичка органи
зација у сарадњи са хотелом: Фал
кенштајнер Стара планина”.
Сања Маркулин,
наставник стучних предмета
туристичке струке

Појмови хотелског смештаја
Док планирате свој одмор, обја
шњења одређених појмова биће вам
од велике користи...

VOUCHER (ВАУЧЕР) – путни
документ који издаје туристичка
агенција након уплате аранжмана и
у коме се налазе подаци о смештају,
трајању аранжмана, врсти услуга и
слично. Предаје се хотелијеру,
локалној агенцији или представнику
у месту путовања.
ADL- скраћеница од енглеске речи
адулт, ознака за одраслу особу.
CHD - скраћеница од енглеске
речи чилд, ознака за дете (најчешће
деца од годину дана до 12 година).
INF - скраћеница од енглеске речи
инфант, ознака за бебу (најчешће деца
стара до годину дана).

1/3 - трокреветна соба.
single - соба са једним креветом
double – соба са два одвојена
кревета или један велики брацни лезај
twin - соба са два одвојена кревета
twin-double или double-double соба са два дупла кревета
APP - апартман, једна или више
спаваћих соба, одвојена кухиња с
трпезаријом и купатило
Studio – врста апартманског
смештаја, али се кухиња и простор
за спавање налазе у истој просторији
Suite – луксузне хотелске собе,
које нуде много више простора и боље
су опремљене од стандардних соба
Family rооm - соба за целу породицу, може имати и две одвојене
собе, али не мора; најчешће је узимају
породице с децом.

Ознаке хотелских соба

Врсте хотелских услуга

Општи термини

1/1 - једнокреветна соба.
1/2 - двокреветна соба.

BB - bed and breakfast (ноћење са
доручком)

HB - half board (полупансион,
најчешће доручак и вечера)
FB - full board (пун пансион, доручак, ручак и вечера)
AL -all inclusive (све укључено:
доручак, ручак и вечера, као и напици и пића земље у којој се путник
налази)
NA – (најам, најчешће се користи
приликом закупа апартмана, само
смештај, без исхране)
PL- помоћни лежај, лежај који се
извлачи

Оријентација собе –
врсте погледа
I/V – поглед на околину хотела
(inland view)
S/V – поглед на море (sea view)
P/V – поглед на базен (pool view)
M/V- поглед на планину (mountain
view)
G/V – поглед на врт (garden view)
Кристина Крављача II4
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Сајам аутомобила
Дошао је и тај дан, 23. март, који
смо дуго и са усхићењем очекивали.
Дан када ће ученици Техничке школе посетити Сајам аутомобила у
Београду. Кренули смо рано, у четири сати ујутру, што ми је и најтеже
пало (али не само мени већ свима, па
и професорима). Путовање преко
Тресибабе, Ниша, ауто-путем, било
је дуго, али и врло забавно. Ја, као
једини представник женског пола из
свог одељења, била сам најсрећнија.
Сви су ме пазили и хтели да испуне
све што сам тражила, али ја нисам
била захтевна. Уз неколико пауза,
стигли смо у Београд, главни и највећи
град Србије.
Још из аутобуса приметили смо
Авалски торањ и Храм Светог Саве,
а убрзо смо дошли и до Београдског
сајма. Ту смо пажљиво саслушали
водича и уважили сваку њену
инструкцију. Одељењске старешине
су нам поделиле улазнице и наш
обилазак је почео.
Још са улаза сви су приметли
„мекларен”. За оне који не знају, то
је најскупљи ауто на Сајму, али не и
најлепши, барем не за мене. Мени је
пажњу привукао „BMW X6” црне
боје. Стајала сам без трептаја,
опчињена призором који имам пред
очима. То је био он - мој омиљени
аутомобил. Сликала сам га из свих

могућих углова, задржала се још мало
код њега и наставила обилазак Сајма.
На Сајму нису били само аутомобили, већ и опрема, горива, делови и
све што је потребно једном аутомобилу. Такође, пажњу су ми привукли

причали вицеве, доживљаје... Морам
да споменем да је професорка Златица Геров успела да услика сваког
ко је бар на трен затворио очи. На
једној успутној паузи срели смо и
наставника Милета Милутиновића,

мото-кросери, и не само моју већ и
пажњу свих посетилаца Сајма. Изводили су сјајан спектакл. Скакали
су, правили салто у назад, оставивши
публику без даха. Дошло је и 14 часова, време да се крене са Сајма.
Назад у аутобус, све до „Ушћа”. Ту
смо ручали и обишли све могуће
продавнице, а у 17 часова опет аутобус и можда и најзанимљивији део
дана. У аутобусу смо певали, играли,

који је из Сврљига, али предаје и у
нашој школи нама врло битан предмет-практичну наставу. Опет аутобус.
Опет шале и смех. А негде око 20
часова, залутали смо на ауто-путу.
Јако занимљив део пута. Возач је
промашио скретање. Сигурна сам да
није био он крив, већ галама коју смо
сви правили.
Имала сам тежак, али остварив
задатак, да пазим на дечаке из мог
одељења и да их држим на окупу.
Испунила сам га, вратила сам сву
деветорицу, колико их је и било. Сви
смо били уморни и кад смо спазили
поред пута таблу на којој је писало
Књажевац, свима нам је било лакше.
Цело ово путовање било нам је
веома лепо. Ако се на Сајам буде
ишло и следеће године, нећу га пропустити. Написала сам само један
мали део онога што нам се десило
тог дана. Уживали смо и пуни смо
утисака. Идемо сви следеће године!
Милица Станковић I6
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Примена веб алата у настави
У Регионалном центру за обра
зовање у Нишу одржан је, 18. априла
2013. године, стручни скуп са темом
„Примена веб – алата у настави”.
Своја искуства у коришћењу веб ала
та представиле су наставнице Наташа Стојановић, запослена у ОШ
„Иван Горан Ковачић” и Ана Живковић
из ОШ „Чегар” у Нишу.
Овој веома занимљивој и инс
пиративној презентацији присуствовало је око 60 наставника из основних
и средњих школа региона, а међу
њима су били и наставници Техничке школе Златица Геров и Миомир
Костић, са директором школе, Љи
љаном Жикић. Очекивања учесника
скупа више су него испуњена, јер су
упознати са занимљивим, лако при
менљивим и једноставним веб 2.0.
алатима, које ученици радо прихватају
и користе, чак и у нижим разредима
основне школе.
Заинтересованим наставницима
препоручујемо изванредан блог наставнице српског језика и књижев

ности Наташе Стојановић http://
21naki.wordpress.com/, а посебно
страну http://ucenici21veka.weebly.
com/ на којој су представљени веб
2.0 алати који се могу користити у
настави (које је на часовима српског
језика користила радећи са ученицима од петог до осмог
разреда основне шко
ле) и конкретни примери њиховог ко
ришћења.
Иако огроман број
наставника користи
Скајп, о његовом ко
ришћењу у настави
мало је ко размишљао.
Колико то може бити
лепо и корисно, пре
свега у настави страних језика, показала нам је наставница енглеског језика Ана Живковић.
Њени ученици су на тај начин успоставили контакте са вршњацима из
других земаља и, уз вежбање енглеског језика, упознавали њихову кул

туру, обичаје и интересовања. Веома
занимљив био је и час на коме су
ученици преко Скајпа разговарали
са програмером из Лондона, што је
био заиста несвакидашњи вид професионалне оријентације.
Сви алати представљени на скупу,

као и многи други програми (sky
drive, triptico, animoto,toondo…), могу
се пронаћи на српском језику на http://
vebciklopedija.wreblz.com/index.html.
Љиљана Жикић,
наставник математике

Идеја - прва степеница успешног предузетништва
Једнодневни акредитовани семинар, одржан 23. марта 2013. године у Регионалном центру за стручно усавршавање
запослених у образовању у Нишу, био је добра прилика да, заједно са својим колегиницама, наставницама стручних предмета економске струке Техничке школе Маријом Цветковић, Јеленом Радисављевић, Драганом Николић
и Емином Голубовић, проширим своја знања о предузетништву.
Идеја – прва степеница успешног предузетништва” (кат. бр. 722) назив је акредитованог семинара који су реализовале Виолета Милетић и Драгојла Јовановић, наше колегинице из Алексинца.
Теме радионица, реализованих на семинару, биле су:
• Профил и карактеристике успешног предузетника,
• Методе развијања и процене пословних идеја,
• Предузетништво у образовно-васпитном систему Србије и
• Формирање школских тимова за развој пословних идеја.
Стечена знања допринела су да унапредимо свој
рад и наставу и да новим методама, на занимљивији
и ефикаснији начин, помогнемо ученицима да дођу
до нових пословних идеја.
Сања Маркулин,
наставник економске групе предмета
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Ко то тамо преокреће учионицу?
На онлајн семинару „Добра припрема за час – успешан час”, који сам
са још двадесетак колега из школе
похађала марта месеца, једну од број

них дискусија модератор је започео
питањем: „Шта мислите о обрнутој
учионици?”. Радознала (потискујући
прву асоцијацију – ученици су учионицу окренули наглавачке), кренух
да трагам по интернету за инфор
мацијама о обрнутој, преокренутој,
изврнутој, проактивној, флипнутој
или учионици у огледалу (што су
неки од превода оригинала - the flipped
classroom) и зачас про
нађох неколико интересантних текстова, а
у њима и одговор на
питање: „Ко то, како и
зашто жели да преокрене учионицу?”
Овога пута за све су
„криви” наставници
који, користећи изузетне могућности ИКТ,
желе да „преокрену”
учионицу и потпуно
промене традиционални концепт наставе…
У најкраћем, преокренута учионица подразумева да се
оно што се до сада радило у школи
(предавање нових лекција), сада изводи код куће (путем видео снимака
које су наставници креирали или

преузели са бројних образовних
сајтова), а оно што се радило код куће
(израда домаћих задатака) сада се, у
групи или уз помоћ наставника, ради
на часу.
Занимљив и инспиративан
концепт свакако, али намеће
нека, не баш лака, питања.
Колико наставника уме и има
услова да креира оригиналне
видео материјале? Колико
нас може да искористи
постојеће богатство образовних ресурса на интернету са
својим (не)знањем енглеског
језика, имајући у виду да их
нема баш превише на српском
језику? Имају ли сви наши ђаци рачунаре и интернет? Колико би њих
било одговорно и одрадило свој део
посла код куће? Да ли је оваква настава ослобађање или наметање
нових обавеза наставницима? Ниједна
образовна стратегија није савршена,
али сама идеја ми се јако допала и
једва сам чекала да видим пример
неког таквог часа, реализованог у

нашим школама.
Прилика за то указала се већ наредне недеље – у Регионалном центру
у Нишу, 28. марта 2013. године, организован је приказ и анализа углед-

ног часа математике, реализованог у
„преокренутој” учионици. Мислим
да ни за кога није било изненађење
што је тај час припремио и реализовао управо Саша Поповић, наставник
информатике из Ниша, познат не само
у Србији (по пројекту „YouTube припрема осмака за завршни испит”,
помоћу кога се бесплатно припремило за завршни испит из математике преко 10.000 ученика), већ и у
свету, као победник конкурса у Аме
рици, са туторијалом у коме објашња
ва како снима YouTube клипове из
математике.
Презентацији наставне јединице
Графичка метода решавања система
линеарних једначина са две непознате, реализованој на сасвим нови
начин, присуствовало је око деведесет наставника, и то не само математике. Са својим колегиницама, Тањом
Игњатовић и Снежаном Цветковић,
и колегом Славољубом Вучићем,
нестрпљиво сам очекивала да видим
да ли је математика бар мало лакша
и деци занимљивија, ако се учионица преокрене…
Приказ часа започео је
кратким уводом и обја
шњењем концепта преокренуте учионице, односно
флип часа – како је Саша,
са својом колегиницом,
наставницом математике,
Иваном Радовић из ОШ
„Душан Радовић” у Нишу,
превео the flipped classroom.
Затим смо погледали једну
од три видео лекције, које
су ученици добили да код
куће прегледају и науче, а
након тога и видео записе
и фотографије са часа, на коме су
ученици, радећи у групама и у сасвим
необичном окружењу (једна од група
је координатни систем направила на
поду), демонстрирали своје ново
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Предавање о правопису
знање, решавајући различите врсте
система линеарних једначина. Било
је задовољство посматрати ученике
који су били активни, укључени и
посвећени решавању проблема,
толико да се активност наставника
свела на снимање, фотографисање
и „држање канапа” (помоћ у
прављењу координатног система и
„цртању” правих по поду)…
Изјаве ученика потврдиле су да
су деца су била одушевљена часом,
наставници – аутори часа задовољни
су што су остварили све циљеве часа,
а и ми смо им, у евалуационим листовима, заслужено дали високе
оцене.
Било је то један веома занимљив
пример добре наставне праксе, који
ме је уверио да преокренута учионица није нека „наопака”, већ врло
корисна стратегија и да је, кад год
је могуће (у зависности од предмета, наставне теме и доступног
видео материјала (ако већ немамо
оригиналан)), треба применити у
настави.
Свима који желе више информаци
ја о преокренутој учионици, препо
ручујем да прочитају текстове:
Преокренута учионица, аутора
Наде Пуртић,
Преокренута учионица, аутора
Валентина Кулета,
и погледају прокренуту учионицу у „стрипу” The Flipped Classroom
Infographic.
Наставници математике свакако
треба да посете Сашин сајт „Учи
слободно Академија”, на коме могу
пронаћи видео клипове са решеним
задацима за припрему завршног
испита из математике и искористити их за припрему флип часова у
првом разреду средњих школа.
Љиљана Жикић,
наставник математике

Снежан зимски дан 20. фебруара ове године окупио је повећу
групу наставника наше школе на
предавању у оквиру интерне обуке
под називом Правопис српскога
језика (измене и допуне у односу
на стари правопис). Реализатори
овог предавања били су наставници српског језика Јелена Милошевић
Петровић и Бојан Ристић.
Ова тема била је веома интересантна нашим колегама, који су
активно учествовали у разговору
о новим правописним правилима.
Иначе, у питању су измене које су,
Правописом Матице српске из 2010.
године, учињене у односу на стари
Правопис, из 1993. године. Учесници су имали прилику и да
прелистају нови Правопис. У
пријатном разговору и уз низ духовитих опаски присутни су обновили и проширили своја знања.
Ове измене нису велике, али је
неопходно усвојити их. Ево и краПравопис 1993:

тког подсетника за оне који су пропустили ово предавање.
Јелена Милошевић Петровић и
Бојан Ристић,
наставници српског језика
Правопис 2010:

Истамбул
Косовка девојка, сестра
Батрићева
свети Јован, Црква светог
Николе
бик, стрелац, водолија, пацов

Истанбул

улица Марка Краљевића

Улица Марка Краљевића

Јелена Милошевић-Петровић

Јелена Милошевић Петровић

ТВ-програм, ТА-пећ

ТВ програм, ТА пећ

метар: м ; m

метар: м ; m ; + м.

грам: г ; g

грам: г ; g ; + г.

тона: т ; t

тона: т ; t ; + т.

литар: л ; l

литар: л ; l ; + л.

Трондхајм

Трондхајм, Трондхејм

Косовка Девојка, Сестра Батрићева
Свети Јован, Црква Светог Николе
Бик, Стрелац, Водолија, Пацов

Срећни божићни и новогодишњи Срећни Божићни и Новогодишњи
празници
празници
аутопут, аутолимар

ауто-пут, ауто-лимар

24

СЕМИНАРИ

Претпразничне обуке
У нашој школи је и крај априла,
понедељак 29. 04. 2013., био посвећен
усавршавању наставника. Претпразничне интерне обуке организовао је
Тим за стручно усавршавање наставника, а теме које су наставници

заједно са директором школе обра
ђивали, било у улози предавача/
водитеља, било у улози учесника
обуке, биле су:
- Коришћење различитих метода
рада у уводном и завршном делу часа;

- Састављање задатака знања и
- Израда тестова.
Рад је био организован по стручним већима.
Марија Цветковић, наставник
стручних предмета економске струке

ДОБРА ПРИПРЕМА ЗА
ЧАС - УСПЕШАН ЧАС!
Да је стручно усавршавање
наставника прихваћено као један
од приоритета у развоју Техничке
школе, потврђује и велики број
наставника који је, у току марта
месеца, похађао и са успехом
завршио акредитовани онлајн
семинар „Добра припрема за час
- успешан час”.
За двадесет и два дана трајања
семинара, у жељи да унапреде своје
компетенције за поучавање и
учење, двадесет четворо наставника наше школе „обновило је
градиво”, али и проширило своја
знања о различитим нивоима
планирања наставе, структури
наставне припреме, Блумовој
таксономији и њеном коришћењу
у постављању циљева часа, различитим облицима рада, разно
врсним наставним методама примереним уводном, главном и
завршном делу часа, активностима ученика и наставника у току
наставе…
На реду је примена наученог - да
добро осмишљеним и реализованим ( а не импровизованим!) часовима, са јасно постављеним
циљевима и адекватно одабраним,
иновативним методама, побољ
шамо радну атмосферу у одељењу
и допринесемо већој мотивацији
ученика за учешће и учење на часу...
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СВЕТСКИ ДАН ВОДА 2013.
СВЕТСКИ ДАН ВОДА (World Water Day) обележава се сваке године 22.марта. Овај датум је усвојен резолуцијом
УН децембра 1992. године, са циљем да се истакне важност заштите вода и недостатак воде за пиће у многим
крајевима света.
Подаци УН показују да више од милијарду људи на Земљи нема сталан приступ здравој води и управо је зато,
да би се значај бриге о води још више истакао, период од 2005. до 2015. године проглашен декадом вода, са геслом
„Вода за живот”.
Почевши од 1993. године, када је Светски дан воде
обележен први пут, сваке године обележавање овог
значајног датума је посвећено одређеној теми. Тема
овогодишњег Светског дана вода је „САРАДЊА У
ОБЛАСТИ ВОДА”, с обзиром на то да је Генерална
скупштина УН 2013. годину прогласила Међународном
годином сарадње у области вода.
Своје учешће у обележавању Светског дана вода
2013. узели су и наши ученици, који су уз помоћ Марије
Цветковић, наставнице економске групе предмета,
припремили и реализовали радионицу, чији је циљ био
да се подигне свест о значају вода и одговорном понашању
према водама.
Данијел, Даша, Јована и Невена, ученици другог
разреда наше школе, приближили су ову тему својим
нешто млађим друговима и другарицама, износећи
важне и занимљиве податке, презентације, загонетке,
плакате и сл. Радионица је завршена анкетом у вези
будућих тема које би ученицима биле интересантне, а
понуђена им је и могућност да постану реализатори
сличних дешавања. „Урбана средина и здравље људи” или „Школска хигијена”, судећи по интересовању ученика,
могу бити теме наредних радионица.
Наша радионица је се нашла и на мапи дешавања УН поводом Светског дана вода (http://www.unwater.org/
water-cooperation-2013/events/worldwide-events/events-list/en/).
Зато, када следећи пут одврнете славину, сетите се да воду треба користити тако да је има за све нас, али водите рачуна да је остане довољно и за будуће генерације!
Марија Цветковић,
наставник стручних предмета економске струке

ПЛЕС СА ЕВРОПОМ
Мајске празнике наше општине
улепшао је овогодишњи Плес са Европом,
чувена матурантска парада, којом су
матуранти Техничке школе и Књажевачке
гимназије започели прославу завршетка
свог школовања. Као и сваке године,
четворке наших матураната заплесале
су кадрил тачно у подне, синхронизовано са својим вршњацима из целе Европе.
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Вече са Његошем
Ове године навршава се две стотине година од рођења великог песника, владике и мислиоца Петра

насмејали уз неколико анегдота о
славном песнику.
Текст о Његошу припремио је

Петровића Његоша. У обележавање
овог јубилеја укључили су се и ученици Техничке школе из Књажевца.
Они су, уз помоћ својих наставника
српског језика и књижевности, припремили „Вече са Његошем”.
Овај колажни програм одржан је
20. марта 2013. године у школској
библиотеци. Као и обично, библиотека је била препуна, а ученици и
професори наше школе пажљиво су
слушали мање познате податке из
Његошевог живота и рада. Читани
су одломци из песникових најпо
знатијих дела, „Горског вијенца” и
„Луче микрокозме”, као и песма „Ноћ
скупља вијека”. На крају смо се и

наставник српског језика Бојан Ри
стић, а у припремању приредбе уче

ствовале су и наставнице српског
језика Ивана Стојановић, Јелена
Милошевић Петровић и Драгана
Цвејић Вукић. Техничку подршку
пружила је наставница информатике
Златица Геров, која је са својим ученицима направила и пригодне паное
о Његошу, који ће стајати у ходницима школе, како би се ученици могли
подсетити детаља везаних за Његошев
живот и књижевни рад.
„Вече са Његошем” је други по
реду пригодни програм, посвећен
славним писцима. У првом полугодишту одржано је вече посвећено
Вуку Караџићу.
Бојан Ристић,
наставник српског језика и
књижевности

Не поздрављај се са животом! Буди мудар!
Пројекат под овим називом јесте примена Локалног акционог плана за превенцију и сузбијање болести зависности у Општини Књажевац. Пројекат финансира OEBS, а носилац пројекта је Полицијска управа у Зајечару,
уз сарадњу са Министарством просвете, Здравственим центром и Канцеларијом за младе.
Циљ пројекта је боља информисаност младих, односно ученика основних школа, као и првог разреда средњих
школа, о штетности психоактивних супстанци. У току пројекта ученици су упознати са опасностима од употребе психоактивних супстанци, дроге и алкохола и едуковани да се успешно боре против ових појава у својим
срединама. Такође, ученици су упознати са предностима коришћења здравих стилова живота и осмишљеног
слободног времена.
Сам пројекат је реализован у неколико сегмената. После презентације пројекта одабран је тим за едукацију,
одржане су трибине и предавања за ученике, родитеље и наставнике. Техничка школа је одлично сарађивала и
учествовала у пројекту. Петоро ученика учествовало је у вршњачкој едукацији 13. маја 2013. године. У школи
је 28. маја одржана и трибина за ученике. Четвртог јуна организована је подела лифлета у центру града, са
статистичким подацима о злоупотреби психоактивних супстанци код младих, а пројекат је успешно завршен
мини турниром у малом фудбалу, одржаним 8. јуна у ОШ „Вук Караџић”.
Зоран Маленовић, педагог Техничке школе
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Живот није коцка
Велики проблем у нашем друштву представља повећање броја младих
који пробају, а затим и настављају да
конзумирају разне врсте наркотика.
Сведоци смо да, у времену у којем
живимо, постоји експанзија непримереног, проблематичног и деликвентног понашања код адолесцената,
које је најчешће повезано са кори
шћењем дрога.
Разлог томе је чи
њеница да је адо

лесценција период у коме долази
до наглог телесног, емоционалног и социјалног
сазревања личности. Тако се код
адолесцената често јављају раздра
жљивост, емоционална напетост,
преосетљивост, нестабилност и несигурност... Оваква осећања су само
један од фактора који утичу на одлуку младих да узму дрогу. На њих
негативно утичу и поремећени односи у породици, васпитна запуштеност,
лоши економски услови, поремећен
систем вредности, одсуство моралних
принципа у модерном друштву и др.
У том најбурнијем периоду живота
многи средњошколци не успевају да
се одупру утицају вршњака, који је
јачи и од утицаја породице, па из
радозналости, страха од исмејавања,
знатижеље, досаде, потиштености,
жеље за авантуром или слабости да
одбију понуђену дрогу, почињу са
узимањем. Понекад је мотив за почетак узимања дроге разочарење у
родитеље и револт против њих.
Новија истраживања показују да су
људи с мањком ендорфина (хормона
који смањује бол) склонији активностима које доносе узбуђење нпр.
наркоманија или коцкање. Али,
живот није коцка!

Према истраживањима спроведеним у нашој земљи, дрогу највише
користе млади између 14 и 25 година.
Иако званичних података нема, стру
чњаци све чешће тврде да је око 60
одсто младих, највише средњошкола
ца, у контакту са дрогом. Као корисници евидентирана су и деца испод
14 година, што до сада није био случај.
Граница се спустила на седми-осми
разред основне школе. Такође је познато да млади највише користе
марихуану у облику цигарете која
изазива различите доживљаје, од
„доброг” расположења и доживљаја
да време успорено пролази, до по
ремећеног опажања простора и паничног страха. Осим марихуане
најчешће се користе хашиш, „маркице” ЛСД-а и таблете екстазија и
спида. Свака дрога је опасна, јер
својим деловањем смањује способност за рад и концентрацију, појављују
се привиђања, склоност ка самоубиству и активирању појаве скривених
психичких болести. Након дужег
узимања ових дрога јавља се потреба за „тежим” дрогама као што су
кокаин, хероин и морфијум. Оне још
разорније делују на психофизичко
стање корисника, узимају се најчешће
шприцевима, па изазивају АИДС,
жутицу, тровање крви... Токсично
дејство дрога нарочито оштећује јетру
и бубреге, али и мозак, срце, плућа
и крвне судове. Употреба наркотика
доводи и до атрофије мозга. Мозак

двадесетогодишњака који узима дро
гу има „старост” као код деведе
сетогишњака и све знаке деменције,
лошег памћења, дезоријентације и
неспособности да нешто науче. Долази до промена и у социјалном
животу, уживаоци дрога мењају своје
друштво и све више се друже са
особама сличним себи. Запостављају
своје обавезе према учењу, често
позајмљују новац или лажу, чак и
краду новац из куће. Касније, када
им треба све више и више новца,
неретко препродају дрогу, баве се
крађама и улазе у криминал.
Социјални фактори који одређују
развој личности су породица, школа
и група вршњака и то су снаге на које
се можемо ослонити у превенцији и
борби против наркоманије. Управо
због свих наведених разлога, школе
у сарадњи са лекарима и полицијским
стручњацима организују састанке са
ученицима, родитељима и професорима, како би се упознали са овим
проблемом, са циљем да деца не
посегну за дрогом, односно да престану са њеним узимањем. Школски
програми морају да обухвате младе
пре него што се одређени облици
понашања успоставе, а јак позитиван
ефекат имају и вршњачке едукације,
јер је информисаност о штетности
дрога први корак у борби против
коцкања са животом.
Андријана Бајовић,
наставник психологије
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Предавање о енергији ветра
Седмог фебруара текуће године гост наше
школе био је др Предраг Живковић са Машинског факултета из Ниша. Тема његовог
предавања била је: „Процена енергије ветра
и могућност уграђивања ветрењача у планинским областима Србије”. Предавању су присуствовали ученици свих разреда образовног
профила машински техничар за компјутерско
конструисање. У једној групи били су ученици првог и четвртог, а у другој другог и трећег
разреда. Предавање нам је помогло да сазнамо више о енергији ветра и уграђивању ветре
њача.
Енергија ветра базира се на кретању ваздуха. Поред физичких параметара, на брзину
ветра утиче и рељеф терена - ако има већих

препрека ветар је слаб, док је у равницама, котлинама, увалама и
врховима доста јачи. Енергија ветра, као део обновљивих извора
енергије, почиње се све више истраживати и искоришћавати.
Ветрењаче тако постају све популарније, а трошкови њихове
изградње бележе благи пад. Сазнали смо и да су најперспективније
локације за изградњу ветрењача: Миџор на Старој планини, Сува
планина, Вршачки брег, Тупижница, Крепљан, Дели Јован, Јухор
и Јастребац, али и друге области у долини Дунава, Саве и Мораве.
На овом предавању од др Предрага Живковића чули смо доста
тога што ће нам помоћи у даљем школовању и животу.
Захваљујемо се на гостовању!
Јована Сретковић и Аница Костић IV3

Комерцијалисти у посети „Falc East”- у
Успешна сарадња наше школе и
фабрике обуће „Falc East” Д.О.О.
Књажевац не обухвата само реа

лизацију дела практичне наставе
ученика кожарске струке.
Сваке школске године, ученици

другог разреда Техничке школе, образовног профила комерцијалиста,
заједно са наставницима стручних
предмета економске струке, обилазе
складиште „Falc East”-а, како би се
практично упознали са свим оним
што су учили на часовима предмета
Организација набавке и продаје.
Ове године фабрику смо обишли
4. априла, и у њеном складишту се
упознали са принципима складиште
ња робе, поделом складишта, контролом и смештањем приспеле робе,
као и средствима за манипулацију
робом.
Посету фабрици завршили смо
обиласком производње и продавнице
обуће.
Сања Маркулин, наставник
економске групе предмета
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НАЈЛЕПШИ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Љубав покреће свет
Љубав. Често се запитам шта та реч значи,
чему води и какву улогу има у нашим животима.
Седим испод крошње старе трешње свога
деке. Седим, а мисли ми лутају, одлазе у неповрат. Ветар их носи и благо милује моје
лице. Као да покушава да ми нешто каже...
Гледам маслачак како елегантно игра валцер
на ветру. Плеше, њише се. Његови покрети
буде у мени осећања за која нисам ни знала
да постоје. Обузима ме нека топлина. Прoжима
моје тело. Увлачи ми се под кожу, голица ме.
Постаје узбудљиво, али ме збуњује. Шта је
то? Какви су то помешани прахови који
успевају да буде живот у нама, да покрену
свет. Ветар... И даље се игра мојом косом.
Мрси је. Ужива у томе.
Са ове тачке гледишта, све изгледа тако
безбрижно. Чак и малени славуј који певуши
раздрагано својој лепшој половини. И ова
пчела која лети са цвета на цвет... Све је тако
лепо. А моје мисли и даље су негде у даљини.
Не видим и не чујем, али осећам. Осећам, не
знам шта, али осећам. Лепо је. Опуштајуће.
Ови тонови ветра музика су за моју душу.
Наједном осећам мирис. Мирис најлепших
лала... Ах, сећам се! Једном приликом дека
ми је рекао: „Колико волиш, толико ћеш бити
вољена.” Зато и седим овде. Волим свој живот
– ово је мој живот! Волим ово дрво, и оно
воли мене, зато и ове године даје све од себе
да само за мене створи најлепше цветове на
гранама. Волим и пчеле, оне зује, праве мед.
Живе своје животе. Али и помажу мом дрвету! Такав је живот... Живот је љубав! Да! То
је оно што нас покреће! Што нам даје снагу,
моћ, вољу... Што уноси живот у наше дане.
То је тај чаробни прах који се шири у нама,
који нас очара и пробуди у нама све оне осећаје
среће. То је љубав према животу, према свему
што нас окружује. Љубав је та сила, љубав је
моћ!
Волим и живим за љубав. Све ми могу
одузети, али наду, веру и љубав не. Љубав не
зна за границе, не поштује правила. Љубав је
јача од времена, заборава и смрти. Убија, али
и лечи. Покреће мене, вас, живот. Покреће
свет!
Даница Рајковић I4

Ни реч, ни стих,
ни звук тугу моју не каза
Пролазе дани, месеци, године, догађаји се нижу један за
другим. Смех, сузе, неверица, туга, све то утиче на нас, све
нас то, баш све, прати кроз живот. Све нас то подиже, гура,
даје вољу за животом, за борбом, успехом и победом.
Али, наравно, није свака борба тако лака, не побеђујемо
увек, јер нико од нас није довољно спреман за оно што нам
долази.
Скидам капу, руком прелазим преко ознојеног чела и запитам себе, или – можда – неког другог, ни сам не знам кога:
„Зашто баш ја?”. Зашто се за све морам толико трудити, зашто
морам баш ја да патим, да се борим са собом и другима, зашто
увек сам морам себи да олакшавам ствари.
Ситнице ме чине срећним, али некако је и њих све мање.
Да ли ико обраћа пажњу на мене, да ли неко води рачуна о
мојим осећањима, да ли неко може да ме разуме... Чини ми
се да нисам једини, у ствари ја знам да нисам једини, не мучи
само мене поглед уназад, али и поглед у будућност.
Веома ми је тешко када се осврнем и погледам у прошлост.
Не знам ни сам разлог, али често се растужим и повучем у
себе, размишљам. Свестан сам да ми се то види на лицу, у
погледу, у начину комуникације са другим људима. Постајем
депресиван, ништа не допире до мене. Речи, реченице,
смисао онога што ми неко дошапне на уво, све то некако прође
кроз мене, а не додирне ме.
Ни оним што ја изговорим, ни оним што напишем – а што
управо покушавам – не могу описати своја осећања, не могу
ни роду најрођенијем то да објасним. Не знам разлог због
кога је то тако, због чега нико не може да ме разуме. Можда
и може, али једноставно ми је непознат начин на који могу
да се поверим, да отворим своје срце и душу. Сигурно се
плашим, плашим се да се не растужим, да не заплачем, да не
вриснем, да не повредим некога.
Често када се нађем у тешкој, тужној и депресивној ситуацији
пустим неку музику, музику тужну и тиху. Али, никако не
могу себе ту пронаћи, не могу видети себе кроз стихове које
је неко други својом сузом исписао.
Не могу да се помирим са тим да живим у времену и
простору без перспективне будућности, у времену где се све
убрзано мења, где ће заиста вера и нада последње умрети.
Баш због тога се борим, водим своје битке и свој животни
рат.
Ни реч, ни стих, ни звук тугу моју, мој очај, никада неће
казати, јер ћу ја заувек остати борац.
Иако коју битку изгубим, иако понекад скренем са пута,
никада се нећу предати, нико ме неће савладати, ником своју
тугу нећу казати.
Никола Маринковић III4
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Најјачи је онај ко победи себе
Постоји милион начина да окривиш неког. Да пребациш грешку на
туђа рамена. Најтеже је погледати
себе у огледало и рећи: „Ја сам крив!”
Самокритичност је веома битна.
Не можеш живети у неком свом свету, не обраћајући пажњу на реалност
око себе. Лако је живети у сећањима,
али је храброст направити корак ка
будућности. Први корак је најтежи,
како кажу, али је сваки следећи све
занимљивији и лакши. Није страшно
ако паднеш и устанеш, страшно је
ако останеш на дну. Пузи, устани,
потрчи, полети, али не превисоко.
Боље је пасти са мање висине!
Свако има неке своје страхове.
Неки их преброде, а неки их потискују

дубоко у себе. Ко не успе да победи
своје страхове, дочека да они надјачају
њега.
Плашим се и ја, плашим се неуспеха, овог сивила у свету, смрти. Али,
оно чега се највише бојим, јесу људи.
Страшни су они данас. Гледају да
искористе сваку прилику да ти „забоду нoж у леђа”. У глави ми је увек
реченица: „Пријатеље чувај близу, а
непријатеље још ближе”.
Што се тиче неуспеха, побеђујеш
једино ако вредно и напорно радиш.
Рад је оно што одржава ову чудну
стварност. Ако се не трудиш, нема
теби будућности. Не можеш да чекаш
да ти падне све са неба. Лењост је
оно што нас квари, гура уназад и

убија. Морамо да се боримо за себе,
за друге, за нас.
Као у одбојци: бориш се, прихватиш грешку, прихватиш пораз,
али крећеш у нове победе. Сваки
освојени сет је путоказ ка победи.
Тако и у животу. Морамо да научимо
да губимо. Када губимо, губимо поносно. А када победимо, славимо.
Некада си на врху, некада си на дну,
али крећеш се, бориш, корачаш ка
циљу. И тај циљ када остваримо,
морамо да останемо хладне главе и
чисте савести.
„,Да ли знате како се постаје шампион? Изађеш на терен кад је најтеже
и победиш!”
Јелена Милијић IV2

Свет који видим и који желим
Какав је свет данас? Да ли овај
свет чине богати и брзи Запад, или
сиромашни и традиционални Исток,
или пак овај свет чине без поделе и
исток и запад, заједно са југом и севером и са доста љубави, доброте,
искрености и вере? Бојим се да није
тако.
И поред тога што сви ми имамо
исто Сунце, велико плаво небо и
звездану ноћ, сви смо ми различити
и сви ми гледамо на оно што имамо
другим очима. Некоме сунце даје
радост, љубав и топлину, а некоме
представља само једно обично небеско тело.
Док неколико деце срећно и безбрижно скакуће по парку, једно дете
седи по страни и посматра их
размишљајући о љубави која му
недостаје. Старици нико не жели да
помогне да пређе улицу, нико је чак
и не види... Девојка седи усамљена
у парку и размишља о својим проблемима. Онда чује плач детета које

отац туче наочиглед свих људи који
су били у парку. Такав је овај свет
данас. Куда он то иде? Људи су
оптерећени собом, не дозвољавају
никоме да уђе у њихов свет и да га,
можда, улепша макар на трен. Себични су и не цене оно што имају.
Зар није сан сваког од нас да живи
у хармонији? Сви бисмо ми волели
да на улици срeћемо само насмејане
људе, да свима очи сијају сјајем који
значи љубав, да усрећимо људе једним
једноставним „добар дан”, да сви
трчимо безбрижно и играмо се као
када смо били мали, када нисмо
знали какав је свет уствари. Било би
лепо када бисмо тучу заменили
загрљајем, шамар пољупцем, ружну
реч осмехом, када бисмо старици
пружили руку, дете примили у игру.
Све би било другачије... Када би све
било тако идилично, замислите само,
оно дете више не би седело по страни, старица би без проблема стигла
до своје куће, девојка би била срећна

и ширила би свој осмех свуда по
парку, отац би загрлио своје дете и
са њим отишао на игралиште да
заједно уживају у прелепом, сунчаном
дану.
Свет би био много бољи када
бисмо сви ми били насмејани и када
бисмо поштовали једни друге. Свако
од нас носи у себи нешто лепо, што
би овај свет могло да учини бољим,
лепшим и насмејаним.
Соња Видојковић I4
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Причам ти своју причу
Бескрајни циклус времена испуњен је срећом,
радошћу, болом и патњом. Учешће у игри живота
човек започиње рођењем и сам бира свој пут. И није
битно да ли ће из те игре изаћи као победник или као
губитник, једно је сигурно: игра се у једном тренутку
мора завршити. Шта је то што чини ту игру занимљивом
и зашто је живот вредан живљења? То је прича коју
бих желео да ми неко исприча, док седимо покрај
ватре.
Човек се рађа као табула раза, неисписана табла.
Креда је у његовим рукама. Може је оставити празном,
може је ишврљати, а може је и претворити у ремекдело. Из туђих живота човеку остају примери, поуке,
довршена и недовршена дела која му представљају
наук, водич и упозорење.
Живот не чине само планови о срећи, већ и све оно
супротно томе, све оно што човеку доноси бол и патњу
и уноси немир у његов живот. То је оно што тера човека да се бори, да превазилази препреке, да разбија
монотонију која би уследила кад бол и чемер не би
постојали.
Ако човек пронађе и спозна самога себе, онда је
спреман да се суочи са светом и људима око себе.
Стаза која води човека до спознаје самога себе обрасла је трњем, а путоказ човеков како да пређе преко
свега тога јесте истина. Само помоћу истине човек је
довољно јак да се суочи са свим изазовима овога
света.
Истина оплемењује човека, а он је једино може
оплеменити културом. Стога је култура истина и једини
спас. Оно што од камена исклеше прелепу скулптуру,
што од речи састави предивну песму, што од боја
направи сјајну слику. И тако желим једну жељу за
другом, све док не схватим да је свака моја жеља један
мој бол, једна моја суза, један мој осмех и једна моја
патња.
Ватра се већ гаси, а ја још увек причам ову своју
причу о човеку. Надам се да ће и она утицати да се и
ти, пријатељу мој, удубиш у размишљање о човеку и
његовим путевима, стазама и кривудавим вијугама.
Вељко Вељковић I6

Срећа долази у разним
облицима, само је треба
препознати
Срећа. За сваку особу је виђење среће различито
и крије се у другачијим стварима. Нешто што једну
особу чини срећном, другу можда растужује.
Кажу да срећу чине мале ствари, ствари које се
не налазе у нечему што је материјално, већ у природи и људима који се налазе у нашој околини. Она
се налази у сваком новом дану, у цвећу које безбрижно и несметано расте на зеленој ливади. Свака
нежна пахуљица снега или шарени лептир могу да
унесу ово осећање у наш живот. Срећу је важно
препознати и зграбити је, да заувек буде наш водич
кроз пећину пуну препрека – живот. Али, не гледају
сви на срећу са ведре и позитивне стране. Неки
једноставно верују да срећа није свима подељена на
једнаке делове, да је неко добио и више него што
заслужује, а да неко други није добио ни парче радости. Мислим да се срећа не заслужује, да је она
свуда око нас, само што је неки људи не виде.
За просјака са улице, који је сам, без породице и
дома, без пара и особе која га воли, срећа је и неколико динара које му је неко, из сажаљења, дао.
Али, за богаташа, који има палату, породицу, много
пара, срећа се крије у много већим стварима, у
огромном богатству и успеху. Али, они нису заиста
срећни, то је само привиђење среће. Срећни су они
којима материјалне ствари нису светиња, они који
уживају у љубави људи који их окружују и у ситницама које и кишовито јутро претворе у леп и сунчан
дан.
Срећа је индивидуалан појам и за сваку особу
она представља нешто друго. Цена среће не постоји,
не можемо је купити новцем, довољно је само осврнути се око себе. Сигурно је она ту негде.
Милица Маринковић I2
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Од обала Солуна до врхова Метеора
Прве асоцијације на Грчку обично
су нам море, сунце и лето. Међутим,
ова медитеранска земља нуди много
више. То је земља фасцинантне прошлости и прелепих предела, у којој
су изражени контрасти прошлог и
садашњег, античког и модерног,
стварног и измаштаног.
Априла ове године пут ме је нанео
у ову земљу. Били смо смештени у
хотелу у туристичком месту Паралија,
недалеко од града Катерини. Прво
место које смо обишли били су Метеори, комплекс манастира смештених
на стенама. На овим гигантским

старогрчки богови Зевс, Аполон,
Атина, Хера и други. Обилазак теснаца у долини Темпи представља
изузетан доживљај, јер се пролази
можда и најлепшим крајолицима
Грчке. То је место препуно зеленила,
са пуно бршљана и стаблима платана, у долини реке Пиниос. У манастиру Свете Петке захватили смо
воду и умили се, јер легенда каже да
ће онај ко се умије овом водом све
људе око себе видети лепшима. Могу
рећи да у овој легенди има истине...
Други дан пута био је резервисан
за Вергину, археолошко налазиште,

стенама у облику кула и торњева, које
су високе 100-150 метара, некада је
било двадесет и четири манастира, а
данас је активно свега пет. Први
манастири саграђени су у 14. веку.
До њих се стиже уским каменим
степеницама, које су уклесане у стене. Са видиковца манастира пружа
се предиван панорамски поглед на
планине и градић Каламбака у долини. Ови пејзажи дуго остају утиснути у оку посматрача.
Затим смо обишли долину Темпи.
Успут смо могли видети планину
Олимп, на којој – по легенди – живе

и Солун, други по величини град
Грчке. Вергина је антички локалитет
пронађен у скорије време. То је
најзначајније археолошко откриће
последњих година. На њему је
пронађена и гробница Филипа Другог Македонског, оца Александра
Великог. На жалост, на овом локалитету строго је забрањено фото
графисање.
Последње наше одредиште био је
Солун, милионски град и престоница провинције Македонија. Овај град
је доста повезан са српском историјом,
јер је у његовој близини пробијен

славни Солунски фронт из Првог
светског рата, у чему су немерљив
допринос дали и наши ратници,
славни „солунци”. Осећао сам срећу
и понос што пролазим местом на коме
је, пре готово сто година, војевао и
мој прадеда.
Најпре смо посетили војничко
гробље на Зејтинлику, кроз које нас
је провео његов чувар Ђорђе
Михајловић. Затим смо обишли цркву
Светог Димитрија, заштитника овог
града. То је базилика саграђена изнад
гроба овог светитеља у петом веку.
Црква је један од најлепших споменика грчке православне традиције.
У њој је и велика фреска „Солунске
браће”, Ћирила и Методија, твораца
глагољице, првог словенског писма,
из кога се развила ћирилица, коју и
данас користимо и ми, а и Грци. Ипак,
грчко писмо је доста тешко и различито од нашег.
Слободно поподне у Солуну искористили смо за шетњу градом,
трговину и обилазак Беле куле,
некадашњег затвора, а данас симбола града. У парку поред куле велики
број младих проводи своје слободно
време, уз гитаре, друштво и причу.
Занимљива је и прича о настанку
града. Солун, или Тесалоники, основао је Касандар, македонски краљ из
четвртог века пре Христа. Нови град
је назвао Тесалоники, по имену своје
супруге, која је, иначе, била сестра
славног војсковође Александра Великог.
„Вече је у Солуну, осећам дах
пролећа, ноћас се срцу моме смешила опет срећа”, као у старој песми.
На жалост, све што је лепо кратко
траје. Кренули смо пут Србије, препуни утисака и радости. Заиста,
путовања оплемењују човека и
проширују његове видике. Свакоме
бих препоручио да посети Грчку,
колевку савремене цивилизације.
Бојан Ристић,
наставник српског језика
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Земља пице, вина и маски
Једва сам дочекала 29. април, дан
када сам са Милицом, својом другарицом из одељења, својом и њеном
мајком, кренула на дуго очекивано
пролећно путовање у Италију.
У поподневним часовима стигли
смо на нишку станицу и ушли у аутобус, који ће нас возити до Италије.
Тај неописиви осећај никада нећу
заборавити. У ваздуху се осећала
еуфорија, сви људи у аутобусу имали
су благи осмех на лицу и исказивали
срећу на различите начине.
Седела сам са Милицом заједно
у аутобусу. Испред нас су седеле наше
мајке, које су причале о данима
када су њих две ишле заједно у
школу. Милица и ја смо ставиле
слушалице у уши и слушале
музику. Повремено смо се смешкале. И Милица је, као и ја,
знала да ћемо стићи у земљу
пице, вина, маски... Онда смо
задремале. Будили су нас на
границама, и – коначно – стигли
смо у Италију. Гледале смо кроз
прозор и коментарисале винограде, куће и Алпе, прекривене
снегом. Поглед је био неописив.
Уз све ово, у аутобусу су пустили музику италијанског поппевача Ероса Рамацотија. Имала
сам осећај да све ово није стварно и да сањам. Из маштања и
уживања прекинуо ме је Миличин глас: „Устај, стигли смо!”
Чекале смо бродић који ће нас
превести до Венеције. Почело је и
фотографисање. Како смо се приближавали Венецији, град се видео
све јасније и изгледао је све лепше.
Када смо стигли, остала сам без даха.
Водич нас је провео кроз град. Показивао нам је мостове, којих у
Венецији има преко четири стотине.
Потом смо видели цркву Santa
Maria della Salute. Видевши ову импозантну грађевину, сетила сам се
прошлогодишњих часова српског
језика и лекције о Лази Костићу.
Учили смо како је песник, тражећу

утеху након преране смрти своје
драге Ленке, кренуо на путовање.
Видевши ову цркву, толико се одушевио њоме, да му је послужила као
инспирација за песму. У глави су ми
одзвањали стихови: „Опрости, мајко
света, опрости, што наших гора пожалих бор, од ког се, устук свакоје
злости, блаженој теби подиже двор...”
Обишли смо и Наполеонову
резиденцију, затвор из кога је побегао
Казанова и палату у којој су некада
приређиване забаве. Све је изгледало
тако чаробно... Возиле смо се гондолом, то треба доживети... Поглед је

невероватан, а осећај љуљања гондоле неописив. Обишле смо тргове
и радње, купиле сувенире за успомену, а онда смо се вратиле на брод, па
у аутобус који нас је возио даље...
Следећа станица био је град Лидо
де Јесоло, у коме нам се налазио
хотел. Биле смо уморне, па смо одмах
након вечере заспале. Ујутру нас је
пробудио телефонски позив са
рецепције. Кренули смо за Верону и
Падову. До Вероне нам је требало
три сата. То је предиван град. Обишли смо тргове, видели арену и – наравно – кућу Јулије Капулети. Она је
на мене оставила најјачи утисак.

Гледајући балкон, замишљала сам
сцену када Ромео долази и исказује
јој своју љубав. На капији поред,
закачен је велики број катанаца, којим
заљубљени парови „закључавају”
своју љубав. Датуми, имена, срцуленца и стихови... Испред капије
налази се Јулијина статуа. Милица и
ја смо се сликале поред ње. Легенда
каже да ће онај ко дотакне њену дојку
пронаћи љубав свог живота. Милица
је нашла своју љубав. Хммм, за
љубљена је. А за мене? Пааа,
видећемо...
Истог дана у поподневним
часовима кренули смо за Падову. Још један леп италијански
град. У њему смо видели кућу
славног писца Данте Алигијерија
и базилику Светог Антонија, као
и трг Прато дела Вале. Након
повратка у хотел и одмора, отишле смо на плажу преко пута
хотела. Уз бакарди и пицу провеле смо последње вече у Италији.
Сутрадан смо кренули за Трст.
Водич нас је одвео до српске
православне цркве Светог Спиридона, која се налази на главном
градском тргу Понте росо. И ова
црква нам је била позната са
часова српског језика, јер је ту
столовао Харалампије Мамула,
Доситејев пријатељ, коме је упу
ћено знаменито „Писмо Хара
лампију”. Касније смо обишли грчку
цркву Светог Николе и споменик
писцу Џемсу Џојсу. Путовање се
ближило крају...
Кренули смо за Србију. Пут је
трајао дванаест сати. Када смо стигли у своју земљу, осетила сам благи
немир и носталгију што је све тако
брзо прошло. Међутим, била сам и
срећна јер сам обишла земљу коју
сам желела. Вратила сам се пуна
утисака и сећања, која ћу увек чувати у своме срцу.
Ирена Ничић, III4

34

ПРОЛЕЋНА ПУТОВАЊА

ГРАД СВЕТЛОСТИ
Пролеће је најлепше годишње
доба за путовања. Ове године, посетили смо Француску, велику западноевропску земљу. Пре доласка
у град светлости обишли смо дворце
на Лоари
Први дан путовања био је нај
напорнији. Цео дан је прошао у во
жњи. Око десет сати увече стигли
смо до градића Пјев Емануел у непо
средној близини Милана и сместили
се у хотел Рипамонти резиденс, који
има десет хиљада лежаја.
Ујутру смо кренули, обилазећи
око Милана, ка Алпима. Призор је
био диван. Алпи просто „ничу” из
равнице... Са литица се обрушавају
поточићи са бљештавим водоскоцима... Киша која је падала нимало није
могла нарушити поглед на те предивне природне лепоте. Стигли смо
до Курмајера, последњег италијанс
ког ски-центра пред границу са Фран
цуском. Уживање у прелепом граду
умањили су једино облаци који су
сакривали Монблан (тзв. Белу планину), највиши врх Алпа и западне
Европе. Након двочасовне паузе
наставили смо пут кроз тунел кроз
Алпе, дуг 11611 метара, и дошли у
Шамони, познати француски скицентар у коме су 1924. године одржане прве Зимске олимпијске игре. Ту
је, пењањем на Монблан, настало и
планинарење као спортска дисциплина, 8. августа 1786. године, када
су се на врх попели Жак Бама и Ми
шел Пикар. Али, и са ове стране је
био у магли. Након обиласка града,
наставили смо пут ка Швајцарској,
држави упола мањој од Србије.
Стигли смо у Женеву, град на оба
лама језера и реке Роне. У Женеви
нас је дочекала киша... Али, и по
киши, уживали смо у погледу на језеро
и гејзир у средини – водоскок из 19.
Века, који баца воду 137 метара увис...
Видели смо и шарен, цветни сат, који
ради, а има и секундару, споменик
Жан Жак Русоу... Прошетали смо

женевским улицама и осмотрили
екклузивне бутике. Пробали смо
чоколаду... Видели смо и седиште
Уједињених нација и столицу са три
ноге – симбол уједињења. Потом смо
наставили пут, опет за Француску.
Преноћили смо у градићу Макон.
Тек трећег дана могли смо да се
одморимо од дуге вожње. Лагано смо
се упутили ка Лоари, дивљој реци
чија је долина познатија као „Башта
Француске”. Она представља прави
културни пејзаж лепоте Француске.
Право је богатство идеала од ренесансе па све до доба просветитељства,
остварених кроз архитектуру и дизајн.
Обишли смо Шенонсо, дворац на
води близу малог села Шенонсо у
француском департману Ендр и Ло
ара. Овај дворац годишње посети око
милион туриста, па је уз Версај ово
један од најпосећенијих двораца

Амбоаз, Виландри, Блоа и Шамбор,
а потом смо кренули у град светлости...
У Париз смо стигли четвртог дана
увече и, након смештања у хотел,
одмах смо кренули метроом у вечерње
разгледање града. Попели смо се на
Монмартр (највише природно уз
вишење у граду са 129 метара висине) и уз предиван поглед на светла
града слушали о историји Париза.
Ушли смо у цркву Сакр кер (свето
срце). Потом смо шетали боемском
четврти и, наравно, сели у један кафе
како бисмо још више уживали у по
гледу на сликарску галерију на отвореном. Спустили смо се и до Пигала,
видели Мулен руж... У Паризу, граду
светлости, гламура, музеја, кабареа,
романтике, инспирације и шансона,
провели смо четири дана.
Ујутру смо кренули у панорамско

Француске. Шенонсо се међу дворцима на Лоари сматра за „дамски
дворац” или „дворац шест дама”, јер
су му жене обележиле историју. После Шенонсоа, ушли смо у један
троглодит – винарију уклесану у
стени и пробали вино чувано на
сталној температури од 12оС и влажности од 18%. Најстарије вино у овој
винарији је из 1874. године. Наредног
дана обишли смо још четири дворца:

разгледање града аутобусом. Упознали смо симболику урбанистичке
архитектуре: пут тела који симболизу
је права која авенијом спаја три три
јумфалне капије и пут душе који
симболизује „периферик” (обилазница око самог града). За време вла
давине Луја XIV уведено је улично
осветљење, модернизовано снабде
вање водом и изграђене болнице. Он
је наредио рушење градских зидина
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и изградњу великих градских булевара. Тако су настала Јелисејска поља.
На Јелисејским пољима видели смо
и први хотел изграђен са купатилом
још 1900. године, карактеристичном
по томе што у сваком купатилу има
по три славине (за топлу и хладну
воду и за шампањац). Обишли смо
тргове Бастиље и Републике, Конкорд,
Етоал и Трокадеро..., Тријумфалну
капију, Ајфелову кулу, Дом инвалида,
Пантенон, Сорбону, Лувр, Нотр Дам...
и у даљини видели Монпарнас (зграду високу 273 метра).
После подне, обишли смо Версај,
некада незваничну престоницу Француске, симбол моћи Луја XIV, а данас
богато предграђе Париза. Шетајући
версајским вртовима, чија површина
износи преко 800 хиљада квадратних
метара и за чију изградњу је расељено
четрнаест села као да сам се вратила
у прошлост. Уживали смо у погледу
на фонтане чији се ритам рада мења
са променом ритма музике која се
чује у врту. Версајски дворац својом
лепотом и раскоши привлачи милионе туриста годишње. Тог дана, има
ла сам утисак као да је пола света
дошло да види Версај баш када и ми.
Наравно, овде се није завршио
дан... Наставили смо вечерњом во
жњом Сеном.Ову вожњу бродом
агенција није без разлога назвала
„Светлости Париза”. Посебан дожи
вљај је што смо вожњу почели по
дану, а завршили по мраку. Речима
је немогуће описати поглед са реке
на све мостове, Бурбонску палату,
Орсеј, Сан Жермен, куће Волтера и
Оскара Вајда, острво Сите, Трг Сен
Мишел, Пантенон, Нотр Дам, Кип
слободе (копију њујоршког кипа)...
и на крају... фантастичан поглед на
Ајфелов торањ у ноћи...
Први мај провели смо у Дизниленду – „Фабрици фантазије”. Дружење
са Микијем Маусом, Успаваном Лепотицом, Петром Паном, пиратима
са Кариба, Алисом у Земљи чуда,
Пинокиом и осталим Дизнијевим
јунацима није било ништа мање уз
будљиво од вожње ролер-костерима
у свемирском броду, по стеновитим
планинама и др. Не знам да ли су деца

била узбуђенија или ми, одрасли.
Последњи дан у Паризу провели
смо обилазећи Лувр. Према савету
водича, кренули смо од античког доба,
па преко римског царства наставили
даље... Наравно, видели смо и Мона
Лизу... Вредело је чекати и прићи јој.
Али... нисмо могли обићи све. У вре
ме ручка, прешли смо преко Сене у
Латинску четврт - стециште универзитетске омладине, професора и
интелектуалаца, а наравно и преле
пих, топло опремљених ресторана.
Након ручка и кратког предаха отишли смо до Нотр Дама и поново
стекли утисак да је пола света дошло
у Париз баш кад и ми... Увече смо
кренули ка Ремсу...
Ремс – град на североистоку Француске, веома је значајан у историји
Француске, јер су овде крунисани
сви њени краљеви. Ова церемонија
се одвијала у чувеној Катедрали Нотр-

драле. То се заиста не може описати
– то треба доживети.
Наставили смо са нашим сновима,
али овога пута у аутобусу – наставили смо пут ка Минхену. У Минхен,
главни град покрајине Баварске и
трећи град по величини у Немачкој,
стигли смо у преподневним сатима.
То је град на обалама реке Изар, на
самим обронцима Алпа. Након панорамског разгледања града, добили
смо слободно време за шетњу. Прошли смо кроз Карлова врата и поред
Градске већнице до Мариен плаца,
где смо одгледали плес фигура на
катедрали, пробали баварско пиво и
уживали у припремама Немаца за
фудбалско славље... После подне,
наставили смо пут кроз Аустрију до
Крањске Горе у Словенији.
За крај путовања, дошли смо у још
један алпски скијашки центар. Уживали смо у свежем ваздуху... Заиста

Дам у Ремсу. Ту је чувана „Света
ампула” са светим уљем, које је по
легенди донео бели голуб (Свети Дух)
на крштењу франачког краља Хлодовеха I године 496. Ово уље се користило за миропомазање нових
краљева Француске. Када смо стигли
око десет сати увече, није нам баш
било јасно због чега нас је водич тако
касно довео да видимо неосветљену
катедралу. А онда... Доживели смо
једно фантастично изненађење...
Уживали смо у прелепом програму
„снови у боји” - фантастичним фотоефектима на предњој страни кате-

се лепше спава... Ујутру смо прошетали ски стазама и грудвали се.
Потом смо отишли на Блед, шетали
поред језера, јели чувене кремпите
и уживали у погледу на Триглав. Успут
смо застали још једном, на Оточец,
где смо обишли још један замак – сада
хотел и затим кренули назад... Пу
товање јесте завршено, али остају
сећања и прелепе слике... То нам даје
мотив за припрему наредног пута у
свет...
Златица Геров,
наставник машинске групе
предмета

36

ПОВРАТАК ПРИРОДИ
Ученици одељења III4, образовног профила туристички техничар,
и поред многобројних активности у
школи налазе довољно времена и за
уживање у природи и сваки тренутак
користе да споје лепо и корисно:
• Деветнаестог априла, заједно са
својим наставницима, присуствовали су отварању пешачких и трим
стаза здравља Јевик. Стазе су про
јектовали, обележили и отворили
чланови Планинарског друштва Бабин зуб. Стаза се састоји из четири

дела: Стазе здравља – 4 км кроз бо
рову шуму, Пешачке стазе – 8 км до
Баранице, Бамби трим стазе и Трим
стазе за искусније. Наши туристички
техничари имали су част да први
прођу новообележеном Стазом
здравља и уживају у лепотама Јевика,
чистом ваздуху и прелепој панорами
нашег града која се пружа са једног
видиковца.
• У оквиру блок наставе из предмета Агенцијско и хотелијерско по
словање, туристички техничари

посећују туристичке и историјске
знаменитости нашег краја. У сврху
промоције здравог живота и обиласка
туристичких потенцијала наше општине, они су у четвртак, 9. маја 2013.
године, пешачили до Ргошке бање
– Бањице и наставу у природи провели у шетњи, дружењу и разговорима о туристичким потенцијалима
овог изворишта и излетишта.
Сања Маркулин, наставник
стручних предмета туристичке
струке
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И данас и сутра, вежбај сваког јутра!
Под покровитељством Министарства просвете, омладине и спорта
Републике Србије, а у сарадњи са
асоцијацијом „Спорт за све”, и у
Књажевцу је одржана традиционална манифестација „Дан изазова”.
Ова планетарна акција организује
се са циљем анимације и укључења
што већег броја људи у рекреативне,
спортске и културне садржаје. То је
уједно и дан позитивне, неусиљене
атмосфере, када се не бирају и не
проглашавају најспособнији, најбржи,
најјачи, најпрецизнији... Тада нема
губитника, нити победника, тог дана
су сви победници.
Овој акцији одазвао се импозантан
број ученика и запослених наше
школе. На шест пунктова, у школском
дворишту, фискултурној сали и финтес вежбаоници, учесници су истовремено играли мали фудбал,

одбојку, баскет, надвлачили конопац,
бацали куглу и вежбали на финтес
справама.
Ентузијазам, дружење и забава,
били су важнији и испред основног
начела портског олимпизма, које
гласи: „Брже, јаче, више!”
Техничка школа ће увек, као и до

сада, подржавати овакве манифе
стације које промовишу спорт као
стил здравог живота и указују на
позитиван утицај који спорт има, како
на сваког појединца, тако и на друштво у целини.
Радивоје Бонић,
наставник физичког
васпитања

Спортски успеси наших комерцијалиста
Такмичари Powerlifting клуба
Књажевац, ученици Техничке школе,
образовног профила комерцијалиста,
на Отвореном првенству Војводине
у Bench press-уостварили су сјајне
резултате:
• Никола Ранђеловић, I2, у кате
горији тинејџера 16 -17 година до 60
kg освојио је 1. место са
опремом и такође 1. место без
опреме,
• Јована Јовановић, I2, у
категорији тинејџерки 13 -15
година до 75 kg освојила је1.
место без опреме,
• Стефан Гмитровић, II2,
у категорији тинејџера 16 -17
година до 100 kg освојио је1.
место са опремом и такође 1.
место без опреме,
• Никола Пирузе, IV2, у
категорији тинејџера 18 -19
година до 125 kg, освојио је

1. место са опремом, 1. место без
опреме и проглашен је за апсолутно
најјачег тинејџера са опремом, са
подигнутих 180 kg.
На такмичењу је учествовао велики број такмичара – седамдесет и
четворо такмичара из 19 клубова. На
такмичењу су наступили и гости из

Хрватске и Црне Горе. И поред јаке
конкуренције Powerlifting клуб
Књажевац је проглашен за екипно
најбољи клуб са опремом на
такмичењу.
На Отвореном првенству Врања
у Raw Bench pressu, такође су наставили са одличним резултатима и
сви су освојили прва места у
својим категоријама.
Ово су уједно биле ква
лификације за предстојеће
Европско првенство у
Powerliftingu и Bench pressu,
које је одржано у Књажевцу,
од 20. до 25. маја 2013. године.
И на њему смо постигли
одличне резултате, уз достојно
представљање клуба, града и
државе.
Спортски поздрав!
Никола Пирузе, IV2
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Пораз рукометашица
Женска рукометна екипа Техничке школе заузела је друго место на
Општинском такмичењу, које је одржано 9. априла 2013. године. Боља
од наше екипe била је Књажевачка
гимназија. Гимназијалке су до победе, резултатом 10:9, дошле тек
након продужетка. У регуларном делу
утакмице резултат је гласио 8:8.
За Техничку школу наступале су
следеће играчице: Јована Накић (I1),

Сандра Живановић (I3), Нена Ристић
(I3), Сандра Милић (I4), Милица
Стојановић (III2), Милена Павловић
(III3), Марија Кривошија(III4), Миљана
Степановић (III4), Јелена Милијић
(IV2), Александра Живковић (IV2),
Јована Милаћевић (IV3) и Марија
Јеленковић (IV3).
Владан Цвејић,
наставник физичког васпитања

Барбара најбоља
слаломашица Србије
Марта 2013. године на Бабином зубу одржано је првенство
Србије у алпским дисциплинама. Ученица наше школе Барбара Богдановић (I4) постигла је велики успех освајањем титуле
националног првака у слалому у категорији пионира. У велеслалому је Барбара освојила друго место.
Ово је веома запажен резултат. Треба рећи да је Барбара
чланица Ски-клуба Миџор из Књажевца и члан пионирске
репрезентације Србије. Учествовала је на такмичењима у
Чешкој, Словачкој, Словенији, Италији... Надамо се да ће
Барбара наставити да ниже успехе.
Владан Цвејић,
наставник физичког васпитања

Школарци на Старој
Локална самоуправа Књажевца
и ЈП „Скијалишта Србије” организовали су, а управе школа подржале и одобриле, акцију бесплатног скијања на Бабином зубу за
ученике и наставнике основних и
средњих школа.
Била је то лепа прилика да уче
ници који су већ скијали обнове и
усаврше своја знања, а почетници
направе прве кораке на скијама
или сноуборду.
Сви заједно, поред учења и
надградње вештина на снегу, могли су и да упознају чари и да се
диве лепоти Старе планине у зим
ским условима. Уверили смо се да
је то само име планине у нашем
непосредном окружењу. Префикс
Стара одговара јој само по њеном
морфолошком саставу, облику и
времену настанка. Али, са најса
временијим вучним инсталација
ма, табачима снега, велелепним
хотелом, а посебно када у своја
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планини
недра пригрли и на стара
плећа прими раздрагане
школарце одевене у одела
свих боја, нијанси и дезена,
она поприма неко ново рухо,
постаје и те како млада, лепа,
ведра, чаробна и неодољива.
У име ученика и наставника физичког васпитања,
упућујемо велику захвалност Скупштини општине
Књажевац и ЈП „Скијалишта
Србије”, у нади да ће оваквих
акција бити и у наредном
периоду, јер ће оне несу
мњиво допринети попула
ризацији зимских спортова
код књажевачке омладине,
а из школских клупа регрутовати велики број љубите
ља природе и обожавалаца
Старе планине.
Радивоје Бонић,
наставник. физичког
васпитања

Дерби припао гимназијалцима
Општинско такмичење у малом фудбалу за средњошколце одржано је 6. марта
2013. године у књажевачкој
хали „Каплар”. У правом
фудбалском амб иј енту,
предвођени великим бројем
навијача, снаге од одмерили
ученици и ученице Техничке
школе и Књажевачке ги
мназије.
Мушке селекције играле
су чврсто, мотивисано и кон
центрисано, борећи се за
сваку лопту. Регуларни ток
меча завршен је нерешеним
резултатом 1:1, а бољим из
вођењем пенала гимназија
лци су тријумфовали са 4:3
и себи обезбедили учешће на
Окружном такмичењу. Техничарима за
утеху остаје податак да је Дивко Ракић,
играч из њихових редова, проглашен за
најбољег појединца. Он је бравурозним
потезима и ефектним головима мамио
аплаузе навијача током целог меча.
У ревијалном делу и књажевачке сре
дњошколке приказале су занимљиву и
допадљиву игру. Сви присутни могли су

да се увере да фудбал није привилегија
само јачег пола, већ и да међу женском

популацијом има талентованих играчица којима добар дриблинг, прецизан пас, штоповање и игра главом
нису никакав проблем.
Након нерешеног резултата 2:2,
ученице гимназије боље су изводиле
пенале и радовале победи од 5:4.
Мушка екипа Техничке школе
наступала је у саставу: Стефан
Чоловић (III2), Милан Тасић (III2),
Душан Милетић (II4), Александар
Јовановић (IV1), Дивко Ракић (II5),
Милован Тасић (IV 3), Немања
Милошевић (IV3), Александар Хорјак
(IV3), Жељко Милошевић (IV3) и
Немања Митић (III6).
Женска екипа била је у саставу:
Јована Станојевић (II 2), Јелена
Миладиновић (II3), Анђела Вучковић
(II4), Миљана Степановић (III4), Милица Ђорђевић (III 4 ), Јована
Живановић (III4), Марија Кривошија
(III4), Теодора Стевић (I5) и Кристина
Миладиновић (I5).
Радивоје Бонић,
наставник физичког васпитања
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