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Одлазак у вечност Његове све-
тости патријарха Павла била је све-
та лекција коју је одржао у после
дњој шетњи престоног града. Ср
пски народ показао је своје најлепше 
лице које краси овај напаћени на-
род. У тој радосној тузи и сам Го-
спод био је у нашим срцима, да по-
сведочи истину за коју је живео.

А учио нас је :
„ХЛЕБ ТРЕБА ПО ШТОВАТИ”.
Много га је жалостило што људи 

ба цају храну: неко је орао, сејао, 
стра ховао од невремена, мраза, олу
је, града, и за трен труд оде у про-
паст. А затим жетва, млин, пекара..., 
много труда, а тако се олако баца.

Испуњавао је сопствене речи: 
„Кад се човек роди, цео свет се ра
дује, а само он плаче.

Али, треба да живи тако да, кад 
умре, цео свет плаче, а само он се 
ра дује, јер одлази Tворцу своме”.

Својој титули патријарха одавно 
је додао чувени одговор оног дете-
та, које је на питање „Ко је ово?”, 
одговорило: „То је патријарх српски, 
Господин Павле – будимо људи!”

И тако смо два часа у новембру 
посветили смо овом свецу који хода. 
А питања и данас не пре стају.

ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ СУ 
НАШЕ ПАРЧЕ НЕБА НА 

ЗЕМЉИ
Шта год тражите у човеку – то 

ћете и наћи. Ако тражите зло, на
ћићете зло. Ако тражите добро, 
наћићете добро и оно ће вам се вра-
тити.

ЦРКВЕ И ШКОЛЕ СВОМ 
СВЕТИТЕЉУ

Једна од кaпија светог града Је
русалима носила је име Српска, по 
заслузи Светог Саве.

Највећи и најважнији храм Све-
тог Саве је живи храм живога Бога 

озидан у срцима српског народа.
Прва свечана прослава Савин да

на, не само црквеног, већ и школског 
празника, уприличена је пре 273 го-
дине у Сремским Карловцима.

Сачувана белешка једног од 
учитеља из тог времена говори да 
је ученицима саветовано да тај дан 
проводе молећи се Светом Сави.

Ректор Лицеја у Крагујевцу про-
гласио је Дан Светог Саве за школ-
ску славу 1840. године. Задњи пут 
је свечано обележен 27. јануара 
1945. године у Београду, у дворани 
Народне скупштине, а три године 
касније престао да се обележава у 
школама. Наредних 50 година Све-
ти Сава слављен је само у храмови-
ма српске православне цркве.

Данас Савин дан торжествено се 
обележава у свим српским школа-
ма, факултетима, па чак и вртићима. 
Свечане академије и балови упри-
личени су у свим школама и градо-
вима у отаџбини и расејању.

Посебно је свечано у селу Ми

ши ћи, код Металног крста насред 
села, где се верује да је рођен нај
млађи син Стефана Немање – Рас-
тко. Село је у подножју манастира 
Ђурђеви Ступови у Расу,  јер је Сте-
ван Немања свом најмлађем сину 
тепао: „мишче моје мало”, па је село 
тако добило име.

Личност Светог Саве је онај уга-
они камен нашег народа на коме 
чврсто и непомерљиво стојимо осам 
векова.

Историја његове личности се 
кре ће од смртног Растка до бесмр
тног Саве.

Да је светитељ посејао добро се
ме на доброј њиви сведоче ученици 
ове генерације, којих је мало, али 
су међу најхрабријима у исповедању 
вере, а њихово интересовање и зна
ње превазилази сва очекивања у 
очувању православља од изми шљо
тине екуменизма, разних јереси и 
раскола. 

вероучитељ 
Мирослав Манојловић

„НЕКА ВАМ РЕЧИ БУДУ БЛАГЕ, А ДОКАЗИ ЈАКИ” 
УСНУЋЕ У ГОСПОДУ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ГОСПОДИНА ПАВЛА

НА ЧАСОВИМА ВЕРОНАУКЕ
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Ученици Техничке школе из 
Књажевца: Ивана Виденовић I2, Ка-
тарина Тричковић, I2, Ненад И  
лијић, II2, Александар Мила ди
новић, II2, Миодраг Јовановић, II3 
и Стефан Миловановић, I5, посети-
ли су 12. 11. 2009. године Народну 
скупштину Републике Србије и 
представили нашу школу и град 
највишем органу власти наше др
жаве. Том приликом су се сусрели 
са министром просвете Жарком 
Обрадовићем, председницом На-
родне скупштине Славицом Ђукић
Дејановић и министром енергети-
ке Петром Шкундри ћем.

Поводом Дана Светог Саве рас-
писана су три наградна конкурса у 
нашој школи: литерарни, ликовни 
и информатички, са циљем да уче-
ници своја стечена знања изразе у 
виду литерарног, ликовног или ин-
форматичког рада. Право учешћа на 
Конкурсу имали су сви заинтересо-
вани ученици, а стручну помоћ су 
им пружали: Ивана Стојановић, 
професор српског језика и књижев
ности, Никола Вучковић, професор 
ликовне културе и Ивана Спасић, 
про фесор информатике.

Теме литерарног конкурса биле 
су: 
1. Свети Сава – духовно благо срп
ског народа
2. Ускликнимо с љубављу
3. Моја крсна слава

 На Конкурсу су учествовали: 
Милица Ристић и Јована Милаћевић, 
I3, Емануела Богдановић, I2, Ка
тарина Нецић и Драган Јовано вић, 
II1, Мартина Ивковић, Ирена То шић 
и Марија Веселиновић, II2, као и 
Сандра Милојковић, Татјана Тран
дафиловић и Нена Ми ло јевић, IV3.

 Комисија састављена од профе-
сора српског језика и књижевности, 
Иване Стојановић, Бојана Ристића 
и Снежане Николић, прегледала је 
приспеле радове и одлучила да до-
дели награде за прва три места. 
Прво награђени је рад Ирене Тоши ћ 
на тему „Ускликнимо с љубављу”, 
друго место припало је ученици 
Нени Милојевић, која је обрадила 
тему „Свети Сава – духовно благо 
српског народа”, док је треће место, 
са обрађеном истом темом, заузела 
Татјана Трандафиловић.

Комисија је остале радове похва-
лила и констатовала да су веома до-
бри и квалитетни.

У исто време одржан је и ликов-
ни конкурс, за који су ученици били 

СВЕТОСАВСКИ КОНКУРСИ  
СУ ПРОШЛИ ЗАПАЖЕНО

Три наградна конкурса у нашој школи: литерарни, ликовни и информатички

ћа и Иване Спасић, као и професо-
ра срп ског језика и књижевно сти 
Иване Сто јановић, одлучила је да 
награди првопласирани рад Јелене 
Мили јић, а остале радове похвали-
ла, као веома успешне.

Такође је одржан и светосавски 
турнир у стоном тенису, дана 26. ја
нуара, на ком су учествовали сви за-
интересовани ученици наше школе. 
Првопласирани је био Љубиша 
Стојковић, III5, другопласирани  
Стефан Цветковић, II5, док је треће 
место заузео Здравко Длбокић из ис-
тог одељења. Сви на грађени учени-
ци добиће на Дан Светог Саве, 27. 
јануара, сим бо ли чне, али корисне 
награде.

   Ивана Стојановић,  
проф. српског језика и 

књижевности

веома заинтересовани. 
Ученици Стефан Миленовић, 

Александар Лакић, Ненад Костади
новић, Богдан Станојевић, Јелена 
Милојевић и Душан Добрић, I1, Ни-
кола Пирузе, Јелена Милијић, Ема-
нуела Богдановић и Јована Ни колић,  
I2, Весна Вучић, I3, као и Младен 
Крстић, II6 и Сања Јовановић, III2, 
компоновали су своје радове на 
следеће те ме: 
1. Портрет Светог Саве
2. У сну сам чуо глас (просве ће
ња)
3. Слободно компоновање на те му 
Светог Саве
Комисија састављена од професора 
ликовне културе Николе Ву чковића, 
професора српског језика и књи
жевности Иване Стојановић и про-
фесора стручних предмета гра
ђевинске струке Ивице Милу ти но
вића, одлучила је да првонагра ђени 
рад буде „Портрет Светог Са ве” 
Але  ксандра Лакића, друго место, са 
истом темом, припало је Стефану 
Миленовићу, док је треће пласирана 
била Јелена Милијић, такође са ис-
том темом.

Ове године је по други пут распи
сан наградни информатички кон
кур с, са следећим темама: 
1. Осам векова светосавског пе сни
штва
2. Мој образовни профил – смер
3. Културно – историјска обеле жја 
и знаменити људи мога краја 
Ученици Ана Игњатовић, Марко 
Ивковић, Јелена Милијић и Никола 
Димитријевић, сви из одељења I2, 
представили су своје радове на тему 
„Осам векова светосавског песни
штва” у Microsoft Office Power Point 
презентацији, величине 10 МБ (у 
оригиналном PPT облику).

Комисија, састављена од про фе
сора информатике Миомира Кости
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Школски развојни план Техничке школе за наред-
ни трогодишњи период настао је као резултат за
једничког рада Стручног актива за развојно планирање 
и Стручног актива за самовредновање рада школе. 
Користећи различите инструменте (анкете, упитни-
ке, посматрање, евиденције..), како оне из Прируч-
ника за самовредновање и вредновање рада школе, 
тако и сопствене, Стручни актив за самовредновање 
утврдио је нивое успешности рада школе у свих се-
дам кључних области. Анкетирање је спроведено у 
више наврата (мај 2007, мај – јун 2008. и мај – јул 
2009. ) и обухватило је  188 ученика, 45  наставника, 
8 чланова Школског одбора,  65 родитеља  и 15  члано
ва Савета родитеља. 

Наставници су оценама од 2 до 5 на Наставнич-
ком већу, одржаном јуна 2009. године, оцењивали 
свих 7 кључних области. Коришћена је мета, као ве-
ома погодан инструмент за оваква истраживања. Гра-
фички обрађени резултати оцењивања на мети изгле
дају овако:

областима. Добро припремљена и квалитетно изведе-
на савремена настава, уз осмишљену и сталну подршку 
ученицима, у складу са њиховим потребама и могу
ћностима, сигурно ће утицати на подизање нивоа уче-
ничких постигнућа. Све је то, наравно, тешко без кон-
тинуираног опремања школе и стручног усавршавања 
наставника (ресурси), добрих међуљудских односа 
(етос), квалитетног и стручног руковођења и праћења... 
Зато је дефинисан  један општи циљ за наредни 
трогодишњи период, а то је повећање нивоа  школ-
ских постигнућа,  кроз  унапређење обра зо вно васпит-
ног рада у школи.

Да би се овај циљ постигао, направљен ја акциони 
план,  у коме се налазе дефинисани развојни циљеви, 
а то су: 
• унапређење и осавремењавање планирања и 

припремања наставе,  
• унапређење и осавремењавање наставног процеса, 
• повећање међупредметне корелације  у процесу на-

ставе, 
• подстицање ученика да развијају критичко мишљење 

и самостално користе различите изворе знања, 
• повећање осећаја  личне одговорности ученика за 

сопствени успех, 
• повећање осећаја  личне одговорности наставника 

за успех  образовно васпитног процеса у целини, 
• унапређивање процеса  оцењивања  знања  и актив-

ности ученика и 
• побољшање  праћења и извештавања свих  интерес-

них  група о постигнућима ученика. 
За сваки развојни циљ прецизно су дати задаци и ак-

тивности које треба урадити, а да ли смо успели у на-
шим плановима, проценићемо 2012. године. Уколико 
реализујемо 50% више огледних часова, не буде пред-
мета са просечном оценом испод 2,5, просечна оцена 
у школи на крају године буде преко 3,6, смањимо 
изостајање по ученику за 20% и за исти проценат 
повећамо број похваљених ученика,  укључимо најмање 
30% ученика у ваннаставне активности и др. , знаћемо 
да смо успели да се приближимо визији наше школе.

Први кораци већ су направљени – одржане су ин-
терне обуке за израду плана постизања исхода, израду 
наставних материјала, као и изузетно успешан акреди-
товани семинар за одељењске  старешине. Повећање 
процента пролазности на крају првог полугодишта 
показује да смо на правом путу. Наравно, наставићемо 

ВИШИ НИВО ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА 
– општи циљ новог развојног плана школе –

Нови трогодишњи Школски развојни план Техничке школе, усвојен септембра 2009.  године, 
пред  наставнике и ученике наше школе поставио је нови циљ –  

повећање нивоа школских постигнућа 

 На основу анализе добијених резултата и упо ре
ђивањем података добијених у току процеса само
вредновања, закључено је да су и ученици потврди-
ли да је у областима  постигнућа ученика, подршка 
уче  ницима и настава и учење разлика између важно
сти и тачности заступљености појединих тврдњи 
најизраженија и да  управо  ове три области морају 
да буду  приоритетне области промена  наше школе   
у периоду од 2009.  до 2012. године.

Актив за ШРП сматрао је  да је готово немогуће 
ове три области посматрати одвојено и да се проме-
не у њима морају дешавати истовремено и синхро-
низовано, укључујући и промене у осталим кључним 
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ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПИСА  
Техничке школе за школску 2010/11. годину

Предлогом плана уписа за наредну школску годину предвиђен је упис 186 ученика, у оквиру 7 одељења 
и 5 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 степен) – 30 ученика
 4. Аутомеханичар (III степен) – 10 ученика
 5. Инсталатер (III степен) – 10 ученика
 6. Механичар грејне и расхладне техника (III степен) – 10 ученика
У подручју рада текстилство и кожарство
 7.  Обућар (III степен) – 30 ученика
У подручју рада економија, право и администрација
 8. Комерцијалиста - оглед (IV степен) – 24 ученика
 У подручју рада трговина, угоститељство и туризам
 9. Туристички техничар - оглед (IV степен) – 24 ученика
Једна од новина, у односу на прошлу школску годину, јесте предлог за увођење новог подручја рада – 

трговина, угоститељство и туризам. Имајући у виду да то захтева значајна материјална улагања од стране 
локалне самоуправе, изабрали смо образовни профил за који су услови (простор, опрема, стручни кадар) 
већ сада скоро савим испуњени, а то је туристички техничар – оглед. Друга новина је то што, по препоруци 
Заједнице машинских школа, одељење трећег степена машинске струке садржи три образовна профила. 
Међу њима је и инсталатер, образовни профил који последњих година нисмо уписивали, а тражен је од стра-
не привреде.

Као и претходних година, књажевачке осмаке анкетирали смо на тему уписа. Разговарали смо с родитељима, 
прикупили податке са тржишта рада. Од локалне самоуправе добили смо предлог за увођење занимања 
туристичкоугоститељске струке трећег степена, али за тако нешто школа тренутно не може да испуни по-
требне услове.

Овим предлогом смо се потрудили да свршеним основцима наше општине, али и региона, понудимо што 
већи избор образовних профила, са којима могу да се запосле или да наставе школовање на факултетима и 
високим стручним школама. Као и до сада, коначну одлуку о плану уписа донеће Министарство просвете, 
након усаглашавања на општинским, окружним и регионалним састанцима.

да као школа напредујемо  и у  оста-
лим обла стима. И у  тренутно 
неповољној еко номској ситуацији  
морамо да про нађемо начин да и 
даље у школу уводимо нове обра-
зовне профиле, уређујемо школску 
средину, опремамо кабинете и ра-
дионице савременим наставним 
средствима, похађамо акредитова-
не семинаре… 

Јачање угледа и значаја школе, 
не само у локалној заједници, отво-
реност школе за сарадњу са свим 
релевантним партнерима и њено 
позиционирање међу стручним 
школама региона остаје наш  стал-
ни приоритет. 

Љиљана Жикић,  
директор школе

ВИЗИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 2012. 

• модерна стручна школа у којој су понуђени разноврсни програми 
младима и одраслима, у складу са њиховим интересовањима и по-
требама окружења, 

• високовреднована и популарна у локалној средини,
• отворена за иновације сваке врсте,
• опремљена савременим наставним средствима,
• у којој се наставници стално стручно усавршавају и осавремењавају 

наставу новим наставним методама,
• која подстиче креативност и лични развој ученика и наставвника, 

негује индивидуални приступ и даје шансу свима,
• која је одговоран партнер породици, тржишту рада и привреди,
• у којој ученици стичу знања и вештине које су применљиве у 

променљивим радним и животним условима и које им дају осно-
ву за развој и остваривање целокупне личности.
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Техничка школа је ове школске го-
дине уписала ново занимање архитек-
тонски техничар – оглед. Оде ље ње ар-
хитектонских техничара (IVстепен) 
броји 24 ученика.

Просечна улазна оцена у овом 
одељењу је 4,08. Професорима наше 
школе било је велико задо вољ ство 
што су нови профил уписали углав-
ном одлични ученици.

У току четворогодишњег школо
вања архитектонски техничари слу
шају свега седам општеобразовних 
предмета. Осим групе општеструч-
них и стручних предмета, ученици 
овог занимања моћи ће да у сваком 
разреду изаберу и два предмета са ли-
сте изборних, која нуди ве лики избор 
предмета.

Архитектонски техничар после за
вршеног четворогодишњег обра зо
вања биће у стању да:

• Разради и презентује про јекте: 

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - ОГЛЕД

Одувек сам волела уметност, јер 
је уметност саставни део нашег жи-
вота. Где год да се окренемо, пред 
на ма је уметничко дело, које је чо-
век створио. Плешемо на позорни-
ци живота, време нас води, а мисли 
покрећу. Зграда… Шта видимо го-
лим оком без имало смисла за умет-
ност? Само велику грађевину са 
прозорима и вратима. Лако је зар 
не! Али, да ли је то тако? Та зграда 
је пројектована, а за пројекат по-
требно је усавршено знање и љубав 
према ономе што радимо. Архитек-
тура није само ређање цигли. 
Пројекат је срце зграде, а сама згра-
да приказ нечије идеје.

 Техничка школа је школа са мно-
го могућности. Школа која се тру
ди и даје одличне резултате. Про
фесори су добри и знају да пренесу 
своје знање. Примењују различите 
методе активне наставе, користе 
шеме, презентације и моделе кон
стру кција, како би нама приближи-
ли потпуно нову материју. Дирек-
торка је увек спремна да нас саслу-
ша и помогне у реализацији наших 
идеја и пуно тога је урадила ради 
побољшања наше школе. Труди се 
око ученика, жели да им наставу и 

Зашто баш архитектонски техничар?
боравак у школи учини што за бав
нијим и лакшим. Што се смера ар-
хитектонски техничар тиче, то је 
нови образовни профил у школи и 
ми смо прва генерација. Овај смер 
уписали смо због љубави према 
уметности и сви желимо да будемо 
заиста добри у свом послу. У овој 
школи смо научили да будемо 
одговорнији, јер је одговорност пут 
ка успеху и савршенству. У неким 
тренуцима били смо очајни, кад не 
успемо да урадимо нешто како тре
ба, а знамо да смо се трудили. Све 
смо радили изнова и изнова, док не 
схватимо.

Код ове школе нам се изузетно 
допада принцип рада и нови пред-
мети, за које раније никада нисмо 
чули. Нова знања у наш живот уне-
ла су заинтересованост и жељу ка 
по сти зању циља, а то је компетен-
тан архитектонски техничар.

На школу смо се већ навикли, као 
да смо ту више година, а не неколи-
ко месеци. Упознали смо много но-
вих другова, који су због овог сме-
ра дошли чак из Бора, Злота, Рудне 
Гла ве, Бољевца. Једина ствар која 
нам се није превише допала било је 
то што идемо у две смене. Али, сада 
је и то решено, схватили смо да има 
доста ђака и много образовних 
профил а и група, тако да је увођење 
две смене било неопходно. 

Ова школа је заиста добра, јер 
нуди велике могућности запо шља
вања и могућност да постанемо 
неко и нешто. Па, ако неко жели да 
упише ову школу, а поготову овај 
смер, врата су му увек широм отво-
рена… Широког срца, ова школа 
прихвата нове ђаке и отвара нове 
идеје и путеве ка успеху.

 Јована Андоновска, I1

високоградње, урбанистичке, кон зер
вације и ревитализације;

• Организује изградњу и води до
кументацију при извођењу обје кта;

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

Ово је веома занимљиво и креа-
тивно занимање у коме се кроз са вре
мени наставни план, модуларну на-
ставу и нове методе рада са ученици-
ма, стичу компетенције са којима се 
они лако могу запослити, започети 
приватну делатност, како код нас, тако 
и у свету, али и наставити даље шко
ловање.

3D слика наше будуће учионице у природи
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Кровопокривач  оглед спада у 
образовне профиле код којих се на-
става одвија по потпуно новом про-
граму,  који је прилагођен предзнању 
ученика  и циљевима огледа. 

Овај образовни профил обје ди
њује више постојећих, па ће после 
трогодишњег школовања и добијања 
дипломе, ученици бити оспособљени 
за тесарске и лимарске радове, 
постављање термо и хидроизолације 
на крововима и покривање кровова 
на грађевинским објектима разли-
читим покривним материјалима. 
Осим учешћа у изградњи новог кро-
ва, чести су и радови на санацији и 
реконструкцији кровова постојећих 
објеката.

Шта уче кровопокривачи? Они 
имају само 6 општеобразовних 
предмета у току 3 године школовања: 
српски језик и књижевност, страни 
језик, физичко васпитање, матема-
тику, рачунарство и информатику и 

КРОВОПОКРИВАЧ- ОГЛЕД

историју, а то је свега 30% наставе. 
Све остало је  струка!

Стручни предмети које имају у I 
разреду су:  грађевински материјали, 

који се уче у III разреду уведени су 
са циљем да се кровопокривачи 
оспособе да покрену сопствени, 
врло уносан бизнис, а то су: 
грађевинско пословање, предузет-
ништво и друштвено уређење и рад-
но законодавство.

За упис у кровопокриваче, као и 
у остале трогодишње образовне 
профиле, није потребан положен 
квалификациони испит из српског 
језика и математике. Наравно, као 
и код свих занимања трећег степе-
на, после завршетка трогодишњег 
школовања могућа је доквали
фикација до неког образовног про-
фила IV степена, упис на високе 
школе и преквалификација у оста-
ла занимања III степена грађевинске 
и других струка.

По упису кровопокривача наша школа постала је позната у ширем окружењу 
- скоро половина ученика уписаних у овај образовни профил дошла је у 

Књажевац из других општина

техничко цртање са нацртном 
геометријом, грађевинске констру

кције, грађевинска физика, тесар-
ске везе кровних конструкција, 
једноводне и двоводне кровне 
конструкције. Неки од предмета 
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Техничка школа је у школској 
2009/10. години по трећи пут уписа
ла одељење кровопокривача, оглед-
ног образовног профила III степе-
на у грађевинској струци.

Образовни профил кровопокри-
вач показао се као веома атрактиван 
и изазива све веће интересовање де

Кровопокривачи на корак до дипломе
Прва генерација кровопокривача која наставу слуша на српском језику 

 завршава своје трогодишње школовање

ча, не само у нашој школи, већ и у 
Србији, завршава ове школске го-
дине своје школовање. Њихов зав-
ршни испит, који се састоји из два 
дела, биће озбиљна провера знања 
и вештина које су стекли у току 
школовања. Први део испита се од-
носи на писану припрему, док ће 

ницима трећег разреда обављен и 
разговор о начину полагања њиховог  
завршног испита, које ће бити ор-
ганизовано у кругу фабрике у 
Кањижи, где ће бити обезбеђен сав 
потребан материјал, алат и при пре
мљени објекти за рад.

Да би се што боље припремили 
за тај најважнији корак у свом 
школовању, ученици III разреда 
имаће прилику да, у оквиру своје 
практичне наставе, изграде у нашем 
школском дворишту тзв. учионицу 
у природи. И за овај објекат „По
тисје“ ће обезбедити резану грађу, 
као и кровни покривач (цреп) са 
свим фазонским елементима.

Представници „Потисја“ наја
вили су да ће, упркос економској 
кризи, помоћи извођење стручне 
екскурзије кровопокривача и архи-
тектонских техничара првог разре-
да до Кањиже, а за ученике трећег 
разреда било је речи о стручној 
екскурзији у Мађарској.

Стручњаци из „Потисја“ осмис-
лили су и акредитовали и семинар 
о примени пресованих глинених 
црепова и фазонских елемената у 
покривању. Овај семинар ће, заједно 
са својим колегама из других гра
ђевинских школа Србије, по хађати 
сви наши професори стручних пред-
мета грађевинске струке.

Ивана Дамњановић,  
проф. стручних предмета 

грађевинске струке

це, како из наше, тако и из других 
општина. Један од разлога за то је 
свакако  чињеница да је реч о дефи-
цитарном образовном профилу, за 
који се могу добити ученички кре-
дити Министарства просвете, у ви-

други део бити њихов практичан 
рад.

Новина у полагању јесте чињени
ца да ће у испитној комисији бити 
и један члан из предузећа „Потисје“ 
из Кањиже, као представник со
цијалних партнера.  Ово предузеће, 
иначе иницијатор увођења огледа, 
већ три године помаже школовање 
коровопокривача у Србији.

Представници „Потисја“ су од 
почетка школске године два пута 
обишли нашу школу и ученике. За 
време тих посета они су нашим уче-
ницима донели вредне поклоне. 
Ученици првог разреда добили су 
радна одела, ципеле, капе, јакне и 
торбе са школским прибором. Уче-
ници трећег разреда добили су оде-
ла и ципеле. Том приликом је са уче-

сини трошкова смештаја и исхране 
у Дому ученика, што су сви наши 
кровопокривачи и искористили.

Прва генерација кровопокрива-
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ОБУЋАР

„Falc East” - извозник године

Упркос многобројним тешкоћама 
и предрасудама које прате ову гра-
ну привреде, мора се признати да је 
производња обуће и конфекције 
највиталнија и најуспешнија грана 
привреде у нашој општини, у којој 
постоји евидентна потреба за новим 
радницима. 

Управо зато се приложеном пре
длогу Плана уписа за наредну школ-
ску годину нашао и образовни про-
фил III степена у подручју рада те
кстилство и кожарство  обућар. 

Овај образовни профили може 
бити веома интересантан, пре све-
га женској популацији ученика, јер 
је текстилство и кожарство подручје 
рада које пружа могућност креатив-
ног рада и размишљања. То је једини  
образовни профил III степена у 
нашој школи који би могле да упи-
шу и девојчице, а сигурно је добар 
избор за ученике са слабијим успе-
хом, којима математика и цртање 
нису „јача страна“.

Због неповољне старосне и ква-
лификационе структуре запослених 
у књажевачким фабрикама обуће, 

постоји заинтересованост привре-
де за њихово школовање. Захваљу
јући вишегодишњој доброј сарадњи 
наше школе и предузећа за про
изводњу обуће ДОО „Сербина“ из 
Књажевца, сви ученици овог по дру
чја рада, чији су родитељи ове школ-
ске године потписали уговор са 
овим предузећем, добили су уче-
ничке кредите Министарства про-

свете, који се дају за дефицитарна 
занимања. 

 Обућари  ће стручна знања сти-
цати учећи по иновираном наста
вном плану и програму,  који се при
мењује  од 1. септембра 2009. годи-
не. Измене које су извршене одно-
се се у највећој мери на стручне пре
дмете и доприносе  стицању квалите
тнијих знања и вештина наших уче-
ника, њиховом лакшем запошљавању 
и наставку школовања. 

Неки од стручних предмета које 
обућари уче су: технологија мате
ријала, конструкција и моделовање 
обуће, технологија обуће, предузет-
ништво и практична настава.

Теоријска знања ученици стичу 
у школским кабинетима, а знања из 
праксе у школској радионици и 
предузећима са којима школа пот-
пише уговор о пословно техничкој 
сарадњи. 

Диплома овог образовног  про-
фила отвара бројне могућности, од 
запошљавања у неком предузећу, до  
самосталног обављања делатности 
отварањем обућарске радње. За оне 
који желе наставак школовања, 
могућа је доквалификација за неко 
занимање IV степена (техничар мо-
делар одеће, техничар моделар 
коже, или неко занимање IV степе-
на из других струка), као и упис на 
неку од високих школа (као што су 
Београдска политехника или Виша 
техничка школа струковних студија 
у Зрењанину).

Када је пре пет година италијански „Falc“ преузео књажевачку фа-
брику обуће „Леда“ (са хиљаду радника),  мало ко се надао да ће за пар 
година фирма опет бити међу најуспешнијима у Србији. Први кораци 
били су замена дотрајале опреме и аутоматизација процеса производње. 
Уз технолошку модернизацију, повећаван је и број запослених. Данас 
у „Falc East“у  ради више од 1300 радника, укључујући производне по-
гоне у Руми и Зрењанину. 

У најтежој извозној години за српске произвођаче, „Falc East“ је 
остварио годишњу производњу од 800.000 пари обуће и тржишта  Ев-
ропске уније, Америке, Русије и Јапана пласирао 95,7% произведене 
обуће, уз приход од 20 милиона евра. Тиме је  компанија ’’Falc East’’  
заслужила традиционалну SIEPA награду за извозника 2009. године. 
На свечаности организованој децембра 2009. године, председник Вла-
де Србије Мирка Цветковића уручио је признање менаџеру компаније 
Давору Величковском.

„Falc East“a има извозни програм од 250 разних производа, а пла-
нира се и проширење асортимана.  Све то представља добар разлог за 
веру у боље дане књажевачке обућарске индустрије. Надамо се да ће 
„Falc East“ ускоро започети улагање и у оно што је можда и најважније 
– људске ресурсе. Социјално партнерство са нашом школом , једном од 
ретких школа у Србији у којима се школују обућари, не само што би 
унапредило квалитет образовања наших обућара, већ би и предузећу 
обезбедило  млад и стручан кадар, упознат са начином производње, 
технологијом и организацијом рада најуспешнијег произвођача обуће 
у нашој земљи.
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Машински техничар за ком пју терско конструисање спада у нај по
пуларније образовне профиле приликом уписа у сваку школску годину. 
To је профил у оквиру кога се школују стру чња ци потребни за рад у об-
ласти моделирања и кон струисања машинских делова.

Савремени софтверски пакети омогућавају пројектовање машинских 
конструкција много лакше не го икада у историји машинске индустрије. 
Некада се у констру кцио ном бироу налазило мноштво табли за цртање, 
рапидографа, шестара и лењира. Данас је немогуће правити техничку 
документацију на стари начин, јер је тај поступак превише спор и не-
прецизан и захтева за пошљавање великог броја те хни чара. 

„Рад васпитача сличан је раду вртлара који негује различите биљке. Једна воли блистав Сунчев сјај, 
 друга хладне сенке; једна воли обалу потока, друга сушан планински врх. Једна најбоље успева на пешчаном 

тлу, друга на масној иловачи. Свакој се мора пружити нега која одговара њеној врсти;  
у противном, биљка не достиже савршенство.” – Велики избор образовних профила машинске струке 

настоји да задовољи различита интересовања и жеље ученика.

ПОСЕТА СА НИШКОГ 
МАШИНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА

У уторак 17. 11. 2009. године на
шу школу су посетили др проф. 
Мића Вукић и професор Мирослав 
Мијајловић са Машинског факулте
та у Нишу. Одр жали су нам пре да
вање о Машинском факултету и 
објаснили нам да машинство није 
тешко колико смо ми мислили. Ис-
такли су да се на машинском фа-
култету све више примењују сав-
ремена технолошка достигнућа.

 Када кажемо „машинство” сви 
ми слимо на неки посао који је те-
жак и прљав, али они су нам 
разјаснили да то није тако. Машин-
ство је, у ствари, све оно што нас 
окружује. У сва ком послу по стоји 
машинство. 

Причали су нам и како су они 
завршили факултет. Из њихове 
при че закључили смо да је за до-
бар успех на факултету потребна 
до бра орга низација, јер уз добру 
организацију има времена и за за-
баву. 

Лепо је чути и видети неке људе 
који су прошли много тога у живо-
ту и који су постигли нешто својим 
радом и трудом. Доста смо сазна-
ли од њих и овом приликом им 
захваљујемо на драгоценом време-
ну које су провели са на ма.

Нена Милојевић,  
Ана Милутиновић и  

Милена Милојевић, IV3

Питање да ли су нова знања потребна неком машинском техничару 
у будућности, крајње је беспредметно. Поред образовања из кла сичног 
машинства (техничко цр тање, механика, машински елементи, машин-
ски материјали и остало), стичу се потребна знања која генеришу по-
требну техничку до кумен тацију, која је неопходна за произ водњу. Ма-
шински техничар за ком пјутерско конструисање треба техничким црте-
жом да дефинише облик, димензије и квалитете обраде машинских де-
лова. Овај профил оспособљава кадрове за моделирање, конструисање 
и прорачун машинских делова и конструкција, као и за израду технич-
ке документације уз помоћ CAD пакета PRO/DESKTOP и PRO/
ENGINEER, AUTOCAD, SOLID EDGE... У току школовања ученик 
такође изучава програмске пакете:
• WОRD  обрада текста
• ЕXCЕL  табеларна израчу на вања
• Програмске језике BASIC и C++.

Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у фабричким ком-
плексима, конструкционим бироима,... а могуће је и наставити даље 
школовање на свим факултетима, осим на медицинскоом, стоматолош-
ком, ветеринарском и факултету по литичких наука.

Златица Геров,  
проф. стручних предмета у машинској струци

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА  
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
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Рекли сте нам да сте били ученик • 
наше школе, какви су ваши утис
ци?
Тако је, ја сам био ђак Техничке 

школе у Књажевцу. Моји су утисци 
веома лепи, без обзира да ли гледамо 
школу данас или 11, 12 година раније. 
Лепо је ђачко доба! 

Пре колико година сте завршили • 
школу?
Техничку школу сам завршио дав-

не 1998. год.
Да ли се школа променила у одно• 
су на доба када сте Ви били ђак?
Мора да признам да јесте. Посета 

Вашој/нашој школи је на мене оста-
вила леп утисак: нисам видео орону-
ле зидове зелене боје, учионица коју 
смо ми звали „аутобус” је сада пуна 
рачунара, видео сам пуно новина које 
су давних деведесетих биле далека 
будућност Техничке школе. Са друге 
стране, није се променила: и даље је 
ходник пун деце која галаме, и даље 
су наставници строги (или нису?). 
Шалу на страну, али, завидим Вам по-
мало!

Да сте сада ученик 8. разреда • 
шта би сте уписали?
Да ли мора да одговорим? (осмех 

од ува до ува) Зашто да мењам оно 
што ми се допало?

Ста би сте нама саветовали по• 
сле средње школе?
Мој савет за Вас је да  будете здра-

ви, лепи и паметни. Цитираћу мисао 
једног Вашег/нашег професора и 
мало је допунити: „Будите грађани 
Света!”. Моја је допуна да добро раз-
мислите шта и како, јер ће 10 година 
брзо проћи па ће неки нови „клинци” 
од Вас тражити интервју. Размисли-
те где видите себе и пођите у том 
правцу.

Да ли је средњошколско знање • 
било од користи Вама на факул
тету?
Присећајући се своје средње шко-

ле, ја сам се смејао појединим про-
блемима на факултету, током студија. 
Док су многе колеге рукама одређивале 

тригонометријске функције којима 
описују слагање сила, ја сам већ ре-
шавао моментне једначине. Поједине 
предмете из средње школе, који се 
надограђују на факултету, нисам ни 
морао да учим. Наша средња школа 
је била баш добар извор знања!

Ко Вам је био узор и да ли сте га • 
имали када сте ресили да упише
те Машински факултет?
Немојте да се смејете, али, машин-

ство ме је заинтригирало још у 
основној школи. Можда се ви не 
сећате „Микијеве радионице”, црта-
ног филма? Тамо су се вртели неки 
зупчаници, што је мени веома мучи-
ло машту, па кад сам сазнао где то 
могу да научим, нисам пуно 
размишљао шта да упишем. Прво 
Техничку школу, а после и факул-
тет.

упознао наше одбојкаше (Ђулу Меш-
тера, Ђорђа Ђурића, Слободана Ко-
вача, Жељка Танасковића, тада 
млађаног Андрију Герића), памтим 
лудорије које смо изводили на одмо-
рима, турнире у кошарци... памтим 
да смо гледали како расте хала за фи-
зичко васпитање, и таман дочекали 
да порасте, школа се завршила за нас. 
Додуше, стигла је на време да порас-
те да имамо довољно времена да по-
ломимо стаклену таблу коша... Сећам 
се пуно тога, углавном лепих 
детаља.

Да ли данас има посла за машин• 
це?
Веровали или не – има! Моји сту-

денти (читајте: ђаци) се редовно 
јављају, распитују за послове и нала-
зе их. Међутим, морам да признам да 
сам мало разочаран чињеницом да 

послова нема увек код нас 
и да је веома често  потреб-
но отићи негде у иностран-
ство. Тешко се долази до 
посла, али такво је дана
шње време.  

Шта нам можете рећи • 
да ли је посао исплатив у 
материјалном смислу?

Искрено речено, може-
те бити најбољи стручњак 
у својој области и немати 
ништа, а бити највећа лен-
штина и незналица, па 
имати све материјалне 
ствари на свету. Сваки је 
посао исплатив, ако се пра-
вилно поставите ка њему. 

Наравно, и сами знате да је 
време тешко, знате да наша индустрија 
трпи лоше дане, међутим, после кише 
се појави дуга, доћи ће бољи дани и 
за нас. Мораћете да окушате срећу 
сами.

Надам се да је то оно што сте оче-
кивали!

Мени је било право задо вољ
ство!
  Милојевић Нена, 

Милутиновић Ана и Милојевић 
Милена, IV3

Да ли имате неку анегдоту из • 
средње школе која Вам је остала 
у сећању?
Хаха...Анегдота има пуно, сећам 

их се готово свих. Сећам се првог 
дана кад је прорадило озвучење шко-
ле па је трештала музика читавог 
дана, чак и током часова јер нико није 
знао да искључи...Сећам се првог 
контролног из механике, кад је нас 
троје добило позитивне оцене, док је 
тридесет троје било негативно, пам-
тим такмичење у Београду, када сам 

Од „Микијеве радионице” до моментне једначине
Приликом посете професора са Машинског факултета из Ниша, искористили смо прилику 

 да урадимо интервју са Мијајловићим Мирославом, бившим учеником Техничке школе,  
који је сада професор на овом факултету
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Аутомеханичар је образовни 
профил који омогућава улазак у свет 
мотора и савремених аутомобила.

Основни посао аутомеханичара 
састоји се у утврђивању кварова и 
оштећења на мотору и на кочионом 
и управљачком механизму мотор-
них возила. Аутомеханичари треба 
да познају делове и принципе рада 
мотора, као и топлотне и хидрау
личне законе и процесе. При серви
сирању аутомеханичари испитују 
делове мотора, механизме кочења, 

дом, као и добар вид и слух.
Настава код овог профила је тео

ријска и практична. 
Опште образовни предмети 

(српски језик и књижевност, мате-
матика, страни језик, историја...) 
заступљени су у мањој мери, већа 
пажња посвећена је стручним пред-
метима. 

Од стручних предмета помену
ћемо неке: механика, машински еле-
менти, техно ло гија обраде, те хно
логија образовног профила и др. 

Битно је нагласити, да се и кроз 
теоретску и кроз практичну наста-
ву ученици овог профила упознају 
са компјутерском дијагностиком на 
возилу.

Након завршеног школовања 
ученици могу да потраже запослење 
у предузећима која у својој делат-
ности имају монтажу возила, 
одржавање, сервисирање и поправ-
ку возила или да отворе своју ради-
оницу и отпочну самосталан по-
сао.

Уколико се одлуче за наставак 
школовања, постоји могућност до
квалификације и једногодишње спе
цијализације, па и даљег образовања 
на високим школама струковних 
студија.

 Занимања веома блиска овом су 
аутолимар, аутоелектричар, вулка-
низер и механичар индустријских 
и пољопривредних машина.

Највећа пажња усмерена је ка 
стручној пракси.  Она се у првом 
разреду изводи се у школској ради-
оници, а у другом и трећем разреду 
у професионалним аутомеханичар-
ским радионицама.

Током школовања у овом обра-
зовном профилу, ученици се оспо
собљавају за:

 овладавање поступцима раста
вљања и састављања подсклопова, 
склопова и система моторних вози-
ла,

 дијагнозу кварова и насталих 
недостатака у функционисању уре
ђаја и система моторних возила,

 отклањање застоја и кварова и 
уочених неисправности на возилу,

 компјутерску дијагностику во
зила и испитивање мотора и мотор-
них возила уз помоћ дијагностичких 
уређаја,

 сервисирање и одржавање мо-
торних возила и

 правилно коришћење средста-
ва заштите на раду.

уређај за паљење и сигналну опре-
му. У раду се служе електричним и 
другим инструментима, средстви-
ма за чишћење, ручним алатима и 
машинама за обраду метала.

За занимање аутомеханичар по-
требно је добро здравље и телесна 
издржљивост, спретност руку и пр
стију, координација покрета с ви-

ДОМАЋИНИ 
ТАКМИЧЕЊА

Наши ученици свих занимања 
машинске струке традиционално 
постижу добре резултате на такми
чењима која се организују за њих 
(било је и трећих места у Србији, 
у конкуренцији од преко 120 шко-
ла). Као потврда добрих резултата 
и добре опремљености школе, ове 
године наша школа биће домаћин 
Обласног такмичења машинских 
техничара за компјутерско кон
стру исање. Ученици машинских 
школа Подунавског, Браничевског, 
Борског, Шумадијског, Поморав-
ског и Зајечарског округа Србије 
„укр стиће копља” у нашој школи, 
а четири најбоља ученика пред
стављаће нашу област на Републи
чком такмичењу.

Већина учесника (како учени-
ка, тако и наставника) по први пут 
ће крочити у наш град. То ће бити 
прилика да представимо не само 
нашу школу, већ и наш град најбоље 
што можемо. 

АУТОМЕХАНИЧАР
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Инсталатер је универзално за
нимање које по завршетку шко
ловања даје двоструки излаз:
 инсталатер водовода и кана ли за

ције и 
 инсталатер грејања и клима ти

зације.
Једном речју, за особу овог за ни

мања можемо рећи да је кућни мај
стор.

Инсталатер водовода и кана ли
за ције обавља следеће послове:
 инсталирање, као и замену и на

 кнадну монтажу свих врста водо
котлића, зидних и стојећих ба те
рија, батерија за проточне бој
лере, славина, гумица и друго,

 инсталирање свих врста цевово-
да (водовода, канализације и 
др.),

 подешавање нивоа воде у водо
ко тлићу, 

 уградњу и замену санитарија,
 монтажу и замену бојлера, заме-

ну казана бојлера, замену грејача, 
прикључних црева, термостата, 
сигурносних вентила,

 замену и чишћење сифона судо-
пера и лавабоа, гумица и сл.,

 прикључење вешмашине, чи
шћење и замену филтера, пумпе 
за воду, грејача, замену црева, 
гуме, врата, мотора, програмато-
ра, хидростата и остале поправ-
ке на вешмашини.
Инсталатер грејања и клима ти

зације врши инсталацију:
 уређаја за централно грејање 

(котлова, радијатора, пумпи, тер-
мостата,...)

 клима уређаја,
 расхладних уређаја и др.

Током рада, основни алат су му: 
чекићи, клешта, резачи метала, бу-

шилице, апарати за заваривање и сл. 
Инсталатер мора знати да врши 
планирање и припрему рада, да чита 
цртеже и спецификације, врши из-
бор материјала, употреби и одржа-
ва алат и прибор, али и да примењује 
аде кватна средства заштите на ра
ду.

Након завршетка школовања, 
ученик са дипломом инсталатера  
мо же радити у нечијој или сопстве
ној фирми, или пак наставити даље 
школовање.

Данас је неопходно обезбедити 
поуздано грејање, климатизацију, 
ефикасно проветравање и расхлад-
ну технику, због чега овај профил 
све више добија на значају.

Није довољно обавити само ин
сталацију грејања, већ је неопход-
но и редовно је одржавати. Исходи 
обра зо вања овог профила јесу:
 монтажа и одржавање инста

лација и арматура за воду и гре
ја ње,

 уградња и одржавање свих вр ста 
котлова на чврста, течна и гасо-
вита горива,

 монтажа, опслуживање и одр
жавање постројења локалне и 
централне климатизације, мон-
тажа, опслужи вање и одржавање 
расхладних по стро јења и 

 правилно коришћење средстава 
заштите на раду.
Велика пажња поклања се сти

цању практичних знања и вештина, 
тако да се часови практичне наста-
ве у првом разреду изводе у школској 
радионици, а у другом и трећем раз-
реду у успешним пре
дузећима која се баве 
грејном и расхладном 
техником.

Тада наши ученици 
имају прилике да се 
упознају са потен ци јал
ним послодавцима, али 
исто тако и послодавци 
ученике виде као будуће 
раднике и посматрају 
њихово залагање на 
практичној настави као 
на пробном раду.

ИНСТАЛАТЕР

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Могућности после завршеног 
о б разовања јесу: запослење, со
пстве  ни би знис, доквалификација, 
спе ци ја лизација или студије.

Златица Геров, 
проф. стручних предмета 

у машинској струци 
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Као и претходних година, и ове године предлог пла-
на уписа садржи један нови, атрактивни образовни 
профил. Реч је о огледном образовном профилу – ту-
ристички техничар. 

Анализа анкете коју смо, на тему будућег уписа, 
спровели међу књажевачким осмацима, показала је да 
је туристички техничар у врху листе занимања због 
којих би се они школовали ван нашег града. Овај об-
разовни профил предложили су и родитељи, који су 
по први пут иницирали разговор о упису са директо-
ром наше школе, на родитељском састанку у ОШ „Ду-
брава“.

Уколико Министарство просвете одобри наш пред-
лог, Трговина, угоститељство и туризам постаће ново 
подручје рада наше школе. У њему има неколико 
занимљивих образовних профила трећег и четвртог 
степена, Оно што је нас определило за избор тури-
стичког техничара јесу могућности школе да испуни 
услове за верификацију новог образовног профила (у 
погледу простора, опреме и стручног кадра), као и 
чињеница да је туризам један од стратешких праваца 
развоја наше општине.

Туристички техничар – оглед је четворогодишњи 
образовни профил, за који је потребно положити ква-
лификациони испит. После завршеног четворогодишњег 
школовања ученик добија диплому са којом може да 
ради, али и настави школовање на великом броју фа-
култета и високих школа. 

У току свог школовања, туристички техничари 
уче:
•  шест општеобразовних предмета (српски језик и 

књижевност, два обавезна страна језика, физичко 
васпитање, математика и рачунарство и информа-
тика),

•  десет опште стручних предмета (здравствено 
васпитање, пословна коресподенција, историја, 
психологија, туристичка географија, финансијско 
пословање, социологија, историја уметности, осно-
ве туризма и предузетништво),

•  девет стручних предмета (опхођење са гостима, 
организовање услуга превоза, пласирање локалних 
туристичких понуда, рецепцијско пословање, 
комуникација са туристима током боравка у хоте-
лу, организовање услуга смештаја у домаћинству, 
организовање скупова, формирање и пласман ту-
ристичког путовања, реализација и обрачун тури-
стичког путовања), као и 

•  два изборна предмета у току године, од којих је 
један грађанско васпитање или верска настава, а 
други је са списка изборних предмета по програму 
огледа (трећи страни језик, историја средњевековне 

Србије, историја свакодневног живота, географија, 
географија културе, пословна информатика у ту-
ризму и угоститељству, рачунарство и информа-
тика 2 и маркетинг у туризму).

 
***

Као и код сваког огледног занимања, тачно су де-
финисани очекивани исходи образовања за ово 
занимање, односно знања, вештине и ставови које ће 
ученик стећи у школи. 

Ученик са дипломом туристичког техничара: 
ЗНА  да  објасни начине и поступке креирања ту-

ристичке услуге, објасни организацију рада 
рецепцијске службе,  препознаје законске прописе у 
туризму и у угоститељству, опише начин и поступке 
припреме уговора које ће склапати са партнерима у 
окружењу, наведе карактеристике познатих туристич-
ких дестинација код нас и у свету и користи вокабу-
лар једног страног језика неопходан за комуникацијску 
ситуацију у туризму;

УМЕ да припрема и израђује туристичке услуге,  
пласира их на тржиште и продаје, прати њихову ре
ализацију,  обрачунава туристичке услуге, услужи го-
сте у хотелу и комуницира са гостима и клијентима 
на страним језицима;

ПОНАША СЕ савесно, одговорно и уредно обавља  
поверене му  послове, љубазно, комуникативно, 
предузимљиво, ненаметљиво и флексибилно се од-
носи према клијентима и сарадницима,  ефикасно 
организује време, превазилази стереотипе и предра-
суде о појединцима и групама различитог национал-
ног и културолошког идентитета,  има позитиван од-
нос према светској и европској културолошкој и 
лингвистичкој разноликости, као и позитиван однос 
према професионалноетичким нормама и вредно-
стима.

Да би ученици заиста стекли ове мултифункцио-
налне вештине и способности, школа мора бити у 
потпуности усмерена на квалитет ученичких 
постигнућа. Као и код осталих огледа, обавезна је 
примена метода и техника активног учења, усвајање 
знања и вештина у току саме наставе, односно 
заједнички рад ученика и наставника у свим модули-
ма и предметима.

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР – оглед
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Интервју са директором туристичке 
организације Књажевца, Сашом Игња
товићем, водила је Ивана Спасић

Када је основана Туристичка ор га• 
низација Књажевца и који су зада
ци организације?
Туристичка организација Књажевца, 

основана је 2002. године, од стране 
Скупштине општине као јавна устано-
ва и основни циљ њеног оснивања је 
презентација туристичког потенцијала 
и развој туризма у општини. 

Задатак туристичке организације у 
том делу је развој сеоског туризма пр
венствено у подпланинским селима и 
обогаћивање понуде на самој планини, 
али и развој сеоског туризма на свим 
подручјима у општини.

Један од циљева организације јесте 
и рад на едукацији, првенствано по љо
привредног становништва у начину 
припремања хране за комерци јализаци
ју пренствено у туристичком центру 
који тек треба да буде изграђен, а и ши
ре.

Чиме се тренутно бавите?• 
Базна прича развоја туризма је Ста-

ра планина и Бабин зуб чији је развој 
под ингеренцијом Владе Србије и 
јавних предузећа – „Скијалишта Ср
бије” и јавног предузећа „Стара плани-
на”. 

Други велики потенцијал општине 
јесте Бањица са геотермалним извором. 
Праве се планови за развој бање на том 
подручју, где је општина носилац тог 

развоја.
Посебан сегмент развоја туризма у 

општини јесте спортскорекреативни и 
припремни туризам. Град Књажевац 
има изузетно квалитетан базен са гео-
термалном водом температуре 27,5°C 
који је изузетан за припреме пливача и 
ватерполиста. Поред тога, град распо-
лаже са три фудбалска терена, пет те-
ниских и два кошаркашка терена. То је 
добра основа за припреме, како фудбал-
ских, екипа тако и других спортиста. 
Напоменимо да је женска фудбалска 
екипа константно на припремама у 

Кња жев цу. Близина Бабиног зуба 
омогућава комбинацију висинских и 
стандардних припрема, јер се плани-
нарски дом и хотел ЕПСа налазе на ви-

Стара планина – базна прича развоја туризма
Интервју са Сашом Игњатовићем, 

 директором туристичке организације  Књажевца

сини од преко 1500 m, што је идеално 
за висинске припреме. У промоцију и 
развој овог сегмента туризма у наред-
ном периоду треба уложити посебне на-
поре. 

Трећи сегмент туризма на подручју 
општине јесте ловни туризам. Ловни 
туризам на овим просторима има вели-
ку традицију и капацитете. Имамо до-
ста гостију, првенствено из Италије, 
али и из Немачке, Аустрије и других зе
ма ља, јер смо, како због конфигураци
је терена и површине богати, како сит-
ном, тако и крупном дивљачи. 

Туристичка организација Књажевца 
улаже напоре, заједно са ловачким 
удружењима и смештајно угости тељ
ским објектима на промоцији и даљем 
развоју ловног туризма.

Који су ваши планови за буду ћно• 
ст?
У  плановима Владе републике Ср

бије за 2010. год. односно Министар-
ства за економију и развој, постављено 
је као задатак – изградња инфраструк-
туре и део смештајних капацитета на 
Јабучком равништу и радови треба да 
крену у овој години. У року од две го-
дине ови смештајни капацитети треба 
да буду стављени у функцију. Такође на 
потезу Коњарника предстоји потписи
вање уговора са приватним инвестито-
ром о изградњи 420 лежаја.

Да ли то значи отварање нових рад• 
них места?
Све ће то омогућити у наредних пар 

година повећану тражњу за радницима 
из области угоститељства и туризма као 
и део радника у сектору одржавања 
објеката и целокупног инфраструктур-
ног система. 

Које су то манифестације које ту• 
ристичка организација организује 

са циљем промоције нашег краја?
Манифестације које је туристичка 

организација организовала у проте-
клим годинама су: Молитва под Ми
џором, Сабор на Панаџур и Сабор на 
Кадибогазу. 

Молитва под Миџором манифе
стација која се одржава 6. маја у Вртов-
цу и првог наредног викенда у Балта 
Бериловцу. Заснована је на потреби 
очувања обредног обичаја у част св. 
Георгија, али и промоцији народног 
стваралаштва, хране и обичаја подно 
Старе планине. Друга манифестација, 
Сабор на Кадибогазу, као настављање 
традиције отварања границе између 
Србије и Бугарске код нашег села Ново 
Корито и бугарског села Салаш. Циљ 
ове манифестације је повезивање два 
сродна народа и очување традицицје. 
Посећеност ове манифестације је око 
6000 људи. Трећа манифестација је Са-
бор на Панаџур, који се одржава 28. ав-
густа на Велику Госпојину у селу Ја
ловик Извор. Ове године биће одржан 
15. јубиларни Сабор народног ствара-
лаштва.

У зачетку је шипуријада у Новом 
Кориту, као плод ентузијазма ликовног 
уметника из тог села, који је подржан 
од стране туристичке организације.

У плану Туристичке организације 
општине за ову годину је да се осим 
манифестација које се одвијају по се-
лима, направи програм дешавања и у 
самом граду. Програм би био органи-
зован преко целог лета, почев од насту-
па наших оркестара у вечерњим сати-
ма, кроз неке облике активности у 
спремању хране и у извођењу одређених 
перформанси, као и у континуираним 
спортскорекреативним активности-
ма. 

Завршна манифестација, била би у 
првој недељи септембра, која треба да 
буде одраз потенцијала општине. 

Такође у сарадњи са Музејом ради 
се на презентовању материјала из бо-
гате историје нашег краја. У плану је и 
реконструкција и адаптација Гургусо-
вачке куле. 

Чиме се тренутно бавите?• 
Тренутно се организација бави при-

премама за предстојећи Сајам туризма 
који ће бити одржан у периоду од 24. 
до 28. фебруара у Београду и уче
ствоваћемо на свим манифе стацијама 
у региону.
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КОМЕРЦИЈАЛИСТА – оглед
За три године спровођења огледа, упис комерцијалиста најуспешнији у Књажевцу

Aнкета међу књажевачким осма-
цима, спроведена децембра 2009.го-
дине, потврдила је да је комер ци
јалиста  оглед и даље најпопуларније 
занимање, односно да би већина 
њих ово занимање уписала као прву 
жељу. Треба напоменути да је по по-
дацима GTZa  упис комерцијалиста 
најуспешнији управо у нашој шко-
ли, у којој се већ три године уписује 
планирани број ученика, који имају 
високу средњу оцену и добре резул-
тате на квалификационом испиту 
(ни један уписани ученик није имао 
мање од 5+5 бодова).

Комерцијалиста  оглед је обра-
зовни профил у оквиру кога ће се 
ученици припремити да у свом 
будућем раду успешно примењују 
знања која су стекли у школи. Уче-
ници радом у виртуелном предузећу 
примењују стечена теоријска знања, 
а њихови радни задаци у таквом 
једном окружењу су адекватни рад-
ним задацима са којима ће се сусре-
тати на свом будућем послу. 

Комерцијалиста набавља робу од 
произвођача и продаје је трговин-
ским, занатским и индустријским 
предузећима. Комерцијалиста у 
трговини на велико и спољној трго-
вини саветује комитенте о својствима 
робе и стара се о испоруци на пра-
во место и у право време. У посло-
вима набавке робе проналази нај
боље изворе набавке, прикупља по-
нуде, пореди услове и води прего-
воре са добављачима. По приспећу 
робе контролише фактуре и достав-
ну документацију и стара се за про-
писно складиштење. У пословима 
продаје планира испоруке и припре-
ма робу за отпрему. Врши калку
лацију цена, обрађује упите, издаје 
фактуре за продату робу. У област 
ње гових послова спада и обрачун 
трошкова и плаћања, обрада рекла
мација, као и организација марке-
тиншких активности.

На листи задатака и послова 

комерцијалиста налазе се: обављање 
општих канцеларијских и админи-
стративних послова, писмена коре
спонденција са добављачима и ко-
митентима на домицилном и стра-
ном језику; израда месечних, одно-
сно годишњих извештаја пословања; 
вођење комерцијалне евиденције; 
праћење и примена позитивне за-
конске регулативе; књиговодствени 
послови трговинског предузећа; 
планирање, координисање и орга
низација набавке; обављање посло-
ва продаје и маркетинга; саветовање 
комитената и старање о комитенти-
ма; управљање складиштем; вођење 
електронске и штампане магацин-
ске евиденције и документације...

Комерцијалисти могу да раде са-
мостално, али и у тиму. Претежно 
раде у трговини на велико различи-
тим врстама робе, као што су трго-
вина на велико пољопривредним 
производима и полупроизводима, 
трговина на велико дрветом или 
производима од дрвета, трговина на 
велико грађевинским материјалом, 
трговину на велико са мешовитим 
асортиманом робе, трговина на ве-
лико потрошним добрима, тргови-
на на велико деловима и опремом 
за возила, трговина на великом пре-
храмбеним производима, пићима и 
дуванским производима трговина 
на велико машинама, опремом и 
прибором, трговина на велико 

основним аграрним производима 
нпр.семеном или биљкама итд.

Велики део времена проводе у 
канцеларијским просторијама где 
на компјутеру обављају већи део по-
слова. Комитенте саветују и дирек-
тно, у продајном простору. Позна-
то радно окружење им је и складиш-
те где комерцијалисти врше пријем 
робе. У оквиру теренске службе 
путују аутомобилом да би обишли 
своје комитенте. Неки комерција
листи у трговини на велико су рад-
ници на даљину, што значи да наи-
зменично раде у предузећу и за 
компјутером из своје куће.

Компјутер са одговарајућим со-
фтвером представља важно сред-
ство за њихов рад. Помоћу њега 
комерцијалисти у трговини на ве-
лико обављају многе од својих за-
датака – од пословне кореспон
денције, преговора о продаји путем 
електронске поште, онлајн набавке 
и продаје, евиденције базе подата-
ка о комитентима, па све до књижења 
пословних промена. На компјуте
ри ма они обављају и обраду резулта
та истраживања тржишта, анализу 
трошкова и добити, разне стати-
стичке анализе, завршни годишњи 
обрачуни итд. Поред рачунара, они 
кори сте сву расположиву канцелариј
ску опрему као што су фотокопир
апарат, штампач, телефон и факс 
апарат, скенер и сл.
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У оквиру Пројекта за финансијску обуку потро-
шача,  који финансира USAID, Канцеларија за мла-
де општине Књажевац организовала је у децембру 
за ученике Техничке школе предавање о достизању 
финансијске независности на тему: ''Куда те води 
твој новац''? Предавач је била Наташа Раден
ковић.

Ова тема обухватила је различите аспекте фи
нан сија: временску вредност новца, штедњу, од-
нос ризика и добити, значај осигурања, пензионе 
фондове, па све до банака и банкарских услуга, 
банкарских кредита, банкарских депозита итд. 
Имајући у виду да сваког дана доносимо велики 
број финансијских одлука, предавање је привукло  
велику пажњу ученика, а посебно  део предавања 
који се односио на инвестирање новца и штедњу.

Истакнуто је да постоји неколико типичних об-
лика инвестирања новца, као и да свако улагање 
носи са собом одређени ризик. Између ризика и 
добити постоји пропорционалност, која може да 
се представи следећим графиконом, са кога се види 
да се повећaњем ризика и добит повећава:

                                                                                                                                                      
                                                                          

Акције, јединице инвестиционих фондова и 
неке обвезнице обично нуде већу добит у односу 
на банкарске депозите, посебно уколико су то ду-
горочне инвестиције. Међутим,

важно је запамтити и то да свако од нас има соп-
ствену „толеранцију према ризицима“. Већа добит 
са собом носи већи ризик. Зато, добро размисли-
те и паметно улажите свој новац!       

Мирослав Станчић,  
проф. стручних предмета

Куда те води твој новац
Канцеларија за младе општине Књажевац организовала је у децембру 

 за ученике Техничке школе предавање о 
 достизању фи нан сијске независности

БАНКАРСКИ ДЕПОЗИТИ су најмање ризичан об-
лик инвестирања новца, али су уједно и облик 
инвестирања који доноси најмање добити. Постоји 
неколико врста банкарских депозита. 

Код депозита по виђењу (текући рачун) новац се 
може повући у свако доба без пенала, али камата је 
равна нули.

Код орочених депозита  клијент и банка уговарају 
временски период у току кога ће депозит бити у бан-
ци. Понуђена камата је углавном привлачна, али но-
вац би требало повући тек по доспећу депозита. Бан-
ка намеће значајне пенале за повлачење средстава са 
орочених депозита пре времена. 

Код девизних депозита  (или депозита са девизном 
клаузулом) клијент штеди у страној валути или дина-
рима који су индексирани у страној валути. Ова врста 
рачуна може бити веома корисна клијентима који имају 
приходе или врше плаћања у страној валути и са 
примамљивом каматном стопом.

ОБВЕЗНИЦЕ су хартије од вредности које њеном 
власнику омогућавају остваривање гарантованог при-
хода који је унапред утврђен. На тржишту обвезница 
доминирају државне обвезнице које држава најчешће 
емитује ради покрића дефицита у буџету (војни рас-
ходи, развојни пројекти, финансирање објеката ин-
фраструктуре). Као емитери обвезница могу се јавити 
још општине и градови, велике компаније итд.

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ  располажу 
акцијама, обвезницама и одређеном количином гото-
вине и инвеститори поседују уделе у укупној имови-
ни фонда. Они омогућавају инвеститорима диверси-
фиковано улагање свог новца на тржишту, што значи 
да се новац улаже у куповину акција више различи-
тих компанија, чиме се смањује инвестициони ри-
зик.

АКЦИЈЕ су хартије од вредности које представљају 
власнички удео у вредности компаније, чиме улагач 
стиче власништво у компанији и управљачка права у 
зависности од броја акција којима располаже и у за-
висности од врсте акција које поседује. Она је уједно 
најризичнији облик инвестиционог улагања, али и 
омогућава највећу добит своме власнику која се 
остварује у виду дивиденде.
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Имајући у виду да смо као при-
оритет школе поставили бољи успех 
ученика, акционим планом смо 
предвидели и низ интерних обука 
које би помогле наставницима да 
побољшају планирање наставе и на-
уче да израђују наставне материјале 
и тестове знања, како би  ученици-
ма олакшали савлађивање градива. 
У првој групи од петнаестак настав-
ника нашли су се они са мањим рад-
ним искуством у просвети, као и они 
који се први пут срећу с радом у 
огледним одељењима  (кровопокри-
вач, архитектонски техничар и 
комерцијалиста), којих је ове годи-
не седам у школи. 

Увод у практични део обука од-
ржала је Љиљана Жикић, директор 
школе. Она је наставницима одржа-
ла презентацију  на тему мето до ло
гија развоја и имплементација мо-
дуларних наставних планова и про-
грама, како би их упознала са основ-
ним концептом рада у огледним 
одељењима. Најпре су уследила 
објашњења кључних термина који 
су саставни део рада у огледу, као 
што су већ поменути исходи, модул, 
радне и стручне компетенције, 
DACUM анализа и др. 

Истакнута је разлика у планирању 
и позитивне стране рада у огледу. 
Пре свега, то је планирање усмере-
но на исходе. Наставник мора да зна 
и упозна ученике са тим шта они 
после завршетка модула или теме 
треба да знају/умеју да ураде. Да-
кле, важно је шта ће ученик да ради 
и како ће научено да користи, а не 
„шта ће наставник да ради“. Зашто 
то не би било применљиво и код 
одељења која нису у огледу? Мора 
се издвојити битно од небитног и 
ученик у шуми информација усме-
рити ка кључним појмовима. Када 
знамо шта очекујемо као исход наше 

теме (нпр. ученик уме да одреди ре-
зултанту двеју сила графичком ме-
тодом), следи планирање потребног 
времена и свих активности да би се 

ОД ДОБРОГ ПЛАНИРАЊА ЧАСА ДО ДОБРИХ ОЦЕНА

ИНТЕРНЕ ОБУКЕ
Интерне обуке постале су део свакодневне праксе у нашој школи. Сва нова сазнања и корисна иску-

ства, која смо стекли на семинарима или кроз сопствену праксу, несебично размењујемо.

и кључне речи, ученик зна шта се 
од њега очекује, а наставник добија 
основу за оцењивање и израду те-
ста. Дакле, добро планирање и 
реализација тог плана помажу и 
ученику и наставнику, јер заслуже-
не добре оцене показују и успеш-
ност рада наставника.

За даљи ток обука наставници су 
подељени у две групе. За даљи, 
практичан рад са наставницима који 
предају природне науке и стручне 
предмете машинске и грађевинске 
струке задужена је колегиница Зла-
тица Геров, док су у мојој групи 
били наставници  српског и страних 
језика, као и теоријских стручних 
предмета.

ТЕСТОВИ ЗНАЊА - ДОБАР ПОКАЗАТЕЉ 
УСПЕШНОСТИ НАСТАВЕ 

Тестови који се примењују у настави имају различите функције. Ученику 
потврђују више или мање постигнут напредак у учењу, а наставнику дају по-
вратну информацију о успешности његове наставе и нивоу успешности уче-
ника.  Да бисмо ове функције потврдили или оснажили колегиница Јелена 
Вукић и ја смо групи наставника пренеле део свог искуства са семинара „Те-
стови и оцењивање“ или популарно скраћено ТИО. 

У раду са колегама акценат је стављен на задатке знања (који могу бити 
на различитим нивоима тежине – знање, разумевање, примена или процена). 
Кроз рад у групама обрадили смо отворене задатке, тј. задатке допуњавања и 
задатке затвореног типа (алтернативни, задаци вишеструког избора, задаци 
уређивања и повезивања). Задацима знања се могу проверити основна знања, 
потребна за деловање, дакле активна знања, теоријска знања и знања о греш-
кама али се њима не могу тестирати стручне радне способности. То отвара 
пут наставку наших интерних обука у наредном периоду кроз упознавање са 
ситуацијским задацима и студијом на случају.

О нашој заједничкој и озбиљној посвећености овој краткој обуци говори 
и то да смо пробили унапред договорену сатницу за рад и једногласно се сло-
жили да радимо и даље.

Обуци су присуствовали професори: Игњатовић Тања, Милошевић Мла-
ден, Митић Славица, Стојановић Ивана, Амон Иван, Вукић Милан, Дамњановић 
Ивана, Николић Снежана, Петровић Јелена, Спасић Ивана и Ристић Бојан.

то остварило. Уколико наставник 
испланира и припреми добар на-
ставни материјал, написан кратко, 
јасно и сажето, уз важне илустрације 
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ПЛАН ЗА ПОСТИЗАЊЕ ИСХОДА – ПУТ ДО КВАЛИТЕТНЕ НАСТАВЕ

Пошто се настава у огледним образовним профи-
лима углавном заснива на модуларним наставним 
плановима и програмима, пут до квалитетне наста-
ве води преко израде плана за постизање исхода. 
Како? Кроз неколико једноставних корака. 

За сваки модул/тему  формулисани су исходи. Са 
листе исхода неопходно је извршити њихов одабир. 
Одабраће се један исход или њих неколико, или ће се 
груписати по сличности – на наставнику је да одлу-
чи. Наредни корак у планирању је идентификација 
потенцијалиних активности учења кроз које ученици 
треба да прођу. Овде се ради о минисценарију за један 
или више часова, зависно од временског оквира пла-
на. Следећи корак је избор наставних метода, тако да 
се ученици што више активирају на часу. Морамо да 
испланирамо и који нам је наставни материјал  неоп-
ходан за активности учења (презентације, картице 
знања, схеме, слике, предмети за демон страцију и сл.). 
Време је и за „доде љивање времена“ потребног за ак-
тивности учења. На крају себи постављамо питање: 
„Како да проверим да ли сам постигао исход?“. То је 
време да се идентификују механизми процене и 
оцењивања који се могу користити за вредновање уче-

Крајем прошле године наша шко-
ла је започела своје партнерско 
учешће у склопу општинског про
јекта „Подршка спровођењу стра
тегије разовоја социјалне заштите“.

Ради се о наставку пројекта „Ку
ћа на пола пута“. Након отварања 
Куће почетком 2009. и у току пру
жања ове услуге од стране Центра 
за социјaлнеи рад и Општине Кња
жевац, увидело се да је горући про-
блем запошљавање младих – корис-
ника ове услуге. Зато су као циљеви 
овог пројекта постављени: пружање 
помоћи деци и младима без роди
тељског старања (деци из породи-
ца у ризику, деци након изласка из 
хранитељских породица, односно 
из установа социјалне заштите) у 
запошљавању, пружање психо
социјалне подршке деци и пружање 
подршке у осамостаљивању. 

Учешће наше школе огледа се у 
едукацији тренутних и будућих ко-
рисника услуга социјалне заштите из 
области предузетништва, јер је 

ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ничких пости гнућа.
Кроз ове кораке сам и ја покушала да драгим коле-

гама приближим сам план за постизање исхода. Пре-
зентовала сам начин израде једног плана везаног за мо-
дуле у којима се обрађује уговор о купопродаји (уз 
помоћ колеге правника), јер се ради о корелацији између 
предмета право у трговини и организација набавке и 
продаје у другом разреду образовног профила 
комерцијалиста. Присутне колеге су добиле и одштам-
пане примере два плана са прилозима.

На конкретном примеру из механике, другој групи 
је приказан је детаљан план за постизање исхода, ана-
лизиран начин реализације и дати примери наставних 
материјала. Полазници обука рекли су да је обука била 
корисна и да су научили како да предвиђену наставну 
тему реализују и презентују ученицима на што 
једноставнији и њима прихватљив начин, како би по-
стигли што боље резултате и стекли трајније знање. 
Група је добила и конкретне задатке које треба да ура-
де за своје предмете  и презентују  у наставку семина-
ра. 

Марија Цветковић,  
интерни носилац промена

пројектом предвиђено отварање једне 
занатске радње керамичарског типа 
и набавка неопходног алата. То ће 
бити наша активна подршка у 
њиховом самозапошљавању са 
мерљивим показатељима по сти гнућа. 
Очекивања носиоца пројекта су да ће 
макар 50 % кандидата усвојити знања 
о предузетништву и искористити при-
лику за оснивање радње.

 Са појмом предузетништва, из-

весним економским катергоријама, 
примерима добре праксе и сл. кан-
дидате су већ упознале професорке 
економске групе предмета, Вукић 
Јелена и Цветковић Марија. Треба 
истаћи да међу полазницима ове об-
уке има и бивших ученика наше 
школе, са којима ћемо сарађивати 
наредна четири месеца..

Вукић Јелена, проф. 
Цветковић Марија, проф. 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА 
 ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ 

ВАСПИТАЊА
Грађанске иницијативе и Факул-

тет политичких наука из Београда 
организовали су специјалистичку 
обуку стручног усавршавања за на-
ставнике Грађанског васпитања у 
средњим школама у Србији. Обука 
је реализована у периоду од септем-
бра до децембра месеца 2009. годи-
не, а њен циљ је био унапређивање 
квалитета наставе Грађанског ва
спитања. Пројекат је финасијски 
подржала амбасада САД у Београ-
ду, која је сносила све трошкове 
стручног усавршавања изабраних 

друштвима, Грађанство и држава, 
Људска права, Медији, Србија и Ев-
ропа, Већинско одлучивање и кон-
сензус и Социјална сигурност и 
социјална политика. Предавања су 
држали  наши водећи стручњаци из 
наведених области: Вукашин Пав
ловић, Чедомир Чупић, Сњежана 
Миливојевић, Тања Мишчевић, Ду-
бравка Стојановић, Војин Дими
тријевић, Ђорђе Павићевић и мно-
ги други. Поред тога, кроз интерак-
тивни рад у групи који  су водили 
одабрани тренери, наведене теме 

наставника. Из целе Србије изабра-
но је 25 наставника који су испу ња
вали постављене критеријуме (ниво 
стручне спреме, искуство у реа ли
зацији наставе Грађанског васпи та
ња, похађане едукације, спремност 
и посвећеност да се бави уна пре
ђењем наставе Грађанског васпи
тања, одлично познавање рада на 
компјутеру). Mеђу изабраним на-
ставницима нађох се и ја. 

Специјалистичка обука била је 
састављена од седам модула који су 
били комбинација предавања и ра-
дионица: Грађанство у модерним 

смо обрађивали кроз искуствено 
учење. У завршном делу сваког мо-
дула учесници су били у обавези да 
уз стручну подршку креирају темат-
ске радионице за ученике. Креирање 
нових радионица водили су менто-
ри – особе задужене за праћење 
учесника специјалистичке обуке у 
индивидуалном, групном и тимском 
раду и њиховом професионалном 
развоју у току програма обуке. Учес-
ници су  имали задатак  између сва-
ка два модула да креирају радиони-
це и испробају их са ученицима у 
наставној пракси. 

По завршетку реализације обу-
ке сваки од учесника специјалистичке 
обуке реализовао је огледни јавни 
час у својој школи, у присуству сво-
га ментора.

На Факултету политичких наука 
је 27.децембра 2009. године орга-
низована свечаност, која је почела  
поздравном речју Миљенка Дерете, 
извршног директора Грађанских 
иницијатива и Илије Вујачића, де-
кана ФПНа. Они су похвалили 
успешан рад и одговорност учесни-
ка обуке и учесницима који су са 
успехом испунили све предвиђене 
обавезе доделили сертификате о 
похађању специјалистичке обуке 
Грађанског васпитања.

Овај сертификат сам добила и ја, 
јер сам успела успешно да обавим 
све постављене задатке, напишем 
све тражене радионице и одржим 
јавни огледни час на коме су поред 
моје менторке Јелице Милутиновић 
били присутни и професори наше 
школе, Геров Златица и Цветковић 
Марија, као и представници Центра 
за креативни развој из Књажевца, 
са којим већ дуже време сарађујем 
 Ана Јовановић и Дарко Савић.

Наташа Јанкулоски, проф.
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Удружење наставника“Доситеј” 
основано је децембра 2004. године, 
уз подршку GTZа и Министарства 
просвете и спорта. Био је то тим на-
ставника  средњих економских шко-
ла који су желели да својим радом 
допринесу развоју средњег струч-
ног образовања, мотивацији учени-
ка и наставника у стицању нових 
сазнања, препознавању и решавању 
проблема у настави и развоју кон-
цепта доживотног учења.

Средином октобра 2009. године 
била сам у Београду, на првом са-
станку са кандидатима за нове тре-
нере “Доситеја”, који су GTZ и 
“Доситеј” организовали како би 
обучи ли нове предаваче који ће, на-
кон завршене обуке, бити ангажо-
вани на програмима обуке за уса
вршавање наставника. Као и оста-
ли кандидати, и ја сам се до бровољно 
пријавила, не верујући баш да ћу 
бити изабрана. Са мном су биле ко-
леге из Ужица, Београда, Бујановца, 

Суботице, Краљева, Крагујевца, 
Ни  ша, Зрењанина, Бечеја… Међу 
њима је било наставника математи-
ке, статистике, српског језика, пра-
ва, географије, канцеларијског по
словања, основа економије, инфор-
матике, хотелијерства, рачуновод-
ства, маркетинга…

Састанак су водили г. Густав 
Рајер, вођа GTZ пројекта у Србији 
и Анита Малешевић, председник 
Удружења “Доситеј”. На састанку 
нам је представљен концепт обуке 
са госпођом Ангелом Крефт, а до-
били смо  и могућност да се опре-
делимо за који од семинара ћемо 
бити обучени у оквиру пројекта. 

Предавања са госпођом Ангелом 
Крефт, која су почела крајем окто-
бра, веома су захтевна, али и 
занимљива. Захваљујући квалитету 
предавача добили смо пуно знања, 
али и примера и искустава из прак-
се, који нам свакако могу бити  ко-
ристити.  Било је пуно занимљивих 

тема: теорије учења, критеријуми 
добре наставе, основе планирања 
наставе, основе активно оријен ти
сане наставе, наставне методе…
Иако увек радимо скоро целог да
на, сви смо веома активни. 

Средином марта полажем ис-
пит из теоријских знања, а уколи-
ко то успешно окончам, априла ћу 
држати два пробна семинара. Уко-
лико ефикасност тренинг програ-
ма буде позитивно оцењена од 
стране међународних стручњака 
из ове области, стећи ћу сертифи-
кат за тренера. Изузетно ми је дра-
го што сам се нашла у групи тако 
мотивисаних наставника и надам 
се да ћу, упркос јакој конкуренцији, 
успети да на крају обуке постанем 
нови тренер “Доситеја”, оспо
собљена и спремна да своја знања 
пренесем на остале наставнике.

Наташа Јанкулоски, 
професор економске групе предмета

ОБУКА ЗА ТРЕНЕРА „ДОСИТЕЈА“

Час грађанског васпитања увек 
је неко ново изненађење, много пута 
смо кроз нео бичне методе дошли до 
важних закључака који ће нам бити 
од помоћи надаље. Један час гра
ђанског био је посебно интересан-
тан и за нимљив. 

Професорка Наташа је презен-
товала једну изузетно занимљиву 
ситуацију уз помоћ нашег одељења 
(II2). Наиме, ми смо имали задатак 
да преузмемо улоге професора који 
су имали различита мишљења у по-
гледу уласка у Европску унију. Сед-
ница, на којој је у тој „представи“ 
присуствовао представник мини-
старства (наша професорка), треба-
ла је да представи типично засту
пљено мишљење међу свима нама 

и да прикаже неку врсту дебате. Раз-
личита мишљења која смо заступа-
ли захтевала су напетост ситуације. 
Неки од нас представљали су сав-
ременост и напредак, указивали на  
предности уласка у Европску унију 
и залагали се за то, док су се насу-
прот њима налазили они који су сма-
трали непотребним све што је Ев-
ропска унија доносила, истицали 
свакојаке мане и изричито били про-
тив напредка. Потпуна незаинтере-
сованост показивала се код неких 
од присутних, који су непрестано 
гледали на сат и тиме показивали 
како сматрају да има и важнијих 
ствари од пуког расправљања. Сед-
ници су присуствовали и чанови 
Ђачког парламента, како би дочара-

ли цео призор. 
Након завршене сцене разгова-

рали смо о лично нашем мишљењу 
и томе како доживљвамо савреме-
ност и напредак.

Изражена нетрпељивост, сукоб 
новог и старог и непетост коју смо 
представили у виду ове седнице, 
оставили су, надамо се, пријатне 
утиске код наших посматрача. Тру-
дили смо се да тај час створи мно-
га питања и заинтригира оне који 
су нас слушали. Уосталом, битно је 
да је наш час био успешан и да је 
нама било занимљиво током спро
вођења ове, назови, акције.

Европа на нашем часу

Час као ниједан други
Час грађанског васпитања служи да бисмо стекли увид у оно што нас очекује у 
животу када довољно одрастемо. Некада је најлакше то схватити на примеру...

Ирена Тошић, II2
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Наставник у улози 
одељењског старешине

Као што је већ постала пракса годинама у назад, осим што 
поједини наставници похађају разне семинаре ван наше школе, 
организујемо и семинаре за већи број наставника у нашој школи. 
Ове године су све одељењске старешине, координатори огледа, пе-
дагог и секретар школе имали могућност да 15. и 16. јануара 
присуствују акредитованом семинару  под називом „Наставник у 
улози одељењског старешине“, за који ће добити уверење за 16 сати 
стручног усавршавања. Предавачи на семинару били су гђа Свет-
лана Бељански, педагог и гдин Новак Врбашки, дипломирани прав-
ник.

Дводневно дружење са ово двоје пријатних људи из Војводине 
пружило нам је пуно нових сазнања. Имали смо прилике и да раз-
менимо искуства око неких практичних педагошких ситуација. На-
равно, када чујете пуно нових информација за кратко време, потре-
бан је неки временски период да их усвојите и почнете да примењујете 
у пракси. Пуно тога почећемо да примењујемо одмах, знајући да је 
ове школске године усвојен и нови Закон о основама система 
образовања и васпитања. Применићемо нова знања већ при 
закључивању полугодишњих оцена, предлагању оцена из владања, 
итд.

На семинару је било пуно говора о правима, обавезама и одго-
ворностима ученика, оцењивању ученика, заштити ученика од 
насиља, комуникацији са родитељима, екскурзијама ученика, по-
хвалама и награђивању ученика итд. Наравно, прву прилику ћемо 
искористити да, у виду интерне обуке на Наставничком већу и струч-
ним активима, своја нова знања пренесемо осталим колегама у шко-
ли. И они ће ускоро бити у школским клупама, на семинару под на-
зивом „Наставник као креатор климе у одељењу“. На тај начин ће 
и ове године сви наставници школе добити прилику за стручно 
усавршавање.

Златица Геров,  
проф.машинске групе предмета

Школски систем и школа се веома 
споро мењају и тешко подносе оне који 
се не уклапају у владајући шему. А ше
ма не даје увек простор за надградњу. 
Када је школски систем у питању, шема 
пре свега упућује на послушност обје

Интерактивна

писан начин. Она декларативно одобра-
ва креативност и ученика и наставника, 
али систематски не ради у корист так-
вог приступа образовању. Другачији 
ученици и наставници углавном се 
проглашавају за чудаке.

Тако је било и код нас, све док се ни
је кренуло са наставом у огледним 
одељењима. Тада је у нашој школи до-
шло до преокрета. Можда ће једна анег-
дота то објаснити:

Фирма Сименс је замолила П. Л. Ка-
пису да открије зашто један електромо-
тор не ради. Обећан му је хонорар од де-
сет хиљада марака. Каписа је машину 
погледао и  ударио је чекићем у куглич-
ни лежај. Мотор је почео да ради. Влас-
нику фирме је било криво да плати тако 
скупо малу поправку, па је замолио П. 
Л. Капису да испостави рачун. И он је 
написао: „Један ударац чекићем – једна 

ката. И у томе не прави разлику између 
ученика и наставника. Шема чија је 
сврха послушност захтева од наставни-
ка да научи ученика да понови прописа-
ни низ чињеница и да их тумачи на про-
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Машински техничар за компјутерско конструисање је популарно занимање које 
сваке године уписује максималан број од 30 ученика. Да би ученике овог занимања 
што боље припремили за њихов будући посао, а и за наставак школовања, два каби-
нета у нашој школи опремљена су као пословни/пројектни биро, у каквом би они тре-

ДОБРЕ ОЦЕНЕ ЗА ДОБРО  
ОДРАЂЕН ПОСАОнастава

марка; 9999 марака за то што сам знао 
где да ударим.“

У школама треба применити ми
шљење: један креативан потез не може 
да изазове препород, али понекад и 
ситница мо же да изазове ланчану 
реакцију. Тако је било у на шој школи 
– са првим огле дним оде љењем крену-
ла је примена активне наставе у струч-
ним предметима. Затим је почела да се 
шири и на друге предмете. Дошао је и 
други огледни профил. По чела је при-
мена активне наставе и код редовних 
обра зо вних профила.  

Увели смо и трећи огле дни профил, 
постали смо школа у реформи и све 
чешћа је примена активне наставе у 
односу на класичну.

Ако су нам класични образовни 
профи ли усмерени на програме не
прилагођене могућностима и инте ре
совањима ученика, можемо сами про-
менити макар метод учења. 

Циљ интерактивне наставе није 
само усвајање школског програма, већ 
развој личности и индивидуалности 
сваког ученика. Примена ових метода 
резултира повољном емоционалном 
климом у одељењу, вишим нивоом 
мотивације, развијеном сарадњом 
између ученика и преузимањем одго-
ворности од стране ученика. Наравно, 
не оспоравамо традиционалну наста-
ву, али интерактивну наставу све чешће 
примењујемо.

бали да раде. Током школовања, а највише у четвртом разреду, имају предмете у којима 
може да се симулира рад у таквом пројектном бироу (конструисање, моделирање...). 
Сваки ученик има свој радни сто са компјутером, одговарајућим софтвером, а у једном 
од њих и ADSL интернет, који омогућава да се обаве сви послови који су предвиђени 
у овом занимању. Почетком другог полугођа планирано је увођење бежичног интер-
нета, тако да ће и у другом кабинету услови за рад бити једнако добри.

У кабинетима постоје и друга помагала потребна за квалитетно обављање посло-
ва и њихову презентацију (штампач, скенер, видео бим...)

Наша школа сарађује са многим фирмама у Књажевцу, у којима би будући те
хничари могли да раде и од њих добијамо конкретне послове за наше ученике тако да 
њихова обука за будуће занимање буде потпуна. 

Ове године то је била фирма „Кран
инжењеринг“ из Књажевца. Наши уче ници су 
радили моделе и до ку мен   та ци   ју за њихове про-
изводе. Њихов пред  ста в н ик, дипломирани ма-
шински ин же њер Але ксан дар Василев, био је 
ученик на ше шко ле пре десетак година. Он је до-
шао у наш биро са конкретним послом, а то је 
био пројектовање, израда тродимен зионалног 
модела и израда документације за две врсте кот-
лова које ова фирма производи. 

Уз његов надзор, и уз надзор предметних на-
ставника, посао је успешно приведен крају: фир-
ма је добила пројекат својих котлова и увид у 
могућности будућих техничара, а ученици до-
бре оцене за добро одрађен посао. 

Овакав начин рада сврстава нашу школу у 
квалитетне центре за обуку ученика за ово 
занимање.

Горан Геров, проф. стручних предмета  
у машинској струци
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Вирус је програмски код који 
проузрокује мање, или веће после-
дице – од неслане шале до уништења 
података на рачунару.

Вирус можете покупити на Ин-
тернету (баш као кад се вратите са 
одмора и утврдите да вам је неко 
провалио у кућу и опљачкао вас), 
флеш меморији, као и различитим 
медијумима за пренос података.

Да се овакве ствари не би до
гађале, следите неколико једно
ставних правила:

Преузимајте програме само са • 
сајтова који имају велику 
репутацију,

Не прихватајте копије програ• 
ма од друге особе (нпр. електрон
ском поштом),

Редовно активирајте и апдеј• 
тујте антивирусне програме.

утичу на перформансе система. Раз-
лог томе је активна антивирусна за-
штита која у реалном времену про-
верава све датотеке и програме ко
јима систем приступа.

Дешава се да се неки спајвери 
(програми за шпијунирање) на Ин-
тернету представљају као антиви-
русни софтвер. Због тога је потре
бно добро проверити да ли је анти-
вирусни софтвер који се скида са 
Интернета заиста антивирус.

Спајвер или шпијунски софтвер 
је широка категорија малициозног 
софтвера са наменом да пресреће 
или преузима делимично контролу 
рада на рачунару без знања или до-
зволе корисника. Шпијун се ра зли
кује од вируса и црва у томе што се  
обично не репликује.

Рачунарски црви су рачунарски 
програми који умножавају сами 
себе. При томе користе рачунарске 
мреже да би се копирали на друге 
рачунаре, често без утицаја човека. 
Црви отежавају рад мреже, а могу 
оштетити податке и смањити сигур-
ност рачунара.

Најбоља заштита од вируса и 
црва је антивирусни софтвер. Тај со-
фтвер може да спречи инсталирање 
вируса, а може и да открије, изолује 
и уклони црве и вирусе  са рачуна-
ра који се провуку кроз одбрамбене 
механизме.

У даљем тексту представићемо, 
као пример, антивирусни софтвер 
АВИРА, његов download са Интер-
нета, инсталирање као и апдејтовање 
у случају када на рачунару немамо 
сталну конекцију Интернета.

Конектујмо се на Интернет. У 
адрес бару укуцајте www.avira.com/
en/download/index.php, након учи
тавања странице  идемо у Do wnload, 
па изаберемо Avira AntiVir Personal 
– Free Antivirus.  Затим идемо на 
Download now (29,48 MB), а по 
отварању прозора Opening avira_

antivir_personal_en.exe идемо на 
Save File.

Сада је потребно направити фол-
дер, нпр. My Computer/Local disc D/
Antivirus Avira/File name/Save, 
уследиће Downloads.

На овај начин смо извршили ски
дање антивирусног софтвера са не
та.

Сада ћемо скинути апдејт са сај
та Авире који ћемо искористити за 
мануелно апдејтовање на рачунару 
који нема сталну везу Интернета.

Поступак би био следећи:
У адрес бару укуцајте следећу 

адресу www.avira.com/en/support/
vdf_update.html, затим изаберите 
Download VDF (multiple VDF). Када 
се отвори прозор Opening vdf_
fusebundle.zip чекирати опцију Save 
File,  затим одредити локацију, нпр.
My Computer/Local disc D/Antivirus 
Avira/File name/Save.

Антивирусни софтвер и апдејт 
који се налази у фолдеру Antivirus 
Avira пребаците на флеш меморију 
или нарежите на CDу.

Компакт диск или флеш меморију 
убаците у рачунар који нема Интер-
нет и одрадите следећи поступак 
инсталације софтвера и апдејта.

КАКО ЗАШТИТИТИ СВОЈ РАЧУНАР?

Вируси, шпијуни, црви, тројански коњи свакодневно нападају...

Антивирусни софтвер или анти-
вирус је рачунарски софтвер који се 
користи за заштиту, иден ти фикацију 
и уклањање рачунарских вируса, 
као и свег софтвера који мо же да 
оштети или нанесе штету  рачунар-
ском софтверу.

Данашњи антивирусни програ-
ми су дизајнирани тако да штите си-
стем од што већег броја различитих 
могућих малвера, као што су црви, 
фишинг напади, бекдор, руткит, 
тројанци, итд...

Већина квалитетних и свеобух-
ватних антивирус софтвера знатно 

Поступак инсталације на рачуна
ру: Отворите фолдер Antivirus Avira 
видећете да се у њему налази анти-
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вирусни софтвер препознатљиве 
иконе црвене боје са белим кишо-
браном, урадите двоструки клик на 
ову икону, када се отвори прозор 
Open FileSecurity Warning кликни-
те на Run. На следећем прозору 
кликните Continue, након овога 
кренуће инсталација програма (про-
цес може потрајати неколико мину-
та). На следећем прозору кликните 
на Next, па чекирајте опцију I accept 
the terms of the licence agrement, на-
кон овога кликните Next. Чекирајте 
и опцију I accept that Avira Antivir 
PersonalFree Antivirus is for private 
use only and must not be used for any 
kind of commercial or busines purpose, 
потом опет кликните Next. Чекирајте 
опцију Complete, па опет Next. 
Рашчекирајте понуђене опције ве-
зане за регистрацију, затим Next, па 
Finish.

У прозору Configuration Wizard 
чекирајте опцију Activate AHeAD 
heuristics, као и Medium detection 
level, па Next.Чекирајте Select all, 
Next, Normal start, Next Perform start 
system scan after installation, Next, 
Finish.

На Десктопу вашег рачунара 
појавиће се икона црвене боје са бе-
лим кишобраном, позиционирајте 
се на овој иконици и урадите дво-
клик левим тастером миша. По 
отварању овог програма у линији 
падајућих менија треба изабрати 
Manual update, потом пронађите 
фолдер који се налази на CDу или 
на флеш меморији vdf_fusebundle, 
Open. Након овога отвориће се про-
зор Updating VDF update kit, чиме 
је започео процес updatea. Када се 
појави прозор The VDF update kit 
has bean successfully updated, идите 
на OK.

У прозору антивирусног софтве-
ра изаберите Configuration – Scanner, 
чекирајте All files, идите на Apply, 
па на OK.

Након овога изаберите Scan 
system now и антивирус ће кренути 
у скенирање вашег рачунара у пот-
пуности.

Томица Милосављевић,  
проф. информатике

КЛИКНИ БЕЗБЕДНО!
„Некада су родитељи деци причали да се пазе чике у парку који се 

чудно понаша или им нуди слаткише, али данас не знају какав савет 
да дају деци која свакодневно ступају у комуникацију са непознатим 

људима у чет собама.”, истиче Јасна Матић,  министар за 
телекомуникације и информационо друштво

Безбедност наших рачунара и њихова заштита од вируса свакако је сви-
ма нама  веома важна, али заштита деце на Интернету представља не само 
породични и друштвени, већ и глобални проблем. 

Промовишући безбедну употребу Интернета и мобилних телефона код 
деце и младих, Европска унија покренула је иницијативу за увођење Дана 
безбедности деце на Интернету (Safer Internet Day). Од 2004. године у це-
лом свету се фебруара месеца сваке године организују активности и 
догађаји путем којих се указује на значај заштите деце на Интернету.

Министарство за телекомуникације и информационо друштво Србије 
прогласило је 2009. годину  годином заштите деце на Интернету, чиме се 
и наша земља прикључила овој акцији. У оквиру кампање „Кликни без-
бедно!“ организован је низ округлих столова и трибина у градовима ши-
ром Србије. На овим трибинама су деца, родитељи и наставници имали 
прилику да се упознају са добрим и лошим странама интернета, али и да 
поставе сва питања на ову тему. 

“Некада су родитељи деци причали да се пазе чике у парку који се чуд-
но понаша или им нуди слаткише, али данас не знају какав савет да дају 
деци која свакодневно ступају у комуникацију са непознатим људима у 
чет собама. Ми не желимо овом кампањом да заплашимо наше суграђане, 
већ напротив, да их подстакнемо да што више користе све видове нових 
технологија, али да разговарају са својом децом о томе како проводе вре-
ме на Интернету”, истакла је министарка Јасна Матић.

Од почетка кампање грађанима Србије доступан је сајт www.klikni be
zbedno.rs, на коме се могу пронаћи едукативно забавни садржаји за децу 
и родитеље везане за безбедност деце у виртуелном окружењу. На овом 
сајту,  на страницама посвећеним младима, али и њиховим родитељима, 
налазе се веома корисна упутства за безбедно коришћење интернета: како 
комуницирати, а ипак заштитити своју приватност, како избећи интернет 
шиканирање и непожељне emailove, која су то златна правила безбедног 
клика...

У бази знања сајта www.kliknibezbedno.rs можете пронаћи линкове за 
скидање бесплатног ан-
тивирусног софтвера, 
речник појмова у вези 
Интернета, а ускоро ће 
се ту наћи  и стручна 
ми шљења и инструкције 
акредитованих стру
чња ка из разних обла-
сти које се тичу Интер-
нета и безбедности деце 
на Интернету.

Сви заинтересовани 
да учествују у диску си

јама на ову тему  могу се укључити, путем Faceboka или Twitterа. 

(за припрему текстова о кампањи „Кликни безбедно” коришћени су 
подаци са сајтова: www.kliknibezbedno.rs, www.mtid.gov.rs и  

www.economy.rs).
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THINK BEFORE YOU POST!
Порука деци која користе Интернет је једноставна: истражујте свет Интернета и користите 

све његове предности, али будите увек на опрезу и посаветујте се са родитељима, 
наставницима, па и својим другарима, када год наиђете на нешто сумњиво!

Након истраживања, које је спро-
вело крајем прошле године, у току 
којег је дошло до података да је све 
више деце у Србији која су на неки 
начин била угрожена на Интернету, 
Министарство за телекомуникације 
и информационо друштво Републи-
ке Србије наставља кампању „Клик-
ни безбедно“  и у 2010. години.

Овогодишњи слоган глобалне 
кампање је Размисли пре него што 
поставиш (Think before you post) .

У оквиру кампање „Кликни без-
бедно„ у 2010. години, Министарство 
за телекомуникације и информацио-
но друштво ће од 1. марта 2010. годи-
не почети едукације психолога, педа-
гога и савета родитеља на тему без-
бедне употребе Интернета, како би 
они те информације могли пренети 
наставницима и родитељима деце из 
школа из којих долазе. Планирано је 
да се цео про јекат едукација заврши 
са крајем ове школске године. 
Кампању „Кликни безбедно”  под-
ржало је Министарство просвете Ре-
публике Србије, као и Посебно 
одељење за високо те хно ло шки кри-
минал, чији ће пред  ста вници бити 
предавачи у еду ка цијама.

Саша Радуловић, заменик бео-
градског вишег тужиоца из Тужи-
лаштва за високотехнолошки цри-
минал истакао је да је интернет гло-
бални феномен са преко милијарду 
корисника и најпопуларнији систем 
масовне комуникације. Међутим, 
осим низа користи (доступност 
огромне количине најразноврснијих 
информација и могућности кому ни
кације), Интернет са собом доноси 
и  низ опасности  пружа могућност 
скривања идентитета, лажног пред
стављања, скривања локације са 
које се предузима одређена радња. 
У овом смислу кампања „Кликни 

безбедно” има изузетан значај и 
пружа велики допринос подизању 
свести корисника, посебно деце, у 
вези потенцијалних опасности, но-
вих ризика, начина да се препознају 
злонамерне активности и начина за-
штите од њих. 

У онлајн истраживању о безбед-
ности деце на Интернету које је 
МТИ спровело у периоду од 20. де-
цембра прошле до 20. јануара ове 
године, а у којем су испитаници 
били родитељи деце узраста до 18 
година у неколико градова у Србији, 
показало се да је највећи број ро
дитеља свестан да њихова деца ко-
ристе Интернет и када они нису код 
куће, као и да већина њих сматра да 
коришћење рачунара не може да им 
нашкоди. 

Истраживање показује да деца 
мало и углавном неквалитетно про-
воде време на Интернету. Најчешће 
се Интернет користи за забаву, 
углавном chat(14%), гледање спото-
ва (16%), док 12 % ученика сурфује 
Интернетом без претходног плана. 
На првом месту када је реч о забав-
ним садржајима је посета популар-
ним друштвеним мрежама попут 
Facebooka и MySpaceа. Поред 
ажурирања свог налога на друшт-
веним мрежама (18%) и играња 
игрица (17%),  мањи број испита-
ника је изјавило да Интернет кори-
сти када жели да сазна нешто више 
о одређеној ствари (16%). 

Велики број испитаних, њих 
31%, изјавило је да њихови родите
љи не знају шта они раде на Интер-
нету (мада чак 12% ученика у Србији 
у листи својих пријатеља на Face
bookу има родитеље). 

Да су деца на Интернету изложе-
на ризичном понашању као и у 
стварном животу показује и чиње

ница да више од 60% испитаника 
међу пријатељима има људе које не 
познаје лично, исто толико њих је 
до сада четовало са непознатим осо-
бама, њих 35% разменило је 
фотографију са непознатом особом, 
док се њих 31% срело и лично са 
особом коју су по први пут упозна-
ли преко Интернета. 

Око 30% испитаника, према овом 
истраживању, има бар једно нега-
тивно искуство стечено на Интер-
нету или познају особу која је на Ин-
тернету доживела непријатност. 
Као најчешће непријатности које су 
доживели на Интернету наводе 
шиканирање, увреде, лажно пред
ста вљање и “стартовање од стране 
старијих особа“. Више од 40% ис-
питаника је забринуто због могу
ћно сти лажног представљања на 
Интернету.

Имајући све ово у виду, порука 
деци која користе Интернет је 
једноставна: истражујте свет Ин-
тернета и користите све његове пре
дности, али будите увек на опрезу 
и посаветујте се са родитељима, на-
ставницима, па и својим другари-
ма, када год наиђете на нешто су
мњиво.

Порука родитељима је:  распи
тајте се о свим опасностима, али 
немојте деци ограничавати слобо-
ду. Важно је да успоставите јасну и 
искрену комуникацију са децом око 
коришћења Интернета и рачунара 
уопште, што ће вам омогућити пра-
вовремену реакцију на сумњиве 
појаве, уз очување приватности 
деце. 
(за припрему текстова о кампањи 

„Кликни безбедно“ коришћени 
су материјали са сајтова: www.

kliknibezbedno.rs , www.mtid.gov.rs и 
www.economy.rs).
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Ако бисмо I полугодиште школске 2009/10. годи-
не желели да опишемо једном речју, вероватно бисмо 
рекли да је било необично, другачије од ранијих го-
дина и то од самог почетка наставе, па до краја полу-
годишта, које се завршило скоро месец дана касније 
него што је планирано. 

 Уз помоћ мало речи и бројева, I полугодиште 
у Техничкој школи описали бисмо овако:
• 1. септембра смо имали 485 ученика, 21 одељење 

и 11 образовних профила,
• наставу је држало 60 наставника,
• почело је школовање архитектонских техничара, 

па је школи трећина одељења стицала знања по 
огледним наставним плановима и програмима, 

• због поделе одељења код наставе стручних предме-
та (чији је број у огледним одељењима повећан) у 
школи је било преко 200 група, а повећао се и број ча-
сова у којима се настава одвија уз помоћ рачунара,

• због свега наведеног, морали смо да се  привикне-
мо на двосменски рад,

• усвојен је нови Закон о основама система образовања 
и васпитања, а ми смо се полако упознавали са но-
вим правима, обавезама и одговорностима учени-
ка и запослених, 

• Школски одбор и Савет родитеља добили су нове 
чланове, а Савет родитеља је по први пут разма-
трао Годишњи програм рада школе,

• после више година екскурзија није било, јер није 
било довољно при јављених ученика (иако је про-
ценат ученика потребних за реа лизацију екскурзије 
смањен на 60%),

 • нови грип АH1N1 почео је да мења школски кален-
дар, па је први мали распуст продужен, а са њим и 
прво тромесечје,

• ради заштите ученика и превенције од грипа, сва-
ко одељење добило је своју учионицу,

• број одсутних ученика био је око шездесетак уче-
ника дневно, али, на срећу, није било ученика са 
симптомима новог грипа,

• за разлику од ученика, рачунарски кабинети су врло 
често били нападнути од стране разних вируса, које 
чак ни лиценцирани софтвер није могао да заустави,

• отпочеле су припреме за полагање завршног испи-
та  прве генерације кровопокривача, као и обуке 
наставника за припрему матуре комер цијалиста 
(која је наредне школске године),

• Школски одбор усвојио је предлог Плана уписа за на-
редну школску годину, у коме се  нашао и нови обра-
зовни профил – туристички техничар – оглед, као и 
нови Правилник о понашању и дисциплини ученика 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Настава у две смене, нови Закон о основама система образовања и васпитања, страх од 
пандемије новог грипа  и изменe школског календара само су нека од догађања која су 

обележила I полугодиште школске 2009/10. године 

Техничке школе, усклађен са новим Законом,
• родитељски динар, прикупљен уз сагласност Савета 

родитеља на кра ју претходне школске године од уче-
ника II, III и IV разреда утрошен је, у складу са Зако-
ном, на побољшање услова образовања и васпитања 
наших ученика.  У школу је уведен бежи чни интер-
нет, како би се у скоро целој школи могао користити 
у настави. Набављени су уџбеници за библиотеку, 
купљен трећи видео бим и трећи рачунарски кабинет 
опремљен новим компјутерским столовима. Купљене 
су и монтиране прве три базичне справе за фитнес, 
како би што већи број ученика почео да се бави  
вежбањем и стицањем здравих навика,

•  учионица бр. 19 добила је другу намену. Купљен 
је нови рачунар, а у другом полугодишту у њој ће 
бити постављен и школски разглас, па ће бити 
коришћена за рад секција, пре свега новинарске,

• школски календар је још једном измењен и ми смо, 
недељу дана пре планираног завршетка полуго-
дишта, отишли на зимски распуст,

• као и у току наставног периода, наставници су 
учили и на распусту, на интерним обукама и акре-
дитованим семинарима, размишљајући како да на-
ставу учине лакшом и присту пачнијом, а успех 
ученика бољим,

• вратили смо се у учионице 11. ја нуара, више умор-
ни од прослава, него од учења,

• Наставничко веће расписало је наградне конкур-
се и донело одлуку да и ове године ученици са 
свим петицама буду награђени у оквиру прославе 
Дана Светог Саве,

• прво полугодиште је 22. јануара 2010. године завр-
шило 486 ученика, са успехом који је, ако се по-
сматра пролазност ученика на нивоу школе (45,4% 
позитивних), бољи него прошле године (38,2% по-
зитивних).
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Као што је многима познато, не
ки ученици наше школе посетили 
су Швајцарску (Катарина Прву ло
вић, II2, Алекса Ђорђевић, III2 и ја), 
али откуд тамо и о чему се уствари 
ра ди?

Већ четири године Омладински 
клуб InterCOOLt из Књажевца, води 
своје чланове на двонедељна путо
вања у Швајцарску. Петнаесторо 
омладинаца из Књажевца ишло је 
са младима из Ниша, Зајечара и 
Алексинца. Ова група кренула је са 
својим супервизорима 24. новем бра 
2009. године из Србије, да би преко 
Мађарске, Аустрије и Немачке, на-
кон 25 сати путовања, стигла у Швај
царску где је провела наредних 14 
дана. 

Дане смо углавном проводили у 
дечијем селу PESTALOZZI у коме 
живе де ца без родитеља или са про-
блемима у породици. Село се нала-
зи крај града St. Gallen у близини 
немачке границе. Били смо смеш-
тени у једној кући заједно са гру-
пом из Алексинца и нашим супер-
визорима. Кућу смо сами одржава-
ли и обављали све кућне послове, 
сем спремања хране. Храну смо 

добијали из сеоске кухиње. Нарав-
но, то су били швајцарски спе ци
јалитети, мада се некима од нас нису 
допали. Радним данима имали смо 

У ПОДНОЖЈУ АЛПА
Већ четири године омладински клуб InterCOOLt из Књажевца, води своје чланове 

на двонедељна путо вања у Швајцарску

радионице које су се углавном од-
ржавале у просто ријама школе или 
у спортској сали, јер је снег пао че-
тири дана након нашег доласка. Ра-
дионице су трајале 6 сати дневно, а 
теме су биле кому никација и иден-
титет. Звучи веома напорно и о зб и
љно, али напротив, било је веома 
за нимљиво. 

Најјачи утисак оставио је, такоз-
вани, Indi ana Јones Day када смо се 
у природи бавили екстремним спор-
товима и дан када смо имали зада-
так да у St. Gallenu пролазницима 
дамо кром пир, а они нама заузврат 
нешто своје (није нам било јасно за-
што то радимо, али је свакако било 
занимљиво јер људи углавном гово-
ре немачки језик који нам баш и није 
по знат). Такође, снимили смо радио 
емисију са истим темама која се 
емитовала и у Србији. Друштво су 
нам правили и дечаци из Швајцарске 
са којима смо имали радионице.

Било је пуно рада, нових иску-
става и потешкоћа са споразу ме ва

њем, али и одмора и разоноде, јер 
смо викендима имали екскурзије. 
Посетили смо: Берн, Луцерн, Ци-
рих, Техно раму, фабрику чоколаде 

и Лихтен штајн. Слободно време 
проводили смо бавећи се спортом, 
дружењем са децом из села, свир
ањем гитаре и певањем. Последње 
вечери добили смо сертификате и 
поклоне. Невероватном брзином 
прошло је четрнаест да на и следио 
је повратак кући и растајање од но-
вих швајцарских пријатеља које ни-
када нећемо заборавити, као ни дане 
проведене у дечијем селу у подножју 
Алпа.

Ипак, најбоље је да све ово дожи
вите, што и није тако тешко. Уколи-
ко посетите InterCOOLt, Швајцарка 
ће вам бити надохват руке.

Сања Јовановић III2
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Охрид је заиста стоструко ле пши 
од онога што сам очекивала, а очеки
вала сам не баш мало. Пут до Охри-
да је веома добар, колима се стиже 
за неких шест сати од Ниша, ако не
ма превеликог задржавања на грани
ци. Изграђена је велика заобилазни
ца око Скопља, која је добро означе
на, тако да ћете се лако снаћи и упу-
тити ка језеру.   

Стари град је изграђен у стилу 
ори јенталне архитектуре и чини  ва-
жан део утиска који смо понели са 
Охрида. Као велики заљубљеник у 
црквену уметност, обилазила сам  
бројне цркве и црквице у старом 
граду.  Никако не треба пропусти-
ти: галерију фресака поред цркве 
Св. Климента и саму цркву, затим 
Плаошник и цркву Свете Софије. 
Поред манастира Свети Јован Ка-
нео стаза води до Самуилове твр ђа
ве, са које се види цело језеро и овај 
пре диван град. Четвороспратни 
град ски музеј (кућа Робевих) је до
живљај за себе, осећате се као да сте 
се телепортовали у нечији живот у 
нека давна времена. У близини му
зе ја је и радионица ручно прављеног 
папира, Гутембергова штампарија, 
је дна од преостале четири у свету.

Кад се упутите јужно ван града, ка 
манастиру Свети Наум, прво на шта 
наилазите су Биљанини извори. На-
лазе се одмах после пумпе на излазу 
из града, и чини ми се да нису баш 
нешто уочљиво означени. Ту мо жете 
да се окрепите у лепом ам бијенту и 
добром ресторану, али ни је потреб-
но велико задржавање, сем неколико 
минута да се виде Извори.

На пола пута ка Светом Науму (који 
је испред границе са Алба нијом),  
наићи ћете на камп Градиште који има 
низ повезаних и заиста прелепих пла-
жа. Одмах после кампа налази се но-
воотворени музеј на отвореном, који 
је реконструкција неолитског охрид-
ског насеља. Више је него занимљив, 

сарадник Климента Охридског. 
Наум је говорио многе језике. Путо
вао је у Рим, где се, према црквеним 
списима, прославио чудотворном 
моћи као и великом ученошћу. При 
повратку из Рима, Климент и Наум 
су се настанили на обалама Охрид-
ског језера. Док је Климент деловао 

Утисци са Охрида

јер се састоји се од сојеница и уређе
них ”дома ћин става”. 

Манастир Св. Наум изграђен је 
на стени изнад Охридског језера. 
Прекрасно зеленило које га окру
жује, извори Црног Дрима, преле-
па пешчана плажа, сам манастир и 
поглед  који се указује са узвишења 
на коме је изграђен, не могу се за-
боравити.

Првобитни манастир Св.Архан
ђела Михаила изградио је 900. го-
дине на овоме мјесту као своју за-
дужбину словенски просветитељ 
Наум Охридски, ученик браће 
Ћирила и Методија и савременик и 

као епископ у Охриду, дотле је све-
ти Наум основао на јужној обали 
језера манастир, који се и данданас 
ту налази. Манастир св. Наум је ве-
ковима служио као уточиште и сма-
трао се за извор чудотворне силе. 
За Наума се тврди да је чинио чуде-
са и током живота и по смрти, а ње
говим моштима се и данас при
писују чудотворне моћи, нарочито 
исцељења од тешких болести. Ло-
кални водичи посетиоцима мана-
стира увек кажу да на гробу Светог 
Наума  (који се налази у манастирској 
црквици) прислоне уво на плочу, јер 
се тада могу чути откуцаји срца овог 
свеца. 

У Охрид је добро доћи колима, 
јер ван града Охрида има много  ме-
ста и манастира које ваља обићи. 
Околина језера је заиста била вели-
ки центар хришћанства, у коме и да-
нас постоји велики број цркава и ма-
настира, а кажу да их је некада било 
чак 365, за сваки дан у години по 
једна.

Наташа Јанкулоски, проф.  
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ПРВО ПУТОВАЊЕ БЕЗ ВИЗА
Сећам се како се некада слобод-

но путовало... А онда су нам увели 
те визе. Нису нам забранили 
путовања, али су она постала мно-
го компликованија и скупља. Јер по 
визу се мора у Београд (или евенту-
ално Ниш), неопходно је гарантно 
писмо и још хиљаду папира и 
папирића... А све то наравно додат-
но кошта. Зато смо једва чекали 
укидање визног режима. И док смо 
размишљали где бисмо у новој го-
дини слободно путовали, ето изне
нађења. Укинуше визе и пре очеки-
ваног рока!

Одмах смо се дали у анализу вре-
менске прогнозе и чекали слободне 
дане на послу. Уграбили смо први 
погодни тренутак, спаковали кофе-
ре, узели новац и пасоше, сели у ау-
томобил и кренули пут Словеније. 

Кренули смо, из тада још увек 
завејаног Књажевца, у раним ју
тарњим часовима. Већ на Тресиба-
би снега више није било. Путем кроз 
Србију пратила нас је повремено 
слаба киша. Дођосмо и до границе. 
Тамо – прелазак какав се само по-
желети може. Завршили смо све 
церемоније за два минута и наста-
вили даље кроз Хрватску. Време је 
било идеално за путовање – крајем 
децембра 22 оС. За пар сати прођосмо 
и кроз другу државу и дођосмо до 
треће. На граничном прелазу још 
један пролаз без икаквих задржавања. 
Пола сата после тога, у раним по-
слеподневним сатима, били смо у 
Новом Месту – нашој последњој 
дестинацији тога дана.

Стигли смо управо на њихову бо
жићну прославу. Било је занимљиво 
видети празничну словеначку домаћу 
кухињу. На столу, као и код нас, има 
свега и свачега. Наравно, најбитнија 
је ћурка – не баш обично печена, већ 
са неким зачинима. Осим тога, 
најзанимљивији су ми били домаћи 
колачи, а међу њима сухор – колач 
на први поглед сув и стар неколико 
недеља, а у ствари само страшно 
хрскав и веома укусан.

Још једна ствар коју у нашем 
крају не можемо видети јесу 
„јаслице” у црквама. То је изложбе-
на поставка разних фигурица и ма-
кета која симболично приказује 
Христово рођење. Постављена је у 
свакој цркви посебно и то са таквим 
трудом да се не зна која је лепша. 
Врхунац је једно село које се укра-
шава посебно. Осветљено је неве-
роватним светиљкама које трепере 
на неки посебан начин. Када си тамо 
– као да си у бајци. А у тој бајци још 
једно прелепо изненађење – живе 
јаслице.

Посетили смо и два Wellness цен-
тра. Један у Долењским Топлицама, 
а други у Шмарјешким Топлицама. 

тили пажњу и на улице – нигде није 
било прашине. Светла окићених 
улица не могу се ни описати.

Посетили смо и тржне центре. 
Наишли смо на Tuš, Špar, Merkator, 
Merkur... Замислите само – тамо су 
цене сличне као и овде, за неке про-
изводе чак и ниже. Највећа разлика 
је у томе што су словеначки укра-
шени на неки посебан начин. На 
сваком кораку има разне забаве за 
децу свих узраста (али и за одрас-
ле).

Сазнали смо да постоји и један 
средњо школски центар. У Новом 
Месту, који, између осталог, шко
лује ученике машинске и грађевинске 
струке. Намера нам је да са њима 

То су бањска насеља мање величи-
не него Ргоште, али уређена по свет-
ским стандардима. Сретали смо го-
сте из свих европских земаља. Нај
занимљивији су нам били отворени 
базени који раде и у зимским усло-
вима. Купали смо се у њима при 
спољној температури ваздуха од 
2оС, док је температура воде у базе-
ну била 30оС. Недостајале су пахуље 
снега – падала је само слаба киша.

Наравно да смо обишли и 
Љубљану – главни град Словеније. 
Одушевила нас је чистоћа улица у 
граду. То смо опазили видевши 
чистоћу градских аутобуса. Сваки 
изгледа као да је тог тренутка иза-
шао из перионице. Тада смо обра-

ступимо у контакт и успоставимо 
сарадњу између школа.

На крају, дошао је и дан када је 
требало кренути назад. Како изре-
ка каже „све што је лепо – траје крат-
ко”. Баш такав осећај смо и ми има-
ли. И при повратку смо прешли гра-
ницу скоро као и да је нема. То нас 
је охрабрило да ћемо ускоро опет 
моћи на неки пут. Границе су нам 
сада отворене. Можемо путовати 
слободно – без икаквих ограничења. 
„Мало пара у новчанику, пасош (али 
црвени) у џепу и само напред – где 
те жеља води – слободно упознај 
свет око себе.”

Златица Геров, проф.стручних 
предмета у машинској струци

ТО САМ ЈА!



31

У овом мору истих лица, слич-
них поступака, једва различитих 
мишљења, у овом безличном свету 
који је само део бескрајног универ-
зума, ја сам само једна од многих 
сличних мени. Сличних. Не истих.

Оно што мене из дваја од свих тих 
сличних, замагљених 
лица, је оно што сам ја 
уствари. Све моје осо-
бине чине ме баш так-
вом каква јесам, чине 
мој карактер другачи
јим од осталих. Моја 
ра зми шљања, схва
тања, моје жеље и сно-
ви, наде, ам биције, це-
локупна моја личност 
чини ту једну тачку 
другачијом и ориги-
налном поред милијаду 
других.

Српкиња. Балкан-
ка. Књажевчанка. Уче-
ница Техничке школе. 
Све ово сам ја на први 
поглед. Свој изражен 
јужњачки темпера-
мент, ту српску спо-
собност да терам по 
своме, без обзира на 
све, не скривам и 
показујем свакоднев-
но. Поред свих ових 
карактеристика, ја сам, 
пре свега, сестра, ћер
ка, унука, тетка, брата-
ница и најбоља друга-
рица.

Неописиво ми је 
драго што сам одувек 
била окружена оним 
што волим. Још би
тније је то што око 
себе имам људе који 
ме воле и подржавају 
у свему. Лично мени, као особи, не-
опходно је да будем у друштву и 
окружена расположењем, јер сам и 
сама веселе природе и сматрам да 
је боље употребити седамнаест 
мишића да се насмејем, него педе-

сет и шест да се намрштим.
Најбитније у животу је имати 

циљ пред собом. Циљ који желите 
да постигнете по сваку цену. Поред 
циља, мора постојати и амбиција. 
Амбиција је оно што, уствари, по-

ТО САМ ЈА!

 
Без речи

Само тихо. Лагано без икаквих питања.
Само полако. Нечујно без икаквих речи.

Покушај да упамтиш неизговорено...
Да пронађеш нешто што није чак ни скривено.

Само погледај. Без предрасуда и мржње.
Погледај у мом правцу и прећути све.

Немој ми рећи оно што не желим да чујем.
Зато је најбоље да све прећутиш...

Сада је све јасно, рекао си ми све без речи.
Чула сам све иако си говорио језиком ћутања.

Велика празнина је оно због чега нижемо поразе.
Тишина је оно што нас чини слабим и тако рањивим.

Молим те немој ми рећи, немој то изговорити.
Можда, мозда ће те неко чути... 

Плашим се да ако још неко чује ту болну тишину
Плашим се да ће неизговорено постати стварност.

Прочитај све у мом погледу, у мојим очима.
Нама нису потребне речи...или бар нису биле потребне.

Сада је све другачије, све се лагано заборавља.
Нестаје... Полако... Без разлога...

Не дозволи да и ми заборавимо!
Немој допустити да сећања избледе!

Ипак то је оно једино што после нас остаје...
Једино што се памти... 

Иако је речено без речи!!!

маже да освојите врхове, оборите 
све рекорде и достигнете циљ.

Своје школовање сматрам јако 
важном ставком у животу. Ја само 
не желим да останем без могућности 
да успем у животу. Не желим да бу-
дем без прилике у којој ћу показа-
ти да могу и колико уствари могу. 
Доказивање је нешто за чим тежим 

одмалена, нешто што 
ми је потребно како 
бих нахранила своју 
ам бицију.

Одувек сам желела 
да ово мало времена 
што нам је додељено, 
које иначе зову живот-
ни век, искористим 
како бих пробала све. 
Свој авантуристички 
дух све више ис по
љавам, а једна од нај
већих жеља ми је да се 
опробам у падобран-
ству и параглајдингу. 
То су спортови нај
ближи летењу, појму 
који је човеку непо-
знат.

Својом лошом осо-
бином, због које често 
испаштам, сматрам то 
што сам јако подложна 
туђем утицају и често 
верујем у све што ми се 
каже.

Блага нарав и моја 
способност да сматрам 
да су сви људи добри 
нису ми нешто много 
помогли у животу. Мно-
ги су ми људи рекли, из 
њиховог искуства, да се 
доброта ретко награ  ђу
је. Без обзира на то њи
хово ми шље ње, на ста
вићу да у свима видим 

оно најбоље и све то због оног осе
ћаја победе који се појављује када 
схватим да сам некоме помогла, да 
сам му помогла да извуче оно 
најбоље из себе.

Ирена Тошић, II2
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Живот је велика позорница. Ми, мали и велики глум-
ци, ходамо под светлима рефлектора, испод и често иза за-
веса, пролазимо једни поред других, мимоилазимо се, 
осме хујемо, поздрављамо, сусрећемо нове глумце, али че-
сто не познајемо довољно једни друге. Као и прави глум-
ци, не скидамо маске са лица, кријемо своја права осећања. 
На животној сцени више нас интересују туђе судбине од 
наших.

Тако је било и у мојој породици. Била је зима. Цео град 
обучен у бело. Ја онако сањива будим се за школу. Неко 
покуца на врата, била је то моја бака Мира. Улази она уну-
тра и каже: „Знаш шта је било јутрос када сам била до про-
давнице? Видим како нека жена седи на улици... кад оно, 
наша комшиница Мира. Пала је, хахаха…” Ја питам: „Шта 
је толико смешно, зашто се смејеш туђој несрећи? Ко зна 
шта би она сада мислила о теби? Да идеш одмах да јој се 
извиниш”. Моја бака је одмах стала, широко отворила очи 
и рекла: „Молим?” Онда сам схватила да су је увредиле 
моје речи. Одмах је изашла из собе, очију пуних суза. Во-
лела бих да те речи нисам изговорила и схватила да сам и 
ја поступила као и она. Сама себи понављала сам: „Не 
чини другима оно што не желиш да они теби чине.

Одувек је тако. Неискреност, дволичност, лицемерје –  
вековима живи и живеће. Живи не само између корица ро-
мана, бајки, прича, она је ту, присутна у свакодневним, ма-
лим животима. Можете је срести свуда: на пијаци, продав-
ници, али је веома болно када смо то ми сами и наши 
најдражи и најближи.

Ја сматрам да се увек треба учити на туђим грешкама, 
а не на својим. Зато научимо себе да се боримо против 
лажи иза којих се цео свет крије. 

„Чуваћемо оно што волимо, 
волећемо оно што разумемо,
разумећемо оно што сто смо научили”.
Довољно сам велика да схватим реченице моје мајке 

која често понавља:
„Плачи искрено – то показује величину твог срца”.
„Слушај себе и друге – то је снага мудрости”.
„Мисли – то је кључ за будућност”.
„Сањај искрено – то је извор среће”.
„Живи часно и поштено – јер време иде брзо – и никад 

се не враћа”.
„Воли искрено и несебично – то је вечна тајна младо-

сти”.
„Искрено се смеј – то је музика за срце”
Читај књигу мудрости!

Марија Веселиновић, II2

Волеле бих да те речи  
никада нисам изговорила

ВАТРА И ПЕПЕО
Погледај ме у очи…
Зар стварно мислиш
да је тај одсјај у њима страx?
Мислиш ли да се ја плашим?

Погледај поново...
Приђи ближе и погледај!
Шта то видиш?
Бес? Тугу?

Покушај да упознаш
дубину и сјај …
Можда ћеш сxватити
шта то тихо тиња у њима.

Не видиш ти ништа…
Не можеш ни видети
оно што не препознајеш,
што не разумеш,
или оно што не желиш да разумеш.

Рећи ћу ти зашто моје очи сјаје.
Рећи ћу ти чисто онако,
да би схватио колико
ти је уствари потребно
да би ми био сличан!

Није то ни љубав,
још мање туга,
не види се у њима сажаљење
нити страх... Не то није бес!

То што лагано тиња…
То што шаље тај бледи одсјај,
то што ти не разумеш…
То је пламен пепела!

Пламен који представља
одсјај ватре у мени!
И пепео који представља крај.
Последицу краја...

Размисли мало, можда ћеш схватити.
Можда ћеш спознати како је, 
како је кад се споје
Ватра и Пепео!

Ирена Тошић, II2                        
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Небитно је
Волела бих када бих знала како да уста-

нем,
Како да погледам теби у очи,
А да не спустим поглед
када у њима не угледам себе...

Више ме плаши твој поглед од таме,
Твој прекор од смрти,
Дражи ми је један твој пољубац
него његових стотину,
Али ти то не знаш и нећеш сазнати...

Јер оно што ја губим
твојим одласком је неописиво.
Али небитно је, јер ти морас отићи. . .
Далеко од мене, и још даље,
тебе неће ни таћи мој поглед, моје реке 

суза.
Моје утихнуле речи. . .

Ако икада чујеш откуцаје мога срца,
Ако их чујеш,
а ти зажмури. . .
Зажмури и заборави,
Просто заборави. . .
Небитно је. . .

Ирена Тошић, II2                         

У новој средини
Лето се лагано ближи крају, сунчеви зраци постају све краћи, а 

ноћи хладније. Моје мисли о безбрижном и лагодном детињству 
прекидају мисли о почетку предстојеће школске године.

Нова средина, нови град, нова школа, ново друштво... Са зебњом 
у срцу размишљам како ћу се уклопити у нове оквире током настав-
ка школовања.

Дошао је и дуго очекивани први септембар. У школи ми је било 
све непознато – почев од радног простора, преко ученика из одељења, 
до разредног старешине.

Била сам повучена и ћутљива све ме помало плашило.
Наредних дана уследили су контакти са друговима и другари-

цама из одељења и одељенским старешином, која нам је објаснила 
све у вези са занимањем машински техничар за компјутерско 
конструисање, који смо уписали.

Сазнала сам да у школи постоји и мноштво секција, што ме је 
пријатно изненадило и определила сам се за новинарску.

Убрзо смо почели и да сређујемо кабинет новинарске секције у 
коме сада спремамо нови број школског листа „Идеја”.

Дани су се лагано низали један за другим, а ја сам почела да от-
кривам све чари нове средине. Без страха сам склапала нова 
познанства,како у школи, тако и ван ње. Све што ми је у почетку 
изгледало недостижно и збуњујуће,сада ми је било пријемчивије. 
Схватила сам да ако редовно будем похађала наставу, која је у овој 
школи активно оријентисана (што ме је посебно обрадовало и из-
ненадило), уз додатно залагање код куће, моћи ћу да постигнем 
успех какав желим. Прво полугодиште се ближи крају и ја сам по-
стала сигурна да ме је нова средина лепо прихватила и да сам се 
изборила за своје место у њој.  

Вучић Весна,  I3                        

У животу је веома важно имати 
праве пријатеље, јер постоји много 
си туација које не можемо да пре
вазиђемо сами. Потребан нам је не
ко ко ће са нама делити добро и зло, 
неко ко ће нам бити пријатељ не 
само због себе, већ и због нас са-
мих.

Правом пријатељству неопход-
но је поверење. Поверење које се 
дуго гради, али и дуго памти. Не мо-
жемо сматрати неког за пријатеља 
ако му не верујемо у потпуности.

Пријатељство је вредно великих 
одрицања и жртви. Њега треба од-
ржавати, неговати, и не дати му да 
се распадне. Јер уколико се распад-
не, имамо осећај да смо изгубили 
оно најдрагоценије.

Многи људи прођу кроз наш жи-
вот. Заварају нас правећи се да су 

нам прави пријатељи, али чим се 
појави најмањи проблем, они се по-
влаче. Тада схватамо да само прави 
пријатељи остају уз нас.

За многе сам мислила да су ми 
прави пријатељи, да ће ми се наћи 
када ми је заиста потребно, али ту 
сам погрешила. То нису били пра-
ви пријатељи. Они не окрећу леђа 
ономе коме су у тренутку слабости 
заиста потребни. Допустили су да 
останем сама.

Али не, нисам остала сама. 
Појавиле су се особе за које нисам 
ни претпоставила да могу бити моји 
пријатељи, особе којима могу да се 
поверим, испричам све своје про-
блеме, и све ствари које ме муче у 
том тренутку. Особе које су ми пру-
жиле руку пријатељства, помогле 
ми да наставим даље, показале су 

да су заиста прави пријатељи, при
јатељи за цео живот.

Како године пролазе људи се 
мењају и заборављају на битне мо-
ралне вредности, и теже ка оства
ривању других циљева. На основу 
тога, схватила сам да се искрена и 
права пријатељства стичу док смо 
млади и неискварени.

Људе који су нам пријатељи не 
можемо тако лако заборавити. Они 
су ту са нама чак и када нису физич-
ки присутни, ту су да нас подрже. 
Људи са којима нисмо ни у каквом 
сродству, а опет се осећамо као да 
јесмо.

Морамо да научимо да ценимо 
сваки племенити поступак и савет 
како бисмо били достојни правог 
при ја тељства. 

Мартина Ивковић, II2

Пријатељство
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Фасцинантна лепота нетакну-
те природе чини Стару планину 
нај лепшом планином источног 
дела Србије и једним од њених 
највре днијих туристичких про-
стора. Она представља природно 
богатство изванредног значаја и у 
првој је ка тегорији природних бо-
гатстава. 

Највиши врх Старе планине у 
Ср бији је Миџор (2169 м надмор-
ске висине), а поред Ми џора ту је 
и веома познат врх Бабин зуб (1758 
m надморске висине). Стара пла-
нина је специфична по томе што је 
скоро пет месеци под снегом на ви-
сини од 1100 и 1900 м. То је добар 
потенцијал за изградњу скијашких 
стаза за алпско ски јање. 

О питању из гра дње ски јашких 
стаза дуго се говорило, а пре пар 
година је почела и сама изградња. 
За сада су из грађене 2 ста зе – 
Коњарник и Сунчана долина, као 
и једна беби стаза на Марковој ли-
вади. Поред тога ове године су 
постављени топови за вештачки 
снег. За сле дећу годину исплани-

Идеја о оснивању Кроса Радио 
Београда зачета је у јесен 1990. го-
дине, а већ 20. априла 1991. године, 
на хиподрому у Сремској Митрови-
ци, одржан је Први крос Радио Бе-
ограда. Крос Радио Београда се брзо 
ра звијао. Због тога, као најмасовнија 
приредба у југоисточном делу Ев-
ропе, добија име целе медијске куће 
– Крос РТСа.

Број такмичара из земље и ино-
странства се повећавао из године у 
годину, а рекорд је остварен на 8. 
кросу РТСа за Гран при Радио Бе-
ограда – 7.386 тркача! Године 2000. 
Крос РТСа мења физиономију. 
Добија још један део – „Нека трчи 
Србија“ (данас, „Крос РТСа кроз 
Србију). И 15. априла 2000., у 147 
општина Србије истовремено је 
трчало 518.700 ученика!

Потпуна трансформација Кроса 

рана је изградња још неколико ски 
стаза, као и објеката за смештај ту-
риста. 

Стара планина има одличне ста-
зе за ски трке, што је и искоришћено 
прошле године када је одржано око 
двадесетак такмичења за цицибане 
и пионире, као првенство Србије и 
пар развојних ски кампова за децу 
почетнике и децу коју су раније већ 
скијала. 

Тренутно на Старој планини 
тренира ски клуб „Миџор” из 
Књажевца, који је прошле годи-
не освојио треће место у трци 
најуспешнијих ски клубова 
Србије. Смештај на Старој пла-
нини можете потражити у ЕПС
овом хотелу, као и у планинар-
ском дому „Бабин зуб”. 

РТСа завршена је 2007. када је 
направљена завршница од пет рав-

ноправних такмичења – пет субота 
заредом: Крос серија РТСа за Гран 
при Радио Београда. Генерални 
покровитељ је Министарство омла-
дине и спорта.

У Зајечару је 26. септембра 2009. 
године одржан још један крос из 
крос серије РТСа, у организацији 
Спортског савеза Општине Зајечар, 
Града Зајечара и под покро ви тељ
ством предузећа „Младост” из Ле-
сковца. На кросу је учествовало 
близу 2000 учесника, а међу њима 
су се нашли и ученици наше шко-
ле: Дино Дједовић, III1, Marcu 
Alexandru Mihaita, III1, Ђорђе Вели-
нов, I3, Милош Никодијевић, I5 и 
Филип Репеђић, III1, који је за 
освојено шесто место добио дипло-
му. 

Владан Цвејић,  
проф. физичког васпитања

КРОС РТС-а

Првуловић Катарина, II2
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019 731 054;  
www.tehnickaskolaknjazevac.com, tehknjaz@gmail.com;

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

На предлог и иницијативу групе уче-
ника и директора наше школе Љиљане 
Жикић, који је подржао Савет родитеља, 
део средстава од уплате родитељског 
динара употребљено је за куповину три 
базичне справе за фитнес програм. 

Стара бина испред спортске сале 
сада је претворена у вежбаоницу у којој 
ће се, верујемо, убрзо наћи још нових 
справа за вежбање.

Магнетни бицикл, покретну траку 
и крос тренажер наши ученици моћи 
ће да користе вежбајући на њи ма, како 
за време часова физи чког васпитања, 
тако и у њихово слободно време.

С обзиром, да је за добар део учени-
ка фитнес новина и непознаница, ево 
неких појашњења, препорука и прак-
тичних савета, које треба знати и којих 
се треба придржавати, а све у циљу по-
зитивног и благотво рног дејства на 
њихов организам.

Фитнес је реч енглеског порекла и 
значи бити „фит”, бити спреман, како 
у физичком, тако и у психолошком по-
гледу. Тренинг на поменутим справама 
је адекватна замена за вожњу бицикла, 
ходање и трчање у природи.

Њихова правилна употреба и ко
ришћење доприносе побољшању кар-
диоваскуларног и респираторног систе-
ма.

Рад срца, стање крвних судова, фун
кција ваших плућа и дисајних путева, 
биће на завидном нивоу. Редовно и пра-
вилно вежбање допри носи да се крвни 

при тисак и пулс одржавају у нормал
ним оквирима, а поспешиће утрошак и 
ели ми нацију сувишних килограма и 
масних наслага у организму. Повећава 
се по кретљивост зглобова и ојачава це-
локупна мускулатуру.

Најчешћа непознаница и дилема код 
почетника је: Колико често треба веж-
бати? Колико јако и колико дуго треба 
вежбати?

Ако сте почетник, 34 пута не дељно 
је довољно да побољшате ваш кардио-
васкуларни систем.

Интензитет тренинга зависи од ва
ше кондиције и он треба да буде у скла-
ду са снагом вашег срца, плућа, мишића 
и зглобова. Колико јако треба вежбати, 
као параметар, нека буде ваш пулс. Увек 
треба ве жбати у зони циљног пулса. Да 
бисте дошли до зоне циљног пулса, 
најпре треба одредити максимални 
пулс. Стандардна формула за његово 
израчунавање је ако од 220 одузмете 
ваше године. То је максимални пулс. 
Никада не вежбајте до максималног 
пулса. Вежбајте у зони циљног пулса, 
а он је проценат од вашег максималног 
пулса. Препоручена зона циљног пул-
са је 60% за доњу границу и 80%, за 
горњу границу циљног пулса.

На почетку, проверавајте ваш пулс 
на сваких 45 минута (на руко хватима 
сваке справе постоје сензори преко 
којих у сваком тренутку можете прове-
рити број откуцаја вашег срца).

Када је у питању дужина ве жба ња, 

треба знати да је пракса показала да на 
справи сваки почетник може вежбати 
10 минута, боље утрениране особе 20 
минута, а они са добром кондицијом и 
физичком спремом 30 и више минута.

Међутим, најбољи показатељ, за 
јачину и дужину вежбања, нека буде 
ваш субјективни осећај. Ако осетите за-
мор, убрзано дисање, болове у ми ши
ћима и зглобовима, прекините са ве
жбањем.

Ако желите да унапредите и по
бољшате вашу општу кондицију и 
расположење, да се истовремено осе
ћате опуштено, снажно и расположено, 
да будете „фит” почните са вежба
њем.

ФИТНЕС У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Због појаве вируса грипа такми
чења у оквиру школских спортских 
игара нису одржана, већ су поме-
рена за другу половину другог по-
лугодишта. Изузетак су били сус-
рети у стоном тенису, који су ка-
лендаром такмичења планирани и 
одржани пре проглашења епиде
мије.

На такмичењу на нивоу школе, 26. 

10. 2009. године, најбољи су би ли:
Живановић Стефан, III3 ,
Милојевић Страхиња, II2 ,
Васић Младен, III3 ,
Митић Марко, IV3 .
Сва четворица репрезентовали 

су Техничку школу на Општинском 
и Окружном такмичењу.

У веома неизвесном и изје дна
ченом мечу са књажевачким ги мнази

јалцима, наши стонотенисери има-
ли су више среће и знања, што им је 
омогућило победу и пласман на 
Окружно такмичење у Соко ба њи.

У финалној борби Окружног 
такмичења, ученици сокобањске 
средње школе освајили су I, а наши 
ученици, солидно, II место.

Радивоје Бонић, 
проф. физичке културе

СТОНОТЕНИСЕРИ ДРУГИ НА ОКРУГУ


