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Веронаука је час који не престаје, јер води у 
живот и спасење!

Зашто је Свети Сава опет и увек 
све већи и актуелнији сада него 
јуче?

Зато што је он духовни депозит и 
благо српског народа из кога се црпе 
сво знање.

Као визионар знао је како и где 
омеђити српску државу, и како јој 
темеље дубоко укопати, јер и онда 
су дували исти ветрови зла са раз-
них страна као и данас. Да није тих 
његових тапија и Хиландара као 
директне копче са небом, лопови би 
је зачас разграбили. Зато је визио-
нарски рекао: „Омеђи земљу моју 
божијим светињама и туђинци је не 
могу присвојити”. 

Нека родитељи уче од деце! 
Најбољи часови веронауке у овој 
школи су кад проговори срце.

Ово је четврта година како се, по 
традицији, обавезно са повратка из 
древне Грчке, држи час о бисерима 
православља северне Грчке и другог 
града Византије, Солуна и Метеора, 
о „камењу које лебди у рају”, што је 
и значење грчке речи „метеори”. Ту 
нема професора и ученика, сви су 

ученици Христови.
Потом следе часови о светој Ру-

сији, која је преузела савест целог 
човечанства. Када се вратимо из ове 
свете земље, која је претрпела 
највећу духовну и физичку голготу, 

видимо колико нам је ве ра 
ослабљена, да просто држимо 
свећу која не гори, као у причи 
о десет девојака (Мат. XXV 
1-13). Сваки становник је ми-
сионар, нико није без молитве-
ника, акатиста и молитве у 
срцу. 

Русија вас тако загрли и за-
несе љубављу и сјајем својих 
светиња, смиреношћу и крот-
кошћу народа православног, 
тако да пожелите да се никада 
не вратите у свокодневицу. Све 
је проткано боголиком љу бав-
љу: беле брезе у недоглед, 
огро мна равница и простран-
ство, и свуда златне куполе 

храмова и љубав, љубав, љубав...
Мирослав Манојловић, 

вероучитељ

Свети Сава – духовни депозит и 
благо српског народа

О, Свети Оче Наш, саслушај 
мол бе чеда твојих, саслушај тихе 
вапаје и јецаје твоје деце. По-
слушај, и чућеш како нестаје оно 
свето у сваком од њих. По слушај 
и сазнаћеш да се полако губи оно 
вере у нама што свакоме велико-
душно подари.

Када схватиш, устани па нам 
поклони благост твог умирујућег 
погледа, увери нас да вреди то 
што клечимо на овој хладној, 
растреситој земљи и што по сле-
дњим трзајима покушавамо по-
бедити сенке прошлости и буду-

Већа је радост 
даривања, 

него примања
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Министар просвете у Влади Ре-
публике Србије, господин др Жарко 
Обрадовић, боравио је у Књажевцу 
3.октобра 2008. године. Заједно са 
својим најближим сарадницима, 
министар Обрадовић је најпре по-
сетио ОШ „Дубрава” и обишао ра-
дове на изградњи фискултурне ба-
лон сале за физичко васпитање, које 
финансира и Министарство про-
свете.

Наша школа имала је изузетну 
част да буде домаћин састанка ми-
нистра са директорима свих 
књажевачких основних и средњих 
школа. Прилику да се упознају са 

Министар просвете - наш гост

министром и представе 
сво је школе, директори су 
искористили на нај бољи 
могући начин. Министар 
је мо  гао да чује колико 
књажевачке школе имају 
ђака, како су опремље не, 
какви су резултати настав-
них и ваннаставних актив-
ности, са којим проблеми-
ма се школе сусрећу. Иако 
су сви директори похвали-
ли сара дњу са локалном 
самоуправом и нису пре-

више истицали проблем финан-
сирања, министар је најавио да ће 
Министарство просвете по већати 
улагања у школство до 2016. године 
са садашњих 3,8 одсто на 6 проце-
ната, јер је већина школа у Србији 
доста стара и потребна су значајна 
улагања. 

На крају састанка, министар је 
истакао да се опет потврђује да 
школе у малим срединама „имају 
душу” и да се у њима много више 
посвећује пажња секцијама и дру-
гим ваннаставним активностима, 
као што су прославе дана школе, 
позоришне представе, школски ли-
стови...

Министар просвете у Влади Републике Србије, господин др Жарко 
Обрадовић, боравио је у Књажевцу 3. октобра 2008. године

ћности. Увери нас да вреди што се 
бо ри мо против мра   чних обри са 
се би  чно сти и стра ха који нас поко-
ра вају све више. Бди над нама, 
бла го сло ви наше душе, ство ри од-
аје храбрости и снаге. 

Помози нам, Племенити. Ти, који 
си безгрешан и вечан, који живиш и 
живе ћеш увек и заувек. Теби, сва 
твоја чеда, расута по овом великом 
све ту, заклињу ти се на покорност, 
искреност, поштовање и поштење. 
Заклињемо се на праве духовне и 
праве људске вредности, на оно 
што су многи заборавили. Заборав 
и наша смртност терају нас да 
превидимо оно што не бисмо 
смели, да прећутимо оно што би 
требало рећи и да прекинемо оно 
што би требало наставити. Сто-
јимо као безвремене ствари које 
нас окружују. Стојимо у месту 
као камење и стене, као нико и 
ништа. И још не знам колико ћемо 
стајати, ваљда док не буде било 
јасно шта да очекујемо, а чему да 
се надамо, шта да тражимо, а 
чему да тежимо. Како? Куда? 
Просветли и утабај стазе куда 
трeба ићи, јер без тог светла 
нећемо пронаћи прави пут, само 
ћемо наставити да лутамо, и тра-
гамо… Изгубљени и грешни, ми 
смо ипак само људи, само ћемо 
бити оно што јесмо, обични 
смртници, али и смртници, који 
имају душу, који имају део Тебе у 
себи. Треба само мало загребати 
испод површине и пронаћи га, 
када се једном открије оно што се 
крило дубоко у нама, знајте да сте 
га освојили занавек. 

Преобрази себичне, помози 
оним немоћним, одузми оном ко 
не дели и научи га да дели. Већа 
је радост даривања, него примања. 
Ти то већ знаш, али научи оне 
који не знају или подсети оне који 
су заборавили. Слушаћемо и учи-
ћемо. Памтићемо и нећемо забо-
равити да је снага повезаности 
оно што нас везује и одржава за-
једно. 

Хвала Теби…
Ирена Тошић, I2
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Програм реформе средњег стру-
чног образовања спроводи се од 
ав густа 2003. године, на иници ја-
тиву Министарства просвете, у са-
радњи са Европском унијом. На са-
мом почетку реализације Програ ма 
постављен је најважнији циљ ре-
форме - развој стручног образовања 
заснованог на потребама привреде 
и тржишта рада. Другим речима, 
кроз реформу је планиран развој 
стручног образовања кроз који ће се 
школовати ученици који ће се, када 
заврше стручне школе, лако и брзо 
запошљавати или, ако желе, наста-
вљати школовање на вишим школа-
ма и факултетима. 

Током прве фазе реализације 
Про грама, на предлог МПС, проје-
кат је био усмерен на пет подручја 
рада: пољопривреду, производњу и 
прераду хране, медицину, машин-
ство, грађевинарство и електроте-
хнику. Огледни програми реализо-
вани су у 50 изабраних средњих 
стру чних школа широм Србије, а 
још пет стручних школа добило је 
подршку за проширење делатности 
и спровођење обука, преквали фика-
ција и доквалификација одраслих. 

У другој фази процеса реформе 
учествовале су 22 огледне школе из 
области обраде дрвета, туризма и 
угоститељства и „нових техноло-
гија” у области машинства и еле-
ктро технике.

Студије праћења у машинским и 
пољопривредним школама показале 
су да се чак 70-80% матураната за-
послило већ у прва три месеца по 
завршетку школовања. Мање изо-
станака и веће просечне оцене један 
су од првих резултата осавремење-
них наставних програма. Наставни-
ци кажу да ђаци прате наставу са 
више занимања и да кроз часове 
пра ктичне обуке (практичној на-
стави посвећено је 60% времена, 
40% обухватају часови теорије у 
четворогодишњим профилима, док 
је код трогодишњих тај однос 70% 
наспрам 30%) сада лако и брзо 
развијају потребне вештине, у шта 

су се на завршним испитима увери-
ли и послодавци који су чланови 
испитне комисије. Већи је и број 
стипендија које дају послодавци 
који, након знања које су ђаци по-
казали на завршним испитима, 
имају више поверења у огледне 
профиле у стручним школама. Ин-
тересовање ђака за огледне профиле 
је веће - на пример, профили у по-
љопривредним школама су са, у 
просеку 13. места, за кратко време 
доспели на 5. место жеља ученика 
приликом уписа, што значи и да 
школама стижу бољи и квалитетнији 
ђаци. 

Трећу фазу Програма реформе 
средњег стручног образовања зову 
и „премошћавање”, јер је један од 
циљева пројекта да обезбеди не-
сметани наставак реформе док не 
почне реализација ИПА програма 
планирана за пролеће 2009. године. 
Пројекат je почео 19. маја 2008. го-
дине, завршава се 18 . априла 2009. 
године и биће усмерен превасходно 
на подршку школама у којима по-
стоје нови огледни профили, а која 
се пре свега односи на обуке за ди-
ректоре и наставнике. Уз 22 школе 
из друге фазе Програма реформе, 
према одлуци Министарства про-
свете прикључене су још 74 средње 
стручне школе у којима се реализују 
огледни профили развијени током 
претходног периода или које имају 
мо гућност да наредних година кон-

куришу за добијање огледних про-
фила. 

Међу школама укљученим у 
„премошћавање” нашла се и наша 
школа, а део планираних обука је 
већ реализован. 

Семинар за директоре, који је 
одржан у Нишу од 17. до 20. новем-
бра 2008.године. имао је за циљ обу-
ку директора као лидера промена у 
школи, како у вођењу образовних 
процеса, тако и у процесу стручног 
усавршавања наставника. Једна од 
вештина које ће у будућности бити 
неопходне директорима јесте и 
управљање стручном школом као 
предузећем, а важне су и марке-
тиншке вештине, односи са јав-
ношћу, као и покретање иницијатива 
на локалном нивоу.

Наставнике очекује сет од три 
семинара. Први је одржан 15. и 16. 
јануара 2009. и бавио се Вештином 
планирања и развојем наставних 
материјала. У групи наставника ко-
ји су одабрани за учешће у обукама 
и који ће после њиховог завршетка 
имати статус интерних и екстерних 
носиоца промена, налазе се педагог 
школе Зоран Маленовић и профе-
сорке Златица Геров, Лидија Јевтић 
Вушковић и Јелена Мило шевић. 
Преостала два семинара, са темама 
Савремена настава и Тестови и 
оцењивање, очекује их у наредна 
два месеца.

„ПРЕМОШЋАВАЊЕ” - МОСТ КА БОЉОЈ ШКОЛИ
У новоу фазу Програма реформе средњег стручног образовања -

„премошћавање” укључена је и наша школа

Излагање резултата рада наше групе
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Први од три планирана семинара 
за наставнике одржан је 15. и 16. 01. 
2009. године, у Студентском одма-
ралишту на Авали. Његова тема 
била је Вештина планирања и развој 
наставних материјала, а семинару 
су присуствовали професори Јелена 
Милошевић и Горан Геров, Зоран 
Маленовић, школски педагог и ди-
ректор школе, Љиљана Жикић. 

Наши изврсни предавачи, гђа 
Лисе Вихман и гђа Славица По-
повић, као и г. Борис Мрђа, упо-
знали су нас са разлозима и ме-
тодологијом развоја огледних зани-
мања. Кроз различите вежбе, у дру  
штву колега из средњих школа из 

дићи квалитет наставе, нарочито 
код образовних профила трећег сте-
пена. Шта могу бити наставни ма-
теријали? Презентације урађене у 
Power pointu, студије случаја, про-
блемски задаци, вежбанке, тесто-
ви... Заједничко за све њих јесте да 
су прилагођени, пре свега, ученици-
ма слабијег предзнања. За оне боље 
и спремније да уче, у њима се на-
лази материјал за самостално учење 
или се упућују на додатну литерату-
ру, као и одговарајуће интернет 
сај тове.

Имајући у виду да смо и ове го-
дине за конкурс „КРЕАТИВНА 
ШКО ЛА” пријавили велики број 

ЛАКШЕ И УЧЕНИЦИМА, И НАСТАВНИЦИМА
Ако се, углавном застарели, уџбеници замене или допуне наставним материјалима 

које наставник сам припреми и прилагоди ученицима, 
олакшава се рад наставника и добија учење у чијем је фокусу – ученик

Крушевца, Мајданпека и Велике 
Плане, лакше смо разумели и 
усвојили појмове модула, исхода, 
компетенција и сл.

Другог дана, на примеру готових 
наставних материјала из многих 
огледних занимања (могу се видети 
на сајту www.vetserbia.edu.yu/moodle/), 
разумели смо колико они могу по-

ти мова наставника, планирамо да 
искуства стечена на овом семинару 
пренесемо интерним обукама сво-
јим колегама, јер примери добре 
праксе који су нам сада доступни, 
могу да нам дају како идеје за 
осавремењавање наставе (и то не 
само у огледним занимањима), тако 
и за конкурсне радове.

Учесници семинара са предавачима

ДИЈАГНОСТИКА, 
ПРЕВЕНЦИЈА И 

ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА 
ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА

Семинару за наставнике средњих 
стручних школа, одржаном у 

Сврљигу, присуствовали и настав-
ници наше школе

Стручно усавршавање настав-
ника Техничке школе се успешно 
наставља и ове школске године. 
Новина је у томе што смо за овај 
семинар били гости у Техничкој 
школи у Сврљигу. Семинару су 
присуствовали школски педагог 
Зоран Маленовић, као и наставни-
ци Саша Милосављевић, Оливер 
Радисављевић, Младен Милоше-
вић и Милена Милијић, а семинар 
је одржан 24. и 25. 10. 2008. годи-
не.

Садржај семинара био је веома 
актуелан, пошто је обухватио про-
блематику школског неуспеха и 
једно ново подручје које је до сада 
мало испитивано, а то је педаго-
шка дијагностика. 

У току семинара обрађене су 
следеће теме:

-породична и школска средина 
као чинилац школског неуспеха 
ученика,

-мотивација и школско учење,
-чиниоци неуспеха у школском 

учењу,
-заштита менталног здравља 

као фактор побољшања успеха у 
учењу и понашању ученика,

-могућност дијагностиковања, 
превенције и отклањање узрока 
школског неуспеха.

После сваког уводног излагања 
организоване су дискусије, радио-
нице и стручна размена искустава 
са практичним примерима. Овај 
се минар је акредитован за ову 
школ ску годину. Семинар је пра-
тио и стручни материјал за сваку 
наведену тему, а посебна новина 
је што је сваки учесник добио и 
књигу за даље усавршавање под 
насловом „Педагошка дијагно сти-
ка” од др Борислава Станојлови-
ћа.

Маленовић Зоран, 
школски педагог
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ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА
 Техничке школе за школску 2009/2010. годину

Предлог плана уписа за наредну школску годину формиран је на 
основу података који су прикупљени анкетирањем осмака из кња же-
вачких основних школа, Националне службе за запошљавање, истра-
живања Сектора за мрежу установа, заједница стручних школа, као и 
из анализе резултата прошлогодишњег квалификационог испита и 
уписа ученика. 

Планом уписа предвиђено је седам одељења, са девет различитих 
образовних профила у четири подручја рада:
 У подручју рада ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Архитектонски техничар - оглед (IV степен) - 24 ученика
2. Кровопокривач - оглед (III степен) - 24 ученика

У подручју рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
3. Машински техничар за компјутерско конструисање (IV сте-

пен) - 30 ученика
4. Аутомеханичар (III степен) - 15 ученика,
5. Механичар грејне и расхладне технике (III степен) - 15 учени-

ка
У подручју рада ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

6. Техничар моделар коже (IV степен) - 30 ученика
7. Обућар (III степен) - 15 ученика
8. Конфекционар-кројач (III степен) - 15 ученика

У подручју рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
9. Комерцијалиста - оглед (IV степен) - 24 ученика

Циљ предлога је да се свршеним основцима наше општине, али и 
региона, понуди што већи избор образовних профила, са којима могу 
лако да се укључе у свет рада или да наставе школовање на факулте-
тима и високим школама, што је све теже, имајући у виду високе 
трошкове студирања и тежак материјални положај становништва у 
нашој општини.

Коначну одлуку о плану уписа биће донеће Министарство про-
свете, након усаглашавања на регионалним састанцима.

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИ -
ЧАР - оглед је ново занимање, које 
је од школске 2007/08. години увело 
8 средњих школа у Србији. Ово је 
веома занимљиво и креативно за-
нимање, у коме се кроз савремени 
наставни план, модуларну наставу 

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР – оглед

Уврстили смо га у предлог плана 
уписа, и надамо се да ће наши 
досадашњи резултати учешћа у ре-
форми средњег стручног образова-
ња допринети да нам Министарство 
просвете одобри упис овог попу-
ларног занимања.

У току четворогодишњег шко-
ловања, архитектонски техничари 
слушају свега седам општеобразов-
них предмета. То су српски језик и 
књижевност, страни језик, матема-
тика, историја, физичко и здрав-
ствено васпитање, рачунарство и 
информатика и хемија.

Осим групе општестручних и 
стручних предмета, ученици овог 
занимања моћи ће да у сваком раз-
реду изаберу и два предмета са листе 
изборних. 

Тако се, на пример, техничко 
цр тање, слободоручно цртање, при-
мена рачунара у грађевинарство, 
грађевинске конструкције, статика 
и предузетништво уче као опште 
стручни предмети, док архитектон-
ска графика, макетарство, пројекти 
објеката високоградње, презента-
ција пројеката и урбанизам спадају 
у стручне.

На листи изборних предмета по 
програму огледа је велики избор 
предмета, а међу њима су и му лти-
медије, географија, историја умет-
ности, основи нискоградње, пе јза-
жна архитектура, математичка ана-
лиза, ентеријери...

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ ОБРА-
ЗО ВАЊА, код свих огледних зани-
мања, су такозване радне компете-
нције (знање, вештине и ставове). 
То конкретно значи да ће АРХИ-
ТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР после 
завршеног четворогодишњег обра-
зо ва ња бити у стању да:

• Разради и презентује пројекте: 
високоградње, урбанистичке, кон-
зер вације и ревитализације, 

и нове методе рада са ученицима, 
сти чу компетенције са којима се 
они лако могу запослити, започети 
приватну делатност у једној од нај-
перспективнијих грана привреде, 
како код нас тако и у свету, али и 
наставити школовање.

Можда ће се од септембра 2009. године у нашој школи спроводити још један оглед?
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• Организује изградњу и води до  -
кументацију при извођењу обје ка та,

• Уради анализу цена - предмер и 
предрачун радова за објекат.

МОГУЋНОСТИ ЗАПО ШЉА-
ВА ЊА архитектонског техничара 
су велике, а нека од могућих радних 
места су: урбанистички завод, гра-
ђевинско предузећe: градилиште, 
технолошка разрада детаља, калку-
лације, пројектни биро, завод за за-
штиту споменика културе, завод за 
изградњу града, геодетски завод, 
градскo комуналнo предузећe, оп-
штински секретаријат за грађе ви-
нар ство, урбанизам, грађевинска 
ин спекција, градски (грађевински ) 
архив, трговина грађевинским ма-
те ријалима, намештајем, опремом , 
агенција за продају некретнина, 
стам бена задруга…

Наравно, могућ је и наставак 
шко ловања на Архитектонском, 
Гра   ђевинском и многим другим фа-
култетима и високим школама у 
Ср бији.

Наша школа је једина у Србији у 
којој се у две генерације са великим 
успехом школују кровопокривачи. 
КРОВОПОКРИВАЧ - оглед спада у 
образовне профиле код којих се на-
става одвија по потпуно новом 
програму, прилагођеном предзнању 
ученика и циљевима огледа. 

Овај образовни профил обје-
дињује више постојећих, па ће по-
сле трогодишњег школовања и до-

КРОВОПОКРИВАЧ - ОГЛЕД

Aнкета међу осмацима је пот-
врдила да је КОМЕРЦИЈАЛИ СТА 
- оглед веома популарно занимање и 
да је била добра одлука школе да 
више не уписује економске техни-
чаре, застарело занимање са којим 
је на евиденцији НСЗ у нашем окру-
гу прошле године било преко 600 
незапослених. КОМЕРЦИ ЈАЛИ СТА 
је образовни профил у оквиру кога 
ће се ученици припремити да у свом 
будућем раду успешно примењују 
знања која су стекли у школи. Уче-
ници ће радом у виртуелном пре-
дузећу примењивати стечена тео-
риј ска знања, а њихови радни задаци 
у таквом једном окружењу биће 
аде кватни радним задацима са ко-
јима ће се сусретати на свом бу дућем 
послу.

Комерцијалиста набавља робу 
од произвођача и продаје трговин-
ским, занатским и индустријским 
предузећима, саветује коминтенте о 
својствима робе и стара се о њеној 
испоруци на право место и у право 
време. Он проналази најбоље изво-
ре набавке, прикупља понуде, по-
реди услове и води преговоре с до-
бављачима. Када роба стигне, ко-
мерцијалиста контролише фактуре, 
доставну докумнтацију, надзире 
улаз робе и стара се за прописно 
складиштење. У области продаје, 
пла нира испоруке, припрема робу 
за отпрему, врши калкулацију цена 
и издаје фактуру за продату робу.

Обавља опште канцеларијске и 
административне послове, књиго-
вод ствене послове, послове плани-
рања, координације и организације, 
послове маркетинга.

Велики део свог радног времена 
комерцијалиста проводи у кан це ла-
ријама, за рачунаром, али одређене 
послове обавља и на терену, у земљи 
или иностранству. Комерцијалиста 
ради самостално или у тиму, завис-
но од конкретних ситуација. Уско 
сарађује са шпедитерима.

Рачунар са одговарајућим со-
фтвером је важно средство за његов 
рад. Комерцијалиста га користи при 
пословној преписци, преговорима, 
књижењима пословних промена. 
Рачунар се користи и за евиденције, 
разне статистичке анализе, обраде 
података, итд. 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА- ОГЛЕДби јања дипломе, ученици бити 
оспо собљени за тесарске и лимар-
ске радове, постављање термо и 
хи дроизолације на крововима и по-
кривање кровова на грађевинским 
објектима различитим покривним 
материјалима.

Шта уче кровопокривачи? Они 
имају само 6 општеобразовних пре-
дмета у току 3 године: српски језик 
и књижевност, страни језик, физич-
ко васпитање, математику, рачунар-
ство и информатику и историју, а то 
је свега 30% наставе. све остало је 
- струка!

Стручни предмети у I разреду 
су: грађевински материјали, техни-
чко цртање са нацртном геометри-
јом, грађевинске конструкције, 
грађе вин ска физика, тесарске везе 
кровних конструкција, једноводне 
и доводне кровне конструкције.

У нове стручне предмете, који се 
уче у III разреду и који су уведени 
са циљем да се кровопокривачи 
оспособе да покрену сопствени, 
врло уносан бизнис спадају: гра-
ђевинско пословање, предузетни-
штво, друштвено уређење и радно 
законодавство.

За ове ученике школовање је 
скоро потпуно бесплатно, а за сва 
34 ученика овог занимања обез-
беђене су стипендије и кредит за 
дефицитарна занимања код Мини-
старства. То је и разлог што ученици 
за ово занимање показују све више 
интересовања. Половина ових уче-
ника дошла је из других општина, а 
анкетирање ученика VIII разреда 
кња жевачких основних школа, које 
смо урадили на крају децембра 
2008. године, показало је да је у 
овом моменту за ово занимање за-
интересовано око 20 ученика. 
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У приложеном предлогу плана 
уписа за наредну школску годину 
нашло се и комбиновано одељење 
са два образовна профила III степе-
на у подручју рада Текстилство и 
кожарство. То су ОБУЋАР и КОН-
ФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ. Разлози 
за овај предлог су:

• производња обуће и конфекције 
је највиталнија и најуспешнија гра-
на привреде у нашој општини, у 
којој постоји евидентна потреба за 
новим радницима, што омогућава 
добијање ученичких стипендија и 
кредита,

• Прошлогодишњи квалификаци-
они испит није положило преко 60 
ученика из наших основних школа, 
а од овог броја половину, дакле цело 
одељење, чиниле су девојчице. Бу-
дући да у нашој школи није било 
занимања III степена које би могле 
да упишу, одлазиле су у трговце, 
фризере и слична суфицитарна за-
нимања, ван наше општине, што ће 
у времену, по свему судећи ду го-
трајне, економске кризе бити све 
теже.

• По неким најавама, упис уче-

ника ће ове године бити отежан 
чи њеницом да ће део задатака на 
квалификационом испиту бити из-
ван збирке за припремање, дакле 
непознат деци, па ће можда бити 
отежана пролазност за упис у 
занимања IV степена. Постојање 
још једног оде љења III степена, у 
које би могле да се упишу и 
девојчице, могло би да олакша упис 
ученицима са слабијим успехом. 

Образовни профили обућар и 
конфекционар - кројач су веома ин-
тересантни, пре свега женској попу-
лацији ученика, јер је текстилство и 
кожарство подручје рада које пружа 
могућност креативног рада и разми-
шљања. На сваком Републичком 
такмичењу управо ова занимања 
при влаче највећу пажњу, пре свега 
мо дним ревијама својих производа.

Теоријска знања ови ученици ће 
стицати у школи, а знања из праксе 
у школској радионици и у малим и 
средњим предузећима, као и у 
конфекцијског индустрији и инду-
стрији обуће. 

План и програм образовања 

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Од школске 2007/08. године Те-
хничка школа уписује ТЕХНИЧА-
РЕ МОДЕЛАРЕ КОЖЕ, нај атра-
ктивнији образовни профила IV 
степена у подручју рада Текстил-
ство и кожарство, који се школује у 
још само 2 средње школе у Србији.

Сам назив овог профила може да 
изазове недоумице. Како се може 
моделирати кожа? Можда би пре-
цизнији назив, ТЕХНИЧАР МО-
ДЕЛАР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ, 
боље објаснио су штину овог креа-
тивног занимања, а то је стицање  
знања и вештина дизајнирања, мо-
деловања, констру исања и израде 
многоброј них производа од коже, 
као што су кожна одећа и обућа.

Управо због разноврсности про-
извода од коже, техничари моделари 

КОНФЕКЦИОНАРА – КРОЈАЧА 
обухвата следеће стручне предмете: 
технологију текстила , технологију 
одеће, конструкција одеће, текстил-
на влакна , организацију производње, 
основе машинства и електротехнике 
и практичну наставу.

ОБУЋАРИ ће стручна знања 
сти цати учећи технологију мате ри-
јала, моделовање, технологију обу-
ће, машине и уређаје у кожарству, 
организацију производње и прак-
тичну наставу.

Диплома ових образовних про-
фила отвара бројне могућности, али 
је већини ученика најпривлачнија 
могућност самосталног обављања 
делатности отварањем кројачких 
или обућарских радњи. 

За оне који желе наставак шко-
ловања, могућа је доквалификација 
за неко занимање IV степена (тех-
ничар моделар одеће, техничар мо-
делар коже и сл.), али и упис на неку 
од високих школа (као што суБео-
градска политехника или Виша 
техничка школа струковних студија 
у Зрењанину).

коже, после завршеног првог раз-
реда, бирају ужа усмерења. У завис-
ности од својих склоности они могу 
да изаберу једно од три занимања: 
техничар моделар обуће или техни-
чар моделар конфекције.

На крају четворогодишњег шко-
ловања, ученици ће бити оспосо-
бљени да, по својој замисли: напра-
ве основну конструкцију модела 
(обуће, одеће), моделују га и сами 
израде моделе које су осми слили.

Диплома техничара – моделара 
коже омогућава успешан рад у ко-
жарској или текстилној индустрији, 
у постојећим предузећима или у 
оквиру самосталне занатске радње. 

Уколико желе да наставе шко-
ловање „у струци”, техничари моде-
лари коже могу да упишу неки од 

факултета за дизајн, било да је реч о 
индустријском дизајну, дизајну те-
кстила, дизајну производа од коже, 
графичком дизајну, могу да постану 
инжењери технологије разних усме-
рења, мада је могућ упис и на многе 
друге факултете и високе школе…

Књажевачко предузеће „Серби-
на” ДОО ове године стипендира пет 
техничара моделара обуће из II раз-
реда, а захваљујући томе они су 
добили и ученички кредит МП. И 
предузеће „Falc East” показало је 
интересовање за школовање учени-
ка кожарске струке, тако да ће уско-
ро у простору фабрике бити уређен 
радни простор у коме ће се одвијати 
практична настава наших ученика.

О
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У машинској струци, на жалост, 
још увек не постоји понуда интере-
сантних огледа. Ипак, резултати ан-
кете показују да је и даље велико 
интересовање ученика за ово 
подручје рада, посебно за машинске 
техничаре за компјутер ско констру-
иса ње. Код занимања трећег степена 
наjвише ученика се изја снило за ау-
томеханичаре и ме ха  ни чаре греј  не и 
расхладне технике. 

 
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА 

КОМПЈУТЕРСКО КОН СТРУИ-
СА ЊЕ спада у најпопуларније сме-
рове у машинској струци. Поред 
обра  зо вања из класичног машинства 
(техничко цртање, механика, машин-
ски елементи, машински материјали 
и остало) код овог профила се стичу 
и потребна знања која генеришу по-
требну техничку доку ментацију ко  ја 
је неопходна за прои зводњу. Ма  ши-
нски техничар за компјутер ско кон-
струисање тре ба техничким цртежом 
да дефинише облик, ди мензије и ква-
литете обраде машинских делова. 

Настава стручних предмета из-
води се у савременим и добро опре-
мљеним информатичким кабинети-
ма, а програмски пакети који се ко-
ристе су:

1. AUTOCAD (омогућава израду 
2-D техничких цртежа), који се про-
учава у II разреду и

2. Pro DESKTOP/ProENGINEER 
и сл. (програмски пакети којима се 
моделирају тродимензионална ма-
шинска тела, која се састављају у 
склоп. Након моделирања потребна 
је израда техничких цртежа моде-
лираних делова). Ови програмски 
пакети проучавају се у III и IV раз-
реду. 

По завршеном образовању за 
овај профил, ученик ће бити оспо-
собљен: 

 • За процес обликовања и техни-
чког дефинисања машинских еле   ме-
ната и конструкција;

• За  моделирање стандардних и 

не  стандардних машинских елеме-
на та, машинских склопова и кон-
стру кција;

• За моделирање алата за ливење 
и обраду пластичном дефор маци-
јом;

• За активно коришћење рачунара 
приликом израде прорачуна, израде 
техничке документације, али и

• Успешан наставак школовања 
на неком од факултета или високих 
школа.

АУТОМЕХАНИЧАР обавља те      -
куће одржавање и поправку мотор-
них возила. Провером и прегледом 
целог возила или његових уређаја и 
механизама утврђује узрок квара. 
Оправку најчешће обавља заменом 
неисправних делова мотора, кочио-
ног, управљачког и осталих меха-
ничких система моторних возила. 
Проверава функционисање по пра-
вљеног дела и возила у целини.

Након трогодишњег школовања, 
ученици су оспособљени да се баве: 
техничким одржавањем возила, по-
гонским моторима, поправком и 
одржавањем главних делова, систе-
мом за хлађење, карбуратором, 
пум  пом високог притиска, уређаји-
ма за паљење смеше и електричним 
уређајима на мотору, механизмом 
за управљање, спојницама, мења чи-
ма степена преноса, погонским мо-
стом и зглобним преносницима, 
си   стемом за ослањање, точковима и 
пнеуматицима, системом за коче-
ње...

Након завршетка овог образов-
ног профила ученици су оспосо-
бље ни за рад у аутосервисима и 
ра дионицама које имају возни парк, 
оснивање сопствене аутомехани-
чар ске радионице, али и за наставак 
школовања на бројним вишим шко-
лама и факултетима.

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РА-
СХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ је образов-
ни профил који у светлу драстичних 
климатских промена добија све ви-
ше на значају. 

Током трогодишњег школовања, 
поред општеобразовних предмета, 
велику пажњу потребно је посвети-
ти предметима као што су: техничко 
цртање, механика, машински еле-
менти, термодинамика и хидраулик 
и постројења за климатизацију. 
Пра ктична настава заступљена је 
током целог школовања са веома 
великим фондом часова. Часови 
практичне наставе у I разреду изво-
де се у школској радионици, а у II и 
III разреду у књажевачким преду-
зећима.

Механичар грејне и расхладне 
технике добија сва теоријска и 
практична знања која су неопходна 
за:

• постављање, монтажу, опслу-
живање, дистрибуцију и одржавање 
постројења за производњу топле и 
вреле воде, али и топле санитарне 
воде;

• уградњу, опслуживање и одржа-
вање свих врста котлова на чврста, 
течна и гасовита горива;

• постављање, монтажу, опс лу-
живање и одржавање постро јења за 
локално и централно ваздушно гре-
јање и вентилацију, као и постројења 
локалне и централне климатиза-
ције;

• постављање, монтажу, опслу-
жи вање и одржавање расхладних 
постројења и расхладних комора и 
њихових инсталација;

• могућност вођења самосталног 
предузећа;

Може се рећи да је реч о пер-
спективном занимању, које има 
широку област рада и велику мо-
гућност запослења, али и могу ћност 
даљег наставка школовања и струч-
ног усавршавања.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
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После I тромесечја, огласну та-
блу школе „украсили” су графикони 
нашег успеха, односно неуспеха, 
зависно од одељења. Лепо је било 
препознати се међу онима који не-
мају ни једну јединицу, невесело 
ако смо и сами допринели да оде-
љење буде на дну лествице успеха. 
Општи утисак био је да су ове годи-
не мање учили ученици I и III раз-
реда, као и да је оно чему се ученици 
највише радују – екскурзија, доста 
утицала на слабији успех у односу 
на прошлу годину. 

Интересовало нас је мишљење 
ученика о постигнутом успеху, као 
и њихови предлози да се он по-
бољша, па смо на узорку одељења 
са најслабијим успехом урадили 
анкету „Умеш ли да учиш?”. Свесни 
да су оцене ученика не мало мерило 
ефикасности наставника, планира-
ли смо и низ семинара на којима ће 
се наставници упознати са новим 

наставним методама, методама оце-
њивања и израдом тестова знања, 
како би се процес учења усмерио на 
ученике и њихово активно учешће у 
процесу стицања знања.

Већ крајем јануара (30. јануар - 
1. фебруар 2009. године) семинар 
„Активна настава/учење” похађаће 
48 наших наставника. За 20. и 21. 
Фебруар планирано је „Школско 
оцењивање у основној и средњој 
школи”, семинар за 30 наставника, 
а у априлу ће бити организован и 
трећи семинар „Примена тестова 
знања у основној и средњој школи”, 
што ће сигурно унапредити рад на-
ставника, али и допринети бољем 
успеху ученика.

Када смо се одморили од екску-
рзија и мало „прилегли” на књигу, 
успели смо да поправимо успех, па 
је на крају првог полугодишта успех 
у школи бољи у односу прошлу 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ школске 2008/2009. године

ШКОЛСКИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

У току новембра и децембра 2008. године, сваког уторка и среде, у фискултурној сали Те хничке школе играо се мали 
фудбал. Прва утакмица школског турнира у малом фудбалу одиграна је 12. новембра, а финална утакмица 10. децембра 
2008. године.

На турниру су учествовала сва одељења школе, односно 126 ученика 
распоређених у два десет и једну 
екипу. После двадесет и једне 
одигране утакмице, до самог фи-
нала стигле су две најбоље екипе 
– одељења II5 и IV3. 

За екипу одељења II5, образов-
ног профила кровопокривач, на-
ступали су: 

Њагојевић Никола, Стојано вић 
Миљан, Динић Милош, Сто ј ковић 
Љубиша, Трујић Младен, Петровић 
Милош и Длбокић Денис.

За најуспешнију екипу, машинске техничаре за компју терско констру-
исање из одељења IV3, наступали су: Милетић Милош, Цветковић Дејан, 
Милој ковић Дејан, Стојановић Владимир и Бранковић Иван. 

Матуранти су били успешнији и резултатом 2:0 остварили победу и ти-
тулу најбоље фудбалске екипе у школи.

школску годину. Проценат ученика 
са позитивним успехом ове године 
је 45,52, а са негативним успехом је 
36,25% ученика. Посебно радује 
чињеница да је број ученика са 2 
недовољне смањен за скоро 25%, а 
да је број ученика који имају 3 и 
више недовољних мањи за више од 
30% у односу на децембар 2007.

Мало је већи проценат неоце ње-
них ученика у односу на прошлу 
годину, јер је повећан број ученика 
за које Министарство није одобрило 
формирање група за страни језик 
(руски, немачки, француски), док 
су остали неоцењени јер због боле-
сти нису дуже време похађали на-
ставу.

Најбољи успех у школи имају 
одељења економске струке, а 
најбоље одељење су комерцијалисти 
(I2), које има 25 ученика - 15 одлич-
них и 10 врло добрих. 

Екипа IV3

Са финалне утакмице
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Кључни циљ наставног рада у школи јесте стицање што квали тетнијих знања и постизање бољих успеха 
ученика. Да би се то постигло, неопходна је перманентна кому ни кација између наставника и ученика, као и 
консултација око нај бољих путева, начина и метода остваривања овог циља. 

Зато смо у Техничкој школи у децембру 2008. год. спровели једну анкету међу ученицима, о томе шта мисле 
о свом успеху на првом тромесечју. Узорак је обухватио 217 ученика из свих година и разреда. Упитник је садржао 
12 врло јасно постављених питања и није био ано ниман, јер смо настојали да сваки ученик одговорно стоји иза 
свог мишљења.

Резултати анкете показују да, у целини гледано, ученици нису задовољни својим постигнутим успехом. Као 
разлоге за то они наводе: 

• недовољну активност на часу (једноставно не слушају и не пазе), 
• изостајање, 
• непостојање воље и мотива за рад и учење, 
• предзнање, 

а само мали број је навео: 
• тежину градива, 
• неразумевање предавања наставника или 
• погрешно одабрано зани мање. 
За наведено стање по питању успеха ученици веома одговорно 

износе мишљење да су они одговорни и да морају више да раде и 
уче. У прилог ове тврдње иде и закључак о проведеном времену 
у учењу које се у просеку креће око 1 сата, а било је одговора: 
„уопште не учим, само што запамтим на часу”. Мали број ђака је 
једноставно рекао да уче док не науче и да не гледају на време.

Наставно градиво углавном сви могу да прате, али мањи број ученика је изнео мишљење да наставници брзо 
диктирају, што показује да по стоји један број наставника који користи овај заиста превазиђени и не занимљив 
начин рада. 

Већина ученика износи своје мишљење да записује на часовима предавања наставника и да то записано 
касније користи за учење, уз помоћ уџбеника. Мали број ученика осим ова два извора користи и додатну лите-
ратуру. Већина испитаних ученика се изјашњава да зна како треба да учи и да знају када су научили одређено 
градиво. Један број ученика је изнео мишљење да делимично зна како треба да учи, што оставља простор да им 
се путем предавања и радионица помогне у решавању овог проблема.

Питање допунске наставе је увек актуелно и присутно и по мишљењу ученика треба да постоји, али мора да 
се прилагоди потребама ученика. У том смислу ученици предлажу да се код допунске наставе ученици прате 
индивидуално, а не као на редовним часовима, да се једно ста вно поново испредаје лекција. Та кође треба избе-
гавати, по мишљењу ученика, да се допунска настава организује као пречас, већ уз кон султацију са ученицима, 
када то њима одговара. Више ученика ста ријих разреда траже допунску наставу из стручних предмета, док млађи 
разреди желе допунску наставу из општеобразовних предмета (најчешће математика и енглески језик).

Последњим питањем из упитика смо тражили од ученика да предложе мере за побољшање успеха.
Интересантно је да су више пре длога дали млађи ученици. Они су предложили да се више пази на часовима, 

да постоји дисциплина у раду, да професори имају више разумевања за ученике и да не касне на наставу, да се 
укину пречаси, редовно долази на наставу, више ради код куће и сл. 

Из изложених ставова се може закључити да ученици добро знају шта треба да раде и да су свесни свог 
положаја и улоге и да ће из тога произаћи и бољи резултати учења.

Маленовић Зоран, 
школски педагог

„Умеш ли да учиш?”
У току децембра 2008. спровели смо анкетирање ученика,

са циљем побољшања њиховог успеха
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Ученици наше школе, првa ге-
нерација кровопокривача, боравили 
су у кампу у Кањижи, у периоду од 
20.07. до 27. 07. 2008. године са сво-
јим разредним старешином Радиса-
вљевић Оливером и професором 
Павловић Љубинком. У кампу су 
бо равили заједно са вршњацима из 
суботичке Политехничке школе, а у 
исто време у кампу је боравило и 
150 извиђача и кајакаша.

Сваки дан у кампу био је радно и 
едукативно осмишљен. После уста-
јања у 5 часова изјутра следио је час 
фискултуре, затим доручак и одла-
зак до Управне зграде „Потисја”, 
где су до поподнева кровопокривачи 
радили на замени крова. После ра-
дно проведеног дана враћали су се 
у камп, ручали и имали спортске 
активности. Вече је било резервиса-
но за едукацију - психолози, социо-
лози и педијатри држали су у кампу 
стручна предавања и одговарали на 
питања ученика.Поред едукативних 
било је и радних вечери (поставља-

ЕДУКАТИВНИ КАМП – Кањижа 2008.

ње бине за музички спектакл), али и 
за бавних.

Једног дана је организована и 
по сета школи у Ади која је школске 
2008/09. године уписала прву гене-
рацију кровопокривача.

Боравак у Кањижи пропратила је 
најгледанија телевизија РТС - Јавни 
сервис Србије (прилог је емито ван 
у Јутарњем програму), као и ло-

калне телевизије Крагујевац, Ки-
кинда и Књажевац.

Ученици су се вратили у Кња-
жевац задовољни и пуни утисака. 

Љубинко Павловић, 
дипл. грађ. инж.
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У просторијама Црвеног крста у 
Нишу, 12. децембра 2008. године, 
одржан је семинар „Истраживање 
међународног хуманитарног пра-
ва”, намењен наставницима грађан-
ског васпитања, зато што ће хума-
нитарно право постати саставни 
део наставе грађанског васпитања 
за II разред средње школе од наре-
дне школске године.

 Заједно са колегиницом Слави-
цом Митић, присуствовала сам овом 
семинару. На почетку семинара су 
нас најпре упознали са појмом хума-
нитарног права, да би након тога 
била одржана симулација ча са. 

Нашла сам се у улози ученика. 
Предавачи су читали потресну при-
чу о црнкињи Елизабет Екфорд. Све 
до 1954. године, сегрегациони за-
кони у неким државама Сједињених 
Америчких Држава су забрањивали 
ђацима црнцима да похађају исте 
школе као белци. Уставни суд је за-
бранио сегрегацију у целој земљи. 
На почетку школске године, у 
централној средњој школи у Аркан-
засу, која је раније искључиво била 
намењена белцима, примљено је 9 

ученика црнаца, а Елизабет је била 
међу њима. Договорено је да учени-
ци у школу иду у пратњи адвоката 
из безбедносних разлога. Елизабет 
није знала за тај договор, и 1. сеп-
тембра је кренула сама у школу. 
Када је изашла из аутобуса, угледала 
је гомилу бесних белаца, скренула 
је са пута. Гомила је пошла за њом, 
почела да је назива погрдним име-
нима и узвикује: „Линчујмо је!”. У 
маси је узалудно покушавала да 
пронађе неко пријатељско лице. 
Ухватила је погледом једну старицу, 
али она је пљунула Елизабети у 
лице. Ишла је низ најдужи блок 
кућа кроз који је икада прошла у 
животу, угледала клупу и села. Го-
мила је окружила клупу и викала: 
„Одвуцимо је до дрвета!!!”. Док је 
она седела на клупи, читаву вечност, 
како јој се чинило, кроз гомилу се 
пробила белкиња, госпођа Грејс, 
пружила руку Елизабети и одвела је 
до аутобуске станице.

 Добила сам задатак да замис-
лим да сам Елизабет, двадесет година 
после овог инцидента. Том приликом 
сам написала следећу причу:

„Прошло је двадесет година, го-
дина борбе и сукоба. Често се сећам 
тренутака када је мој живот био на 
корак до смрти. И у тој тами појавио 
се зрачак наде који ми је поново 
вратио веру у људе - поступак го-
спође Грејс. Тог тренутка сам по-
желела да и моје срце буде велико 
попут њеног, довољно снажно да се 
супротстави разјареној маси, која је 
заслепљена мржњом. Зато сам кре-
нула на факултет политичких наука, 
дипломирала за четири године и 
почела да се бавим хуманитарним 
радом. 

Данас путујем светом и дајем 
наду онима који су је већ одавно 
изгубили. Један дан проведен са 
децом у Африци или несрећним 
мајкама у Ираку вреди више него 
сав новац на овој планети, јер знаш 
да је тај дан уз твоју помоћ био тим 
људима можда најлепши дан у жи-
воту.”

Предавачи су похвалили ову 
при чу. 

Наташа Јанкулоски, 
дипл.ецц.

ЗА ХУМАНОСТ У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ

Истраживање међународног хуманитарног права у 
школама од наредне школске године

Час грађанског васпитања у одељењу II2, одржан је 23. децембра 2008. године са 
радионицом на тему хуманитарног права.
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Грађевинци у Војводини
Захваљујући „Потисју” из Кањиже, а пре свега господи 

Александру Бероњи и Тибору Хорвату, наши кровопокривачи 
су и ове године имали прилику да оду на лепо замишљену и 
изузетно добро организовану стручну екскурзију.Прошле 
године смо имали прилику да се упознамо са ученицима и 
професорима Политехничке школе из Суботице, обиђемо 
Палићко језеро, посетимо Кањижу и „Потисје”. 

Овогодишња екскурзија била је прилика да упознамо нова 
места, нове другове и колеге и обогатимо лепим успоменама. 
И само путовање било је занимљивије за ученике, јер су са 
кровопокривачима на екскурзију кренули и грађевински 
техничари за нискоградњу, ученици одељења I1. Са нама су 
пошли и професори Љубинко Павловић и Једрен Тошић, као 
и одељењске старешине Оливер Радисављевић и Драгољуб 
Игњатовић. 

Иако је за све време екскурзије дувала јака кошава, на коју 
су љубазни домаћини изгледа навикли, то нас није омело да 
уживамо у лепоти Аде, Адице и Тисе. Могли смо само прет-
поставити како може бити лепо лети у њиховом „Дрвенграду” 
поред Тисе, саграђеном за потребе снимања спота Ђолета 
Балашевића, покрај кога смо се сликали, плашећи се да њега 
и нас не одува кошава. Ту је наша екскурзија добила нове 
сапутнике, кровопокриваче из Аде и њихове професоре.

О Тотовом селу, куда нас је пут даље водио, до овог 
путовања нисмо ништа знали. Како се ове године прво ишло 
за Аду, а онда за Суботицу, није био могућ обилазак Палића, 
јер се ЗОО врт затварао пре нашег доласка. Као алтернативу, 
господин Хорват предложио је обилазак Тотовог села. На 
радознало питање „А шта у Тотовом селу има да се види?” 
добила сам одговор: „ Погледаћемо неке лепе и занимљиве 
кровове и посетићемо етно кућу”. Тај одговор није могао да 
све нас припреми за оно што смо видели и доживели у Тото-
вом селу. Прелепе куће, оптимизам и визија љу ди који у њему 

живе, љубазност и гостоприм ство домаћина, 
оставили су нас без речи. 

У овом селу, преко 800 становника скоро 
потпуно мађарске националности, ствара себи 
услове за живот који младе остављају на селу. 
Њихова жеља да у селу имају центар за тален-
товану децу сигурно ће се остварити. Зашто и 
не би - многи градови дуго још неће имати 
такву школу, интернатски смештај, туристички 
информациони центар, вртић, базен... Уз пра-
тњу домаћина обишли смо и етно кућу, и већ се 
сумрак почео хватати а љубазни домаћини су 
нас послужили тек испрженим, врелим и укус-
ним лепињама. Обилазак вртића и обрадовао 
нас је и растужио. У Тотовом селу просечна 
старост је испод 40 година, а брига о младим 
породицама и деци очигледна је на сваком ко-
раку. Као супротност, одмах се јави слика наших 
села, са старачким домаћинствима и младима 
који се у њих не враћају. Можда су и најпоучније 
за све нас биле речи наших домаћина: „Није 
важно да ли је ваше село у Европској унији или 
не. Важно је да ви у њему створите услове за 
живот као у Европи”. 

Обилазак села завршили смо у будућем ин-
тернату, у коме смо имали прилике да одгледамо 
презентацију села, одслушамо прелепе мађарске 
песме свиране не цитри, као и рецитацију једног 
храброг десетогодишњака. А онда још мало 
пирошки и правог домаћег сока (а било је, кажу, 
и доброг домаћег вина) и срдачан растанак са 
домаћинима.

Суботица је и ове године исто лепа, а смештај 
у интернату подсетио нас је да ек скур зија може 
да се изведе и у мало скромнијим условима и са 
мало скромнијим сердствима. Деци је, очиглед-
но, било лепо и узбу дљиво, па су вече искори-

Школа у Тотовом селу

Брига о младим породицама и деци очигледна 
је на сваком кораку. 
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У рано јутро 7. новембра цело одељење кровопокривача на-
лазило се испред Дома ученика средњих школа у Књажевцу, 
ради поласка на стручну екскурзију. 

Морам признати да смо били веома поспани, али је узбуђење 
надвладало и убрзо је аутобусом завладао жагор. Са нама је по-
шао и наш одељењски старешина Драгољуб Игњатовић, који се 
бринуо о нама и због тога смо му сви захвални.

Наше прво заустављање било је у Бољевцу, ту смо свратили 
да доручкујемо и предахнемо. Не путу до нашег одредишта 
правили смо још неколико краћих пауза. После дугог пута, стигао 
је и тренутак да упознамо ученике из одељења кровопокривача 
из Аде. Отишли смо у њихову школу, где нас је чекала лепа до-
бродошлица. Потом смо сви заједно отишли на ручак, који је био 
припремљен у њиховом спортско рекреативном центру Адица, 
близу Тисе. Тамо смо се боље упознали и лепо се дружили.

 Након ручка са друговима из Аде отишли смо до Тотовог 
села. Почео је да пада мрак и ми смо наставили путовање даље 
ка Суботици. Тамо смо после вечере изашли у шетњу и искори-
стили прилику да упознамо ову заиста прелепу варош. 

Сутра ујутру, после доручка, упутили смо се ка дуго очекиваној 
Кањижи. Тамо смо обишли фабрику црепова „Tondach”. Обила-
зак је трајао неколико сати, почевши од места где се ископава 
глина од које се праве црепови. Ту нам је водич све детаљно 
објаснио, не изостављајући ни најмање детаље. Упознали смо 
цео процес израде црепова од прераде глине до паковања готових 
црепова. За време ручка добродошлицу су нам пожелели људи 
заслужни за увођење и стипендирање нашег смера, као и људи 
заслужни за беспрекоран рад „Tondach” фабрике. Оно што нас је 
највише обрадовало јесу радне униформе које смо добили. 

После ручкa упутили смо се ка Књажевцу. Било нам је жао 
што одлазимо, али смо се радовали што ћемо све доживљаје 
моћи да поделимо са друговима из Књажевца.

Милош Дона, I5

Стручна екскурзија 
кровопокривачастили за шетњу центром града, а онда и за 

дискотеку. 
И боравак у Кањижи понудио је ове го-

дине нешто ново. Осим обиласка „По тисја”, 
грађевински техничари имали су прилике 
да обиђу и фабрику керамике „Кањижа” и 
упознају се са савременом тех нологијом 
израде керамичких плочица. За то време, 
изузетно добро испланирано од стране ор-
ганизатора, кровопокривачи су добили 
жељно очекиване поклоне – радна одела и 
обућу за праве мајсторе.

На жалост, лоши временски услови, а 
пре свега јак ветар, омели су нас да на 
планирани начин завршимо нашу стручну 
екскурзију - шетњом по новом мосту на 
Тиси, близу Аде, који је у изградњи и са 
кога је недавно скинута заштитна ограда. 
То је шести мост на Тиси, који не повезује 
само две општине, већ и два региона, север 
Бачке и Баната. Он ће скратити пут између 
потиских индустријских центара и север-
ног и средњег Баната, и тако представљати 
најкраћу спону између Хрватске и Румуни-
је. Иако су многи са жаљењем гледали мост, 
морали смо да мислимо на безбедност уче-
ника и задовољимо се стручним обја шње-
њима инжењера који учествује у његовој 
изградњи. Мост ће бити дугачак 268 метара, 
широк 11 метара, са две траке. Носивост му 
је 60 тона, а имаће и два ограђена дела за 
прелазак пешака. Конструкција моста пот-
пуно је усклађена са европским прописима. 
Изнад минималне пловидбене ширине 
мост је при највишем водостају висок девет 
метара и омогућава пловидбу чак и највећим 
бродовима. Каже се да мостови повезују 
људе, а они се надају да ће после повезивања 
са Банатом, лакше ићи и повезивање са 
остатком света, са Европом... По речима 
наших домаћина, мосту ће се највише об-
радовати сељаци који имају земљу са ба-
натске стране, а који су до сада преко Тисе 
морали скелом.

И ту се завршио наш „грађевински” 
оби   лазак Војводине, коју захваљујући кро-
вопокривачима све боље упознајемо. Сада 
нам преостаје да се добро припремимо за 
дочек гостију из Војводине, које ћемо ове 
године моћи да угостимо и узвратимо им за 
сву љубазност нашим традиционалним го-
стопримством.

Љиљана Жикић
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Коначно је дошао и тај дуго оче-
кивани дан. У раним јутарњим са-
тима, кренули смо на тродневну 
екскурзију. Иако је било хладно, с 
обзиром на то да смо на путовање 
кренули 29. октобра, то није утица-
ло на наше расположење и жељу да 
што пре кренемо у обилазак западне 
Србије. 

Првих неколико сати, аутобусом 
је владао сан, јер су сви још увек 
били поспани, али убрзо је атмо-
сфера постала сјајна. Певушили 
смо, причали, смејали се и вожња 
нам је брзо пролазила. После неко-
лико успутних пауза, стигли смо до 
манастира Ваведење пресвете Бого-
родице, упознали смо се са исто-
ријом манастира и затим смо наста-
вили путовање до Ужица. Тамо смо 
обишли Народни музеј. Након ра-
згледања музеја, имали смо доста 
слободног времена за упознавање 
града и за ручак. У том пределу, 
на гласак се веома разликује од на-
шег и већини ученика, који су тамо 
били први пут, то је било веома 
чудно. Пут нас је даље водио до 
Бајине Башта, где смо имали пре-
ноћиште, уз успутни обилазак Ка-
ди њаче. 

После дугог путовања, предвече 
смо стигли у Бајину Башту. Ноћили 
смо у хотелу ,,Дрина’’, који се на-
лази у центру града. Пошто смо 

били уморни и исцрпљени, у хотелу 
је све било мирно. Али, то није 
трајало дуго. После вечере, спреми-
ли смо се и отишли у дискотеку, која 
је била у склопу хотела. У хотелу је 
била још једна екскурзија, па нас је 
самим тим у дискотеци било више 

одушевљени, јер су схватили да им 
нећемо приредити никакву неприја-
тност. 

Следећег дана отишли смо у 
обилазак Кустиричиног села, по-
зна тог Дрвенграда на Мокрој гори. 
Тамо је заиста прелепо. У целом 
селу су куће од дрвета, а на њима су 
означене улице многих познатих 
личности, као што су: ул. Новака 
Ђоковића, Брус Лија, Дијега Ма-
радоне, трг Николе Тесле итд. У 
једној кући налази се базен који је 
Кустурица поклонио нашем врхун-
ском пливачу Милораду Чавићу. 
Посетили смо биоскоп и одгледали 
филм на енглеском језику. 

После разгледања Дрвенграда и 
фотографисања, на наше велико 
задовљство, отишли смо на дугу 
вожњу Шарганском осмицом. Њено 
обнављање је, још крајем 19. века, 
предвидео чувени кремански про-
рок, Митар Тарабић. Он је рекао: 
„Проћи ће подоста година, па ће се 
људи опет сјетити гвозденог пута, 
те ће испотекаре обновити овај пут. 
Само, њим до Вишеграда неће пу-
товати и путници ради потребе и 
посла, већ људи од забаве сербез 
одморишта и уживанције.” И заиста 
смо уживали у вожњи „Ћиром”. 
Чинило нам се као да по неколико 
пута пролазимо истим путем, али 
не, предели су слични, али постоје 
неки детаљи по којима се разликују. 
Имали смо пар краћих пауза у тој 
вожњи, али се и она, нажалост, вео-
ма брзо завршила. 

Након ручка у хотелу, обишли 
смо језеро Перућац. Тамо је било 
доста хладно и нисмо се дуго зад-
ржали, али смо видели чари тог је-
зера. Вратили смо се у хотел и мада 
смо имали пуно слободног времена 
за обилазак града, остали смо у хо-
телу. Нажалост, падала је киша, тако 
да иако смо провели неколико дана 
у Бајиној Башти, нисмо успели да 
видимо знаменитости тог лепог 
гра да. 

Путовање „сербез одморишта и уживанције”

Кадињача

него што смо очекивали. Због умора 
нисмо дуго издржали па смо се, 
упркос сјајној атмосфери, полако 
повлачили назад у своје собе. Те 
вечери смо сређивали утиске о про-
теклом дану, који је по мишљењу 
свих био изванредан. Професори су 
нас повремено обилазили и били су 

Камен љубави
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Увече смо опет ишли у дискотеку, али пошто су сви 
били исцрпљени, убрзо смо сви седели у собама, слуша-
ли музику и причали. 

После још једне непроспаване ноћи, оставили смо за 
собом Бајину Башту и са пуно лепих успомена кренули 
смо ка Златибору. Он важи за једну од најлепших плани-
на у Србији. Приближавајући се Златибору, сунце нас је 
обасјавало све више и више, али када смо изашли из 
аутобуса, изненадили смо се колико је, упркос сунчевим 
зрацима, било хладно. После Дрвенграда, највећи и 

најлепши утисак на нас је оставио управо Златибор. 
Иако није било снега као што смо очекивали, било нам 
је прелепо и свако од нас је пожелео да се обилазак ове 
прелепе планине никада не заврши. У ресторану ,,Рујно’’ 

који је био надомак језера, имали смо обезбеђен ручак и 
након тог ручка, полако смо кренули ка Књажевцу. С 
обзиром на то да се екскурзија приближавала крају сви 
смо били помало тужни, али та туга нас није спречила да 
последње сате екскурзије проведемо певајући у аутобусу 
и забављајући се заједно са професорима на све могуће 
начине.

Пошто је екскурзија протекла у најбољем могућем 
реду и без икаквих проблема, како ученици, тако су и 
професори били презадовољни и обећали смо да ће 
следеће године екскурзија бити још боља и забавнија.

Марија Миленовић, II2
Милица Ђорђевић, II2

Одмор у Дрвенграду

Златибор без снега

Већина корисника рачунара веома лако и брзо при-
хвата и користи оригиналне информатичке термине. 
За то постоји и оправдан разлог, јер се за неке од тих 
термина једноставно не може наћи адекватни израз на 
нашем језику. Покушајте, на пример, да преведете 
термине као што су BUFFER или IN TERFACE помоћу 
стандардног енглеског речника и видећете да је то 
узалудан посао. Ако их потражите у речнику инфор-
матичких термина ви дећете да је њихово значење 
описано понекад и са више реченица.

Као што рекох, за већину корисника ово није про-
блем. Довољно је да знају „дејство” неког термина, 
односно његову функцију на рачунару, и не баве се 
одгонетањем језичког значења. Али има и радозналих 
информатичара ...

Оперативни систем је, као што знамо, основни 
софтвер који управља радом рачунара. Он је запамћен 
на једном делу HARD диска, и активира се десетак 
секунди или пар минута (зависно од брзине рачунара) 
након стартовања рачунара. То се у рачунарском жар-
гону назива „подизање” оперативног система. Они 
радознали су вероватно поставили себи питање, да ли 
ОС „сам себе подиже” или постоји неки помоћни про-
грам који иницира стартовање ОС? Тако долазимо до 
термина као што су: BOOT SECTOR (сектор диска са 
кога почиње стартовање ОС) и BOOT SEQUENCE 
(програмска секвенца која иницира стартовање ОС). 
Информатичари су на основу ових створили и неке 
нове термине као што су: „бутовање”, „бутабилна дис-
кета” или „бутабилни диск”. 

Следеће питање које се намеће је: у каквој је вези 
ЧИЗМА (основно значење речи boot је: чизма!) са 
стартовањем оперативног система?

Одговор највероватније лежи у чињеници да је 
неки од Microsoft-ових програмера, творац ових тер-
мина, у раној младости био фасциниран „ликом и де-
лом” највећег светског лажова Барона Минхаузена. 
Он је наиме тврдио да се једном приликом извукао из 
блата, тако што је снажно повлачио самог себе за косу. 
Друга верзија те приче гласи да је извукао себе из 
мора вукући каишеве својих чизама.

Иако оперативни систем не „подиже 
самог себе”, већ то чини један помоћни 
софтвер, гледано са аспекта просечног 
корисника који не улази у детаље овог 
процеса, то изгледа управо тако, па је 
асоцијација са горе поменутом причом Ба-
рона Минхаузена очигледна.

Миомир Костић, 
дипл. инж. електронике 

Занимљивости из света 
информатике - Јесте ли знали?

Каква је веза између 
ЧИЗМЕ и стартовања ОС?

извукао себе из 

одиже 
моћни 
ечног
 овог 
па је 
ом Ба-
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ло је занимљиво упоредити Забав-
нике тих касних 80-их година про-
шлог века са старијим издањима 
које су куповали моји родитељи 
током 60-их година. А још је 
занимљивије упоредити све те ста-
рине са данашњим издањима. Чини 
се да се, суштински, није толико 
тога променило. Наравно да је данас 
дизајн лепршавији, иако не прете-
рано и неукусно шарен, да су све 
стране у боји – али, оно што је 
битно је да је Забавник остао до-
следан првобитним принципима – 
пружити информацију читаоцима 
који траже увек нешто ново, увек на 
свежији и другачији начин.

Међутим, лично искуство на 
страну, где и када је почела историја 
„Политикиног Забавника”? Сада 
већ далеког 28. фебруара 1939. го-
дине, дневне новине Политика су 
објавиле први број часописа који је 
замишљен као спој романа, за ни-
мљивих прича и стрипова. Забавник 
се годинама развијао, престајући на 
кратко са изласцима из штампе за 
време Другог светског рата и за 
време санкција током 90-их година 
прошлог века. У „старој” Југосла-
вији, Забавник је имао ћирилично и 

латинично издање, најпре у новин-
ском формату, што је 50-их година 
замењено форматом часописа. Са 
сваког броја се у горњем десном 
углу шепурио лик Паје Патка као 
разносача новина, који је постао и 
својеврстан амблем часописа. 

Данас Забавник излази на 68 
страница у боји на фином и квали-
тетном папиру, сваког петка. У вре-
ме писања овог чланка, из штампе 
излази и 2971. број. Неке од рубрика 
које су и раније биле неизоставни 
чинилац сваког броја су:

СВАКИ ПЕТАК - ИЗУЗЕТАК:

Као што каже популарна ТВ ре-
клама: „Неке ствари се, срећом, 
ни када неће променити – Бамби 
плазма!” Срећом, у контексту овог 
текста, не ради се о вашем и нашем 
омиљеном кексу. Ради се ипак о 
Политикином забавнику – једном 
од наших најстаријих и најразно-
врснијих часописа свих времена. 
Шта је, заправо, „Политикин Забав-
ник”? И зашто се баш тај часопис, 
срећом, никада неће променити?

Политикин забавник пред ста  вља 
незаобилазно читалачко шти во за 
све радозналце од 7 до 107 го дина. 
То је часопис који скоро 70 го ди на 
доноси занимљиве рубрике из ра-
зних области: новости из света, 
несвакидашња дешавања, необи чне 
приче из живота, историје, музике, 
спорта, биљног и животињског све-
та, савремених технологија, стрипа. 
Но, не треба се заварати буквалним 
значењем речи „забавник” у насло-
ву: овај часопис пружа много више 
од забаве, скеча, стрипа или гега 
Хомера Страшног, некада Паје Па-
тка, а данас мачка Гарфилда – у За-
бавнику ћемо се суочити са тексто-
вима којима би позавидели многи 
стручни, па и научни часописи, или 
озбиљнији уџбеници, што из исто-
рије, уметности или науке. Зани-
мљиво је то да су сви „озбиљнији” 
текстови написани стилом који 
може свако пратити, без обзира на 
узраст или образовање. Једноставно 
речено, Забавник већ деценијама 
пружа прегршт „хлеба и игара”, али 
на једном вишем, маштовијем и 
оригиналнијем нивоу, са циљем да 
одговори на креативне апетите чи-
таоца отвореног ума и душе.

Аутор текста је практично на 
Забавнику и одрастао. Научио прва 
слова, упознао се са првим стрип 
јунацима, који су (некад били!) не-
раскидиви део свачијег детињства, 
и научио да спознаје свет на један 
другачији, занимљивији начин. Би-

Аутор текста: Остаје непознат редакцији, али, верујемо, лако ћете 
закључити о коме се ради – ко срећан петком долази на наставу 
са смешком до ушију, носећи под мишком свеже купљен примерак 

„Политикиног Забавника”?

Први број Забавника
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- Веровали или не / Јесте ли већ 
чули да... – невероватне и занимљиве 
чињенице из свакодневног живота;

- Ма шта кажеш – смешне до-
годовштине, лапсуси познатих, зго-
де и незоде забележене широм све-
та;

- Живот пише драме – драма-
тични и често опасни по живот 
тренутци из стварног живота људи, 
често на граници могућег, исприча-
ни динамичним, готово филмским 
јези ком;

- Зашто се каже... – лингвисти-
чки текстови о пореклу и значењима 
појединих речи;

- Забавникове логичке загонетке 
– логички и математички пробле-
ми;

- С оне стране вероватног – ми-
сте рије света; 

- Историјски забавник – необи-
чне или мало познате приче из 
исто рије света;

приче познатих и мање познатих 
писаца;

... и многе друге сталне и повре-
мене рубрике из области књи  жевно-
сти, популарне културе, астро но-
мије, физике, филма, музике,... ма 
не постоји област о којој наш верни 
Забавник није писао, изузев можда 
текстова политичке или пропаган-
дне садржине. С друге стране, наш 
омиљени часопис је одувек био 
противтежа лошем укусу, површним 
или пропагандним текстовима на 
које наилазимо свакодневно у ра-
зним другим часописима или дне-
вној штампи.

 Углавном, чак и у овом вре-
мену доступности информација из 
свих области на интернету, Забав-
ник на један волшебан начин успева 
до остане то што је одувек био – Из-
вор младости, свежих и занимљивих 
информација, непоколебљив, вели-
ки и моћан попут највише и најјаче 
планине – једна константа и не про-
менљива у животу свих нас, кекс 
мудрости који се, срећом, никада... 
па знате већ!

Пост скриптум: Они који мисле 
да је Забавник остао старомодан – 
нека тркну на интернет страницу 
Забавника - www.politikin-zabavnik.
co.yu – где можете видети садржај 
сваког броја и кратак опис текстова. 
Тек толико да вас заголица па да 
пе тком пресретнете вашег продавца 
новина!

- Стрипови: на почетку часописа 
Хогар Страшни, а на крају Гарфилд 
(по једна страна) и дужи стрип у 
средини (некада Мандрак, Фантом, 
Рип Кирби, Флеш Гордон... а данас 
Вејн Шелдон, Шерлок Холмс, Асте-
рикс...);

- High Tech: чланци о новим изу-
мима, направама или другим чудима 
савремене технологије;

- За читање и уживање – кратке 

ИЗДВАЈАМО 

пар занимљивости из 
неких од рубрика из 
скорашњих бројева:

ДА ЛИ СТЕ ВЕЋ ЧУЛИ ДА... 
 ...да бело вино, за разлику од црног, 
није боље што је старије; да су ноју 
очи двоструко теже од мозга; да је 
Турчин Султан Косен тренутно нај-
виши кошаркаш на свету, са 247 цм 
висине;....

ЗАШТО? КАКО? 
Које су слу  шалице боље – оне које 
пре кривају уши, или које се стављају 
у уши? Иако обе врста имају сличан 
распон, од 15 до 20 килохерца, мале 
слушалице које се стављају дирек-
тно у уши немају тако добре басове. 
Велике слушалице, иако незграпније, 
даљу боји и пријатнији звук. Да ли 
може звук да путује кроз течност? 
Шта ви мислите? Проверите у За-
бавнику!

С ОНЕ СТРАНЕ ВЕРОВАТНОГ
Појава мистериозног брода „Холан-
ђанин Луталица” – легенда, мит или 
нешто више? 

БЕЧ НИЈЕ НАШ „ИЗУМ”
У праисторијско доба, на месту 
данашње аустријске престонице на-
лазило се келтско насеље које су 
Келти звали Виндобона и Виндоми-
на. Тај назив очували су само Немци, 
у измењеном облику Wien према 
Wieden (део Беча и речица истог 
имена). Од последњег облика по-
стало је чешко Виден и пољско Вие-
ден. Wien је латинизиран у Wienna, 
па одатле француско и италијанско 
Виена, а из овога бугарски, руски и 
румунски Вена. Словенци га, према 
Дунаву, зову – Дунај. Име Беч потиче 
из 16. века. Овакав назив постоји у 
мађарском (Becs), турском, албан-
ском, цинцарском и у нашем језику. 
Мађарска именица becs налази се не 
само у старијем називу Becsorazag 
(Аустрија), него врло често и у дру-
гим географским називима: Uj – 
Becs, Kis – Becs... и у сложеници 
Becskerek (Бечкерек, данашњи Зре-
њанин у Банату). Иначе, у мађарском 
и румунском беч значи подрум.
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... Путовали смо преко Ниша и Врања до манастира Прохор Пчињски, уз краћа успутна задржавања. Након 
обиласка манастира кренули смо даље преко државне границе, Куманова, Скопља, Кичева и Струге до Охрида, 
где смо били у касним поподневним часовима. Потом смо наставили до хотела „Пела”, који се налази на 
периферији Охрида и који је био изузетно лепо сређен и опремљен. Након вечере, аутобусима смо отишли у 
центар Охрида, где смо променили новац и имали слободно вече за индивидуално разгледање града. 

Другог дана. после доручка, имали смо организован обилазак културно-историјских локалитета у Охриду са 
локалним водичима (Еленом и Гораном). У граду са 365 цркава, по једном за сваки дан у години, требало нам је 
преко три сата да обиђемо најважније знаменитости: цркву Св. Софије, Св. Климента Охридског, антички амфи-
театар, Самуилову тврђаву, цркву Свете Богоридице Перивлепте, Св. Јован Канео... Након обиласка ових лока-
литета имали смо слободно поподне за ручак, индивидуално разгледање града и вожњу бродом „Галеб» по бистром 
и плавом Охридском језеру. За вечеру смо се вратили у хотел, а након вечере смо отишли у дискотеку где смо 
провели узбудљив остатак вечери.

Трећег дана смо, након доручка, кренули у обилазак Биљаниних извора, Св. Наума (где смо видели, између 
осталог и изворе из којих се пуни Охридско језеро) и Струге (где смо видели и како се језеро празни).

Слободно поподне смо провели у Охриду. Након вечере, поново смо отишли у дискотеку и тамо провели 
остатак вечери.

Након доручка и напуштања хотела четвртог дана, кренули смо преко Дебра у обилазак прелепог, обновљеног 
манастира Св. Јован Бигорски, посвећеног Светом Јовану Крститељу, а око поднева смо стигли и до Скопља. Са 
локалним водичима обишли смо његове знаменитости: Камени мост-симбол града, цркву Св. Спаса и старо 
утврђење - Кале из IV века одакле се пружа фантастичан поглед на цело Скопље...

... По оцени и ученика и професора, екскурзија је испунила сва очекивања, а о агенцији „Пературс” која је 
учествовала у реализацији екскурзије, могу се изрећи само речи хвале.

Координатор екскурзије
Геров Горан, дипл.маш.инж

ПОЗДРАВ СА ОХРИДА
(из извештаја са једне лепе, успешне екскурзије)
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У другом полугодишту ученици Техничке 
школе проводиће своје часове у много пријатнијем 
амби јенту, јер је у старом делу зграде школе 
завршено уређење кабинета 1, 2, 3, 4, 8, 9 и 10. У 
новом делу зграде у току су радови на уређењу 
кожарске радионице и библиотеке, а затим следи 
и уређење машинске радионице и ходника у 
приземљу.

Оно што ће свакако највише обрадовати наше 
ученике, јесте опремање кабинета број 5 са 13 
савремених рачунара, од којих су три купљена 
средствима „родитељског динара”. Прерасподе-
лом рачунара ће и трећа рачунарска учионица, 
кабинет број 6, добити боље рачунаре, а уколико 
се ученички активизам пробуди и они схвате ко-
лико је важно њихово учешће у оваквим и слич-
ним акцијама, моћи ћемо да и неколико других 
учионица оспособимо за извођење мултиме ди-
јалне наставе.

ПРИЈАТНИЈИ АМБИ ЈЕНТ
У ШКОЛИСТОПАМА СВОЈИХ БАКА

У организацији Етно центра из Књажевца, у току 
три протекла месеца, стопама својих бака кренуле су 
Павловић Ана, Миленовић Душица, Марковић Невена, 
Костадиновић Љубица и Лазаревић Јелена, ученице 
одељења IV2 Техничке школе, заједно са другарицом 
из Књажеваче гимназије, Милутиновић Иваном. Од 
новембра 2008. вредно су радиле вежбе за савлађивање 
технологије ткања, а како у њиховој изради изгледа 
спој традиционалног и модерног, видећемо на изложби 
њихових радова, која ће бити постављена у малој сали 
Дома културе, 26. јануара 2009. године.
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Децембра 2008. године имали 
смо прилике да, у нашој школи, на 
часовима енглеског језика на вели-
ком платну сазнамо и научимо више 
о хипи култури у свету. У оквиру 
обраде текста из уџбеника о музици 
и култури '60-их година сазнали смо 
много тога о поп и рок култури тог 
временa, са посебним нагласком на 
музичко стваралаштво Боба Дилана. 
Он је био амерички певач, компози-
тор и песник и, уопште, један од 
највећих кантаутора 20. века. Често 
је кроз песму изражавао бунт про-
тив политике и друштвених догми 
свог времена. Његове најпознатије 
песме, које смо иначе и ми на једном 
од ових часовима слушали су: „With 
God on our side”, „Knocking on 
heavens door”, и „Blowing in the 
wind”, у којима он преиспитује по-
зицију савременог човека у дру-
штву, а у односу на религију, 
друштвене и класне разлике 
и рат као највеће зло и претњу 
по човечанство. Музичке ви-
део спотове поменутих песа-
ма гледали смо преко интер-
нета уз помоћ пројектора и 
платна, а такође нам се допа-
ла и модернија верзија песме 
„Knocking on heavens door” у 
извођењу Guns'n'roses и Avril 
Lavigne.

Као још једну илустрацију 
бунтовничког духа '60-их го-
дина одгледали смо култни 
филм Коса (The Hair, 1979.), 
редитеља Милоша Формана. 
Главна тема овог филма-мју-
зикла је однос хипи генераци-
је према тадашњем америч-
ком друштву и институцији рата. 
Међутим, ко су уопште били хипи-
ци?

Средином шездесетих година, 
под утицајем песника бит генера ци-
је, у Калифорнији се јавља нова 
хипи култура. Прво велико оку-
пљање одржано је у јануару 1967. у 

Голден гејт парку у Сан Франциску. 
Дошло је 10.000 људи. Међу њима 
и музичке групе Greatful Dead, 
Jefferson Airplane, Big brothers i 
Quicksilvers. Хипици су за веома 
кратко време прешли пут од поткул-
турне гру па ције до контракултуре 
која је озби љно пољуљала доми-
нантне друштвене вредности. Ма-
хом су били омладина средње класе 
која се одриче својих грађанских 
приви легија и удобности и одлази 
да живи на улици, у комуни на гра-
ници закона. Хипици одбацују 
основне полуге на којима почива 
савремено индустријско друштво, а 
посебно „амерички начин живота.” 
Другим речима, материјалним 
вредностима потрошачког друштва 
супротста вља ју „вредности бића”. 
Због ненаклоног става према 
индустрији, као и због наклоности 

коју су гајили према природи, хипи-
ци су прозвани Децом цвећа.

Дневне новине тога времена за 
припаднике хипи покрета користе 
углавном погрдне изразе: лењи, пр-
љави, дрогирани, дугокоси, проми-
скуитетни... Централни израз хипи 
идентитета је био дуга коса (дивља, 

разбарушена и лепршава), која је 
представљала њихову побуну, сло-
боду и повратак природи (кратка 
коса је, по њима, била ознака гра-
ђанског менталитета, доказ рада за 
војску). Одећа се састојала од тексас 
униформи, мноштва шарених де-
таља, беџева, перли и разних личних 
украса. Накит је прављен од при-
родних материјала, дрвета, глине, 
вуне, шарених каменчића и служио 
је као естетски, а не статусни сим-
бол. Постојале су две главне струје 
у хипи покрету: прва, чије је главно 
обележје политички активизам и 
политичка револуција и друга, која 
се више окреће дрогама, духовно-
сти, мистицизму и унутрашњој ре-
волуцији.

Хипици верују да ће Љубав про-
менити свет и довести до Мира. За 
њих је Љубав посебна врста моћи и 

њу симболизује цвет. Сам 
хипи покрет је нераздвојно 
повезан са рок музиком која 
представља израз незадовољ-
ства и наде за нову генерацију 
која хоће „да живи уместо да 
преживљава”, „да воли уместо 
да толерише”, „да хода уместо 
да трчи”, „да открива уместо 
да учи”.

Музичари који су обеле-
жили хипи покрет су The 
Beatles, Doors, Grateful Dead, 
Jeffeson Airplane, Pink Floid, 
поменути Bob Dylan, Rolling 
Stones, Frenk Zappa, Jimi Hen-
drix и многи други.

После Вудсток фестивала 
1969. на коме је било око пола 
милиона људи и који је пред-

стављао врхунац, долази до замора 
и до гашења хипи покрета. Многи 
теоретичари се слажу да је битан 
узрок брзе пропасти хипи покрета 
одсуство алтеранативних економ-
ских модела који би покрету обезбе-
дили самоодрживост и незави-
сност.

ХИПИ ГЕНЕРАЦИЈА НА ВЕЛИКОМ ПЛАТНУ
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Но, вратимо се на сам филм. У 
филму „Коса” радња је следећа: 
Фармер из Оклахоме, по имену 
Клод Буковски, креће у Њујорк јер 
је регрутован да учествује у Ви-
јетнамском рату. У Централ парку 
он упознаје групу хипика слободног 
духа коју води млади Џорџ Бергер. 
Клод се кроз низ комичних и, за 
њега, необичних ситуација, збли-
жава са групом младих хипика. 
Временом Клод и сам учествује у 
плесу, уживању у лаким дрогама и 
слободном животу у парковима и 
улицама велеграда. Џорџ га упозна-
је, на један крајње занимљив начин 
(да не кваримо гледање филма они-
ма који га нису гледали, а желели 
би) са Шејлом Френклин, младом 
девојком из високог друштва. Изме-
ђу Клода и Шејле се јавља нека 
врста симпатије. Међутим, Клода 
шаљу у камп за регруте у Невади, 

али Бергер и његова хипи дружина, 
заједно са Шејлом покушавају да 
спасе Клода дужности у Вијетнаму. 
Прича се завршава на крајње драма-
тичан начин, уз пратњу легендарне 
филмске музике и песме „Let the 
Sunshine in” („Дајте нам сунца”, у 
слободном преводу)

На крају, када смо у потпуности 
обрадили ову тему, што слушањем 
музике, што гледањем филма и ди-
скутовањем о њему, добили смо 
упи тнике у којима смо сви поје-
диначно поделили мишљења и об-
разложили утиске о хипи покрету. 
Свако је покушао да објасни свој 
доживљај ликова или музике из 
филма, обраћајући пажњу на симбо-
лику и значење појединих сцена из 
филма. Углавном смо се сви сложи-
ли да идеал младих хипика из филма 
представља миран живот, без рата, 
пун љубави, мира и наде на земљи. 
Овај упитник је био оцењен, а мис-
лимо и да је професор био задовољан 
разноврсношћу наших ставова и 
мишљења. Комплетни утисци о 
ова квој мултимедијалној настави 
уопште били су одлични, а то до-
казује то што је већина ученика по-
желела да овај филм погледа још 
једном код куће, док су такође многи 
набавили музику Боба Дилана. 

Из свега овога, могли сте да 
закључите да су нам овакви часови 
били веома занимљиви, а такође 
смо много тога и научили. Искрено 
се надамо да ћемо ускоро добити 
неку нову занимљиву тему и одгле-
дати још неки филм сви заједно. 
Желели бисмо да овакве активности 
буду чешће и препоручили би да се 
овако нешто ради и у другим 
одељењима.

Уна Глишић, IV/2 Немања 
Божовић, IV/2

 Мартина Јовановић, IV/2
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Почетком децембра 2008. године 
на адресу школе стигао је јавни по-
зив, под називом „ОМЛАДИНСКО 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО”, који су 
упу  ти  ли Министарство економије и 
ре гио налног развоја, Министарство 
омладине и спорта и Републичка 
аген ција за развој малих и средњих 
пре ду зећа и предузетништва.

„Oмладинско предузетништво у 
средњим стручним школама” је 
пра ктичан програм који је од 2002.
године подржан од стране Мини-
старства спољних послова Краље-
вине Норвешке, а заснива се на 
кон цепту норвешке непрофитне 
организације Business Innovation 
Pro grams (БИП). Током једне кален-
дарске године, ученици у средњим 
стручним школама уче како да 
оснују и воде предузеће. Вештине 
предузетништва, кроз ваннаставне 
активности, преносе професори по 
методологији БИП. У Србији је у 
2008. години у оквиру овог програма 
било укључено 35 средњих стру-
чних школа и 1200 ученика који су 
кроз активно учешће у програму 
формирали 190 ученичких предузе-
ћа. 

Циљ овог јавног позива био је да 
у 2009. години програм буде про-
ширен и да се и другим средњим 
стручним школама пружи могућност 
да се уз подршку локалних самоу-
права укључе и на тај начин допри-
несу развоју омладинског предузет-
ништва на читавој територији Репу-
блике Србије. У јавном позиву је, уз 
остале услове конкурисања, наведе-
но и да ће приликом селекције 
школа које ће бити укључене у про-
грам, предност ће имати оне школе 
које буду финансијски подржане од 
стране локалне самоуправе. Фи нан-
сијска помоћ била би намење на за 
оснивачки капитал ученичких пре-

дузећа и ангажовање професора 
који ће радити са ученицима. 

Захваљујући љубазности и под-
ршци госпође др Љубице Николић, 
председника Привременог органа 
општине Књажевац, и господина 
Јована Исакова, председника Удру-
жења приватних предузетника наше 
општине, добили смо потребну 
писмену подршку локалне самоу-
праве и послали нашу пријаву. За 
рад са ученицима пријављене су 
професорке Јелена Вукић и Марија 
Цветковић, а за почетак су обез бе-
ђена средства за оснивање два пре-
дузећа.

Као и за многе наше ваннаставне 
активности, и овог пута су наша 
мотивација били ученици, односно 
жеља да им помогнемо у развоју 
предузетничких вештина, како би се 
лакше запослили или сами основали 
своје предузеће. На нашу велику 
радост, на самом крају првог полу-
годишта, 31. децембра 2008. године, 
добили смо обавештење да је одлу-
ком стручне комисије, која је на-
правила селекцију од 35 школа, и 
наша школа изабрана за учешће у 

пројекту „Омладинско предузетни-
штво”. 

Реализација пројекта почиње у 
фебруару. Прву фазу представља 
обу ка професора изабраних школа 
од стране норвешких експерата. 
Обу ка у трајању од три дана ће се, 
нај веро ватније, одржати у Врњачкој 
Ба њи. У току саме обуке професори 
ће добити детаљна упутства о им-
пле ментацији пројекта, односно о 
начину формирања ученичких пре-
дузећа, као и о избору ученика који 
ће формирати омладинска преду-
зећа.

Нестрпљиво очекујемо даље ак-
тивности, које пре свега подра зу-
мевају обуке за наставнике и заин-
тересоване ученике предузетничког 
духа, а затим и оснивање прва два 
ученичка предузећа у нашој школи. 

Будући да за рад са ученицима 
има још заинтересованих наставни-
ка, као и да нам је Удружење при-
ватних предузетника Књажевца по-
нудило несебичну стручну помоћ, 
верујемо да ће и наши ученици 
имати шта да покажу на наредном 
Сајму ученичкoг предузетништва.

УЧЕНИЧКА ПРЕДУЗЕЋА УСКОРО И У НАШОЈ ШКОЛИ

Одлуком стручне комисије, која је направила селекцију од 35 школа, и наша школа изабрана за учешће 
у пројекту „Омладинско предузетништво” у средњим стручним школама за 2009. годину
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Трећи регионални Сајам омла-
динског предузетништва одржан је 
у хали „Шумадија сајам” у Кра-
гујевцу. Своје услуге и производе 
представило је 112 омладинских 
пре дузећа из 19 средњих школа са 
подручја централне Србије. Сајам-
ска манифестација уједно је и за-
вршетак овогодишње генерације 
програма „Омладинског предузет-
ништво”, у којем су учествовали 

зводња уникатних предмета од ста-
кла, накита, етно сувенира, органи-
зовање венчања, журки, дечјих ро-

МЛАДИ, ВРЕДНИ И ПРЕДУЗИМЉИВИ

Посетили смо Трећи регионални сајам омладинског предузетништва у Крагујевцу и 
напустили га са жељом да на следећем сајму своје штандове имају и наши ученици

средњошколци из Крагујевца, То-
поле, Раче, Кнића, Параћина, Јаго-
дине, Краљева, Пожеге и Горњег 
Ми лановца. 

Заједно са колегама, професори-
ма стручних предмета наше школе, 
и директорком Љиљаном Жикић, 
кренула сам 5.12.2008. године пут 
Крагујевца, да бих присуствовала 
Сајаму омладинског предузетни-
штва. На овај пут нас је повела 
знатижеља и радозналост, нисмо 
знали шта нас тамо чека. На опште 
одушевљење свих нас, наишли смо 
на младе, вредне и предузимљиве 
људе, који већ са 17 година зарађују 
и озбиљно се баве бизнисом. Бројне 
су делатности којима се баве ови 
млади људи: израда спортских и 
навијачких реквизита, израда пред-
мета од дрвета, производња веб 
сајтова и логотипа за фирме, прои-

ђен дана, помоћ старима, услуге 
уче ња са децом, туристичке услуге 
и још много тога. Сви смо се сложи-
ли да је добро што је школа конку-
рисала за учешће у овом пројекту . 
Одмах смо почели да размишљамо 
о нашим будућим предузећима, шта 

да је „Омладинско предузетништво” 
веома занимљив и користан про-
грам, јер има за основну активност 
обуку младих у осмишљавању, по-
кретању и реализацији сопственог 
бизниса. За ученике који се за то 
определе, биће то неуобичајена ван-
наставна активност у школи. Они 
ће кроз овај програм, који је креиран 
за њих и њихове наставнике, проу-
чити читав животни циклус пре-
дузећа и научити како да се „носе” 
са проблемима, али и са успесима 
који ће пратити њихов бизнис. На 
тај начин ће се, у окружењу у коме 
се дуго година није посвећивало 
довољно пажње развоју предузе-
тништва, допринети развоју преду-
зетничког духа ове популације. 
Ује дно, пружиће им се базична зна-
ња и дати подршка да, уколико желе, 
питање свог запослења реше бавећи 
се предузетништвом. 

Наташа Јанкулоски, 
професор економске групе 

предмета

бисмо могли да радимо, произво-
димо, какве услуге да пружамо. 
Пожелели смо да и наша школа буде 
део тог тима, да наша пријава буде 
прихваћена.  Са собом смо поне-
ли пуно лепих утисака, позитивне 
енергије, рекламног материјала које 
су ученици љубазно делили, фото-
графија… 

Наш заједнички закључак јесте 
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Спокојни, безбрижни дани, сва-
ког од нас, остају попут капи јутарње 
росе на листовима белог слеза. Кап 
по кап те росе лагано, али сигурно 
ишчезава под зрацима све упорнијег 
сунца, а дан је, још увeк, неизвe-
стан.

Читајући Бранкову збирку при-
поведака „Башта сљезове боје”, се-
тила сам се свог детињства. Заправо 
нисам га ни заборавила, још је ту, 
али све блеђе. Губи се пред за-
слепљујућом белином будућно сти. 
Да ли је то белина светлости и то-

Боје, мириси и звуци мог детињства

Пријатељство је највеће богатство
Када се каже богатство, људи одмах помисле на новац, јер се њиме 

све може купити. Али, постоји нешто што се новцем не може купити, 
што се мора заслужити, a тo je пријатељство.

Сви имамо пријатеље који су уз нас само у добру, a у злу нам одмах 
окрену леђа... али то нису прави пријатељи. Право пријатељство је 
када је пријатељ уз нас и у добру и у злу, у срећи и у несрећи, када 
знамо да се увек можемо ослонити на њега и да нам никада неће 
окренути леђа и изневерити нас. Пријатељство је као звезда која небо 
краси, коју морамо чувати да се не угаси, јер ако се угаси... остајемо 
потпуно сами са тугом у срцу и души. Време са собом носи срећу и 
несрећу, радост и бол, али се уз помоћ правих пријатеља све лакше 
преброди и заборави. Велико је богатство имати пуно пријатеља, али 
оних пријатеља, који су заиста прави, који су увек ту за нас. Пријатељи 
су заиста као звезде које сијају, али ако су праве, сијаће и изнутра, а 
неће имати само спољни сјај. 

Тужно је немати пријатеља, јер онда нећемо имати са ким да по-
делимо своје велике и мале тајне и све оно што нас чини и срећним и 
тужним. Ако смо прави пријатељи, онда морамо то и доказати, морамо 
поштовати своје пријатеље. Морамо им узвратити сву љубав и 
разумевање које нам пружају. Ако имамо пријатеље онда никада 
нећемо бити сами, имаћемо на кога да се ослонимо. Нећемо се сами 
радовати, већ ћемо сву радост поделити са њима и заједно се радовати 
и сијати као звезде у ноћи.

Много је важно имати правог пријатеља, али њега не можемо купи-
ти већ га морамо заслужити, а када га заслужимо морамо га и негова-
ти и бринути о њему као о нечему најлепшем и најсветлијем у нашим 
животима.

 Маја Драгићевић, II2

плине коју доносе нови дани? Или је 
то она застрашујућа празнина без 
маштања, несташлука, опуштених 
предаха, вечери проведених у на-
ручју родитеља, који би ме пробуди-
ли пре спавања и пустили да сањам 
ту чувену будућност. Сатима би ми 
причали, а ја пажљиво слушала 
лекцију морала, доброте, по штења и 
опет бих пожелела још. Након сваке 
одслушане лекције, сматрала сам да 
сам спремна да искорачим из де-
тињства, мислећи да постоји нешто 
лепше од тога.

Тек што сам се пробудила и обри-
сала очи, нови је мрак кога доноси 
1999-та година. Тада сам изгубила 
мноштво веселих боја из своје пале-
те спокоја. Тог пролећа су све сеоске 
трешње, сочније и пожељније него 
икада, остале нетакнуте. Вечери су 
биле пусте, није се чуло шуштање 
тек олисталих крошњи дрвећа, где 
се крио неки малишан и који би, не 
тако ретко, испао из крошње, бивао 
ухваћен и следећи жмурио.

Поново се разданило, полако се 
вратила ведрина у дечји живот и 
јавиле су се нове идеје и нове дилеме. 
Једна од тих дилема заједничка је 
Бранку и мени. Да ли остати из малу, 
тиху, али сигурну и стварну ватрицу 
кућног огњишта, ону што је грејала 
и досад? Или поћи за том далеком, 
великом, златножутом и сјајном ме-
сечином?

Месец плови изнад брда и лукаво 
мами да пођеш за њим, а подсвесно 
знаш да га не можеш стићи и ухвати-
ти. То је вечита потрага за нечим 
нестварним и неизвесним. Ваљда је 
у томе смисао живота. И вреди по-
кушати, некада је мањи пораз ла кши, 
него поражавајућа чињеница да ни-
смо ни покушали. Али полако... јер 
ме плаши помисао да ћу једног дана 
попут Бранка и ја стајати крај свог 
потопљеног детињства и питати се 
куда и зашто сам журила? Шта сам 
пронашла, а шта све изгубила? 

Лагано пакујем препуну кутију 
драгоцености и искустава и упорно 
се трудим да је што касније затворим 
и оставим у тајном и скровитом 
кутку на неком тавану. Ту исту ку-
тију прекривену прашином и упле-
тену паучином наћи ће нека де вој-
чица која ће у мојим успоменама 
пронаћи себе, а чије ћу снове, на-
дања, планове и очекивања ја добро 
разумети. 

Љубица Костадиновић, IV2 

Боје, мириси и мог детињства
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Она је свуда око нас. На тренутaк 
тако близу, на дохват руке, а већ 
следећег тренутка ишчезне, као да 
је није ни било. Удишемо је као ва-
здух, узимамо као храну и пијемо 
као воду... па ипак је не можемо до-
такнути и задржати.

Плови светом као бели локвањ 
усред баре, плута заједно са обла-
цима, певуши са птицама и крије се 
међу нашим сенкама. Створенa 
људ ским умом, уобличенa животом 
и саткана од невидљивих нити свет-
лости. Пада као вео на цео свет и 
даје нам прилику да осетимо усхи-
ћење и одушевљење када је угледа-
мо. Небитно да ли је то физичка или 
духовна лепота, независно од тога 
да ли је сви могу видети или само 
неко, она је ту, да нас прати као ветар 
у јесен, као светлост по дану или 
месец по ноћи. Не зна се у ком све 
облику може бити, можда као роса 
на успаваној латици руже, као не-
чији осмех, као буђење сунца или 
бројање звезда... Створи се ниоткуд, 
покаже нам свој значај и нестане.

Може бити осликана бојама, до-
чарана речима, праћена музиком и 
ритмом...Тихим и меканим кораци-
ма шета око нас и понекад нам до-
зволи да је углeдамо на тренутак, 
само на тренутак. Као лепршајућа 
свила на голом камену показује нам 
да када она нестане, када је однесе 
лагани поветарац, да ће камен ипак 
остати камен и да му то што је на 
тренутак био прекривен свилом 
неће тада уопште помоћи. Не до-
зволимо да, због тога што имамо ту 
лепоту свиле на себи, сада, забора-
вимо да онај камен претворимо у 
мед, јер када лепота буде нестала 
оно што нам остаје јесте тај мед или 
камен.

Створeна је да влада и опчињава, 
ствара завист и надменост. Док је 

имамо мислимо да је центар света, 
aли неретко видимо колико она ма-
ло значи људима. Све зависи када и 
где је стварана... приказана је на 
много начина, па ипак толико мало 
знамо о њој.

Човек је створио ту жељу за не-
доступним и недодирљивим и са-
мим тим вечно себе осудио да је 
тражи и да тугује када је изгуби. 
Али, ако смо само довољно зрели и 
паметни, делић те физичке лепоте 
која нестаје можемо сачувати у себи 
као нашу, само нашу унутрашњу 
лепоту, која пружа благи одсјај 
светлости и заувек остаје.

Ирена Тошић, I2

Лепота је видљива, 
али недоступна и незадржива

Ноћ је гласнија него икадa пре,
недостаје ми он,

недостаје ми наше све.
Обузме ме туга
Кад с другом je!
Љубав наша

записана је у времену.
Седим крај прозора,

поглед бацам на звезде,
осећања чудна

непрестано срцем језде!
И реку суза призове тај

немир у души,
све око мене

непрестано ме гуши.
Можда ће ми лакше бити

да га потражим и кажем му:
„Врати се молим те, јер наша љубав

у времену записана је!”

Марија Миленовић, II2

Време је променило све,
твоје усне више не љубе моје.
Давно је прошло наше време

 и сада остадоше само 
успомене.

Не постојимо више ти и ја
јер твоје срце замном више не 

куца.
Ништа више није исто,

Сад ни другови више нисмо.

Тамо где си ти ја не долазим,
тамо где сам ја ти не залазиш.

Због чега је то тако?
Нимало није лако, понашати се 

као да си нико.

Зар мора да остане на томе,
размисли мало о животу своме.
Не морамо да седимо за истим 
столом и пијемо из исте чаше,
али можемо понекад заједно да 
се сетимо прошле љубави наше.

Волела сам те и ти си мене,
били смо срећни, али убило нас 

време.
Не дозволи да срце почне да 

вене
Не дај да нестану успомене.
Сети се свега што смо имали,

некад добро ће ти доћи.

Сања Ђорђевић III2

Записано је у 
времену

Без наслова



28

Сваки дан у Дому је другачији и 
доноси нова дешавања. При самој 
помисли на интернат, сетимо се 
живота без родитеља и угодности 
које нам пружа топлина породичног 
дома. Међутим, то нам је добар ко-
рак ка осамостаљењу и упознавању 
самих себе. Стичемо нова пријатељ-
ства, уклапамо се у нову средину и 
постајемо самостални.

Ове године се број ученика у 
Дому знатно повећао у односу на 
прошлу годину. Првог септембра у 
Дом су дошла 34 нова ђака, тако да 
у интернату тренутно борави 81 
ученик. Родитељи нашег другог 
дома су васпитачице Зорица, Миле-
на и Јасмина. На почетку школске 
године бира се нови састав домског 
Парламента. Њега сачињавају уче-
ници Дома и кроз његов рад ос тва-
рују право да заступају интересе 
свих ученика, да штите њихова пра-
ва, да се залажу за бољи стандард 
ученика, да буду одговорни и актив-
ни у раду Парламента, да обезбеде 
сарадњу са управом Дома и да спро-
воде критичност, праведност и 
обје ктивност у решавању ученич-
ких проблема. Извесно време пре 
заказаних избора за домски Парла-

мент, кандидати, потенцијални чл а-
нови Парламента представљају се 
осталим ученицима Дома својом 
био графијом, позитивним особина-
ма и њиховим намерама везаним за 
Дом. 

У Дому постоје разне спортске 
секције, као што су: мали фудбал, 
стони тенис, стрељаштво, шах, ко-
шарка и одбојка. Дом ученика сре-
дњих школа Књажевац, иако је један 
од најмањих у Србији, постиже вео-
ма запажене успехе на такмичењима 
из ових секција. Од прошле године 
у Дому се појавила и нова активност 
– новинарска секција. У склопу ове 
секције излазе домске новине „Ово 
смо ми”, које говоре о свим де-
шавањима везаним за Дом и ствари-
ма које интересују младе. Покретач 
и одговорни уредник домског листа 
јесте Драгана Митровић, педагог 
Дома. Сва потребна средства за из-
раду ових новина и подршку нам 
пружа Милан Ћирковић, директор 
Дома. У оквиру свих ових актив-
ности подразумевају се радови свих 
ученика Дома, који желе да прикажу 
свој други дом у правом светлу.

Милена Тошић, IV2

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ

Година 2008. била је изузетно 
успешна за стонотенисере наше 
шко ле. Петровић Александра, уче-
ница IV1 и Милена Тошић, ученица 
IV2, биле су успешније од својих 
ривалки, најпре на Општинском, а 
потом и на Међуопштинском та-
кми чењу у Сокобањи, и тако обе-
збедиле одлазак на Републичко 
првенство ученика средњих школа, 
које је ове године одржано у Ки-
кинди. Добром игром оне су ели-
минисале из даљег тока такми чења 
екипе сре дњошкол ки из Мај -
данпека, Ниша и Ваљева. У чет-
вртфиналу, и поред добре игре и 
великог труда и залагања, морале 
су да пруже руку и честитају бољим 
играчицама из Ковачице, које су 
годинама у самом врху спортског 
сто ног тениса.

На Републичком такмичењу 
уче  ствовало је двадесет школа, а и 
поред тако оштре конкуренције, 
наша екипа је у генералном пла-
сману заузела солидно пето место. 

Посебно треба истаћи да је Пе-
тровић Александра по пети пут 
узастопно учествовала на Репу-
бли чком такмичењу. Свој деби на 
смотри најбољих стонотенисерки 
Ср бије имала је као ученица осмог 
разреда. Претходне четири године, 
као ђак наше школе, успевала је да 
са лакоћом савлада све своје супар-
нице и буде неприкосновена на 
општин ском и међуопштинском 
ни воу. Чачак, Ковачица, Ниш и Ки-
кинда били су градови у којима је 
Александра демонстрирала ква-
литетен стони тенис, бранила боје 
Техничке школе и достојно ре-
презнтовала град Књажевац. 

С пуним правом и потпуно заслу-
жено Александри Петровић при  личи 
епитет - спортиста генера ције.

Радивоје Бонић, 
професор физичког васпитања

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Александра 
Петровић

Парламентарци 2008-2009.
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Милена Тошић IV2
 и Петровић Александра IV1 

Женска стонотениска екипа Те-
хничке школе из Књажевца оства-
рила је запажен резултат на Репу-
бличком такмичењу у Кикинди. 
Не  што више о том такмичењу рећи-
ће нам Петровић Александра, уче-
ница IV1 и Тошић Милена, ученица 
IV2.

Када и зашто сте почеле да се • 
бавите стоним тенисом?
Александра: Стоним тенисом 

почела сам да се бавим у петом ра-
зреду основне школе, јер ме је тај 
спорт једноставно привукао.

Милена: За разлику од Ане, ја 
сам почела да се бавим стоним те-
нисом мало касније, тачније у првој 
години средње школе. Почела сам 
да тренирам зато што волим спорт, 
а у том тренутку стони тенис је био 
веома популаран у интернату.

Поред школских такмичења, да • 
ли учествујете на још неким?

Милена: Да, учествујемо на та-
кмичењима за Дом ученика средњих 
школа у Књажевцу.

Какви су вам услови за тренира-• 
ње?
Александра: На жалост, не може 

се рећи да имамо добре услове за 
тренирање.

Да ли је на Окружном такми-• 
чењу, поред женске, учествовала 
и мушка екипа Техничке школе?
Милена: Нисмо имали мушку 

екипу из Техничке школе, али је 
Књажевац имао свог представника. 
То је била мушка екипа из Кња-
жевачке гимназије.

Када и где је одржано Окружно • 
такмичење у стоном тенису?
Александра: Такмичење је одр-

жано 6. новембра у Сокобањи. Осво-
јиле смо прво место и пласирале се на 
Републичко такмичење у Кикинди.

ПОСЛЕДЊЕ СРЕДЊОШКОЛСКО 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Републичко такмичење у сто-• 
ном тенису је одржано убрзо на-
кон тога?

Милена: Да, у Кикинду смо от-
ишле већ 9. новембра, а такмичење 
је било одржано сутрадан.

Пошто сте поменуле да сте • 
стигле дан раније, да ли сте има-
ле времена да прошетате Кикин-
дом?

Александра: Стигле смо увече, 
тако да нисмо имале времена да 
обилазимо било шта, јер смо морале 
да одморимо за сутрашње такми-
чење.

Са којим школама сте играле • 
на Републичком такмичењу и да 
ли је била јака конкуренција?

Милена: У првом колу смо игра-
ле против Ваљева и победиле резул-
татом 2:0. У другом колу смо биле 
слободне, јер школа из Ниша није 
дошла.

Александра: У трећем колу смо 
изгубиле од средње школе из Кова-
чице и завршиле такмичење. 

Које сте место на крају заузеле • 
и да ли сте задовољне њиме?

Александра: Делиле смо пето 
место са Смедеревом. Да, задовољне 
смо својим пласманом на овом Ре-
публичком такмичењу.

С обзиром да сте матуран-• 
ткиње, да ли и након средње 
школе планирате да се бавите 
овим спортом?

Александра: Ако будем имала 
услове, наставићу да се бавим сто-
ним тенисом.

Милена: Слажем се са Аном.

Јеленковић Милена, IV2

Чачак, Ковачица, Ниш, Кикинда – четири године успеха женског стоног тениса у нашој школи
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Наше прво и последње заједничко 
путовање, након три године прове-
дене у Техничкој школи, започело је 
једног раног октобарског јутра, када 
смо кренули пут Грчке. Улазећи у 
аутобус, нико од нас ни наслутио 
није шта нас на том путу очекује. 
Непознати предели, непозната лица, 
непознати језик, све непознато, а 
тако очаравајуће.

У Грчкој смо провели шест неза-
боравних дана. Иако је путовање 
аутобусом било исцрпљујуће, било 
је импресивно, јер смо много тога 
видели. Прво ноћење је било у 
Паралији, у хотелу недалеко од мо-
ра. Све нас је очарала дискотека на 
отвореном на пешчаној плажи. 

Другог дана, на путу до Атине, 
посетили смо манастирско насеље 
Метеори. Веома нам се допало, јер 
је насеље смештено на огромним и 
стрмоглавим стенама у облику тор-
њева и кула, које се уздижу на севе-
розападу Тесалијске равнице и као 
да чине капију на улазу у Епир. До 
њих се стиже асфалтираним путем, 
а јаким каменим степеницама укле-
саним у стену стиже се до манасти-
ра Велики Метеори на самом врху.

„Баласка” је име хотела у коме 
смо били смештени за време нашег 
боравка у Атини. Наредних дана 
смо, у пратњи локалног водича, ви-
дели многобројне знаменитости ове 
прелепе медитеранске земље. Посе-
тили смо Микену, Епидаурус, Акро-
пољ, застали крај Коринтског канала 
и, наравно оно што је одушевило 
мушки део популације, стадион 
Олимпијакоса. 

Веома нам се допало вече у та-
верни. Таверна је једна врста њихо-
вих кафана у којој се служи тради-
ционална храна, влада веома при-
јатна атмосфера, а гости се целе 
вечери забављају уз богат програм 
грчких игара, у којима увек и сами 
учествују.

Последња станица на нашем 
пропутовању био је град Солун, у 

коме смо видели Белу кулу, посети-
ли српско гробље, чули доста тога о 
нашим прецима, затим неколико 
сати провели у куповини и кренули 
ка Србији, ка нашем Књажевцу.

 У касним вечерњим часовима, 
не марећи за кишно време, чекали 
су нас наши родитељи. Дружење на 
екскурзији је било незаборавно. 
Научили смо понешто и о до тада 
нама страној земљи и непознатој 
култури.

Већина нас потајно прижељкује 
да поново посети ову прелепу 
земљу, миљеницу богова, која је 

ГРЧКА МИЉЕНИЦА БОГОВА
обдарена предивном климом, пре-
кривена јаркоплавим небом и заог-
рнута мирним, топлим морем. На-
равно захвални смо агенцији Пера-
турс на удобној вожњи и смештају у 
хотелима, богатству програма и во-
дичима. 

И време нам је било наклоњено. 
Прави пролећни дани крајем окто-
бра, сунчани и пријатни као и наши 
професори. Садржаји програма ек-
скурзије пружају дивне доживљаје 
за дуго памћење, које би свакако 
требало доживети.

Мирела Голубовић, IV3
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Поводом Дана Светог Саве, по први пут је расписан на-
градни информатички конкурс, намењен ученицима Технич-
ке школе, а са циљем промоције коришћења савремених ин-
формационих технологија у настави. Право учешћа на 
Kонкурсу имали су трочлани тимови, којима је стручну помоћ 
пружао професор Томица Милосављевић, а теме конкурса 
биле су:

• Хвале Светом Сави, принцу проповедања речи божије
• Светородна лоза Немањића је путоказ и лоза нашег жи-

вота
• Неимарска дела средњовековних владара су места спа-

сења српског народа

СВЕТОСАВСКИ 
ИНФОРМАТИЧКИ КОНКУРС

Рад је требало представити у Microsoft Offi ce Power Point 
презентацији, величине до 10MB (у оригиналном PPT обли-
ку). За прва три најбоља рада предвиђене су награде и то за 
сваког члана тима.

На конкурсу су учествовали тимови ученика из одељења 
I1 и I3. Комисија састављена од професора информатике: 
Костић Миомира, Ђорђевић Ивана и Спасић Иване, прегле-
дала је приспеле радове и одлучила да додели два прва, два 
друга и једно треће место.

Првонаграђени су радови:
Хвале Светом Сави, принцу проповедања речи божије, 

ко  ју су урадили Далибор Јеленковић, Михаило Жикић и 
Александар Николић, ученици I1, и рад Неимарска дела 
средњовековних владара су места спасења српског народа, 
који је дело ученика Милице Давидовић, Јоване Јогрић и 
Александра Милетића, ученика I1. Сваки члан награђених 
ти мова добиће на Дан Светог Саве симболичну, али корисну 
награду за своје учешће на конкурсу.

...ученице сурфују Интернетом

Док комисија пажљиво прегледа радове...


