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СВЕТИ САВА је духовни препо
родитељ српског народа.

СВЕТИ САВА је оснивач наро
дне цркве у српском народу, први 
њен архиепископ и организатор.

СВЕТИ САВА је укрепитељ пра
вославне вере у српском народу. Он 
је искоренио и одбио од српског 
на рода западне и друге јереси и 
утврдио народ свој у источном пра
вослављу. Тиме је он најмоћније 
ути  цао на опредељење историјске 
су дбине народа српског.

СВЕТИ САВА је најумнији про
светитељ  народа српског, који је не
ра здвојиво везао просвећивање и ва
спи тавање народа са живом вером у 
Христа Господа.

СВЕТИ САВА је највећи др жа
вотворац у српском народу. Он је 

СВЕТИ САВА
ру ководио државним саборима, кру
 нисао краљеве у Жичи и мирним 
пу    тем спасао државу српску од мно
гих непријатеља и ратова.

СВЕТИ САВА је први уређивач 

монашког живота код нас. Он је 
обновио Хиландар у Светој гори са 
својим оцем, Светим Симеоном. Он 
је прибавио и саградио неколико 
манастира српских у Палестини. Он 
је од Студенице и Жиче створио 
узорна огњишта монашког живота.
Он је први и главни типикар српских 
манастира.

СВЕТИ САВА је најотменији 
гра  дитељ српске народне културе. 
Као опредељивач српске народне 
вере, он је тим постао и опредељивач 
српске народне културе. Окренув
ши лице нашег народа ка истоку, он 
га је тиме изложио исто чним култур
ним утицајима.

СВЕТИ САВА је први српски 
књижевник. Он је писао књиге, не 
за забаву, него само оно што је било 
корисно за учвршћивање вере, за 
установљење поретка у манастиру, 
у друштву и држави, што је служило 
за душевно спасење народа.

СВЕТИ САВА је за живота зе ма
љског био, а и сада јесте, пред пре
столом Творца, највећи молилац за 
српски народ.

Поново моја колена додирују хладну земљу. Заробљена у црнилу овог света, поново тражим помоћ... и спас. 
Видим само небо и тишину своје душе коју гуше туђи гласови и не дају јој да се ослободи.  А ја зовем тебе: 
„Свече, спасиоче, Саво. Ти си мој отац, мој брат, мој сан. У овој тами ја зовем твоје име. Да ли чујеш моје неме 
речи? Васкрсни их, јер оне умиру још на мојим уснама.” 

„Да, пусти ме да осећам. Твоји дланови нежно додирују моје прсте. Склапају их. Гледам твоје топле очи, али 
не могу да издржим тај снажни поглед. Жмурим. Да ли ме чујеш? Да ли осећаш моју молитву? Ово су речи само 
за тебе. Спасиоче,  дај ми снаге. Помози ми да издржим у овом суровом свету. Помози ми да, попут тебе, боса 
корачам преко трња, а да моје ноге не крваре. Дозволи ми да певам, да свима докажем да имам вере; верујем у 
себе, верујем да могу. Подари ми храброст да се супротставим хладном муку. Покажи ми како да волим!”

„Осећам твој хладни прст на мом врелом челу. Ова молитва била је тешка.  Чујем твоје речи,  осећам благослов 
у срцу. Осећам снагу. Брате, оче, хвала ти...”

Марија Стаменковић, IV3

Духовни препородитељ српског народа

СВЕТОСАВСКИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
И ове године Наставничко веће Техничке школе расписало је традиционални Светосавски литерарни 

конкурс, са темама:
 Моје молитвено и молбено обраћање Светом Сави
 Светосавље је посрбљено православље
 Света гора је извор просвећености
а актив професора српског језика и књижевности изабрао је најбоље радове.

I награда 
Моје молитвено и молбено обраћање Светом Сави
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II награда 
Моје молитвено и молбено 
обраћање Светом Сави

ДРЖАВОТВОРАЦ

Народна се лађа колебала тешко,
Немоћна изнутра, споља разбијена;
Требала је глава и срце витешко
Да учврсти лађу одасвије страна.
И роди се срце, и јави се глава:
И витез и мудрац и светитељ Сава.

Немоћни су били жупани и књази
Што бојеве бише и ширише међе,
Немоћно им злато и ситни пењази,
Држава им бјеше к'о од слабе пређе,
Народ им нестројан, главари несложни,
Полунезнабожни а полупобожни.

Тад се јави Сава, да да душу тјелу,
Да Божјим Духом и зида и вида.
У срцу му небо, звезда му на челу,
Пун чедности бјеле и девичког стида,
Пун љубави нежне и пун крсне туге,
Јави се у виду народнога слуге.

Одухови тјело, и преради грађу,
Оборено диже, неравно уравна,
Кроз хридове смртне он проведе лађу,
И учини дјела велика и славна
Отац српског рода што му душу даде
И духовног царства што никад не паде.

Многи цари бише у српскоме роду,
Трудише се много за народ Немањин
И посташе славни по доброме плоду:
Труд је био њихов, а благослов Савин;
Свак по једну круну понесе на глави
Но све круне царске припадају Сави.

Монах Тадија
(Владика Николај Велимировић) 

27. јануар. Хладно и снежно зимско јутро. Са обли
жњег звоника разлеже се уједначен, блажени звук. Мирис  
тамјана, упаљених свећа и побожни жамор у црквеној 
порти буди у мени носталгију за старим временима.

У школама весеље, разиграност. Слави се школска 
слава! „Зар се само на данашњи дан слави Савино име? 
Зар није право пред  Богом и људима да га се стално 
сећамо, да се трудимо да макар мало живимо живот 
сличан његовом?  Зар су узалудне жртве које Сава при
несе за спасење целог српског рода, те смо посустали и 
застранили на стази праведног и човечног живота!? Где 
нам је нестала људскост и брига о другима?”

„ Свети Саво, помози! Помози српској деци да израсту 
у честите и поштене људе какав си и ти био! Подај нам, 
Саво, мало твоје мудрости и човекољубивости, твоје 
дарежљивости и братске љубави, твоје способности да 
мириш завађену браћу и народе, чуваш наше Српство и 
волиш све људе: несрећне, болесне, сиромахе, племиће, 
владаре, старце и децу  све подједнако! Покажи нам, 
наш духовни вођо, прави пут! Покажи нам пут истине и 
правде, пут знања и одрицања, пут братства и слоге! 
Просветли наше животе и огреј нам срца топлим зрацима 
Хиландарског сунца! Врати Српство тамо где су његови 
корени и духовни темељи! Подај нам још Жича, Сту
деница и Милешева! Описмени неписмене,  излечи бо
ле  сне, подај вид слепима и онима који не желе да виде, 
смекшај најтврђа срца, усрећи несрећне као што си мно
го пута за свога живота! Уједини православце, ка толике, 
муслимане и Јевреје, све твоје поштоваоце, као некада 
када се поклањаху твојим моштима у Милешеви! А срп
ском роду подај мира, слоге, знања, љубави, порода и 
среће.”

Много је векова, буна, недаћа и стрепњи прошло од  
Савиног рођења и много ће их још проћи, али његов лик 
и дело остаће први, прави и једини источник српске 
државе и духовности. 

Александра Петровић, I2
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Нови образовни профил

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ
Приликом промоције уписа и пре зентације занимања кровопо кри вач, покушавали смо да будућим 

средњошколцима објаснимо колико је иницијатива и подршка „Потисја” из Кањиже јединствена у доса да
шњем партнерству школа и при вре де. Плакат са поруком „Посао за пра ве мушкарце” садржао је и по ма ло 
невероватна обећања, као што су бесплатне књиге, прибор, облаче ње од главе до пете, стручне екскур зије, 
помоћ при запошљавању и сл.

Да обећања нису била само слово на папиру, као и да се ради о предузећу европског значаја, кња же вачки 
и суботички кровопо кривачи уверили су се на лицу места –  у Кањижи. Прва стручна екскур зија за крово
покриваче организована је 5. и 6. октобра 2007. године. 

Првог дана посете ученици су посетили Гујаш чарду, у којој су ручали и посетили приватни ЗОО врт. Затим 
су обишли зоолошки врт на Палићу, где су се пријатним дружењем одморили од школских обавеза. У наставку 
посете ученици су обишли Суботицу, где су са ученицима – кровопокривачима из суботичке Политехничке 
школе разменили искуства и најавили будућу сарадњу.

Другог дана, ученици одељења кровопокривача са својим професорима  Љубинком Павловићем, Оливером 
Радосављевићем, Миланом Вукићем, као и  директорком школе Љиљаном Жикић, посетили су Кањижу, да 
би обишли  реномирану фабрику за производњу црепа од печене глине, „Потисје”, и на лицу места упознали 
се са процесом  производње овог увек траженог производа. 

 Директним контактом ученици су могли да се упознају са комплетним процесом производње, од ископа 
глине, транспорта и обраде глине, преко процеса формирања црепа и сушења, све до печења црепа, паковања 
и испоруке корисницима. Такође су упознали различите врсте црепова у зависности од начина производње, 
типове у односу на облик и различиту обраду црепова по питању боје и глазуре.

У фабричком ресторану организован је укусан ручак за ученике и професоре, а ученици су добили и своју 
прву радну одећу и обућу. Своје одушевљење фабриком, екскурзијом и занимањем, показали су и у прилогу 
који је књажевачка телевизија снимила у нашој школи.

КРОВОПОКРИВАЧ - ОГЛЕД
Одељење I5 је одељење крово

покривача. На почетку године, у 
одељењу је било седамнаест уче ни
ка, а данас их је петнаест. Уз че тр
наест кровопокривача, који на ма
ђарском језику похађају овај исти 
огледни образовни профил у Су бо
тици, наши ученици су прва ге не
рација која ће у српским школама 
на учити овај у свету веома цењени 
и исплативи занат. 

Једанаест ученика овог одељења 
станује у Дому ученика, од тога је 
њих десет дошло из основних школа 
ван књажевачке општине  (три уче
ни ка из општине Бољевац, два уче
ни ка из Кладова и пет ученика из 
оп штине Зајечар). Тринаесторо у че
ника има потписан уговор о сти пен
дирању, од тога  десет ученика сти
пендира „Миле Јулин”, а три уче  ни
ка стипендирају зајечарске фир ме: 
„Лим Продукт”, „Градекс” ДОО и 

ДОО „Инград”. Уз стипендије ових 
пре ду зећа, ученици су до били и 
ученичке кредите, у висини домског 
смешта ја, које Министарство про
све те даје учени цима који се шко
лују за де фи цитарна занимања, 
односно за ни  ма ња за које привреда 
искаже по  тре бу. 

Одељењски  старешина, про фе
сор историје Оливер Ради са вље вић, 
изу  зетно је задовољан радом и ус пе
хом својих ученика. Посебно исти че 
успех Стефана Стефановића, уче
ника из Зајечара, који се уписао у 
одељење кровопокривача септем
бра месеца, прешавши из Техничке 
шко ле из Зајечара, у којој је био 
упи сан у еле ктромеханичаре термо
расхла дних уре ђаја. За веома кратко 
време успео је да се уклопи у 
одељење и савлада пропуштено 
градиво. На крају првог полу го ди
шта, Стефан има све пе тице и 

најбољи је ученик у свом одељењу. 
За овај смер каже да је добар и да му 
даје могућности да заврши четврти 
степен, а након тога  упише и 
факултет. Задовољан је сарадњом са 
Кањижом, која мо ти више ученике 
за рад и постизање што бољег 
успеха, обезбеђујући им бесплатан 
школски прибор и опре му. 
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Ново време у коме живимо на
метнуло је и нове трендове у обра
зовању. Образовни профили које 
смо некада знали полако нестају, 
ја  вљају се неки нови, а неки стари 
до живљавају одређене трансфор ма
ци је.

Ове школске године у нашој шко
ли формирано је огледно оде ље ње 
КРОВОПОКРИВАЧА, да би се од
го ворило данашњим потребама тр
жи шта рада. На основу истражи вања 
је утврђено да у нашој држави  не
до стају радници овог профила, тако 
да је Техничка школа из Кња жевца 
постала једна од две школе у Србији 
у којој се школују ђаци овог обра
зовног профила. 

Прва помисао на реч кровопо
кри вач код многих људи може иза
звати чуђење или благи осмех, уз 
истовремено мишљење „коме то 
тре ба”. Али треба... Кровови су се 
покривали и пре неколико хиљада 
година, али се покривају и данас. У 
нашој земљи је уобичајено да свако 
све зна и све сам ради. Али није 
тако. Доћи ће време, ако већ и није 
ту, када ће постојати фирме које ће 

Коме тре ба 

КРОВОПОКРИВАЧ?
бити специјализоване за вршење 
одређених послова у грађевинарству, 
као на пример за покривање кровова. 
Таквим фирмама биће потребни 
стручни радници, а њих нема. Из 
тог разлога Техничка школа из Кња
жевца је препознала тренутак да се 
укључи у трку за школовање ових 
кадрова.

Кровопокривач није само радник 
који ради на покривању крова. Он 
може бити и предузетник који кон
тактира са инвеститором, даје по
нуду за покривање крова, срачунава 
предмер потребних радова на обје
кту, организује посао, подиже кре
дит код банке за куповину машина 
и алата за покривање кровова, је
дном речју  мали привредник. Циљ 
наставе образовног профила кро
вопокривач је да све ове ствари 
уче ник научи и касније примени у 
реал ном свету.

Иначе, комплетно школовање 
кро  вопокривача одвија се у сарадњи 
са фирмом „Потисје” из Кањиже 
ко  ја ради у оквиру групе „Тondach”, 
лидера у производњи глинених цре
пова у Средњој и Источној Европи.

Прва генерација кровопокривача у посети „Потисју” из Кањиже
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На иницијативу чланице ТON
DACHа из Хрватске, фабри ке цре  па  
у Ђакову, група професора из 
претходне приче средином ме сеца 
новембра запутила се на запад, у 
Ре публику Хрватску. Ово путовање 
организовало је (и финансирало) 
„По  тисје”, а са нама су путовали 
пред ставници предузећа, господа 
Јо сип Ши нковић, Александар Бе
роња и Ти бор Хорват. 

Посета Хрватској трајала је два 
дана и састојала се из два дела. 
Очекивали смо да се у току боравка 
у Хрватској упознамо са њиховим 
искуствима у образовању кровопо
кривача.На жалост, о образовању је 
било мање речи него што смо оче
кивали, јер су се наши љубазни до
маћини трудили да на на најбољи 
начин представе своју фирму и свој 
град. Посетили смо фабрику за про
изводњу глинених црепова у граду 
Ђакову која ради у оквиру групе 
„Тondach”. Ту смо се упознали са 
начином производње црепова у 
њиховој фабрици, видели неке врсте 
црепова које „Потисје” не произво
ди, а домаћини су се похвалили како 
је њихов цреп квалитетнији од на
шег! 

Други део посете је био намењен 
упознавању Ђакова и посети њихо
ве најзнаменитије грађевине, Штро
с ма је ро ве катедрале. Морам да 
при знам да сам ја посебно био оду
шевљен овом грађевином од црвене 

опеке која има висину торњева од 
читава 84 метра, куполу високу 59 
метара и дужину од 74 метра. Све то 
не би било чудно да градња катедра
ле није започета још давне 1882. 
године и да за њено покривање 
уопште није коришћен цреп! Понос 

На полугодишту се могло уочити, гледајући успех по одељењима, 
колико су ученици који раде по огледним програмима, као нпр. 
кровопокривачи, лакше савладавали наставни програм и остварили 
бољи успех. У њиховом одељењу је 73,33% ученика без недовољних 
оцена, један ученик има једну, а један две недовољне. Примера ради, 
у одеље њу I6 (аутомеханичар/механичар грејне и расхладне технике), 
ситуација је сасвим супротна – 75% ученика је са не довољним успе
хом, а 12 ученика има преко три недовољне оце не.

Разлог за то је свакако огледни наставни план и програм, у коме, 
уз свега 7 општеобразовних предмета, главнину наставе чине стручни 
предмети и практична настава. И кровопокривачи имају један оба
везни изборни предмет. Једна група је изабрала немачки, као други 
страни језик, а друга  географију.

Школско двориште наше 
школе добило је несвакидашњи 
украс – демо кров, поклон „По
тисја” из Кањиже. Кров су, у 
присуству наших ученика и уз 
њихову помоћ, монтирали ра
дници „Потисја”, а замишљен је 
као наставно средство у оквиру 
практичне наставе.

У оквиру својих посета гра
ђевинским школама Србије, го
сподин Александар Бероња, ру
ководилац промотивних ак  т и в 
но сти „Потисја”, одржао је пре
давање ученицима грађевин ске 
струке, са циљем предста вљања 
концерна Tondah и про изводног 
програма „Поти сја”. Ученицима 
су преда ти при годни поклони и 
договорена да ља сарадња.

У посети Хрватској – стручна 
екскурзија за професоре

Ђакова је и њихова ергела, коју је, у 
приватној посети, 1972. године оби
шла и ен глеска краљица Елизабета 
II. 

Оно што је остало упечатљиво 
после ове посете јесте да се у Хр
ватској данас ствари не разликују 
много од истих у Србији. Људи, 
проблеми, куће, хладно и ветровито 
време, као да нисмо ни прешли гра
ни цу. 

У саставу експедиције било је и 
четворо професора из Политехни
чке школе из Суботице и по један 
професор из Краљева и Београда. У 
међусобним разговорима најављене 
су још неке посете, али овога пута 
нашем крају. Могући термини су мај 
или почетак јуна 2008, а тада ћемо 
имати прилику да гостима покаже
мо наше традиционално го сто прим
ство и госте упознамо са при родним 
лепотама књажевачке оп штине.

Милан Вукић, дипл. инж. арх.

g e g e
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Нови образовни профил

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД
Истраживања су показала да се 

на бироима за запошљавање налази 
велики број економских и финан си
јских техничара, да су привреди 
по требни сналажљиви и компе тен
тни ра дници са теоријским али и 
пра ктичним знањима. Такве спо со
бно сти нуди нови огледни образовни 
профил  комерцијалиста. То је 
обра   зовни профил у оквиру кога ће 

се ученици припремити да у свом 
бу дућем раду успешно примењују 
зна    ња која су сте кли у школи. Уче
ни ци треба да ра дом у вир ту елном 
пре дузећу при мене стечена знања, 
јер ће њихови радни задаци у таквом 
је дном окру жењу бити аде кватни 
радним задацима са ко јима ће се 
сусретати на свом будућем послу. 

Задаци и послови  
комерцијалисте 
Задаци и послови које обавља 

комерцијалиста су следећи: наба вља 
робу од произвођача и даље је 
продаје, проналази најбоље изворе 
набавке, прикупља понуде, пореди 
услове и води преговоре са до ба
вљачима, управља залихама тј. кон
тролише улаз робе, складиштење и 
излаз робе, планира испоруке, врши 
калкулацију цена, обрачун трошкова 
и плаћања, обавља маркетиншке 
ак тивности, обавља кореспонден ци
ју са произвођачима и купцима у 
земљи и иностранству на домаћем и 
страном језику, води преговоре о 
набавци и продаји телефоном, по
штанским путем, електронском по
штом или у продајном простору, 
врши израду месечних и годишњих 
извештаја, води евиденцију прихода 
и расхода, утврђује финансијски 
ре зултат, врши анализу тржишта и 
конкуренције. Комерцијалиста мора 
да ради флексибилно,  оријентисано 
ка проблемима, самостално и у тиму. 
Претежно ради у трговини на велико 
различитим врстама робе. Велики 
део времена проводи радећи у кан
целарији, али и путује да би обишао 
комитенте. Његово важно средство 
за рад је рачунар, помоћу кога обавља 
многе задатке  од кореспонденције, 
преговора о продаји, евиденције ба
зе података о комитентима, обраде 
резултата истраживања тржишта, ана
лизе трошкова и добити, па све до 
књи жења пословних промена. По ред 
рачунара користи и фотокопирапарат, 
штампач, телефон, факс апа рат, ске
нер...

Предност овог занимања јесте то 
што ученицима пружа могућност да 
се по завршетку средње школе одмах 
запосле или наставе школовање на 
одговарајућим факултетима.  

Од петнаест школа у Србији у којима је школске 2007/08. године 
уведен нови огледни профил   КО МЕРЦИЈАЛИСТА, само две школе, 
ме ђу којима је и наша, успеле су да упишу предвиђени број од 24 ученика 
у првом кругу уписа. Томе је допринела успешна промоција новог 
огледног профила од стране наше школе, као и мноштво пропагандног 
материјала који је подељен осно в цима.

Комерцијалиста је пети оглед који се, у сарадњи Министарства про
свете и GTZа, уводи у подручје рада Еко номија, право и адми ни страција 
и далеко је перспективнији у односу на традиционалне обра зовне 
профи ле економског и финансијског те хни чара, делом и због тога што 
се у настави даје нагласак на модерне облике наставе  тзв. активну 
на ста ву. Предност овакве наставе лежи у чињеници да ученици више 
уче на самом часу кроз конкретне примере и кроз самостално долажење 
до решења проблема или задатака.

Комерцијалисти уче два страна језика, а бирају и обавезни изборни 
предмет (историју, економску географију или биологију). Од стручних 
предмета у првој години имају: увод у економију, канцеларијско по
словање, рачуноводство и увод у право. Већини уписаних ученика ово 
занимање било је прво на листи жеља. На крају првог полугодишта у 
одељењу нема јединица и са средњом оценом од 4,2 су најбољи у школи. 
Овакав успех по ка зује да су ученици добро прихватили нови начин рада, 
а њихово залагање на часовима јесте одраз успешности оваквог приступа 
настави и образо вању.
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Када се свет ученика промени, 
када се промене очекивања од уче
ња, када се промене захтеви за ка
дро вима које школи поставља дру
штво, и настава се мора про ме нити. 
Традиционална настава, која је има
ла наставника у центру, губи на 
зна чају. Зато су јој потребне из мене 
кроз нове облике учења, и по требно 
је усавршавање наставника и то 
упо знавањем нових садржаја и но
вих наставних метода.

Као професор економских пре
дмета у нашој школи, током се птем
бра месеца 2007. године при су ство
вала сам семинару активно оријен
тисанe наставе који је одржан у 
Пра внобиротехничкој школи у Бе
о граду.

Семинар се састојао од четири 
дела: учење нових метода, предме
тна дидактика, оцењивање ученика 
и планирање, посматрање, анализа 
и  оцењивање наставе оријентисане 
на деловање у економским стручним 
школама.

У оквиру првог и другог дела 
семинара, предавачи су нам на кон
кретним примерима показали пе
тна естак метода активне наставе 
(метод грудве, метод вртешке, метод 
станица, метод немог разговора, 
ме   тод игре улога, метод плаката, 
ме тод графита, метод паукове мре
же, метод акваријума...). Под акти
вном наставом подразумева се нови 

облик учења и подучавања у којем 
ће ученици бити активнији, креа
тивнији и кооператив нији. Активно 
оријентисана настава подстиче ра
змишљање, решавање проблема, са   
мо сталност ученика, практичан рад. 
Ученици треба да науче како да уче 
нове стручне садржаје без пре ве
ликог ослањања на наставнике. На
ста вник, с друге стране, треба да 
пру  жа помоћ и доприноси својим 
стру чним вештинама једино ако 
ученици не могу да изађу на крај с 
проблемом.

Трећи део семинара био је по
свећен састављању и бодовању те
стова за ученике, и критеријумима 
за праћење и оцењивање рада групе 
и појединца у оквиру групе. 

У оквиру четвртог дела семинара 
са колегиницом из Шапца одржала 
сам час у једном од одељења Правно 
 биротехничке школе у Београду, из 
предмета Канцеларијско посло ва
ње, са темом: „Услови рада у са
временој канцеларији”. Кроз овај 
час, нас две смо покушале да на што 
бољи начин обрадимо конкретну 
наставну једи ницу користећи не
колико метода активне наставе. На 
самом часу ко ристиле смо ра
зноврсне мате ри јале, постере, гра
фиконе, као и при   мере из стварног 
живота блиске уче ни цима, тежећи 
да их што више укљу чимо, било у 
разговор, било у а кти  ван рад у групи. 
Напомињем да сам изузетно за до

вољна нашом ор га   ни зацијом ча са, а 
још више са   радњом ученика и 
њиховим зала  гањем.

Након оваквог искуства, за кљу
чујем да активни тип наставе ите
како има места и значаја у савреме
ној настави, и зато методе активне 
на ставе редовно примењујем у раду 
са ученицима.

Пошто сам сматрала да и остале 
професоре наше школе треба упо
знати са основним аспектима акти
вне наставе, организовала сам у 
школи неколико предавања на по
менуту тему. Теоријски део целе 
приче представљен је осталим ко
легама и колегиницама кроз мно
штво примера и конкретних за да
така. На сваком од наших оку пљања 
за једно смо, под мојим во ђ ством, 
обра  ђивали одређене за да тке али 
по моћу различитих ме  то  да активне 
наставе, приликом чега је рад у 
групи био окосница целоку пних 
ак ти  вности. Занимљиво је да је го
тово свако од наставника који су 
по хађали ове часове пронашао пар 
својих омиљених метода, али и кон
кретан начин примене било при 
пре  давању новог градива било при 
обнављању већ предаваног. Већи 
део колега делио је мишљење да 
будућност савремене наставе делом 
лежи у примени оваквих видова 
на ставе.

Вукић Јелена, одељенски 
старешина комерцијалиста

АКТИВНО ОРИЈЕНТИСАНА  НАСТАВА



9

Безброј пута се у животу нађемо 
у ситуацији када је неопходно  би
рати, када, понекад, од нашег избора 
мо жда зависи наша каријера, а мо
жда и читав живот. У таквим тре
нуцима је битно да знамо шта же
лимо и да настојимо да се за ту жељу 
и избо римо.

Крајем прошле школске године, 
при избору средње школе, нашла 
сам се, као и сви моји вршњаци, у 
једној таквој ситуацији, када је  
требало да донесем праву одлуку.

Пребринула сам пријемни испит, 
на коме сам, од могућих 40, освојила 
35 поена,  и са још 60 поена које сам 
имала на основу успеха у основној 
школи, могла сам да упишем, та ко
рећи, било коју средњу школу. А 
то лико различитих школа, толико 
ра зличитих смерова, занимања, гра
до ва... После дужег размишљања 
до   не ла сам одлуку да средњу школу 
упи шем у свом родном граду, у 
Кња жевцу, јер мислим да нисам 
довољно зрела да се одвојим од 
својих родитеља и одем у неки 
непознат град, у коме не знам никога, 
мада сам иу неким тренуцима то и 
желела.

После ове одлуке, ситуација је 
би ла мало лакша, али, опет сам 
и мала неке недоумице. Моја жеља је 
би ла да постанем економски те
хничар, али сам чула да је тај смер 

укинут, и да је уместо њега уведено 
ново занимање – комерцијалиста. 
Ис кре но речено, у почетку нисам ни 
знала шта је комерцијалиста, али 
сам се, заједно са родитељима, ра
спитала о  том занимању, и заиста га 
је доста људи описало као веома 
добро. По сле и не тако дугог ра
змишљања, мо ја коначна одлука је 
била  ко мер цијалиста.

Најбоље у свему томе је што сам 
сада потпуно задовољна својим из
бором. Као прво, допада ми се сам 
изглед школе и атмосфера која у њој 
влада. Затим су ту и предмети, за 
које не могу да кажем да су лаки, али 
су веома занимљиви. На крају, ту су 
професори, за које заиста имам само 
речи хвале. То су особе које су на 
првом месту ту да нас нечему науче, 
али не само то  већина професора 
се према нама поставила као при
јатељ коме можемо да сe oбратимо 
за савет или помоћ, ако нам је по
требна.

На основу свих ових запажања, 
не могу да кажем ништа друго, осим 
да сам веома срећна што су се моја 
очекивања везана за школу оства
рила. Препоручила бих свим млађим 
генерацијама: „Уколико желите да 
изаберете најбоље, изаберите ко
мер цијалисту!”.

Марија Миленовић, I2

Уколико желите да изаберете 
најбоље, изаберите ко мер цијалисту

Пословни биро наших комерцијалиста

Почетком септембра 2007. го   дине 
у Београду је, у орга ни зацији ГТЗта, 
одржан семи  нар на тему ''Предме т на 
дида кти  ка предмета Увода у еконо
мију''. Семинар је почео разговором 
о реформи средњег стручног обра
зовања у Србији и поређењу кла
сичне и активно орјентисане наставе 
у сре дњим економским школама. 
За кључак је тај да и једна и друга 
на става могу наћи своје место у 
обра зовном про це су.

Активна настава развија код уче
ника стручну, социјалну, ме то д ску, 
личну и радну ком пе тенцију. Под сти
че сазнајне спо со бности, ре шавање 
про блема, самосталност уче  ника у 
про на лажењу решења и сти  ца њу зна
ња, са пуно практичног ра  да.

Код активне наставе у плану за 
час, акценат је на томе шта раде уче
ници, осмишљавају се на ставне си
ту ације које треба да изазову ра зли
чите активности, а које се односе на 
садржај предмета и активности уче
ника у таквим ситуацијама, инте рак
ција међу ученицима, као и између 
на ста вника и ученика. Ак ценат је на 
ме тодама наставе орије н тисане на 
де ловање ученика.

Активно оријентисана настава 
за хтева детаљно планирање акти в
ности ученика и ситуација за учење 
и увек следи одређену те му која се 
за једнички обрађује да би се ос тва
рили циљеви на ставе. Aктивној на
ста ви не од го вара тра диционална 
ди с ци пли на на ча су, већ флексибил
на ра дна дис циплина са разменом 
ми ш ље ња, ставова, искустава, про
ти ву ре чности, из чега произилазе 
же   љена деловања и резултати. Пр ви 
услов добре дисциплине је до бра 
настава и рад, јер запослени уче ник 
је уједно и дисци пли нован.

Треба поменути тестове и оце њи
вање којима треба обухватити ра
злике које постоје међу уче ницима у 
погледу њихових мо гућности, инте
ре совања, зала гања, активности, за
и н тере сова ност и мотивисаност за 
рад. То све омогућава да се стекне 
пра ва слика о раду ученика и то не 
само у погледу квантитета знања, 
већ и у погледу његовог квалитета и 
могућности да се нешто научи и 
примени у пракси.

Мирослав Станчић, dipl.ecc.



10

Од ове школске  године, у клупа
ма Техничке школе је прва генераци
ја техничара моделара коже, новог 
образовног профила који се, сем у 
Књажевцу, школује још само у Те
хничкој школи за дизајн коже у 
Бео граду и Кожарско текстилној 
шко  ли у Новом Пазару. Ово је први 
пут, од како је у нашу школу уведено 
по дручје рада Текстилство и ко жар
ство (шк. 1971/72. године), да су 
свр шени основци могли да упишу 
обр а зовни профил четвртог сте пе
на.

Сам назив овог новог профила 
можда оставља неке недоумице код 
ученика и родитеља. Како се може 
моделирати кожа?  Можда би мало 
прецизнији назив  техничар моде
лар производа од коже, боље обја
снио суштину овог занимања, а то 
је, да ће након четворогодишњег 
шко ло ва ња, наши ученици стећи 
зна ња и вештине дизајнирања, мо
де ловања и израде многобројних 
производа од коже, као што су кожна 
одећа, обућа и галантерија.

Оно што је посебно занимљиво, 
јесте да ученици, после завршеног 
првог разреда, од друге године би
рају ужа усмерења. У зависности од 
својих склоности, моћи ће да изаберу  
једно од три  усмерења и на крају 
заврше  школовање као техни чари 
моделари обуће, техничари модела
ри конфекције или техничари моде
лари галантерије. 

На крају четворогодишњег шко
ловања, ученици ће бити оспо со
бљени да направе основну кон
струкцију модела (обуће, кон фе кци
је), моделују га и сами израде мо де
ле које су дизајнирали. 

Диплома техничара моделара 
ко  же омогућава успешан рад у ко
жар ској или текстилној инду стри ји, 
а за оне који желе да наставе шко
ловање, могућ је упис и на број не 

факултете или високе школе. Нај
природнији наставак школовања 
јесте на факултетима који имају 
смерове: индустријски дизајн, гра
фи чки дизајн, дизајн производа од 
коже, технологија прераде и обраде 
коже, графичка технологија, заштита 
животне средине, менаџмент...

Нови образовни профил

ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР КОЖЕ
Осим  уобичајених општеобра

зовних предмета, техничари модела
ри имају и своје општестручне и 
ужестручне предмете, који су права 
прилика да ученици покажу сву 
своју маштовитост и креативност.

Неки од њих су:
• Цртање и сликање, I и II разред  

(величина и облик, текстура, боја, 
компоновање, светлост, тон сенка, 
портрет, композиција, фигу ра...)

• Дизајн коже, III разред  (на
станак и развој примењене уме
тности, теорија дизајна, самостално 
креативно изражавање...)

• Естетско обликовање, IV ра
зред (компоненте естетског обли ко
вања, изражајна средства, инду
стријска естетика, „стајлинг”, ис
тра  живање, иновације, асортиман 
про из вода, утицај естетског обли ко
ва ња на обим производње, цену и 
при ход...)

• Примена рачунара, III и IV 
разред ( обрада цртежа на рачунару, 
коришћење програма Corel DRAW, 
конструисање модела, израда крој
них делова у одређеној величини, 
израда техничке документације, 
систем за компјутерско кројење...)

• Моделовање конфе кци је II, III и 
IV разред (узимање мера, скицирање 
модела, конструисање основног 
кроја, моделовање (сукње, прслуци, 
панталоне, јакне, мантили, бунде), 
стандарди одеће, серијска произ
водња...)

• Моделовање обуће, II, III и  IV 
разред (скица и опис модела, 
конструисање модела, стандарди, 
израда модела женских, мушких и 
дечијих сандала, чизама, плитке и 
дубоке обуће)

• Технологија  израде ко жне кон
фе кције/обуће, II, III и IV разред

• Практична настава I, II, III и 
IV разред

Милијић Милена, инжењер те
хнологије за обраду и прераду коже 
и крзна и наставник стручних пре
дмета кожарске струке, ан ке тирала 
је своје ученике питањима која су се 
односила на разлоге уписа у ко жар
ску струку и њихово за до во љство 
тим избором. 
Као најчешћи разлози уписа на ве
дени су:
 Интересовање за начин израде 
обу ће;
 Породична традиција; 
 Приватна породична обућарска 
радња;
 Могућност наставка школо ва ња.
 Ученицима се највише свиђају:
 Интересантни стручни предме ти;
 Могућност да сами измишљају 
моделе;
 Одлазак у фабрику и помагање 
радницима у појединим фазама 
израде обуће;
 Практична настава, као мо гућност 
да се кроји, сецка, саставља и шије 
оно што се замисли.
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Још као мала волела сам да носим мамину обућу и одећу, а себе сам увек замишљала као модног кре атора. 
Када је требало да се одлу чим око избора будућег занимања, учинило ми са да је техничар мо де лар коже 
прилика да свој сан и ос тва рим.

Можда неком поглед на парче коже не изазива никакве асоцијације, нити буди жељу да од њега створи 
неки леп, употребљив производ. Код мене је то другачије. Кад год ви дим комад црне коже, одмах зами слим 
слику елегантне црне чизме са високом потпетицом. Браон кожа ме одмах посети на каубојску чизму. 
Црвена, на свечану ципелу. Сандале бих дизајнирала врло маштовито, са пуно каишева, направљене од 
ра зно бојних материјала, богато укра шене детаљима.

Мале, дечије ципелице, увек ми измаме благи осмех. Плитке или ду боке, патике или чизмице, сан далице 
или папучице, јарких или пастелних боја, увек су најлепше у излогу.

За старије људе правила бих у добну, мекану обућу, у којој би се осе ћали пријатно и подмлађено.
Због свих ових разлога, нашла сам се у одељењу техничара мо де лара коже, на путу да своју машту 

пре творим у стварност.
Наташа Милановић, I4

Техничар мо де лар коже  прилика да ос тва рим свој сан

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА
за школску 2008/09. годину

Имајући у виду да су прошле године у школу уведена три нова 
образовна профила (од којих су два огледна и морају се уписивати 
нај мање три године), Наставничко веће наше школе предложило је, а 
Школски одбор усвојио 28. децембра 2007. године, да у школској 
2008/09. години Техничка школа опет упише 168 ученика, распоређених 
у шест одељења са седам образовних профила. То су:

 У подручју рада ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
1. Грађевински техничар за нискоградњу (IV степен)  30 ученика,
2. Кровопокривач  оглед (III степен) – 24 ученика,

 У подручју рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
3. Машински техничар за компјутерско конструисање (IVстепен)
     30 ученика,
4. Аутомеханичар (III степен)  15 ученика,
5. Механичар грејне и расхладне технике (III степен) – 15 уче ника,

 У подручју рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА
6. Комерцијалиста – оглед (IV степен) – 24 ученика,

 У подручју рада ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
7. Техничар моделар коже (IV степен) – 30 ученика.

 Приликом општинског усаглашавања, 23. јануара 2008. године, 
на предложени план није било примедби од стране представника 
Школске управе, локалне самоуправе и НСЗ, а коначну одлуку  и текст 
Конкурса за упис у средње школе у школској 2008/09. године донеће 
Министарство просвете, након одржаних регионалних састанака у 
свим Школским управама. 
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Одувек су народи имали потребу 
за путовањима. Путовати путевима 
је удобно, лако и лепо. А путовати 
без путева је изазов, храброст, аван
тура, одрицање, па и жртвовање.

И ово друго постаде мој изазов 
из времена ђачког, када се ис пре
плетоше две приче. Једна је о неи
мару из „Моста на Жепи”, а друга о 
неимару из Књажевца, који је у мом 
селу камен клесао, мерио, брусио, 
рачунао и слагао. За њима остадоше 
грађевине, а они...

Не знам да ли се ученик Гра
ђевинске школе из Књажевца врати 

MOЈ СУСРЕТ СА 
НОВОМ СРЕДИНОМ

До петнаесте године живео сам у 
Злоту. То је сеоска средина, сасвим дру
гачија од ове у којој сада живим. Са 
сво јих петнаест година, са пола ском у 
први разред средње школе, дошао сам у 
сасвим нову средину, град Књажевац.

Није ми било тешко да се снађем у 
овом граду. Књажевац ми се одмах до
пао, јер је неописиво мирно и лепо ме
сто са добрим људима. Шко  ла коју по
хађам је веома добра. Пре за до вољан 
сам  смером који сам иза брао, грађе ви
нарством, што се и ви  ди по мојим ре
зултатима. У новој сре дини има много 
нових и за ни мљивих ствари, али, ако се 
време добро распореди, све може да се 
по стигне. У мом одељењу нема пу но 
уче ника, добри су другови, мада се 
понеки још увек детињасто по нашају. 
Смештен сам у Дому уче ника, у коме 
ми је добро, и у коме се надам да ћу 
остати до краја свог школовања. Стекао 
сам нове при јатеље, а неке још увек 
упознајем.

У новој средини научио сам и неке 
нове, занимљиве ствари  би лијар, стони 
тенис... Ту је и кошарка, којом се бавим 
и играм је веома добро. Волео бих да је 
тренирам и заиграм за неки тим. Још 
један спорт, који као кошарка прати цео 
мој живот, јесте рибарење.Оно ми пру
жа спокој и сређује моје ми сли. Волим 
да пецам у Књажевцу, ужи вам у томе, 
мада засад немам ба ш успеха.

Страствени сам читалац, и зато сам 
члан градске библиотеке, од како сам у 
Књажевцу, а највише волим да читам 
научнофантастичну литера ту ру. Вол им 
и да пишем, за сада пе сме за децу и 
заљубљене, а можда ћу некада да 
напишем и своју живо тну причу. 

Иако је прошло мало времена од мог 
доласка у Књажевац, мислим да сам се 
доста променио. Надам се да ће ми и 
моје даље школовање донети пуно 
нових и лепих искустава, која ће ми 
помоћи да постанем боља особа и добар 
стручњак.

Дино Дједовић, I1 
грађ. техничар за високоградњу

ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА
кући путем или оде да путеве гради. 
Али многе је пут довео у њу.

Овде се црта, рачуна и мери, али и 
зида, лепи, кроји, украја и покрива. 
Овде су песак и камен са Баранице и 
њеног Тимока, глина Грнчара, алат, 
бесплатне књиге и потребна опре ма.

Из ових клупа многи неимари су 
кренули на путеве без пута и Тре
сибабу путем даривали, школама и 
мостовима, вишеспратницама и фа
бричким халама Србију китили. 

Дођите и ви!
Сузана Тимилијић,  

професор српског језика

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР  
ЗА НИСКОГРАДЊУ

 Учествује у свим пословима грађења: од планирања и припреме, 
преко пројектовања да извођења грађевинских радова. 

Грађевински техничар за нискоградњу бави се објектима ниско
градње, а то су: мостови, железнице, тунели, путеви, улице, надво
жња ци, велике хале и дворане, челични и бетонски торњеви, куле и 
жичаре.

Обавља три групе послова: 
• израду нацрта и пројекта (разрађује идејни пројекат, израђује 

ма кете), 
• послове  припреме  (израђује  техничку документацију, врши  

калкулацију, израђује предмер) и
• извођачке радове (организује поједине фазе радова, води гра

дилишну документацију, евиденцију о материјалима, грађевинској 
механизацији и радовима).

У оквиру предмета Примена рачунара у грађевинарству (II и III 
разред), применом савремених компјутерских програма (Auto CAD, 
ArhiCAD, NormaAG.) грађевински техничари за високоградњу уче 
да разрађују пројекте и врше прорачуне уз помоћ рачунара. 

Знања стечена у оквиру овог профила омогућавају отварање 
приватног бироа за пројектовање, фирме за грађење објеката или рад 
у њима. Наставак школовања је могућ на студијама грађевине или 
архитектуре, али и на готово свим факултетима и високим шко
лама.
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Када се данас у Србији спомене Кина или Кинези, готово свако прво помисли на кинеске радње којих има у 
сваком граду, препуне шаролике, јефтине робе сумњивог квалитета, а тек онда на Кину као једну од колевки 
цивилизације, земљу у којој се налази једино дело људских руку које се види са Месеца – Велики кинески зид, 
једно од нових седам светских чуда. 

Стара кинеска пословица каже: „Ако желиш да будеш богат, прво мораш да изградиш пут”. По неким најавама, 
само на изградњу путева, мостова и железница, у Кини ће до 2010. године бити утрошено 205 милијарди долара. 
Неки од грађевинских пројеката који су већ реализовани, заиста спадају у сам врх градитељских чуда и свакако 
заслужују префикс НАЈ у својој категорији.

МОСТ ХАНГЏОУ
Хангџоу мост је најдужи прекоморски мост на свету (36 километара), који преко морског залива повезује 

индустријски центар Шангај и град Нингбо. 
Изградња моста почела је 8. јуна 2003. и коштала 
је 1,5 милијарди долара. Мост ће бити у пуној 
употреби од ове године. Хангџоу мост има укупно 
12 саобраћајних трака, по шест у сваком правцу. 
Њиме је пут између два града скраћен са четири 
на два сата. 

Кинези су одавно схватили да је време новац.
МОСТ СУТОНГ
Свега 300 километара даље уздиже се још 

један гигант. То је мост Сутонг, на реци Јангце, 
чији се завршетак очекује наредне године. У 
пи тању је најдужи висећи мост на свету, укупне 
дужине 8.206 метара, чији је лук између два стуба 
који су кабловима повезани са основом чак 1.088 
метара. Један од стубова ће бити висок 306 метара 
(највиши на свету). Мост се налази на 62 метра 
изнад нивоа реке. Његова изградња ће коштати 
845 милиона долара, а требало би да буде завршен 
2009. године. Тренутно у Кини има више од сто 
висећих мостова чији је лук већи од 200 метара, 
а који су изграђени у последњих 15 година. Још 
једно добро размишљање добра путна мрежа је кључ развоја инфраструктуре.

БРАНА ТРИ КЛИСУРЕ
Кинези су направили и највећу хидроелектрану у свету, на реци Јангце, 

која ће у потпуној оперативној употреби бити 2009. године. Изградња је 
почела још 1993. године и коштаће 22 милијарде долара. Када буде 
завршена, брана ће довести до стварања језера дужине 600 километара. 
Занимљиво је да је из околине исељено 1,23 милиона људи да би се брана 
изградила, а у њеној изградњи је учествовало 30.000 радника.

ПРУГА НА КРОВУ СВЕТА
У јулу прошле године отворена је панхималајска пруга која повезује 

Пекинг и Ласу. Укупна дужина пруге је 1.142 километра, коштала је три 
милијарде долара, а највиша тачка је 5.072 метра изнад нивоа мора, што 
је чини највишом пругом на свету. Возови који ће саобраћати овом пругом 
наликоваће на путничке авионе, биће херметички затворени и због ниског 

ваздушног притиска опремљени додатним 
кисеоником. То и није чудо, пошто авиони сао
браћају и на мањој висини од ових хималајских 
возова. На деоници на којој се налазе укупно 44 
станице, Тангула је највиша станица на свету  (5.068 метара). До сада је највиша била 
железница у Перуу која се пела до 4.800 метара надморске висине

Ако желиш да будеш богат, прво мораш да изградиш пут...
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МАШИНСКА СТРУКА

Механичар грејне и расладне 
технике је смер који у данашњим 
условима добија све више на знача
ју. Познато је да су климатске про
мене драстичне у односу на свега 
стоти нак година раније у чему ве
лику заслу  гу има човек (небригом 
према приро ди, сагоревањем фос и
лних горива – ефекат стаклене баште 
и сл.). Овај смер има за циљ да у 
да  нашњим условима сваком дру
штву обезбеди поуздано грејање, 
климатизацију, ефи касно проветра
вање и расхладну технику.

Шта изучава:
Током трогодишњег школовања, 

поред општеобразовних предмета, 
велику пажњу потребно је посветити 
предметима као што су: техничко 
цртање, механика, машински еле
мен ти, термодинамика и хидраулика 
и постројења за климатизацију. 
Пра  ктична настава заступљена је 
током целог школовања са веома 
ве ликим фондом часова.

О образовном профилу:
Механичар грејне и расхладне 

технике добија сва теоријска и пра
ктична знања која су неопходна за:

 Постављање, монтажу, оп слу
живање, дистрибуцију и одржавање 
постројења за производњу топле и 
вреле воде, али и топле санитарне 
воде;

 Уградња, опслуживање и одр

Обавља текуће одржавање и по
правку моторних возила. Провером 
и прегледом целог возила или ње
гових уређаја и механизама утврђује 
узрок квара. Оправку најчешће оба
вља заменом неисправних де лова 
мо тора, кочионог, управљачког и 
осталих механичких система мо
торних возила. Проверава функцио
нисање поправљеног дела и возила 
у целини.

Може да ради у аутосервисима 
и радионицама које имају возни 
парк, тада поправља различите вр
сте возила, а у фабрикама за прои
зводњу аутомобила ради специјали
зовани посао за одређени тип ау то
мо била. Ради у затвореном про сто
ру.

Након завршетка овог образов
ног профила ученици су оспо со
бљени за рад и за наставак школова
ња на бројним вишим школама и 
факул тетима.

Образовањем у овом занимању 
ученици се оспособљавају за само

жавање свих врста котлова на чвр
ста, течна и гасовита горива;

 Постављање, монтажу, опслу
живање и одржавање постројења за 
локално и централно ваздушно гре
јање и вентилацију, као и постројења 
локалне и централне климатиза ци
је;

 Постављање, монтажу, опслу
жи вање и одржавање расхладних 
постројења и расхладних комора и 
њихових инсталација;

 Могућност вођења самостал ног 
предузећа;

 Могућност стручног усаврша
вања.

Ово је занимање за 21. век,  ши
роке области рада и велике мо гу

стално обављање послова и задатака 
аутомеханичарске струке.

Основни задаци школовања ау
то ме ханичара су:

 Одржавање возила;
 Демонтажа, монтажа и испи ти

вање делова, склопова и састава 
во зила;

 Покретање и испитивање рада 
делова склопова и система;

 Испитивање облика, положаја, 
притиска, температуре, потрошње, 
електричних уређаја;

 Утврђивање и отклањање ква
рова и оштећења на моторима и 

АУТОМЕХАНИЧАР...

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

ћности запослења, во  ђења само
сталног пре дузећа и стручног уса
вршавања.
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во зилима;
 Познавање топлотних и хидра

уличних закона и процеса.
О занимању аутомеханичара  Јо

вица Тодоровић, бивши ученик Те
хничке школе (аутомеханичар и ма  
шинбравар), а сада  власник сер ви са 
и трговине „Зебра”, каже:

Ивану Василев (де војачко Јова
новић), апсолвента Mа  шинског фа
кул тета у Нишу, питали смо:

• Због чега сте уписали ово за ни
мање?

 У том периоду било ми је битно 
да завршим неку стручну школу, 
након које нисам у обавези да упи
шем факултет, јер имам звање и 
основно образовање из те струке, и 
са којим могу радити, мада сам и 
тада знала да ћу ићи даље. Али за 
случај да не успем, то ми је много 
значило, за разлику од гимназије. 
Не кажем да је гимназија лоша, али 
она пружа широко образовање, без 
стручног звања. Хоћу рећи, после 
гимназије МОРАШ даље, а после 
стручне школе МОЖЕШ, АЛИ НЕ 

МОРАШ.
• Какви су Вам били утисци 

током школовања?
 Веома позитивни! Када се са

беру сви успони и падови којих је у 
мом животу било доста, морам рећи 
да је упорност најбитнија, а пре 
свега жеља која те води до зацртаног 
циља. 

• Какви су утисци сада о Вашем 
школовању?

 Можда ја баш и нисам ком пе те
нтна да говорим о томе, јер још увек 
нисам завршила факултет. Огро мна 
је разлика између теорије и праксе. 
Мораш се придржавати теорије, а у 
пракси постоје одступања која мо
раш објаснити. Али чињеница је да 
су ми знања из средње школе била 

од велике помоћи за касније шко
ловање. Многа већ стечена знања су 
само надограђена.

• Какви су Ваши утисци о Техни
чкој школи?

 О самој Техничкој школи утисци 
су ми, такође, јако добри. Ако се ја 
добро сећам, професори који су ми 
предавали добро су „одрадили” свој 
посао, јер иначе не бих сада била ту 
где јесам, као ни многи други, који 
су већ дипломирали. Споменућу 
са мо неке дипломиране инжењере 
машинства, које ја познајем: Мијај
ловић Мирослав је сада у Немачкој 
на специјализацији у области ма
шин ства, Манојловић Александар 
ради као наставник у  ОШ „Дими
три је ТодоровићКаплар“, Мило
сав љевић Томица је професор у 
вашој школи,...

• Ко може бити машински те х
ничар за компјутерско конструи са
ње?

 Свако ко пожели, свако ко има 
и мало смисла за технику и простор
но приказивање предмета, али то 
није пресудно. 

• Како један ученик осмог ра
зре да препозна себе као будућег 
ма шин  ског техничара за компју
тер ско конструисање?

 Само ако воли да проводи време 
уз игрице и то оне стратегијске које 
се играју месецима и развијају ма
шту, може да се избори са тим и сам 
схвати да ли жели тиме да се ба ви, 
јер је машинство компликована и 
захтевна игра која тражи целог те
бе!

Никола Ивановић, III3

МАШИНСТВО ЈЕ ЗАХТЕВНА ИГРА

„Аутомеханичар је профил који 
је и даље интересантан за децу и 
родитеље. Сви се, макар у дворишту, 
тиме баве. Свако има неки мини ма
лни алат и нешто поправља. Сер   ви
сима је потребна радна снага, а има 
места и за још сервиса. Због тога 

бих волео да се овај смер задржи и 
наредне године. На основу личног 
искуства предложио бих да се 2/3 
наставе сведе на практичну наставу, 
јер је то за ову струку најважније. 
Оно што сада имају није довољно. 
Недостатак практичног знања је 
проблем при запошљавању, јер сви 
траже иску сног мајстора. Део ком
пјутерске ди јагностике који учени
ци изучавају је мали, али  и не треба 
толико ићи на то. Углавном се про
блем дијагностицира и ту је крај. 
Онда долази механика, тј. ауто ме
ханичар поправља квар на ауто
мобилу. Свако од нас воли да поред 
себе има по једну „десну руку” у 
сервису. Процените колико сервиса 
има, па видите колика је потреба за 
таквим кадром. А само опремање је 
веома скупо. У сваком случају, ау
томеханичар је и даље потребан као 
такав, а један број мо же да се спе
цијализује за ди ја гно стику.”
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• Бави се машинским конструиса њем користећи рачунарске програ
ме,

• Израђује техничке цртеже и кон струише машинске елементе, мо
делира их и спаја у сложеније си стеме. Изводи мање сложене про рачуне 
и израђује техничку доку ментацију,

• Ради у савременим констру кци оним бироима, где се примењује 
са времена рачунарска техника.

Опис његовог посла најкраће би изгледао овако:
• Израда документације на пер соналном рачунару, моделирање 

машинских склопова и кон стру кција, израда мрежних, површин ских и 
запреминских модела тела у равни и простору, моделирање ала та, 

• Примена програмских пакета AutoCAD, ProDESKTOP, SolidEdge, 
Catia, SolidWorks, ... 

• Програмирање у програмским језицима Pascal, C, C++, ....
На часовима вежби и блок на ставе код овог образовног профила 

врши се подела одељења на групе. Настава предмета: рачунари и про
грамирање, компјутерска графика, моделирање машинских елемената 
и конструкција и дугих стручних предмета у којима се користе ра чунари, 
одвијају се у добро оп р е мљеним рачунарским кабинетима.

Након завршетка осмог разреда 
била сам у дилеми шта уписати, које 
занимање ће бити мој прави избор, оно 
које ће ми пружити задовољство у 
сваком погледу. Било је много путева, 
а ја сам морала да изаберем само један. 
Мада несигурна, тачно сам знала да 
желим да упишем стручну школу, јер 
су могућности после њеног завршавања 
много бројне, почевши од проналаже
ња посла, па до избора факултета. На 
крају сам изабрала да се упишем у 
машинске техничаре за компјутер ско 
конструисање, због којих сам дошла у 
Књажевац и Техничку школу. 

У почетку се нисам баш пронашла 
у овом смеру. Све ми је било ново и 
потпуно другачије. Ипак, заволела сам 
машинство, јер из године у годину оно 

бива све занимљивије и занимљивије. 
Интересовања су ме повукла на су
протну страну, баш као и жеђ за знањем 
и упознавањем. Почела сам да пишем 
песме. Била сам два пута примљена у 
Песничку школу „Десанка Макси
мовић“, при суствовала преда вањима 
и упознала песнике из целе Србије, као 
и нај познатије писце. Ово није битно 
ути цало на моје школске обавезе. 
Битно је бавити се нечим што се воли, 
али је битно и бавити се нечим од чега 
се може живети. Сматрам да ми је у 
средњој школи била пружена ква
литетна настава, како теоријска, тако и 
практична.  

Знала сам да после завршене Те
хничке школе, са дипломом ма шинског 
техничара за компјутерско кон стру
иса ње, могу  уписати готово сваки 
факултет. За сада, намеравам да сту ди
рам психологију,  али ми је драго што 
сам научила нешто и о машин ству.

Да то није необично, уверила сам 
се у току анкетирања некадашњих 
ученика машинске струке у Техни чкој 
школи, коју сам са другом из одељења, 
Аександром Митићем, ра дила за овај 
број школског листа.

Разговарали смо са наставници ма 

који предају у ОШ“Вук Караџић“, 
Димитријевић Миланом и Сашом 
Станисављевићем. Они су после за 
вршене Техничке школе, са ди пло мом 
машинских техничара, за вршили фа
култете који нису у вези са машин
ством, а ни са техником уопште. На
ставник Милан Дими тријевић преда је 
историју, а Саша Станисављевић фи
зичко ва спитање. Разговарали смо и са 
про фесором Томицом Милоса вље ви
ћем, који предаје у нашој школи више 
стру чних предмета, али и информа
тику у ОШ „Димитрије Тодоровић 
Ка плар“. 

Разлози њиховог уписа у Техни чку 
школу су различити, почевши од 
породичне традиције, преко љу бави 
према цртању, па до могућности даљег 
рада без факултета. Међутим, сви су се 
сложили да је време проведено у 
Техничкој школи најлепши период у 
њиховом животу и да би се опет радо 
вратили у школске клупе. Бивши 
ученици наше школе са којима смо 
водили разговор препоручују овај смер 
свима који су заинтересовани за при
мену рачунара у области ма шин ства. 
Међутим, препоручују овај смер и 
онима који још увек нису одлучили 
чиме ће се бавити, јер овде ће стећи 
диплому, уз још чети ри године да 
пронађу себе. Про фе сори им могу 
пуно у томе помоћи.

Са појединим бившим ученици ма 
наше школе нисмо успели да се 
сретнемо пре штампања овог броја 
„Идеје“. Навешћемо само неке од њих: 
Драган Павловић, професор фи зичке 
кулуре, Милошевић Ми лош, студент 
Учитељског факултета, Ранђеловић 
Никола и Цветковић Душан, студенти 
Електронског фа култета, Савић Иван 
и Ћирковић Ми лош, студенти Те хни
чког факул тета у Бору, смер инду стриј
ска информатика...

Марија Стаменковић, IV3 
машински техничар за компјутерско 

конструисање

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
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Могу ли се ускладити жеље уче
ника, родитеља, наставника и при
вре дника? Како планирати упис да 
би што више свршених средњо шко

лаца имало диплому са којом може 
лакше да се запосли или упише фа
култет? Завода за унапређивање 
обра зовања и васпитања покренуо 
је истраживање на ову тему, а од
говоре на ова питања покушали су 
да дају директори средњих стручних 
школа, као и представници Нацио
налне службе за запошљавање, ло
калних самоуправа и Удружења пре
дузетника општина Тимочког ре ги
она.

Општи циљ овог истраживања 
заправо је утврђивање мреже стру
чних школа која обезбеђује широку 
доступност средњег образовања сви 
ма, у зависности од њиховог ин те
ресовања, привредног окружења и 
потреба локалне средине. Специ фи
чни циљеви истраживања јесу ја
чање капацитета за самостално 
пројектовање будућих потреба за 
кадровима у складу са развојем 
привреде, јачање партнерског дело
вања институција рада и образовања 
у региону ради реалнијег планирања 
плана уписа ученика у средње шко
ле, као и изналажење модела који би 
могли да послуже у решавању истих 
или сличних проблема у другим 
сре динама.

 Задатак су,  новембра  2007. 

године, реализовали Центар за стра
тешки развој  Сектор за мрежу ус
та нова,  у сарадњи са НСЗ, Центром 
за развој програма и уџбеника и 

Центром за стручно и уметничко 
образовање, а наша школа била је,  
13. новембра 2007.године, домаћин 
састанка за Зајечарски округ. Са
станак је водио представник Завода, 
господин Драган Ракита, руко во
дилац Сектора за мрежу установа, 
уз помоћ колеге Зорана Кнежевића. 
Састанку је присуствовала и на чел
ница Школске управе Зајечар, гђа 
Стана Мишић Ковачевић, са својим 
сарадницима. 

Као што се и очекивало, позиву 
су се одазвали сви директори школа, 
али, као и у Кладову, није било 
довољно представника привреде и 
ло калних самоправа. Наравно, наго
вештај да би резултат овог истра
живања могао да утиче на План 
уписа за шк. 
2008/09. го дину 
и будућу мрежу 
школа, ути цао 
је да дис кусије 
ди ре к тора шко
ла често буду и 
мало су бјек ти
вне, јер се поје
дине струке и 
образовни про
фили уписују у 
више школа. 

Ве лико интересовање изазвали су 
подаци о суфицитарним и дефи ци
тарним занимањима у Зајечарском 
округу, које је изнео гдин Љубиша 
Ариза новић, представник НСЗ. Мно
 га за нимања која су наведена, да  нас 
се више не школују, али је занимљиво 
да на тржишту рада има највише 
економских техничара (562), мату ра
ната гимназије дру штве ног и је зичког 
смера (283), свих врста ме дицинских 
профила (220), архи тектонских те
хничара (120), кројача текстила (88), 
прехрамбених техни чара, метало
стругара... У де фи ци тарна занимања, 
која привреда тра жи, спадају зава
ривачи, тесари и остали грађевински 
радници, али и нека необична за
нимања попут ро штиљџије, мењача 
новца и отпре мника возова. 

Директори школа изнели су као 
највећи проблем везан за ускла ђи
вање плана уписа и потреба привреде 
чињеницу да је за увођење нових 
образовних профила потребно ве
лико улагање у опремање простора 
и набавку савремених алата, опреме 
и осталих наставних средстава. Иа
ко суфицитарни, многи образовни 
профили су и даље атрактивни за 
децу и родитеље, а један поен који 
је довољан за упис у четврти степен 
одвратио је многе ученике од уписа 
у веома тражена занатска занимања, 
која би им обезбедила сигурно за
послење, уз могућност отпо чи ња ња 
самосталног бизниса, преквали фи
кацију или доквалификацију..

Састанак са истом темом и сли
чним закључцима, за средње школе 
Борског округа, одржан је почетком 
новембра  у Кладову.

ИСПИТИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА 
СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

СА ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ
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 Републички семинари о настави 
математике и рачунарства у основ
ним и средњим школама окупили су 
у Нишу, 11. и 12. јануара 2008. го
дине, велики број математичара из 
читаве Србије. Са својим колегама: 
Жиком Цветковићем, Јованом Ми
ло сављевићем и Тањом Игњатовић, 
имала сам прилику да у току првог 
дана пратим предавања секције сре
дњих школа, а другог дана смо 
слу шали различите теме, у складу 
са својим интересовањима. 

Мени је најинтересантније била 
тема „Математика у трогодишњим 
школама”, јер је она намењена пре 
свега професорима математике који 
раде у средњим стручним школама, 
а до сада никад није разматрана на 
овако великом скупу. 

На почетку су нас предавачи 
подсетили на један од узрока оте
жаног праћења наставе математике 
у I ра зреду, а то је низак степен пред
знања из основних школа. Обимно 
те сти рање, које су колеге из Крагу
је вца спровеле у одељењима коно
бара, кувара, посластичара, фризера 
и других трогодишњих занимања у 
ЕТШ „Тоза Драговић” из Крагујев
ца, обухватило је пет врста задатака: 
рачунање до 100, рачунање до 1000, 
рачунање са децималним бро јевима, 
рачунање са разломцима и јединице 
мере. Ниједан задатак ни је био 100% 
решен, а најслабије је знање рада са 
разломцима (ни један ученик није 
знао да израчуна колико је 11/4 ). 
Задатак  нацртај слободном руком 
дуж од 1cm, имао је и овакво решење:          
o, а за неке је и 8.4 = 40. По ре аго
вању присутних, то је општа сли ка 
у свим средњим школама. 

Како превазићи овај проблем и 
ученицима који без полагања квали
фикационог испита упишу средњу 
школу омогућити праћење наставе 
математике и лакше усвајање гра

РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАРИ 2008.

МАТЕМАТИКА
Ниш, јануар 2008. године

дива? На овој групи, као и на оста
лим групама у којима су биле моје 
колеге (о настави тригонометрије, 
ква дратна функција, једначине и 
неједначине, екстерно тестирање) 
као могућа решења наведени су:

• визуелизације наставе матема
тике, 

• осавремењавање наставе кори
шћењем разноврсних софтвера (Geo 
Gebra и The Geometer’s Sketchpad, 
нпр.) и

• коришћење савремених настав
них метода.

Посебна пажња посвећена је 
оце њивању ученика и тежини  пи
смених задатака и тестова који се 
дају ученицима трогодишњих зани
мања. Савет предавача је да се увек 
настоји да се текст задатка прилаго
ди образовном профилу. На пример, 
једна од примена пропорција код 
фризера ученицима би могла бити 
објашњена на примеру мешања хи
дрогена и боје за косу. Наравно, по 
ко зна који пут наставници су иста
кли наставни план и програме који 
је непримерен потребама трого ди
шњег школовања, као и неадекватне 
уџбенике.

Као најупечатљивији, остао ми 
је  коментар др. Војислава Андрића, 
дат још на почетку семинара, а везан 
за критеријуме оцењивања. По ње
му, наставници би требало да ра
змисле, да ли да свој критеријум 
поставе мало ниже, односно при
лагоде га конкретном одељењу и 
уче ницима, а затим га постепено 
по дижу (слично скоку увис), или ће 
га и даље држати тако високо, да 
га нико не може прескочити, него 
ће се на крају године, уз помоћ 
родитеља, одељењских старешина 
и директора школа, ученици про
влачити испод њих.

Љиљана Жикић,  
проф. математике

Ка савременом 
проучавању српског 

језика и 
књижевности

     У организацији Мини стар 
ства просвете и спорта Републике 
Срби је, Друштва за српски језик и 
књи жевност и Филолошког факул
тета из Београда одржан је 49. Ре
публи чки зимски семинар за про
фесоре ср п ског језика и књижев
ности. На Се минару одржаном на 
Фи ло лошком фа кул тету у Београ
ду, од 16. до 18. јануара 2008. го  ди
не, учествовала сам са ко ле  ги  ни
ца ма Сузаном Тимилијић и Ива     ном 
Стојановић. 

Сва предавања су била подједна
ко поучна и занимљива, али бих ја 
издвојила предавање доц. др Оли
вере Радуловић о роману „Про  љећа 
Ивана Галеба” Владана Де снице. 
У поподневним часовима био је 
организован рад у секцијама, где 
су сви имали активно учешће. 

Првог дана Семинара до де љене 
су награде ученицима и професори
ма за постигнуте резултате у раду 
литерарних и лингвистичких се
кција, а награда за најбољи средњо
школски часопис припала је листу 
„Скамија” новосадске Гимназије 
„Јо ван Јовановић Змај”.

Организатори скупа су се по
трудили да, осим одабраним стру
чним предавањима, овај скуп уве
личају и гостовањем Виде Огње
новић, наше најпознатије драмске 
списатељице. Велику част нам је 
указао и Миша Јанкетић, својим 
монологом из дела домаћих и свет
ских ставаралаца и наше наро дне 
поезије.

Јелена Милошевић, 
проф. српског језика и књиж.
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Средином првог полугодишта ове школске године, у нашој школи 
је почео основни курс енглеског језика. Овакав курс предвиђен је 
Школским развојним планом који је усвојен 2006. године. Полазници 
кур  са су наставници наше школе који имају жељу било да се подсете 
свог знања енглеског језика било да тек започну са учењем једног од 
најраспрострањенијих језика на планети. Главни и одговорни уре дник, 
односно предавач на овом течају је Милошевић Младен, про фесор 
енглеског језика. Потпо мо гнут повременим присуством и учеш ћем 
колегинице по струци, То шковић Анкице, потписник ових ре дова је 
успео да додатно заин тересује своје „ученике” за енглески језик, тако 
да двочасовно недељно окупљање у школи не представља полазницима 
обавезу, већ право задовољство. Самим течајем плани рано је 
обухватање основних еле мената енглеског језика, почевши од основних 
видова споразумевања, базичне граматике као и битних одлика ан гло
саксонске културе. Курс ће се наставити и у другом полугођу, када 
течајце очекује још напорнији, али и занимљивији рад.

Милошевић Младен, 
проф енглеског језика

НОВИ САД, 10. и 11. јануар 2008. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕ 
МУЛТИМЕДИЈЕ У НАСТАВИ

У оквиру програма стручног уса вршавања, професори Тамара 
Ан до новић и Миомир Костић уче ствовали су у семинару Методика 
при мене мултимедије у настави, који је 10. и 11. 1. 2008. год. одржан 
у Центру за развој и примену науке и технологије у Новом Саду. 

Програм семинара је био веома садржајан и конципиран да афир
мише нове методичке приступе у реализацији Физике и других сро
дних предмета у средњим школама. У том циљу обрађене су изузетно 
актуелне теме као што су:  коришће ње мултимедијалних садржаја у 
на стави,  претраживање Интернета и преузимање мултимедијалних 
об ра зовних садржаја, начини кон вер товања датотека различитих 
формата и њихово коришћење у неким про грамима, приступ базама 
података са образовним софтвером, приказ неких нових програма 
намењених за примену у настави итд. 

Иако је 20 сати било кратко време за обраду читавог низа метода, 
техника и  поступака, сматрамо да је семинар био изузетно успешан 
и  ко ристан. Након презентације знања и искустава стечених на 
семинару од старне наших колега, очекујемо даље повећање 
коришћења нових метода и поступака у настави пре дмета  што ће нас 
за један корак приближити нашем циљу, а то је мо дерна и ефикасна 
школа.

Миомир Костић, дипл. инг. електронике

Од ове године, у нашој школи имамо 
два огледна занимања. С об зиром да се 
настава изводи на дру гачији начин, 
наставници који пре дају тим профилима 
(посебно за стручне предмете) имали су 
одго варајућу обуку. Пуно наставника 
по  желело је да такав начин рада при мени 
и код осталих образовних профила. Тако 
су наставници који иду на семинаре, по 
повратку са њих, добили задатак да сво
је ново стечено знање пренесу осталим 
за  ин тере сованим члановима коле кти ва. 
Та ко смо јесенас имали интерни семинар 
„Aктивнo учење” који је за две групе 
(укупно 36 наставника) одржала Јелена 
Вукић, професор стручних предмета 
еко номске стру ке. При менила сам тај 
начина рада да бих постигла већу ак тив
ност ученика на часу и веће ин тересова
ње за ту област и свима бих то пре
поручила. Захтева велико анга жо ва ња 
наставника у то ку планирања ча са и 
припреме, али се исплати.

У току зимског распуста нам је Зоран 
Маленовић, педагог школе, одржао је 
семинар о радионичарској настави и 
те  стовима знања. Тестове примењујем 
већ дуже време, а ве роватно ће то убудуће 
бити и код већине нас један од најчешћих 
и најобјективнијих облика оцењива ња, 
наравно, ако се добро изаберу за даци, 
тако да се, по Зорановим ре чима,  те сто
вима тражи знање, а не незнање.

Имајући у виду да, као професор 
стручних предмета, немам велики избор 
акредитованих семинара, које бих по
хађала са својим колегама по струци, 
осмелила сам се да са својим колегама 
конкуришем за акреди тацију семинара 
који би био намењен управо инжењерима 
разних струка. Семинар носи назив „Са
времена настава, тестови и оце њи вање”, 
а ако се одобри, имаћемо при лику  да оно 
што смо ми научили пре несемо својим 
колегама. До краја марта месеца, ове 
године, оче кујемо ре зул тате овог кон
курса.

Златица Геров, 
проф. машинске групе предмета

ПРОФЕСОРИ У ЂАЧКИМ КЛУПАМА

НЕКИ СЕ ПРАВЕ 
 ЕНГЛЕЗИ...
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Мали, али надам се довољно сли
ковит део тог програма је и у редовима 
који следе:  

ЕЛЕМЕНТИ ШКОЛСКЕ СРЕ ДИ НЕ 
ЗНАЧАЈНИ ЗА ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА 
УЧЕНИКА СУ:

• Хигијена школске зграде и дво
ришта;

• Хигијена учионице, ходника, обје
ката за физичку културу, школског на
мештаја и учила;

• Осветљење;
• Водоснабдевање и санитарни обје

кти;
• Исхрана у школи и школска ку хи

ња;
• Хигијена наставе.

ПРИМЕРИ ЕКОЛОШКОГ ПОНА
ШАЊА

• Бити информисан о стању у жи
вотној средини;

• Учити о природи и заштити жи
вотне средине;

• Покренути иницијативу за разли
чите активности на заштити животне 
средине;

• Укључити се у постојеће добро
творне акције у заједници;

• Гајити цвеће, лековито биље, воће, 
посадити дрво;

• Живети здравим стилом (бавити се 
рекреацијом, правилно се хранити, одр
жавати хигијену тела и животног про
стора);

• Ангажовати се у заштити животи
ња;

• Штедети енергију;
• Користити, где је могуће, алтерна

тивне изворе енергије
• Штедети папир;
• Избегавати употребу хемикалија и 

пластике у домаћинству;
• Избегавати пестициде и вештачко 

ђубриво, правити компост;
• Мање користити моторна возила, а 

више бицикл или ићи пешице;
• Штедети воду;
• Имати исправну водоводну инста

лацију;

• Учествовати у одлучивању о раз
воју подручја;

• Размотрити могућности улагања у 
развој екотуризма и других делатности 
које су у складу са одрживим развојем;

• Не понашати се ризично по здра
вље (не пушити дуван, не користити 
психоактивне супстанце, заштити се од 
заразних болести, сиде, нежељене тру
дноће и др.).

У школи или у широј заједници се 
могу организовати програмске конти
нуиране активности или кампање по
водом неких значајних датума. Захвално 
је да се обележавају датуми као што 
су: 

• Светски дан енергетске ефикасно
сти – 5. март;

• Дан горана – 21. март;
• Светски дан вода – 22. март; 
• Светски дан здравља – 7. април;
• Дан планете Земље – 22. април;
• Дан акције за климу – 15. мај;
• Светски дан борбе против пушења 

– 31. мај;
• Светски дан заштите животне сре

дине – 5. јуни;
• Светски дан чистих планина – 26. 

септембар;
• Дан заштите живoтиња – 4. окто

бар;
• Светски дан хране – 16. октобар;
• Интернационални дан урбаних ре  

гија – 6. новембар;
• Месец борбе против болести за ви

сности – новембар;
• Светски дан борбе против СИДЕ 

– 1. децембар.

Наша идеја је да не треба да будемо 
пасивни. Зато ћемо са ученицима ор
ганизовати и извести низ активности 
везаних за заштиту животне средине. 
Ово је прилика и да најавим прву на
редну активност која нам предстоји у 
месецу марту. Она ће бити везана за 
обележавање Светског дана вода – 22. 
марта, преко постера, предавања, неко
лико радионица и др.

Марија Цветковић, dipl. ecc.

„JAВНО ЗДРАВЉЕ И 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ”

„Јавно здравље и заштита живо
тне средине” је назив програма 
стр у   чног усавршавања одобреног 
од стране Завода за унапређење 
обра   зо вања и васпитања, који је 
октобра ме сеца у Сокобањи савла
дала и гру па радника наше школе. 
Заједно са колегама из Зајечара и 
Сокобање, обуку су прошли педагог 
школе Зоран Маленовић и професори 
Ра дивоје Бонић и Марија Цвет
ковић. 

„Колико вас зна шта је то јавно 
здравље?”  овим питањем је запо
че ла наша обука. Било је ту нагађа
ња, погађања, покушаја дефинисања 
и слично, да би нам у току даљег 
рада следеће дефиниције појасниле 
пра во значење:

„Јавно здравље је наука и пракса 
заштите и унапређења здравља у 
локалној заједници путем превети
вне медицине, здравственог васпи
тања, контроле заразних болести, 
санитарног надзора и праћење еко
лошког хазарда”  the American He r
tige Dictionary

„Јавно здравље је наука и уме
тност унапређења здравља, спре ча
вања болести и продужења живота 
кроз организоване напоре заје дни
це”  WHO, Health Promotion Glos
sary, 1998.
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Дана 22. децембра, протекле го
дине, на Старој планини одржано је 
скијашко такмичење цицибана, по
водом отварања скијашке сезоне на 
Старој планини. Такмичење је ор
ганизовао скијашки клуб „Миџор” 
из Књажевца.

Стара планина, познатија као „Ба
 бин зуб”, налази се у крајњем де лу 
источне Србије, и за веома кратко 
време постигла је велику по пу ла р
ност код скијаша, и освојила је 
мно га срца љубитеља природе. Снег, 
који је падао претходних да на, дао 
је још већу чар природним ле по  та   ма 
Старе планине, тако да су такмича
ри имали прилику да се та кмиче по 
снегу врхунског квалитета, по коме 
је ова планина и позната.

Отварању сезоне скијања поред 
многобројних званица присуство
вао је и министар финансија Млађан 
Динкић. Планинарски дом „Бабин 
зуб” и хотел „Епстурса” угостили 
су многе иностране и домаће госте. 
Такмичењу и отварању присуство
вали су многи љубитељи скијања, 
али је министар имао ту част да 
први опроба стазу, покаже своје 
ски јашко умеће и отвори такмиче
ње. Цицибани који су се та кмичили 
били су чланови скијашких клубова 
из Књажевца, Ниша и Кру шевца. 
Такмичили су се у слалом ди сци
плини и најбољи су однели бројне и 
вредне награде. Присутни навијачи 
и гледаоци са одушевљењем бодри
ли су мале скијаше и дивили се ле
потама Старе планине. Упркос пра
вом зимском времену, хладноћа 
ни је представљла никакав проблем 
присутнима, па су након такмичења 
сви имали прилику да уживају у 
зимским играма. Убрзо, након ски
јања, министар Динкић је објавио 
вест да ће у наредне две године бити 
изграђено још 27 жичара на пределу 
Старе планине. Вест је будила ра
дост међу младима, док су старији 
мештани Старе планине осетили 
страх због мо гућег уништавања са
да недирнуте ле поте Старе плани
не.

Ако још увек нисте посетили 
Стару планину, саветујем да то учи

ните што пре. Ако сте у могућности, 
учините то још у току ове зимске 
сезоне, а ако нисте љубитељи снега, 
посетите Стару планину у току 
августа или септембра месеца у 
периду брања боровнице и дивљих 
малина.

Надам се да се изградњом ски
јашског центра неће нарушити 
при родна лепота ове планине као и 
њен биљни и жи во ти њски свет.

Милица Виденовић, III2

НОВА-СТАРА ПЛАНИНА

У оквиру овогодишњег конкурса НИПа, Техничка школа конкурисала је 
са 2 пројекта. Оба су била намењена унапређењу квалитета наставе, али нису 
одобрени за финансирање у 2008. години, тако да ћемо покушати да средства 
за њихову реализацију добијемо аплицирањем код других донатора.

Пројекат „Савремена радионица  колевка добрих мајстора”, предвиђао 
је доградњу гаража у дворишту школе и њихову адаптацију у 4 радионице, 
опремљене савременим машинама, алатом и опремом. Пројекат предвиђа 
три радионице у приземљу, од којих су две намењене ученицима машинске 
струке, а трећа раду ученичке задруге. У поткровљу би се налазила  радионица 
кровопокривача, а осим опремања предвиђени су и семинари за наставнике 
практичне наставе „Кроз средњу школу, на прагу живота”, као и семинара 
за наставникементоре ученичке задруге „Обука из области пре дузе тни
штва”.

Пројекат под називом „Савремени биро за успешне комерцијалисте”, 
имао је за циљ опремање пословног бироа за другу групу комерцијалиста, 
јер су искуства школа које имају огледе показала да је, због честог одсу  ство
ва ња наставника који имају стручне обуке за рад у бироу, погодно орга низо
ва ти рад за обе групе у истом кабинету. 

Добра вест је да је републичким буџетом за 2008. годину одобрено 
финансирање изградње друге фазе наше фискул ту р не сале. 

Надамо се да је ово последњи пут да најављујемо почетак њене изградње 
и да ће она, до Дана школе и наредног броја школског листа, већ бити под 
кровом.
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14. јануар. У Србији је још је 
данпут прослављена Нова година, 
ово га пута по јулијанском календару. 
Ка ко се сваки празник дочекује као 
дра ги гост  изађе се пред њега  тако 
се и ова Нова година слави увече 13. 
ја нуара. 

Књажевчани ће ову ноћ памтити 
као „луду“ и незаборавну. Програм 
је био одржан испред Дома културе 
у Књажевцу. Славље је отпочето 
на сту пом рок групе  „Border line“  из 
Со кобање. Они су свирали познате 
стра не и домаће рок песме. 

Након њих наступио је трубачки 
оркестар из Књажевца „Златне тру
бе“. Трубачи су познатим компо зи
цијама као што су „Калашњиков“ и 
„Месечина“ поздравили Књаже вча
не и тако загрејали хладну зимску 
ноћ. Уз добру музику људи су могли 
да се загреју топлим чајем  и куваним  
вином.

То свакако није све што се десило 
те вечери. Наиме, мештани Кња же
вца су имали ту част да уживају уз 
композиције групе „Негатив“ из 
Бео града. Група, нама од раније по
зната, основана је 1990. године.  
Та   чније, децембра исте године по
јавио се њихов први сингл под на
зивом „Ја бих те сањала“, и тиме 
заинтригирали многе музичке кри
тичаре. Чланови бенда су: Ивана 
Пе терс (вокал), Никола Радаковић 
 Џони (гитара), који је,  поздра вља
јући се са публиком, открио да је 
пореклом Књажевчанин, Милен 
Зла тковић  Змо (бас гитара) и Ми
лош Билановић  Биџа (бубњеви).  
Ивана је некадашња певачица групе 
„Тап 011”. Године 2004. победили су 
на Беовизији песмом  „Збуњена”, а 
на Евровизији су заузели солидно 
четврто место.

У Књажевцу су први пут го сто
вали 13. јануара 2007. године, а по 

речима певачице никада до сада 
ни су наступали на хладнијем месту. 
Упркос  томе, својом енергичном 
му  зиком, успели су да загреју хла
дно зимско вече у Књажевцу. Дуго 
оче кивана група је, својим добро 
по зна тим песмама, постигла праву 
но во годишњу атмосферу.

Уз петарде, ватромет и добру 
музику групе „Негатив” дочекана је 
још једна Нова година.

Бранислава Урошевић, III2

ПРАВОСЛАВНА НОВА ГОДИНА

Група  „Негатив”  у Књажевцу

Негатив - Поглед на небо

Поглед на небо
Из собе у којој је време стало, заувек
Јер једина слика на беломе зиду, огледало без 
одраза

Ово је место где све стварно престаје
Где мали део мене крије се
Сећам се некада нешто сам желела

Месец је млад
И нестрпљив да пређе тај пут до новог јутра
Али мени се не жури нигде време је стало
Заувек остајем

Овде на месту где све стварно престаје
Где мали део мене крије се
Сећам се некада 
Неког сам чекала
И некуд сам кренула

Савршен је осећај
И ничега се не сећам

Ово је место где све стварно престаје
Где мали део мене крије се
Сећам се некада 
Нешто сам желела 
И неког сам чекала
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Уочи српске Нове године, у са
радњи са колегама спелеолозима из 
АСАКа (Академски спелео лош ко
алпинистички клуб) из Београда, 
организована је тренажноистра жи
вачка акција у нашем најдужем и 
највећем спелеолошком објекту  
Ла заревој пећини. Наше кња жева
чкозаjечарско удружење САИС 
(Спе  леолошка Асоцијација Исто чне 
Србије), коме и потписник овог пи
санија припада, учествовало је у 
акцији.  После скорашњих мерења, 
дужина ове подземне лепотице 
износила је нешто мање од 8,5 км, а 
пред истраживачима остало је, пре
ма неким проценама, више од 2 km 
канала које тек треба измерити и 
уцртати у план пећине. Нажалост, 
овог викенда нешто већи ниво реке 
у удаљеним деловима пећине спре
чио је екипу која је требало да мери, 
тако да су 12. и 13. јануар ове године 
остали резервисани за разгледање, 
обилажење и фотографисање до
сту пних делова пећине  осим (кра
ћег) туристички уређеног дела, 
нај већа пажња посвећена је делови
ма удаљеним више километара од 
самог улаза  некадашњем речном 
кориту, затим активном речном ка
налу, као и вишем хоризонту пећи  не 
који поседује пећински накит не
исказиве лепоте.

Нови део Лазареве пећине је спе
леолозима био недоступан све до 
2001. године када је прероњен, а 
ка сније и исушен речни сифон који 
је до тад спречавао даље напре до
вање. Углавном, после много про
влачења, пењања, спуштања, ми го
љења, преласка преко омањег је зера 
и некадашњег речног сифона, у коме 
је тренутна дубина воде не мања од 
3 м, улази се у фамозни нови део 
ове, како се показало, не велике, већ 
огромне пећине.

По преласку сифона, промаја 
која дува уским каналима престаје, 

а оштре и суве стене стидљиво 
прелазе у, наизглед, скромне облике 
накита најављујући улазак у не
кадашње речно корито. Овде се ради 
о проходнијем и по запремини зна
тно обимнијем каналу у коме нај
више има сталагмита и стала ктита, 
али и салива и драперија разних 
бо ја. По дну самог канала су насла
ге шљунка и камења необично црне  
боје.

После готово једног километра 
напредовања кроз горе помињани 
канал, негде у даљини чује се хук 
реке. То је сигнал да се ускоро силази 
у активни речни канал, чије воде 
после много путешествија кроз под
земље источног Кучаја избијају ис
пред улаза у саму пећину. До реке се 
долази преко огромних камених 
блокова који су се у нека давна 
геолошка времена обрушавали са 
таванице. У овом делу пећине још 
увек је могуће напредовање кроз 
реку по принципу чизмаспе ле
ологачува, и поред врло јаке стру је. 
Првог дана акције дошло се до тзв. 
Црвеног кристала, занимљи ве 
дворане препуне црвенкастог на ки
та, која се налази нешто даље, уз
водније. Другог дана, међутим, од
лучили смо се да посетимо огро мни 
канал (виши хоризонт) који је крцат 
разноликим облицима пећи нског 
накита тако да је на моменте не
проходан. До поменутог канала до
лази се пењањем уз већ постављену 
инсталацију од ужади, а улаз се на
лази добрих двадесетак метара ви
соко изнад реке која хучи.

У овом каналу пећински накит је 
монументалне величине. Поједини 
облици  саливи, стубови и завесе  
су висине по десетак и више метара 
у ходнику који је понегде широк и 
по двадесетак метара, тако да је фо
тографисање ових формација у свом 
пуном сјају и величини могуће само 
професионалним фотографима са 

добром расветом, стативом и ква  
ли тетном опремом. 

У повратку, другог дана, дочека
ли смо и православну Нову годину, 
баш негде у речном каналу, задо
вољни виђеним и доживљеним, не 
жалећи што овај српски празник 
нисмо дочекали на трговима или у 
кафани. Уместо гласне музике или 
ватромета, нама је српска Нова го
дина приказала пределе сакривене 
од очију јавности  оно фантастично, 
бајковито и неисказиво, оно што 
само постоји у дубинама наших 
пла нина.

Младен  Милошевић, 
проф. енглеског језика

ЛАЗАРЕВА ПЕЋИНА  
Српска Нова година 2008.
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Наши ученици у Швајцарској
Ради подстицања интеркул ту

ралне комуникације, Центар за 
кре  ативни развој  Књажевац и Цен
тар за права детета  Београд орга
ни зо вали су и ове године путовање 
у Pestalozzi, дечије село, које се на
ла зи близу швајцарског града Сент 
Галена. У њему се окупља омладина 
из разних земаља Европе, да би 
учила о културалној једнакости и 
толеранцији.

 Из наше школе путовало нас је 
петоро  Ана Недељковић и Брани
слава Урошевић из одељења III2 и 
Милан Вујковић, Никола Ивановић 
и Мирела Голубовић из одељења 
III3, са ученицима Књажевачке гим
назије, Немањом и Миленом. Са 
нама је био и о нама бринуо Горан 
Аранђеловић из ЦКР  Књажевац. 
Иако је тешко, покушаћу да вам 
дочарам слику нашег путовања и 
боравка у Швајцарској.

Наш боравак у дечијем селу 
трајао је читавих 15 дана. На пут 
смо кренули 26. новембра, рано ују
тру. Увече смо већ били у Мађарској, 
а затим смо се упутили у Аустрију. 
Јутро нас је затекло у Аустрији. 
Током тог дана прешли смо целу 
Аустрију, дивећи се њеним брдо
витим пределима. Били смо оду  
шевљени кад смо коначно ушли у 
Швајцарску, али то је био само 
почетак одушевљења које нас је 
чекало.

 Стигли смо у Pestalozzi око по
днева. То је дечије село у ко јем се 
налази школа, велика фис културна 
хала и куће у којима бораве деца из 
разних земаља. Осим Кња жевчана, 
тамо су били и ученици из Зајечара, 
Београда, Краљева и Ужи ца. Касније 
су нам се придружила и деца из 
Украјине и Пољске. Свака група је 
имала свог водича  супер визора. 

Куће у којима смо боравили 
заиста су биле добро опремљене. За 
време боравка у кући, целу кућу смо 
морали сами да одржавамо. У њи
ховој школи смо, сваког радног 
дана, учествовали у раду радионица,  

које су сваког дана бивале све за
нимљивије. Викендом смо оби лази
ли градове. Посетили смо градове 
Сент Гален, Цирих и Луцерн. По
сетили смо Технораму, Панораму, 
Природњач ки музеј, Библиотеку и 
још много тога што ће нам заувек 
остати у лепом сећању. 

Били смо одушевљени природом 
и чистим ваздухом који долази са 
снежних Алпа. Швајцарски градови 
су чисти и уредни. По улицама се 
могу видети луксузни и скупи ау то
мобили. Продавнице су им пребогато 
снабдевене робом, али то је скоро 
непојмљиво за наше схва тање, по
готово за нас који смо дошли из 
пр о винције.

Људи су јако пријатни и љубазни. 
Осећа се да су задовољни својим 
животним стандардом, за који сам 
чула да је у просеку око 3 4 хиљаде 
евра. То је за оне са нижим прима
њи ма, а примања иду и до десет 
хи љада евра. Швајцарци су људи 
који много раде, мало времена ко
ристе за одмор. Користе немачки, 
француски и италијански језик. У 
разговору са једном Кристин, која је 
била задужена за радионице, сазнала 
сам да Швајцарци имају и свој 

швајцарски језик, који је по изговору 
сличан немачком, али га мали део 
становништва користи. У Швајцар
ској има око 500 фабрика чоколада, 
од којих је најпознатија Нестле. 
Чоколаде су изузетно јефтине, као 
кад би код нас чоколада коштала 
динар. Швајцарске банке и чувене 
швајцарске сатове не треба ни да 
спомињем, за њих су сви чули.

Млади на улицама се облаче у 
неком панкрок стилу, а по лицу 
имају по неколико пирсинга. Скоро 
свако од њих носи накит у облику 
мртвачких глава, у разним бојама.

Како се приближавао 11. децем
бар, у нама су се јављала двојака 
осећања. Хтели смо још да останемо 
у овој богатој земљи, а желели смо 
и да се вратимо кући, нашој Србији. 
Каква је, таква је – наша је. Пре него 
што смо отишли, морали смо, 
наравно, све да очистимо, средимо 
и читаву кућу оставимо онакву 
какву смо је и затекли.

Кад смо кренули, можда смо ма
ло и одахнули. Богатство, обиље и 
чистоћа понекад могу бити и оп те
рећење. 

 Бранислава Урошевић, III2
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Почетком школске 2007/2008. године Ђачки парламент је добио нове 
чланове, али и ново руководство. За новог председника изабрана је 
Санела Првуловић, ученица II2, а координатор Парламента је Ивана 
Првуловић, ученица IV2.

 О раду Ђачког парламента више смо сазнали из разговора са 
Александром Митићем, учеником IV3.

► Александре, ти си од ове године нови члан Ђачког парламен та, да 
ли  нам можеш рећи нешто више о томе?

 Да, тако је. Ове школске године одељење IV3 заступамо Марија 
Стаменковић и ја.

► Да ли нам можеш рећи ко су чланови Ђачког парламента и како он 
функционише?

 На I седници смо усвојили Правилник о раду. По том Пра вил нику, 
Парламент чине по два пред ставника из сваког одељења. Саста нак имамо 
једном недељно, уколико нешто не искрсне, па састанак мора да се 
одложи. На састанцима ра зго варамо о различитим пробле мима и 
покушавамо да најбоље предложено решење спроведемо у дело. 

► Које сте проблеме до сада разматрали и да ли сте успели неки 
проблем да решите?

 Ово и није неки велики проблем,  али постоји интересовање, код 
ве ћине ученика, да за време великог од мора слушамо музику преко 
школ ског разгласа. О овој теми раз го варали смо и са Љиљаном Жикић, 
директором школе, и она је обећала да ће овај проблем бити решен након 
завршетка школског распуста. По ред овога имамо у плану да активније 
учествујемо у изради зидних но вина. 

► Чула сам да сте формирали Литерарну секцију?
 Тако је, успели смо да оформимо Литерарну секцију. Секцију води 

Марија Стаменковић, а помажу нам и професори српског језика.
► Каква је сарадња са осталим професорима?
 За сада највише сарађујемо са професорком Златицом Геров, а на

равно и директор школе и педагог нам излазе у сусрет, када нам је по моћ 
потребна.

► Да ли ћете организовати неку журку у 2008. години?
 Наравно (смех),  млади смо љу ди,  даћемо све од себе да до такве 

журке дође. Без подршке професора наши напори неће уродити плодом 
с  тога молим ђаке да на школским журкама не конзумирају алкохол, а 
тиме ћемо  обезбедити себи могу ћност да чешће организујемо жур ке.

► Ја се искрено надам да ће то питање бити решено. Александре, 
хвала ти и надам се да ћемо и у будуће сарађивати.

 Да, свакако. Хвала и вама.
Бранислава Урошевић, III2

Ђачки парламент

Конкурс за средњошколску 
но ви нарску редакцију  

Информативни веб сервис за 
средњошколце МИНГЛ (http://www.
mingl.org) те позива на конкурс за 
нову редакцију! Тражимо специ  ја

лне дописнике из целе Србије!
Лако препознајеш шта је твојим 

вршњацима занимљиво и важно? 
Имаш талента за писање, волиш да 
будеш на правом месту у право 
време, не пропушташ занимљиве 
прилике? Волиш да пробаш нове 
ствари? Уживаш у зујању по реал
ном и сајбер свету? Желиш да се 
твоје мишљење чује? Волиш иза
зове? Онда је ово права ствар за 
тебе!

МИНГЛ (http://www.mingl.org) 
ти даје шансу да се из прве руке 
упо знаш са новинарском професи
јом и онлајн новинарством, које 
пред ставља велики тренд у свету. 
До бијаш прилику да научиш основне 
новинарске технике и цаке, како да 
брзо и ефикасно пронађеш и истра
жиш оно што те интересује, развијеш 
своје таленте.

Ово је веома занимљив и користан 
начин да усавршиш познавање ин
тернета и рачунара, што ће ти бити 
неопходно чиме год  одлучиш да се 
бавиш. МИНГЛ ће ти обезбедити и 
прес акредитације, тако да ћеш моћи 
да извештаваш са занимљивих до
гађаја као инсајдер.

Редакција ће бити састављена од 
20 средњошколаца из целе Србије, 
који ће извештавати о локалним 
до гађањима, школским збивањима, 
истраживати различите актуелне 
кул турне, социјалне и политичке 
теме, уметност, науку, спорт и све 
друго што им привлачи пажњу. У 
томе ће их усмеравати уреднички 
тим МИНГЛА, а на располагању ће 
им бити сав потребан материјал и 
стална подршка.

Рок за пријаву на конкурс је 20. 
фебруар 2008.год.

Постаните 
део МИНГЛ 

тима
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Негде око Митовдана пођосмо да 
видимо ту славну, античку Грчку. За 
све нас била је то једна бурна ноћ. 
Како су сати одмицали, узбуђење у 
нама је расло  четири године се 
че кало на ту ноћ. Полазак на ек
скурзију! Звезде су се смејале док 
смо певали с ветром. Беше навршило 

пет сaти и две чете ученика лагано 
кренуше у нови свет.

До Предејана је сан владао ау то
бусима. На македонској грани ц и, 
већ је било другачије. Комшије Ма
кедонци су нас задржали око сат 
времена, а ми смо, чекајући, при ме
тили да Македонија има два Су нца 
 једно на застави, а друго на небу. 
Брзо смо прошли Македонију, а он
да, на новој граници, опет исто че
кање. И свуда натписи на добро 
по знатом писму. Да, била је то Грчка, 
једва смо могли да верујемо. Лепо 
време као да је обећавало да ће то 
бити једна луда недеља.

Кад смо стигли у Паралију, већ је 
пало вече. Осим таласа мора, које је 
било поред самог хотела, све је било 
мирно. Професори су мислили да ће 
тако и остати до краја вечери, ме
ђутим, дискотека, а после ди ско
теке...

Следећег дана чика Пера нас је 
одвео у цркву Свете Петке, која се 
налази у кањону Темби. До тог 
уточишта у стенама пружао се један 
дугачак и узан мост. Испод њега 
тече река, која, по предању испуњава 
жеље свима који у њу баце новчић 
преко рамена, окренути лицем ка 
манастиру.

Пут нас је даље водио преко 
планине Парнас, до Делфа, где се 
налази Аполонов храм. Прво смо 
обишли Аполонов музеј. На хиљаде 
артефаката смо могли видети, од 
оружја до грнчарије. Статуе грчких 
богова, митолошка бића... али, без 
сликања уз њих, молим. Поред тре
зора у коме се чувало злато старих 
грчких полиса попели смо се до 
врха светилишта, на коме се налази 
претеча данашњих стадиона, где су 
се редовно одигравале олимпијске 
игре.

Предвече смо већ улазили у 
Атину. Саобраћај је био густ, па нам 
је требало сат времена да дођемо до 
хотела. Сви смо ћутали, док су нам 
срца убрзано лупала.Била је пре ле
па.

Следећег дана обишли смо Акро
пољ, са славним храмовима које 

Матурантска екскурзија
упор но нагриза зуб времена. Оно 
што ћу увек запамтити је вели чан
ствени поглед са њега на Атину. Где 
год се окренеш, Атина се пружа у 
не  доглед, као бело море.

Зевсов храм, Олимпијски стади

он, Председничка палата и Евзони, 
Пиреј, Стадион ФК Олимпијакос... 
А увече, за већину нас прва вожња 
метроом, одлазак на Плаку и вечера 
у грчкој таверни...Уз песме и игру 
оживео је дух тих старих крчми од 
пре неколико векова. Свуда око нас 
се осећало пријатељство Срба и 
Грка, а за крај су нам поклонили 
песму коју смо сви заједно певали, 
„Тамо далеко”. То вече у таверни, тај 
провод, ипак се не може описати, 
тако нешто треба доживети.

Сутрадан смо отишли до чувеног 
Коринтског канала, а затим се за
путили ка Епидаурусу, једном од 
првих театара, посвећеном Дионису, 
богу вина. Занимљива чињеница је 
да је саграђен тако да се звук са 
средишта позоришта, због фанта
стичне акустике, исто чује у задњем, 
као и у првом реду. Неки су певали, 
неки свирали, а све се завршило 
једном правом породичном сликом 
свих нас.

Уз мали одмор у прелепом при
морском градићу Нафплиону, првој 
грчкој престоници после ослобође
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Грчка – земља богова
Грчка одише духом старог, дре

вног доба и враћа нас у давно по сто
јеће време, у време када су Земљом 
ходали и владали богови. То је земља 
моћних богова, лепих и освето љу
бивих богиња и древних митова. 
При самој помисли на њу, у људима 
се буде дивна осећања и стварају 
пре лепе слике у мислима, а ми смо, 
ето, имали среће и да је видимо.

Вековима се причају и препри ча
вају приче о славном Зевсу, Хери, 
Атени, Аполону... Свака од њих са
држи  по неки посебан детаљ, нешто 
што привлачи пажњу слушаоца, о 
пле   мењује му душу и срце.

Да, то је земља божанствених 
пејзажа и богате културе, који за је
дно испреплетани допиру право до 
сржи наше душе и испуњавају нас 
топлином, као и неверицом да тако 
нешто заиста постоји. Док смо пре
лазили Парнас, осећали смо као да 
је присутна, негде у ваздуху, нека 
божанска сила, што нас мами да 
видимо и сазнамо више. Кроз про
зоре аутобуса, видели смо како по
ред нас пролазе уздигнута непре
гледна брда и планине, које се за
једно са небом стапају у једно, а 
одмах иза тога угледали смо као се 
бојажљиво појављују сунчеви зраци 
који се преламају на немирним та
ласима мора.

Тај осећај је све време био дубоко 
у нама, као да смо сасвим близу при
макли некој невидљивој, вишој сили, 
јачој од било чега на свету. Осећам, 
то је сила духова древних богова, 
која непрестано кружи око камених 
зидина старе Грчке. Као споменици, 
те рушевине и данас пркосе времену, 
из века у век стоје ту, непомично, као 
да свима нама доказују некадашњу 
њихову славу и моћ.То нам богови, 
тешким и лепо исклесаним каменом, 
дочаравају њи хов некадашњи свет и 
доказују да су још увек ту и да заиста 
по сто је.

Јелена Јоковић, IV2

ња од Турака, упутили смо се га 
зла тном граду – Микени и њеним 
Лављим вратима, за коју, нажалост, 
нисмо имали баш пуно времена за 
разгледање. 

Пут нас је даље водио поред 
чувеног Термопилског кланца, а 
одмах ту, поред пута, могли смо ви
дети и кип Леониде, чувеног спар
танског краља и војсковође, који је 
у њему погинуо.

А онда, још једно чудо природе 
и људи  Метеори, легендарни ма на

стири на стенама. Од двадесет 
четири, остало их је само шест. Сви 
смо се питали, како су их саградили 
баш на таквом месту. Објаснили су 

нам, да је за један од њих материјал 
допреман петнаест година, а да је 
сама изградња трајала само шест 
месеци. Монаси су се пењали уз 
помоћ корпи направљених од ко но
паца, а многи од њих су тако и по
гинули. Ми смо обишли само Велике 
Метеоре, односно Манастир Прео
бра жење.

Последњег дана, оставили смо за 
собом Паралију и кренули за Солун.  
Огромна и прелепа Базилика Светог 
Димитрија, Бела кула са својом кр
вавом причом, Зејтинлик... Ветар 
нас је шибао све време, које се 
потпуно променило. Као да се и 
лепо време опраштало од нас који 
одлазимо. 

Матурантска екскурзија одвела 
нас је у земљу богова, а ми смо тих 
дана живели као краљеви.

Данијел Срејић, IV2 
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Ех, тих осамнаест година... не знам само из ког разлога их сматрају 
прекретницом? Зашто су то године у којима цео свет гледа у нас неким 
другим очима? Зашто баш оне? Толико питања, наизглед простих и 
очекиваних, а ја и даље, са мојих пуних осамнаест година, не знам 
одговор...

На тренутак сам поново осетила како ми се усне развлаче и поглед 
добија неки чудан сјај... срце ми је залупало и поново сам се нашла, по 
ко зна који пут, на почетку краја. Да, да, тај осми разред! Када сваки 
поглед у одељењу изазива једно лепо сећање. Сва она граја, седење у 
клупи са симпатијом, први изазови, назови „озбиљнијих последица”... 
али све то је ипак било праћено неком дозом туге и припреме за оно што 
следи... крај основног школовања.

У једној вечери је осам година пролетело пред нашим очима. Толико 
исплаканих суза, а затим... нови почетак.

То играње у стомаку, осећај неизвесности, збуњености, мислим да се 
никада неће поновити, барем не таквог интензитета... сусретали смо се 
само погледима, а речи нигде. Ново окружење, нови начин рада, нова 
очекивања... Мислим да ћу се увек сећати оног бетонског блока на коме 
сам седела када сам први пут закорачила у двориште средње школе.У 
суштини, све је било исто, а тако различито. Сви смо ми били незрели 
клинци којима је на памети била само шала, али и по  неко 
заљубљивање. 

Године су се низале, сваки нови дан доносио нам је нова искуства. 
Лепа, као и она која то нису. Оно што је било болно, јесте што нико од 
нас није то преживљавао у складу са нашим годинама, незрело и 
разиграно.За нас су, мислили смо, то претешки задаци за наше младе 
године. А шта смо могли? Стегнемо зубе и уз нечију помоћ, или,у најгорем 
случају, сами, кренемо даље, знајући да је то само почетак онога што нас 
очекује у животу. После кише долази сунце, зар не? То је био наш мото 
у том бурном периоду сазревања.

Ха, ево опет оног безобразног смешка... Све се дешавало тако брзо да 
сам умела да погубим конце. Разочарења, нове победе, разочарења, 
срљање главом кроз зид, разочарења, нове љубави... Све је то било део 
нашег одрастања. Једно ми никада неће бити јасно, када овако резимирам 
свој живот: зашто мора да се одрасте? Зар не можемо заувек бити клинци 
који немају проблема, које ту и тамо протресе по неко разочарење, које 
захваљујуће младости брзо превазиђемо. Боли ме сазнање да, кроз пар 
година,  неће бити  ни оних лептирића у стомаку, ни оне граје из основне 
школе, ни сећања на слике из средње школе... појешће то живот, проблеми... 
људи!

И поново сам на почетку, али можда са неком дозом предострожности 
и вољом да ме ове године науче најлепшем, истинским вредностима. А 
оне ситне, лоше ствари – нећу да им дозволим да од мог живота направе 
марионету за сопствено позориште.

Бобана Беатовић, IV2

НАЈЛЕПШИ ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

ЛЕПЕ СУ ОВЕ ГОДИНЕ У КОЈИМА 
ОТКРИВАМО СВЕТ ОКО СЕБЕ

„...Живот је удешен тако да уз 
сваки грам добра иду по два граме 
зла...” У животу не постоји срећа 
без несреће, радост без туге, верност, 
без невере... Ко што не постоји ствар 
која иза себе не баца сенку, тако не 
постоји човек који са собом не носи 
неко бреме. Каже се: „Чаша жучи 
иште чашу меда, смијешане нај ла
кше се пију.” Али шта ако је на ваги 
живота тас са лошим стварима тежи 
од оног другог и ако у животу има 
више жучи него меда па је њихова 
мешавина више горка него сла
тка?

Човек идући путем живота среће 
различите људе. суочава се са 
разним ситуацијама и подноси терет 
неправде. Понекад ти се деси нека 
ствар коју не можеш тако лако 
преболети и заборавити. Скоро увек 
си суочен са неким ситуацијама које 
за собом повлаче низ питања на које 
ти немаш одговор. Колико се пута 
свакоме од нас деси да га изда нека 
особа за коју би смо ми руку у ватру 
ставили? Иза издаје увек следи 
разочарење које понекад зна више 
да боли и од саме издаје. За издају 
треба тако мало времена. У једном 
трену ти се може срушити цео свет. 
Али после долази период бола и 
патње за оним што је неповратно 
изгубљено. Када доживиш неко 
разочарење пред тобом се поставе 
два пута и ти мораш изабрати којим 
ћеш путем поћи. Путем опроштаја 
и добра или путем огорчености и 
јада. Зашто је некима лакше не 

Ко не уме да 
слуша песму, 
слушаће олују
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опростити и сео свој живот провести 
у паклу који су они сами створили? 
Треба знати опростити. Јер опро
штајем човек растерећује свој ум, 
чисти душу од злобе и наставља да 
иде даље кроз живот уздигнуте гла
ве и постаје достојан живота. Ис ку
шења на која нас овај живот ставља 
увек носе неку поуку. Не будите 
кукавице. не бежите од искушења и 
добро читајте знакове поред пута.

Како време пролази све више 
уви ђам оно што већ одавно слутим... 
данас је све мање љубави међу љу
дима. Људи су неспособни да воле 
икога, а исто тако су и онемогућени 
да примете и приме љубав. Љубав је 
нешто што се не да описати и рећи 
речима. Њу треба осетити. Она јури 
телом попут струје, тече венама и 
загрева нам тело, почива у срцу и 
доноси мир и спокој души. Они који 
чују тактове њене песме никада 
нису сами. Оне који ме мрзе ја не 
могу мрзети. Опраштам својим ду
шманима јер моје срце је велико и 
испуњено је песмом живота. У њему 
нема места за олују мржње коју 
доносе ветрови са стране. Не дам им 
да ме промене и узму душу. Она није 
њихова, она је Божија, Ја волим да 
волим и онда када ми љубав није 
узвраћена. Волим људе, јер волим и 
живот.

Престаните од свог живота да 
правите пакао. Отворите очи и по
гледајте свет око себе. Зар није ди
ван? Својом неисквареном до бро том 
и људскошћу учините га још ле
пшим. Ослушните оно што вам срце 
има рећи и идите тамо где вас оно 
води. Ако боље ослушнете чу ћете и 
песме других срца. Ко зна можда 
вам се нечија посебно до падне. 
Изађите из мрака, јер вас на крају 
сваког тунела увек очекује светлост. 
Тако мало је потребно за срећу. 
Осврните се око себе, по тра жите је 
и немојте престајати са по трагом 
док је не пронађете. А када је нађете 
чувајте је и не будите се бични већ је 
поделите са другима. Живите 
животом, а не његовом илу зијом.

Милица Димитријевић, IV2

* * *

Хоћу да плачем... Сада овог проклетог трена. Хоћу, али не знам како 
да натерам сузе да потеку.  Да, ја не знам да плачем. Они ми никада 
нису дозволили да научим ту обичну ствар. Обасипали су ме лажним 
речима, неискреним комплиментима, гледали ме подругљиво, смејали 
се лицемерно. Кад год сам желела да заплачем, они су се јављали и 
говорили ми да не смем, да то није у мојој природи. Говорили су ми: 
˝Хеј, да ли ти знаш ко су ти који плачу? То су кукавице и слабићи, 
неспособни да се суоче са својим страховима, са недаћама које носи 
живот. Њихове сузе одраз су њихове немоћи. Свет је пун таквих, не 
треба им још један. Ти ниси као остали, ти си нешто друго, ти се 
разликујеш од њих. Откуд ти та идеја да можеш да плачеш? Смири се, 
избаци те глупости из главе, седи ту и ћути.˝ 

Е, доста је, не желим више да вас слушам. Доста сте ме спутавали 
и стављали ми тешке оковратнике, доста сте ме држали  и каменили 
ми срце, узимали душу, стискали уз себе. Никада ме нисте похвалили 
када урадим нешто чему сте ме ви научили, само сте знали да ме 
кажњавате шаљући ми кривицу која ме је гризла и цепала на ситне 
комаде. Због вас сам оваква каква сам... Када погледам иза себе, све је 
црно, немам ничег лепог чиме могу да се тешим, немам никога на кога 
могу да се ослоним. Склоните се од мене, пуцам по шавовима које сам 
годинама уназад крпила, бежите од мене, не трујте ме више. Пустите 
ме да живим без устезања и правила, пустите ме да осетим немоћ свога 
бића, да осетим месо на костима, крв у жилама, срце у грудима, пустите 
ме да дишем, да певам, да волим, да се радујем сваком новом јутру што 
осване, пустите ме да вратим искру у очима, срећу у погледу, пустите 
ме да вратим осмех отужнелом лицу, жељу  и наду, спокојство и мир. 

Молим вас, отворите ми врата овог златног кавеза, вратите ми моју 
слободу. Пустите ме да раширим крила, да се винем у небо и осетим 
топли поветарац и мирис пољског цвећа. Дозволите ми да летим високо, 
највише. Вратите ме небу моме дому. Мени није суђено да живим 
живот у заробљеништву. Не режите ми крила,  волела бих да се за вама 
и не осврнем у лету.

Милица Димитријевић, IV2

Ћутите, не желим да чујем за њега...
Не говорите ми о њему...
Не спомињите му име, још увек боли.
Не враћајте ме у прошлост, не отварајте ми старе ране.
Не дирајте ми сећања, не уливјте ми лажну наду,
не враћајте ми веру у љубав које давно више нема...
Јер он, када је отишао, однео је све са собом.
Једним замахом уништио је моје сне,
порушио цео мој свет.
А сада се враћа понизно, попут пса, и 
моли за милост.
Али време је учинило своје...
Ја сам сада слепа за његове сузе,
 као што је он некада био за моје.

Милица  Димитријевић, IV2
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На крају првог полугодишта, техничка школа имала је 492 ученика, 
који су похађали наставу у 20 одељења са тринаест образовних профила 
трећег и четвртог степена. Са 38.21 % ученика који немају негативних 
оцена и просечном оценом 3,18 општи успех је на нивоу протекле 
го дине. Приметно је већи број неоцењених ученика (прошле године 
63, сада 85). Највише је неоцењених из руског језика (24 ученика),  јер 
се настава овог предмета не држи због непризнавања група са малим 
бројем ученика од стране Министарства просвете. Међу неоцењенима 
су и ученици који су у току године уписали нашу школу уз промену 
образовног профила, али има и оних који нису добили оцене, јер се 
још нису упознали са наставницима.

Најбоље одељење у I полугодишту је одељење I2  (комерцијалисти 
техничари), док су наслабији успех постигли ученици образовног про
фила керамичартерацерпећар у одељењу III5.

СПОРТ У НАШОЈ ШКОЛИ
• КРОС РТСа

22. септембра 2007. године, девет ученика Техничке школе уче ство
вало је на Кросу РТСа, оржаном у Зајечару. То су Костић Иван и 
Marcu Alexandru из одељења I1,Стојановић Миљан и Милојковић 
Јасмин из одељења I5,  Радосављевић Никола, Петровић Милош и 
Илијић Душан из I6, као и Балановић Горан, III1. На стази дужине 1600 
метара, у конкуренцији 260 учесника, најбоље резултате постигли су 
Marcu Alexandru, који је освојио 7. место и Милојковић Јасмин, који 
је освојио 9. место.

• СТОНИ ТЕНИС

На Општинском такмичењу у стоном тенису, одржаном 22. октобра 
2007. године, Техничку школу представљали су:

 мушка екипа, у саставу: Васић Младен и Живановић Стефан, I3, 
као и Орсовановић Бојан из III5, као и

 женска екипа, у саставу: Петровић Александра, III1, Тошић Милена 
III2 и Јеремић Јована, IV2.

Мушка екипа поражена је са 2:1 од екипе гимназијалаца, а девојке 
су се без меча пласирале на Окружно такмичење, јер гимназија није 
извела своју екипу.  

На Окружном такмичењу, које је одржано у Сокобањи 24. октобра 
2007. године, наша екипа победила је у првом колу екипу Средње 
школе „Бранислав Нушић” из Сокобање, а у финалу, са 2:1 у сетовима, 
изгубила од екипе зајечарске Медицинске школе.

Трећу годину за редом, најбоље резултате на овом такмичењу 
постиже Петровић Александра, грађевински техничар за високогра
дњу, која је претходне две године учествовала на Републичким 

ШТА СМО РАДИЛИ И УРАДИЛИ…
У I полугодишту школске 2007/08. године
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такмичењима. Она је и ове године, у појединачној конкуренцији, победила све своје противнице и, са освојеним 
I местом, пласирала се на Олимпијске спортске игре школске омладине Србије (ниво републичког такмичења), 
које ће се, маја месеца, одржати у Нишу

• ОДБОЈКА

Међу спортистима Техничке школе, запажено место имају и одбојкаши. Мушку одбојкашку екипу Техничке 
школе чине: Цвејић Милан и Ђорђевић Милан, II2, Коцић Милош, I4, Хорјак Милош, II4, Милојић Никола, I3, 
Стојановић Mарко, III2,  Митић Марко, Пејчић Милан и Пауновић Владимир, II3. На Општинском такмичењу, 
које је одржано 3. децембра 2007.године, савладали су, резултатом 2:1, екипу Књажевачке гимназије и пласирали 
се на Окружно такмичење. 

У финалу Окружног такмичења, које је 6. децембра одржано у Зајечару, наша екипа је, упркос доброј игри, 
изгубила меч са ученицима Техничке школе из Зајечара, резултатом 2:0 (по сетовима 27:25, 25:23) и освојила II 
место.

• МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „Божиновић Ивица”

У знак сећања на трагично преминулог полицајца Божиновић Ивицу, који је 2000. године погинуо на Косову, 
организован је Меморијални турнир у малом фудбалу. Организатори турнира били су СУП Зајечар и Скупштина 
Општине Књажевац. У ревијалном делу турнира, одиграна је и кошаркашка утакмица, у којој је екипа Техничке 
школе, чији је ђак био и Божиновић Ивица, победила одговарајућу селекцију полицајки. За екипу школе наступиле 
су: Татјана Трандафиловић, Сања Медић, II3, Јелена Лазаревић, II1, Тамара Николић, III1, Александра Петровић, 
III1 и Емина Ахмети, III5.

„БЕЛИ” СПОРТ У НАШОЈ ШКОЛИ
 Од октобра 2007. године, фискултурну салу наше школе, осим кошаркаша и одбојкаша, користе и 

књажевачки тенисери. Захваљујући изузетним резултатима Ане, Новака и Јелене, као и професору физичке 
културе, а сада власнику Тениског клуба „Магнет”, господину Перици Пејчићу, тенис је поново актуелан у 
нашем граду, а на тениским теренима клуба окупља се све већи броје деце и рекреативаца.

 Два пута недељно, у нашој школи редовно тренира  тридесеторо деце, чланова овог клуба, орга
низованих у две категорије (почетници и напредна група). Отприлике је исти број дечака и девојчица, а њихов 
тренер, Иван Милосављевић, сваке среде од 19 до 20 часова, стоји на располагању ученицима наше школе. 
За сада, прилику да стекне прва знања о белом спорту и рекреира се на један од најлепших начина користи 
шесторо ученика Техничке школе. Обука је бесплатна, па уколико нисте знали за ову могућност, а волите 
тенис, рекет у руке и добродошли!

• КОШАРКА

Кошаркашка екипа Техничке школе добила је ове године изузетно 
појачање. У нашу школу уписали су се почетком полугођа Дујковић Стефан 
и Петровић Немања, бивши играчи кошаркашког клуба „Хемофарм” из 
Вршца. Одељење III3 добило је још два машинска техничара за компјутерско 
конструисање, а КК „Књажевац”  два нова првотимца.

Радивоје Бонић, професор физичке културе

„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе,  
19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019 731 054, www.tehnickaskolaknjazevac.com;  

за издавача: Љиљана Жикић, директор; одговорни уредник: Јелена Милошевић, професор српског језика и 
књижевности; технички уредник, Ненад Цорељ; штампа: ГИП „Тимок” АД, Књажевац


