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ЈУБИЛЕЈ - ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПОВРАТКА ВЕРОНАУКЕ У ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЈА        ВЕРОНАУКУ

Савин кивот
У манастиру Свете Тројице код 

Пљеваља чува се кивот, за који се 
верује да су у њему почивале мош-
ти Светог Саве. У народу је живо 

вао јабуке од Турчина, за велику 
суму новца откупи кивот и однесе 
га у манастир Свете Тројице. Обичај 
је да се људи провлаче испод њега, 
а догађају се и чудесна исцелења 
многих болесника.

Лева рука Светог Саве
У кивоту се чува лева рука, за ко-

ју се чврсто верује да је припадала 
Светом Сави. Рука је изванредно 
очувана, исто као што су очуване 
мошти великих светитеља Госпо-
дњих, само јој недостаје мали прст.

Бугарски научници, који су пре 
неколико година посетили манастир 
Свете Тројице, кажу да је то заиста 
Савина рука, зато што делић мо-
штију који је код њих савршено од-
говара осталом делу шаке.

Познато је да се у цркви бугар-
ског града Самокова, као највећа 

светиња, чува прст Светог Саве 
(управо мали прст, који недостаје).

У манастиру се као највеће дра-
гоцености чувају и епитрахиљ Све-
тог Саве и његов архиепископски 
жезал (штап).

Опет смо на распућу и распећу. Којем ћемо се приволети царству?
Савиним путем идемо у вечни живот, светосавље је српска верзија хришћанства. Свети Сава је отворио вра-

та српском народу кроз која његов народ улази у небеску отаџбину. То је пут Светога Саве, он је ишао без пута 
а пут се за њим рађао. До Христа време је текло уназад, као да је космос изгубио оријентацију, а онда је дошао 
Христос и пресекао време, и од тада имамо два времена, пре и после Христа. Исто тако је и са нама, српским 
народом. Питање је да ли смо постојали пре Светог Саве? Од тада смо народ Светог Саве. Створио је државу, 
која и данас траје; школу, у коју и данас идемо. Свети Сава је одредио крст којим се крстимо, језик којим го-
воримо, писмо којим пишемо, пут којим идемо. Свети Сава је извадио прву личну карту српског народа – и од 
њега знамо ко смо, како се зовемо и коме припадамо. Ми, Срби, смо хришћани, али смо и светосавци. Светосавље 
је најаутентичније доживљено хришћанство. Није лако бити на путу Светог Саве. То сведочи цела историја на-
шег рода, али тај пут је једини и исти је као и Мојсијев. Ниједан нас пут не води ослобођењу и ка Богу, осим 
пута Светог Саве.

Зато је највећи храм, који је Свети Сава подигао, сам његов народ.

предање како су Синан-пашини 
војници бацили дрвени сандук кад 
су односили мошти Светог Саве да 
их спале. Кивот је нашао неки Тур-
чин, однео га кући, ставио у подрум 
и у њему зими чувао јабуке. Јабуке 
су до лета остале свеже, као да су 
тог дана убране и никада се нису 
квариле. Турчин се хвалио да је то 
кивот великог српског светитеља. 
Један имућни Србин, који је купо-

ПОЗНАТО – НЕПОЗНАТО О СВЕТОМ САВИ

Испосница Светог Саве 
у Кареји (Света Гора)

„Царство без круне, држава без 
војске, земља без жена, богатство 
без новца, мудрост без школе, 
кухиња без меса, молитва без пре-
станка, смрт без жаљења”. Овако је 
Свету Гору описао свети српски му-
драц, епископ жички и охридски 
Николај Велимировић.
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Само за велике 
подвижнике

Правила службе Божије у „Ка-
рејском типику” Свети Сава про-
писује само за оне са великом ду-
ховном енергијом. Испосница Све-
тог Саве у Кареји обновљена је и 
засијала царском светлошћу, каква 
је била и у доба Светог Саве, у којој 
се и сам молио, на коленима, за срп-
ски род.

У „Карејском типику” Свети 
Сава је својим наследницима оста-
вио нимало лака подвижничка пра-
вила. Он заповеда да над келијом 
нико осим изабраног подвижника 
неће имати власт, ни протат Свете 
Горе, ни игуман Хиландара, нити ко 
други од братства.

Подвижник у испосници остаје 
до краја живота са пуном ауто-
номношћу и нико га не мења. Нико 
се по миту не сме постављати, нити 
онај ко није достојан и способан за 
духовно живљење. Сада је ту Нико-
дим Хиландарац. Служба у испо-
сници готово да и не престаје. Отац 
Никодим се од молитви одмара 
радећи у башти и одржавајући дво-
риште. Овакав темпо без велике не-
беске помоћи и благослова одозго 
тешко ко може да носи. На лицу Ни-
кодима ниједног тренутка не почи-
ва сенка умора и мрзовоље.

У испосници – типикарници у 
Кареји Свети Сава поставио је чудо-

на десну страну, крај Царских две-
ри, где обично стоји икона Спа-
ситеља Христа, из велике љубави 
према Мајци Божијој. И по овоме је 

творну икону Богородице Млеко-
питатељнице на иконостасу, мимо 
свих обичаја и канона у православљу, 

пис о војничкој храни тог доба. У 
торби од козије коже, на чијој је 
спољној страни кострет (козија дла-

ка) коњаник је носио: ражени хлеб, 
сушени козији сир, суву сланину, 
бели лук и сушено воће. То је била 
његове покретна комора. Торбе од 

козије длаке имају изванредну осо-
бину да одбијају све инсекте и мра-
ве. У козијим мешинама чувани су 
сир и кајмак и нису се кварили. Овај 
начин се задржао у српској Херце-
говини и до данас. 

И, на крају, не заборавимо да је 
4. марта 2004. године изгорело 55% 
манастирског комплекса, и да је Хи-
ландар још увек љути рањеник. 
Братство манастира Хиландара и 
Свети архијерејски сабор Српске 
православне цркве шаљу апел за об-
нову Хиландара. Радови су у 
озбиљном застоју због кризе у 
Грчкој и нашој земљи. Срби, време 
Светог Саве за нас је увек, и није ни 
престајало. Помозимо, пошаљимо 
СМС на 1198. Благослов Светог 
Саве неће изостати!

Срећна слава – Свети Сава!
Мирослав Манојловић

вероучитељ Техничке школе

био први у православном свету.
У време Светог Саве није се ку-

цало на врата келија духовника (у 
неким манастирима се овај обичај 
задржао до наших дана), већ се го-
ворила молитва: „Мо литвама све-
тих отаца наших, Го споде Исусе 
Хри сте, сине Бо жији, помилуј нас 
грешне”, а улазило се тек када ду-
ховник каже „Амин”.

Можда ће читаоце „Идеје” зани-
мати српска средњовековна трпеза 
у доба Светог Саве. Овога пута 
војничка храна српског ратника.

Поред луксуза и раскоши на 
српским дворовима, постоји и за-
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Имати посао данас свакако спа-
да у ред највиших приоритета сва-
ке одрасле особе. А ако се, уз то, 
обавља у пријатном и охрабрујућем 
окружењу, ако се ваши лични напо-
ри цене и уважавају, ако са колега-
ма и претпостављенима имате кон-
структиван однос, који јача ваше 
самопоуздање и подстиче ваш лич-
ни развој, тада је посао право 
задовољство. Није тешко закључити 
да култура такве организације си-
гурно води ка успеху и изузетним 
резултатима.

Насупрот томе, тешко је и стрес-
но радити у окружењу које је неза-
интересовано, застарелих схватања, 
критички настројено, у коме је сва-
ка иницијатива непожељна, а ино-
вација забрањена...

Размишљајући о формулацији 
визије наше школе у оквиру Школ-
ског развојног плана, стално су нам 
се наметале идеје о „школи задо-
вољних ученика и наставника”, 
„безбедном, стимулативном, охра-
брујућем окружењу”, „подстицању 
креативности и личног развоја”, 
„отворености за иновације”... У -
чеш  ћем у реформи средњег о бра-
зовања школа је евидентно напре-
довала, али идеја, да не кажем сан, 
о школи која је препознатљива по 
квалитету, понашању, међуљудским 
односима и посвећености запосле-
них школи није ме напуштала. 

Наведена размишљања свакоме 
су позната. Ипак, мало ко од нас зна 
колики утицај на повећање ефикас-
ности и развој једне организације 
имају добри међуљудски односи, 
конструктивно понашање запосле-
них, подршка њиховом личном 
развоју, јасне и од свих подржане 
норме понашања... 

Захваљујући акредитованом се-

минару „Конструктивна организа-
циона култура и лидерство - уна-
пређење ефикасности школа кроз 
афирмацију и задовољство запосле-
них”, који је новембра 2010. орга-
низован за представнике средњих 
школа са подручја ШУ Зајечар, от-
крила сам ко о овој теми зна све. 
Предавачи на семинару, гoспода 
Иван Дмитрић, директор филијале 

ђусобне интеракције, како се одно-
се према клијентима, како из-
вршавају своје задатке и какве учин-
ке постижу. Презентација ис тра-
живања спроведеног у економским 
школама Ср бије, упо зна вање са раз-
личитим типовима културе и стило-
вима индивидуалног по на шања, 
веза између културе, за до вољства 
запослених и учинка организације 

НАШ ЦИЉ ЈЕ – ПЛАВО

Шекспир је рекао: „Више од свега, паметни и мудри желе да спознају себе”. После два дана учења о 
организационој култури, сагледали смо какви смо данас, индивидуално и као школа,

 увидели добре и лоше стране неких стилова понашања и направили модел наше идеалне 
организационе културе. Наш циљ је – плаво. 

Human Synergistics International-a у 
Србији, и Радован Живковић, шеф 
одсека за средње стручно, опште и 
уметничко образовање и васпитање 
у Министарству просвете, открили 
су нам значај организационе култу-
ре, али и начин на који се може из-
мерити њено тренутно и жељено 
стање. Шта је, уопште, организа-
циона култура? Према мишљењу 
многих она је скуп заједничких 
вредности, норми и очекивања који 
обли кују понашање запослених у 
орга низацијама, а пре свега начин 
на који запослени ступају у ме-

– све то допринело je да пожелим 
да утврдимо каква је организацио-
на култура наше школе. Као дирек-
тор школе, осетила сам жељу, али и 
забринутост, да видим који су типо-
ви понашања код нас општ е при-
хваћени, да ли нам је важнија си-
гурност или задовољство, јесмо ли 
више ори јентисани на људе или ре-
зултате.

Од идеје до њене реализације 
прошло је мало времена. У групи од 
25 учесника семинара нашли су 
представници свих структура запо-
слених, различитих година, радног 
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стажа, струка, уверења, карактера... 
Школа у малом. 

Два јануарска дана (11-12. јануар 
2011) пажљиво смо учили и схвати-

ли колико смо мало размишљали о 
многим аспектима личног и колек-
тивног понашања, а који су значајни 
за успех, односно неуспех у раду,  
наше односе са окружењем, задо-
вољство својим послом ... Два OCI 
упитника (Organizational Culture 
Inventory®) попуњавали  смо 
појединачно, а затим је, у оба слу-
чаја, направљен просек за школу. У 
сваком упитнику било је више од 
120 питања, а наши одговори пред-
стављали су наше виђење тренутне 
организационе културе у школи, од-
носно нашу представу идеалне кул-
туре . Том приликом упознали смо 
још један моћан алат за мерење љу-
дског понашања - CircumplexTM. 
Овај интересантан круг чини 12 сти-
лова  људског  размишљања  и 
понашања. Они су постављени као 
на часовнику, а класификовани су у 
три основне групе: конструктивни 
(плави) стилови, пасивно-од брам-
бени (зелени стилови) и агресивно-
одбрамбени (црвени стилови). Раз-
личити људи, различите ин тер-
претације стања у школи, понекад 
сасвим супротна схватања идеал-

ног. Објашњења основних група 
понашања и њихово пред стављање 
бојама, изазвала су неко узбуђење 
и неизвесност међу нама. Какви 

ћемо бити, као школа? Какви ћемо 
бити када се у Circumplex унесу 
наши подаци? Која ће боја прео-
влађивати? Хоћемо ли бити црвени 
- ори јентисани на моћ, увек критич-
ки настројени, склони конфликти-
ма, победи по сваку цену, претера-
ном перфекционизму... Или зелени 
- правила изнад идеја, наоко при ја-

тни међуљудски односи, хије рар-
хијска контрола, мало уче шћа запо-
слених, недостатак ини цијативе, 
традиционализам и конзервативи-
зам, бирократска контрола... иако 
сам веровала да ниједан од ових сти-
лова није карактеристичан за наш 
колектив, мислила сам - дај Боже да 
будемо плави, што више. А плава 
боја означава управо стил који, по 
речима предавача, имају нају спе-
шније компаније у свету. Овај стил 
карактерише орга низације у којима 
се пружа добра услуга , цени  креа-
тивност, квалитет је изнад кванти-
тета, а запослени се подстичу на 
лични развој, задовољни су послом  
и добро га раде. У „плавим” орга-
ни зацијама запослени пружају под-
ршку једни другима, конструктив-
ни су, дру  жељубиви, посвећени 
својој орга ни зацији. Тешко да так-
ва савршена организација постоји, 
али од снова се не сме одустати!  
Када су се, после паузе, открили 
наши кругови, били смо пријатно 
изненађени. Све су три боје биле 
заступљене, а наш круг идеалне кул-
туре показао је да смо сви препо-
знали конструктивни стил као ко-
ристан за развој школе. Још веће 
задовољство причинили су нам 
наши предавачи који су, на основу 
наших Circumplex-а , тренутно 
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стање у школи оценили веома до-
брим, чак изнад просека школа у Ре-
публици Србији, односно на нивоу 
најуспешнијих школа у истраживању 
које су спровели.  

Другог дана семинара попу ња-
вали смо трећи упитник – LSI (Life 
Styles Inventory™), са преко 200 
питања која су нам помогла  да мало 
завиримо у себе и одредимо соп-
ствени животни стил понашања. И 
опет смо се упоређивали, шалили 
се и коментарисали како смо „тач-
но измерени”, гледали ко је плав, 
ако црвен, ко је перфекциониста, а 
ко дружељубив...

Општи утисак је да је овај семи-
нар био јако користан за нас, јер смо 
се боље упознали, увидели слично-
сти и разлике у мишљењима и схва-
тили важност унапређивања орга-
низационе културе школе. 

Истраживања показују да је кул-
тура организације нешто што се 
може мењати и усавршавати. Зашто 
не бисмо могли и ми? Свако од уче-
сника дао је свој предлог који стил 
треба развијати у школи, како би се 
покренуле промене понашања у 
жељеном правцу. Највише гласова 
добиле су хуманистичко-охра бру-
јућа култура и култура постигнућа.  
Сада нам преостаје да осмислимо 
начине за њихово унапређење и  на-
правимо план активности  у чијем 
ће креирању и реализацији учество-
вати сви запослени. Неке идеје већ 
постоје. Анкетирање свих запосле-
них могло би открити непознате и 
неискоришћене ресурсе, стручна 
већа морају имати значајнију улогу 
и одговорност у раду школе... Не 
сме се заборавити ни лидерство, ко-
је је, по истраживањима, нају ти-
цајнији фактор промене, јер само 
добар лидер предводи, руководи, 
понаша се, мотивише и олакшава 
напоре других људи.

Верујем да је први корак већ 
направљен. Стрпљиво и упорно, 
направићемо свој пут од жуте ци-
гле, а онда, стрпљиво кренути у по-
трагу за идеалном културом.

Наравно, наш циљ је – ПЛАВО. 
Љиљана Жикић,

 професор
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„Шта ти се у школи свиђа, а шта не?” било је кратко питање које смо, почетком другог полугодиш-
та поставили нашим првацима. Њихови одговори сигурно ће нам помоћи да у некој другој анкети 
буде што мање ствари које не воле у својој школи.

 Прилику да, својим искреним и кратким одговорима, укажу на оно што им се не свиђа, али и 
да похвале оно што је добро у њиховој школи, наши прваци су добили крајем прве недеље другог по-
лугодишта. У анкети је учествовало скоро 50% првака. Између крајности „Ништа ми се не свиђа. Не 
волим школу” и „Ја волим школу. Мени се овде све свиђа”, нашло се пуно различитих коментара на 
уређење школе, професоре, друштво, кабинете... Било је, наравно, и мало преписивања (како томе 
одолети?). Након прикупљања, прегледања и пребројавања одговорa на цедуљама, можемо само да 
се сложимо „са налазом” и обећамо да ћемо ове године урадити све што можемо (а надамо се да ће 
бити и довољно средстава) да у некој следећој анкети листа ствари које ученици не воле у школи буде 
што краћа.

ВОЛИМ – НЕ ВОЛИМ

 У табели нисмо приказали одговоре за које се изјаснило мање од троје ученика.
Појединим ученицима се свиђа: унутрашњи изглед школе, намештај, разредни, физичко, грејање, 

што се не пуши у школи, основе туризма, двориште, рачунари, две смене, видео надзор, дисципли-
на.... 

Међу стварима које не воли мање од трoje ученика налазе се: спољни изглед школе (фасада), II сме-
на, степенице за унутрашње двориште, неуређени делови школе, мале клупе, прозори на спрату, за-
брана пушења у школи, недисциплина на часовима, камере, недостатак клупа у ходницима, двориш-
те, лопте за физичко, жваке на радијатору, лоши другови, велико изостајање, критеријум оцењивања, 
учионица број 17, насилна деца, што у сали нема великих голова....
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А шта о свом раду, утисцима о 
Техничкој школи и њеним шансама 
да се успешно развија и оствари своју 
визију, кажу Иван Дмитрић и Радо-
ван Живковић, реализатори семина-
ра „Конструктивна организациона 
култура и лидерство - уна пређење 
ефикасности школа кроз афирмацију 
и задовољство запослених”?

ИВАН ДМИТРИЋ, дипломира-
ни економиста, директор филијале 
Human Synergistics International-a у 
Србији:

• Колико дуго се бавите развојем 
људских ресурса?
Већ скоро осам година, радећи у 

државној управи, великим домаћим 
организацијама и страним фирма-
ма. Бавећи се људским капиталом 
обављао сам углавном функцију об-
уке и развоја запослених. Данас се 
много више бавим развојем орга-
низације као система, развијајући 
људе унутар организација. 

• А од када радите у компанији 
Human Synergistcs?
Од њеног оснивања у Србији, 

тачније јула 2006. године. Као осни-
вач филијале Human Synergistics 
International-a у Србији, од почетка 
сам на функцији директора фили-
јале. Наша филијала је мала и броји 
само 4 стално запослене особе, са 
мрежом од око 40 акредитованих 
консултанта са којима свакодневно 
сарађујемо. Као и све друге фили-
ја  ле, бавимо се локализацијом, ис-
тра живањем и развојем прои зво да 
(углавном упитника и приру чника) 
који се користе у области развоја 
организација, тимова и појединаца. 
У Србији смо веома активни у сфе-
ри бизниса, али и владиног и невла-
диног сектора. Радили смо са пре-
ко 150 организација и преко 500 по-
јединаца.

• У колико сте школа до сада од-
ржали семинар о организационој 
култури?

Ја сам лично на тему организа-
ционе културе радио са преко 20 
школа, и то на различите начине. 
Највише спроводећи истраживање 
о стању организационе културе у 
Србији, затим радећи у сарадњи са 
министарством и школским упра-
вама на реализацији једнодневних 
семинара о организационој култу-
ри и на крају реализујући семинар 
акредитован код ЗУОВ-а на тему 
конструктивне организационе кул-
туре и лидерства.

• После два дана проведена с 
нама, какав је Ваш утисак о 
Техничкој школи?
Веома позитиван. Пријатно сам 

изненађен стањем организационе 
културе, коју смо мерили реали-
зујући семинар, али и односом за-
послених у колективу поредећи 
исти са стањем у другим школама. 
Чини ми се да је ова школа, однос-
но њен колектив, добар пример како 
једна школска организација у мањој 
средини треба да ради и како може 
да се „издигне” и позитивно ра-
зликује у односу на друге. И моје је 
мишљење да су организације у 
основи ЉУДИ, и да од људи зависи 
апсолутно све. Ако смо у стању да 

људе „уклопимо” у целину и води-
мо их ка њиховом и задовољству 
целе организације, пронашли смо 
модел за којим организације и 
њихова руководства толико трагају. 
Још једном, чини ми се да је ова 
школа на добром путу да тај модел 
пронађе и усаврши.    

• Да ли, по Вашем мишљењу, Тех-
ничка школа има довољно капа-
цитета за даљи развој?
Верујем да има, чим је успела да 

дође до тренутног стадијума, и то 
је разликује од многих других које 
се баве тривијалним проблемима. 
Области развоја су бројне, али су 
бројне и препреке и негативни 
утицаји из окружења. На семинару 
смо причали о акционом плану за 
унапређење, и верујем да ће руко-
водство пронаћи те циљеве и стра-
тегије за њихово остварење. 

Опет подвлачим, највећи капа-
цитет и ресурс су људи и од тога ко-
лико чланови колектива буду веро-
вали у бољу будућност њих самих 
и њиховог колектива и радили у том 
правцу, под правим вођством, 
зависиће и успех и будућност шко-
ле.

ШКОЛА НА ДОБРОМ ПУТУ
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РАДОВАН ЖИВКОВИЋ, шеф 
одсека за средње стручно, опште и 
уметничко образовање и васпитање 
у Министарству просвете:

2010. године. Реализатори ових се-
минара, одржаних под покро вите-
љством Министарства просвете, 
били су акредитовани стручњаци 
организације Human Synergistics из 
Београда.

• Каква је ваша процена тренут-
не организационе културе у 
нашој школи, у светлу спроведе-
ног истраживања?
 Тренутна организациона култу-

ра измерена упитником за утвр ђи-
вање тренутне организационе кул-
туре OCI - Human Synergistics, по 
нашем мишљењу одражава орга-
низацију која је евидентно напредо-
вала у претходном временском пе-
риоду, али је и даље опре дељена и 
оријентисана на развој. Ниво кон-
структивних стилова по нашања за-
послених, оних којима свака орга-
низација треба да тежи и да их кре-
ира, је изнад просека школа у Репу-
блици Србији и у нивоу оног забе-
леженог код најуспешнијих школа 
у спроведеном истраживању.

Ваша организација може као 
предност у односу на друге школе 
да третира и то да су неки од мање 
пожељних стилова понашања попут 
избегавања или опозиционог стила 
заступљени у значајно мањој ме ри. 
Ови стилови, присутни у великом 
броју школа у Србији, због своје 
тежње ка пасивности и осигурању 

сигурности кроз задржавање посто-
јећег стања, представљају један ог 
најкомплекснијих проблема и оз-
биљ ну кочницу развоју школа и уна-
пређивању квалитета и општег по-
стигнућа у школама у Србији.

Чини се, једноставно речено, да 
Ваша школа као организација има 
утемељена уверења која су подсти-
цајна за све запослене, тако да их 
охрабрује на сопствени развој кроз 
афирмацију стилова понашања као 
што су постигнуће и самоакту ели-
зација.

 Иван и ја остајемо у уверењу да 
смо радећи заједно током претход-
них дана дали подстицај даљем 
развоју чему ћемо се сигуран сам, 
заједно радовати у будућности.

•  Каква је Ваша процена и пред-
лог за даљи развој школе?
Суштина даљег развоја школе по 

мом мишљењу, лежи у способности 
колектива да и даље унапређује хар-
монично и подстицајно радно окру-
жење, да објективно сагледава тре-
нутно стање и поставља заједничке 
и добро фокусиране развојне ци ље-
ве у вези са основном мисијом уста-
нове, као и да личну афирмацију сво-
јих запослених остварује кроз успех, 
задовољство и афирмацију нај ва-
жнијих међу нама, а то су млади.

Љиљана Жикић, 
професор 

• Ко је иницирао и финансирао 
испитивање организационе кли-
ме у 10 економских школа, као и 
када је оно обављено?
 Пројекат Истраживања орга-

низационе културе у средњим еко-
номским школама реализован је уз 
подршку ГТЗ-а немачке владине ор-
ганизације за техничку помоћ и 
сарадњу, која у Србији реализује 
Пројекат реформе образовања у об-
ласти економије права и адми ни-
страције. Истраживање је оба вљено 
током фебруара и марта 2010. годи-
не, а резултати су представљени на 
конференцији у Београду маја 2010 
године.

• У којим сте још школама држа-
ли овај семинар? 
Семинар попут овог у Техничкој 

школи у Књажевцу одржан је у 
Медицинској школи у Ужицу у окто-
бру 2010. године.Такође је одржан 
и низ једнодневних семинара са те-
мом развоја организационе култу-
ре у већини школских управа у 
Србији током новембра и децембра 
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Наша школа имала је част да је у 
току новембра и децембра 2010. го-
дине два пута посете угледни профе-
сори са Машинског факултета из 
Ниша - једном да замене наше про-
фесоре и они одрже предавање, а дру-
ги пут да нам опишу свој факултет. У 
тајне успеха своје високошколске 

ЗАШТО СТУДИРАТИ У НИШУ?
Тајне успеха своје високошколске установе и предности студирања у Нишу

 открио нам је професор Машинског факултета др Мића Вукић, 
иначе наш суграђанин и бивши ученик наше школе.

студирања Машинског факултета у 
Нишу знатно нижи у односу на дру-
ге факултете у Србији. Машински фа-
култет у Нишу плаћа трошкове ис-
хране и становања за петоро најбољих 
бруцоша.       

Развој неке земље почива на тех-
ници, а главна улога припада ин-

број инжењера у структури незапо-
слених. Велики број њих је веома 
лако нашао посао у иностранству, 
тамо су цењени и признати, а дипло-
ма са нишког Машинског факултета 
им је уважена.

Машински факултет у Нишу је 
акредитована установа, има акреди-
тован студијски програм основних 
академских студија, дипломираних 
студија, докторских академских 
студија. Настава се своди на је дно-
семестралне предмете, пет предмета 
по семестру. На факултету има више 
од четири стотине рачунара, осамна-
ест видео-бимова, преко сто штампа-
ча и скенера... Постављени су чак и 
интернет-киосци у холу факултета, а 
са својих лаптопова можете било где 
у школи бесплатно користити интер-
нет.

Све те повољности школе, упоре-
до са тим шта ја могу постати после 
дипломирања, могућност да своју 
машту претворим у стварност, наве-
ли су ме да почнем да размишљам да 
можда баш и ја упишем овај факул-
тет. Морам рећи да је много лакше 
када неко дође и објасни вам неке 
ствари о којима сте имали предрасу-
де, јер је и најбоље информације чути 
из прве руке.

Милица Младеновић, IV3

установе покушао је да нас уведе про-
фесор Машинског факултета др Мића 
Вукић, иначе наш суграђанин и бив-
ши ученик наше школе.

Професор Вукић нам је објаснио 
колико је важно наставити даље 
школовање и шта нам гарантује ви-
соко образовање. Стопа незапосле-
ности у Србији је много мања код фа-
култетски образованих људи. Плате 
су знатно више код особа са високом 
стручном спремом, него код људи са 
средњом стручном спремом.

Поставио нам је и интересантно 
питање – зашто треба студирати у 
Нишу (а не у Београду, на пример)? 
Неке разлоге смо могли да претпо-
ставимо, а неке смо тада први пут 
чули. Ниш има доста својих предно-
сти. Осим што су у њему ниже цене, 
Ниш је и природни, друштвени, при-
вредни, образовни, здравствени, кул-
турни и спортски центар југоисточне 
Србије. Сазнали смо да су трошкови 

жењерима. Основна предност ин-
жењерског позива је могућност да се 
човек креативно изрази и изгради. 
Србији су потребни инжењери. Мно-
ги мисле како је машински инжењер 
„прљаво” занимање, али данас су 
инжењери стручњаци у белим ман-
тилима, који уместо чекића и шраф-
цигера користе компјутер. Инжењери 
су све траженији, што показује мали 
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Сарадња са Машинским факул-
тетом у Нишу успешно је започета 
прошле године, предавањем које је 
др Војислав Милтеновић, професор 
Машинског факултета у Нишу, од-
ржао ученицима наше школе, на 
тему „Профил инжењера будућ но-
сти”. 

Са циљем боље информисано-
сти ученика средњих школа о ма-
шинском инжињерству, као и при-
ближавања Факултета школи, и ове 
године организовано је предавање 
професора нишког Машинског фа-
култета за ученике наше школе. У 
среду, 1. децембра 2010. године, 
професор Милош Милошевић пре-
узео је улогу наших професора, и 
одржао предавање на тему „Приме-
на програмског пакета Solid Works 
у процесима моделирања и си му-
лације”. Предавању су присуство-
вали ученици образовног профила 
машински техничар за ком пјутерско 
конструисање, али и на ши профе-

Solid Works у настави машинства 
Традиција успешне сарадње школе и Mашинског факултета из Ниша

 наставила се успешним предавањем о примени програмског пакета Solid Works у 
процесима моделирања и симулације

сори машинске струке.
Ово предавање користило је сви-

ма нама. Ученици старијих разре-

да, који моделирање уче и раде у 
програмском пакету ProDESKTOP, 
могли су да уоче елементарне раз-
лике између два програма, али и да 
виде колике су сличности у прин-

ципу програмирања. Ученици ни-
жих разреда, који од ове године уче 
моделирање управо у програмском 

пакету Solid Works могли су да се 
увере колике практичне користи ће 
имати од свог школовања. Профе-
сори који предају предмет мо-
делирање машинских елемената и 
конструкција имали су могу ћно ст 
да на лицу места разјасне евен-
теуалне нејасноће.

Овај сусрет био је и добра при-
лика да ученици директно разго-
варају са универзитетским профе-
сорима и остваре ближи контакт са 
њима, како би истовремено схвати-
ли да они нису недостижни и да им 
се могу обратити многим питањима 
везаним за будуће студирање.

 По речима наших гостију, пре-
давања професора са Машинског 
факултета у Нишу биће на стављена 
у нашој школи и у другом полуго-
дишту.

Златица Геров, професор 
машинске групе предмета
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Нова година са православним Kелтима

Прослава Српске нове године и 
већ традиционални дочек на платоу 
испред Дома културе у Књажевцу, 
донели су ове 2011. године нешто 
сасвим изненађујуће, а толико дуго 
очекивано у нашем граду - концерт 
београдског састава Orthodox Celts. 
Пред бројним фановима и поштова-
оцима музике Orthodox Celts-a, како 
из нашег града тако и из околних 
местa, који су се те вечери окупили 
са очекивањем да присуствују тра-
диционално одличној забави и 
свир ци коју на својим концертима 
приређује овај бенд, одржан је један 
од најпосећенијих и најбољих кон-

церата у Књажевцу. Бенд који ско-
ро већ две деценије постоји на нашој 
музичкој рок сцени коначно је пред-
ставио свој музички таленат и бо-
гат репертоар и књажевачкој публи-
ци. 

A ко су Orthodox Celts и шта је 
то по чему су они јединствени? Бенд 
је настао још 1992. године, али свој 
прави живот је отпочео следеће го-
дине доласком харизматичног пева-
ча Александра Петровића, позна-
тијег као Аца Селтик. На својим 
концертима свирали су обраде тра-
диционалних ирских песама, тзв. 
ирски фолк комбинован са рок еле-

Green Roses lyrics
by Orthodox Celts

At the crack of the dawn thunder and lightning crossed the way
The shadow of knight waited to see the bright light of the day
Nobody saw his bitter tears through the dark veil of rain
The river of blood under his feet run wild again and again

Chorus :
The green roses will grow
While green fi elds turn to red
Only memory remains
Of hero and his faith

He just stood and he stared with a sword in his hand
Under the bridge of rainbow's gold he fought for his land
The black crow stole his destiny and fl ew from the cross
Flyin' high, goin' so far to take his soul away 

Зелене руже

У цик зоре гром и муња пресекли су пут
Сенка витеза чекала је да види светлост дана
Нико није видео његове горке сузе кроз тамни вео кише
Река крви под његовим ногама текла је дивље изнова и изнова

Рефрен:
Зелене руже ће расти
Док зелена поља постају црвена
Остаје само сећање 
На хероја и његову веру

Он је само стајао и замишљено гледао са мачем у руци
Под мостом златне дуге борио се за своју земљу
Црна врана украла је његову судбину и одлетела са крста
Летећи високо, одлазећи далеко да однесе његову душу 

ментима, а као свој узор наводе ле-
гендарни ирски састав The Pogues. 

Први албум, састваљен искљу-
чиво од ирских фолк песама, об ја-
вљују 1994. Убрзо након тога отпо-
чињу са писањем и ауторских песа-
ма, али и даље задржавајући свој 
препознатљиви стил. На другом ал-
буму из 1997. уврстили су две своје 
песме, а већ на трећем из 2001. го-
дине половина песама биле су ау-
торске. До 2007. објављују још два 
албума, већином састављених од ау-
торских песама. Одржали су вели-
ки број концерата, како у земљи тако 
и иностранству, а учествовали су и 
на неколико фестивала специ јал-
изованих за традиционалну ирску 
музику. На тај начин стекли су 
армију фанова и нашој земљи пред-
ставили један, за нас, потпуно не-
познат правац музике, а кроз своје 
текстове упознали нас и са историјом 
и традицијом келтског народа. Да-
нас представљају један од бендова 
који се налази у самом врху домаће 
музичке сцене, а утицали су на на-
станак још неколико младих бендо-
ва који гаје исти музички правац од 
који су најпознатији Irish Stew и Tir 
na n’Og.

Иван Амон, професор

http://www.youtube.com/watch?v=F0IbWSPUJa8
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Српска нова година
   
Српска нова година је српски и пра-

вославни празник, који се слави на ау-
тентичан српски начин. Поводом овог 
празника, 13. јануара 2011. године, на 
платоу испред Дома културе наша општи-
на организовала је концерт групе „Орто-
докс келтс”. Већина Књажевчана не-
стрпљиво је чекала почетак концерта, 
који је био заказан за 2230 часа.

Мој друг Младен и ја смо, са својим 
друштвом, међу првима заузели прве ре-
дове и, уз врисак публике, без минута 
кашњења, фронтмен групе, популарни 
Аца Селтик, поздравио је Књажевчане.

Музика групе „Ортодокс келтс„ засно-
вана је на ирској тради цио налној музи-
ци. Низали су хит за хитом, свака песма 
поздрављена је овацијама и, уз добру му-
зику и ра сположење, заборавили смо на 
живу у термометру, која је те вечери по-
казивала свега пар степени изнад нуле. 
Имали смо утисак да се део магловите 
Ирске (оне Ирске из Шоових и Џојсових 
романа) преселио у наш градић, као да 
смо на тренутак осетили атмосферу Да-
блина, Белфаста, Корка и других ирских 
градова.

Врхунац спектакла десио се у поноћ, 
када је небо изнад Књажевца обасјао ва-
тромет. Искрено се надам да ће „Орто-
докс келтс” поново доћи у Књажевац и 
приуштити нам још један добар провод 
и забаву.

Милица Рајић, IV4 

ЧИТАО САМ, ЧИТАМ И ЧИТАЋУ

 Нека читалачка искуства библиотетских и 
читаоничких садржаја

Моје читалачко искуство је педесетпетогодишње. Трај-
ношћу времена није мало. A шта је са садржајима? Са шест 
година више сам гледао бојене сличице и по неко слово. Бук-
вар нисам позајмљивао из библиотеке, имао сам свој. Про-
шло је можда две године. Купио сам „Полетарац”, а убрзо и 
„Кекец”. То су били моји први часописи, које сам читао на 
исти начин као и прве књижице. Време и жеља за читањем 
увели су ме у прву школску библиотеку. Шта пре позајмити 
од мноштва књига на полицама, од дечијих часописа на клу-
пама? 

Дошло је време школских часописа техничке садржине. 
Читајући „Техничке новине” обузимало ме је усхићење и 
одушевљење, покушавао сам да конкретизујем садржај тих 
истих новина.

Средњошколска библиотека: есеји књижевних дела, пре-
гледи књижевности матерњег језика, прегледи светске 
књижевности... Историографија књижевности, историје ли-
ковних уметности... Репродукције слика, графика, цртежа и 
скулптура светских вредности, до вечности... Садржаји, фраг-
менти и детаљи из уџбеника физике, хемије, биологије....

Збирке задатака из математике груписане градивом првог, 
другог, трећег и четвртог средњошколског градива. Збирке за-
датака са математичких такмичења, олимпијада, пријемних 
факултетских испита...

А затим свет градских библиотека и читаоница. Допуна 
ненађених књига, часописа и научних чињеница. Специ-
јализоване библиотеке, факултетске и универзитетске, 
посећивао сам због потребе за литературом струке написа-
ном страним језицима(француски, нглески, руски, немачки, 
грчки,...). Неуморно тражење појмова у речницима страних 
речи, стручним, општим и специјализованим енциклопедијама. 
Тражење појмова индексом, регистром и акронимом. 

И тако временом и стрпљењем, ужитком и читалачком 
страшћу...

А данас? Интернет, читање интернетских садржаја, 
сазнајних, актуелних, појмовних, најстаријих и најновијих. 
Време мог читања тек предстоји.

Ђорђевић Иван, 
дипл. инж. електронике 
и школски библиотекар  
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Рођење... Почетак стварања 
света. У почетку једна празна 
соба, јако мала да би се у њу мог-
ло ући. Али, како године пролазе, 
соба се повећава. У њој се налазе 
мале ствари, битне и небитне. Све 
је  испретурано ,  измешано  и 
збуњујуће. Са годинама све их је 
више и више. Осећам да их се мо-
рам ослободити, на неки начин 
учинити да нестану заборавом, 
или их негде одложити, потисну-
ти, да би пуком случајношћу, или 
жељом, изашле. Дакле, твој про-
стор је сада већи, многе ствари 
морају се одложити, тако да се у 
соби стварају двоја врата. Иза тих 
врата, простиру се још две собе.

Једна соба са небитним ствари-
ма, људима и догађајима, које же-
ли мо да заборавимо, али нисмо 
успели, па смо их одложили, за-
кључали врата. Са друге стране 
собе налазе се друга врата, са нама 
важним стварима: мислима, осе-
ћањима, догађајима и људима, 
који су нама драги. Наша првобит-
на соба, која се створила рођењем, 
остаје празна. Ту су само бели зид, 
столица и лампа. Седимо ту сами, 
препуштени себи и размишљамо: 
о одлукама и ономе што бисмо 
могли радити и супротно. Испред 
свега налазе се два пута: прошлост 
и садашњост. Још не излазимо из 
собе док не одлучимо јесмо ли 
спремни. Хоћемо ли отворити вра-
та са неважним стварима и пусти-
ти их да попадају у нашу собу, из-
мешане и испретуране? Повести 
их  путем  прошлости  да  нас 
преоптерећују. Хоћемо ли допу-
стити да стојимо у месту и про-
шлост учинимо садашњошћу и 
будућношћу, иако знамо да ћемо 

стајати ту, немоћни, и мислити да 
је тако најбоље? Или ћемо пак кре-
нути путем будућности, оставити 
све те неважне ствари за собом, 
закључане у соби, и повести оне 
важне, нама драге ствари и људе 
са собом, јер смо одлучили да на-
ставимо даље. И будућност има 
своје потешкоће, јер никада не 
знамо шта она доноси, а прошлост 
је много гора, јер радимо ствари 
које смо већ доживели и задржа-
вамо се ту, изнова и изнова. Лак-
ше је направити грешку и прећи 
преко ње, него вратити се у про-
шлост, мислити о њој непрестано 
и онда је поново несвесно напра-
вити. Као што време иде даље, 
тако се и живот наставља.

Време... Исувише широк појам. 
Незаустављиво, неухватљиво, не 
можемо га видети, а оно је ипак 
ту, увек. Али док не одлучиш и не 
размислиш добро у празној соби, 
немој још излазити из ње, остани 
ту.

У животу се све заснива на од-
лукама, добрим и нажалост ло-
шим. Путеви су различити, пуни 
кривина и непроходности. Наша 
воља ће одличити хоћемо ли се 
пробити, или ћемо само стајати 
пред проблемима и говорити да не 
можемо, да нисмо спремни. Када 
је човек сам, препуштен је самом 
себи. То не смемо дозволити. Чо-
век је друштвено биће. Мишљења 
су различита, и увек ће нам бити 
потребан неко ко ће нам живот 
учинити вредним и ко ће нас на-
терати да верујемо. Наравно, само 
посебне особе (оне нама драге) ће 
нам показати прави пут. То су осо-
бе којима верујемо и због којих 
ћемо учинити многе ствари, и због 

којих ћемо бити ту. Остале особе, 
које нам загорчавају живот, нису 
нам потребне, па бивају закључане 
у собу са неважним стварима. За-
што се преопте рећивати њима?

Како године пролазе кренућемо 
својим путем, било прошлошћу 
или будућношћу, али не смемо до-
зволити да се ти путеви укрсте, јер 
ћемо скренути с пута и кренути 
погрешним путем. Добро је ако 
пожелимо да изађемо из прошло-
сти и наставимо ка будућности, 
али никако не смемо дозволити да 
наша будућност крене путем про-
шлости. Борба. Разочарења. Успо-
ни и падови. Туга, срећа. То је жи-
вот. Само храбри опстају. Ка ко го-
дине пролазе и док ми проналази-
мо свој пути размишљамо где ћемо 
кренути, собе ће се по већавати. 
Никако не смемо дозволити да 
собе са важним и неважним ства-
рима постану једно. Ис претураће 
се, а онда ћемо и ми бити из гу бље-
ни, као на почетку. Свет је једна 
јако чудна и непредвидива појава, 
зато морамо размислити о сваком 
потезу који ћемо повући. Као у 
шаху: Или ћемо ми победити, или 
ће нас свет срушити. Ми смо фи-
гуре, крећемо се белим или црним 
пољима. Краљ смо ми, краљица 
особе које волимо, и које су увек 
уз нас. Ловац је нешто чему тежи-
мо, коњ је мисао која нас покреће, 
а топ нас пробија.

Ка мало боље размислимо. Жи-
вот је игра, зар не? Само морамо 
наћи праву улогу, а до тада... Мо-
рамо играти и пробијати се даље, 
бити јачи од свега. Време је жи-
вот, а ми водимо игру.

Јована Андоновска II1

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Две собе
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Газећи уплаканим асфалтом, док 
су капљице кише попут суза кваси-
ле све око себе, полако и непримет-
но, око мене све је горело. Бледило 
замућених мисли ковитлало се том 
брзином да ниједна чиста мисао 
није могла да се избори и изађе на 
видело. Све мисли звучале су као 
шуштање лишћа на ветру, превише 
неразумне да би касније чак биле 
одуване. Монотонија јесени. Толи-
ко много осећања, која се сме њу ју 
тако брзо да је јако тешко разми-
шљати чистог ума. 

Превише је питања, а премало 
одговора. Најгоре питање, и најтеже 
од свих на које још нисам нашла од-
говор јесте: „Ко сам ја?!” Чини ми 
се да стојим у месту, незаинтересо-
вана за било шта око себе. Будућност 
је широк појам, пун изазова и пре-
прека, и не успевају сви да се избо-
ре са њима. Мучи ме незаинтересо-
ваност ка новим стварима и ка ства-
рима које волим. Налазим се у мрач-
ном кругу, тражећи врата иза којих 
је светлост, и не успевам. Мали по-
раз враћа ме на почетак. Због тога 

се осећам тако малом и тако бе зна-
чајном. Али, онда се јави она мисао 
да изгубљена битка не значи из-
губљени рат. Тако да увек устајем и 
крећем даље. Знам да нисам сама, 
да имам некога ко ће ме увек под-
ржати у свему, шта год да одлучим. 
Неко ко ми даје снагу да наставим 
даље, и ко однесе све лоше мисли и 
енерију попут ветра. Смешим се.

Више не постоје бриге, а ни круг. 
Правац је и даље мутан, али време-
ном ће се појавити чиста слика. По-
сле пораза ћу пасти, али ћу се свака-
ко опоравити и кренути даље круп-
ним корацима. Да бих нешто доби-
ла, морам приложити нешто једнаке 
вредности. То је закон природе. Зато 
ћу незаинтересованост заменити 
трудом.

Свако тежи ка савршенству, мож-
да је то немогуће, али је нешто од 
чега смо почели. Можда још увек 
не знам ко сам, и ко ћу бити, шта ћу 
радити, хоћу ли успети, али задатак 
сваког од нас јесте да пронађе пор-
трет себе. Искуство, а знање се сти-
че искуством, и пријатељи најбоље 

Моје мисли и осећања ових дана

Пролеће

Цвркућу птице, жубори река,
а тебе неко данима чека.

Лептиров лет на балет подсећа
и све је чаробно овог пролећа.

Неко те чека, пати и слути
неком су вечност дуги минути.

Буди ми птица која долеће,
буди ми нада, буди пролеће.

Ја сам тај неко који те чека,
ти буди моја немирна река.

Нека ме твоја вода умије,
па да ми лице буде рујније.

Буди ми ветар, заплети прсте
у моју косу немирну, дугу,

и буди Сунце, сини кроз облак,
отерај немир и сваку тугу.

Продај ми љубав, нека то буде
највећа љубав овог столећа

и буди лепи, најлепши цвет
који ће сијати овог пролећа.

Милица Рајић, IV4

описују. Најгора је лоша слика о 
себи, колико год тешко било, реал-
ност мора бити при хва ћена. Поне-
кад је се бојим. Али, страх је прво 
осећање које се јавило код човека, 
тако да је нормално плашити се. То 
доказује да не желимо да будемо по-
ражени.

Капљице кише полако осли-
кавају портрет на прозорском плат-
ну. Падам у сан... 

Јована Андоновска II1
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Шта бисте одговорили, ако вас питамо - Шта може бити 
заједничко  овим  познатим  књажевачким  радним 
организацијама:

• „Боха” - друштво за производњу и трговину,
• „Галис” - агенција за књиговодствене услуге,
• „Електродистрибуција”
• „Ерозија” - друштвено водопривредно предузеће,
• „Micro Business”
• „Пластомет” - друштво за производњу предмета од 
пластичне масе,

• „Сербина” – предузеће за производњу кожне обуће,
• „С.Ц.С. плус” - предузеће за производњу, промет и услуге,
• „Тимок” - графичко издавачко предузеће,
• „Тимомед” - предузеће за производњу меда,
• „Финекс” - агенција за књиговодствене услуге, као и
• О.ш. „Каплар”?

Да мало помогнемо – сви они имају комерцијалну служ-
бу. И још мало помоћи – Техничка школа има у својим клу-
пама једно од нај по пуларнијих занимања у Србији – 
комерцијалисте. Дакле, одговор се намеће - ови уважени 
привредни субјекти били су, а биће и убудуће, важни пар-
тнери Техничке школе. Били су предусретљиви, увидели су 
наше потребе и омогућили су да средином децембра 2010. 
године део нашег школског плана и програма са ученици-
ма четвртог разреда ре ализујмо у оквиру њихових орга-
низација. 

Један од стручних предмета образовног профила 
комерцијалиста-оглед (у трећем и четвртом разреду) је и 
обука  у виртуелном пре дузећу. Део овог предмета реа лизује 

Знање и пракса- лакше до посла и до факса

Своја знања стечена у оквиру обуке у бироу и рада у виртуелним предузећима,
 ученици IV разреда, образовног профила комерцијалиста, 

проверили су у пракси, у оквиру блок наставе

се кроз блок наставу, која се организује ван бироа за учење. 
Од ученика се очекује да обављају послове у комерцијалној 
служби и да користе знања и вештине које су усвојили из раз-
личитих стручних предмета. Оно што су наши ученици то-
ком једне радне недеље користили, и чиме су задовољни, 
нису само просторне и техничке мо гу ћности горе помену-
тих организа ција, већ и стручна помоћ од стране  запосле-
них. 

У току блок наставе ученици су имали прилику не само 
да примене стечена знања већ и да науче, или се пак само 
упознају с нечим новим али стручним, што је специфично 
за пословање конкретне фирме. Зато бих из разговора са уче-
ницима или из њихових писаних радова (мада морам да при-
знам да нису баш сви били вољни да пишу, али су зато обе-
збедили и приложили одличне копије документације) воле-
ла да истакнем управо оне детаље који су за њих били нови-
на:

• Захваљујући основној школи „Каплар” ученици су се 
упознали са пословањем Задруге; 

• Упознали су се историјатом „Ерозије” али и научили не-
што о привременим и окончаним сутуацијама;

• Користили су програме на рачунару за израду калкулације 
про дајне цене – са опаскама : „Професорка, све то раде ра-
чунари, а Ви од нас тражите да цртамо табеле, по пуњавамо 
и да рачунамао...”(„Micro Business”, „Галис” и „Финекс”); 

• Проводили су део радног дана у магацинима материјала, 
резервних делова или готових производа („Електротимок”, 
„Сербина”, „Бо ха”) јер је управо то део пословања који не 
можемо симулирати у нашим виртуелним предузећима;

• Иако је у настави акценат на трговини, ученицима су 
били веома занимљиви обиласци производних погона („Ти-
мок”, „Пластомет”);

• Срели су се са стопом ПДВ коју нису користили до сада. 
Ради се о промету добара који врше пољо привредници где 
је обвезник дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 
5 % на вредност примљених добара и услуга и плати пољо-
привреднику („Тимомед”);

• Прилику да се баве извозом и да виде оригиналну 
спољнотр го винску документацију имали су ученици у „Пла-
стомету” и фирми „С.Ц.С. плус”.

Овим путем можемо свима да се захвалимо што су пре-
познали и прихватили нашу школу као социјалног партне-
ра, али и да им упутимо позив да посете наше пословне би-
рое и упознају се са радом наших виртуелних предузећа.

Марија Цветковић, професор
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Овај  леп и веома користан семи-
нар, организован за наставнике стру-
чних предмета свих струка, донео 
нам је два весела дана доброг 
дружења, учења и упознавања са још 
неким новим техникама које ћемо 
моћи да применимо у настави. За-
хваљујући нашим искусним и инспи-
ративним предавачима, го спо ђама 
Мирјани Радеки и Мирјани Ристић, 
није нам било тешко да научимо шта 
су то експертске групе, грозд, ко-
цкарење,  асоци ја ције, дебате, анали-
зе семантичких обележја и сл. Као 
искусни  „семинарци”, препознали 
смо колико су ове методе лаке за при-
мену и ефикасне у настави, тако да 
смо се одмах договорили да ово лепо 
искуство пренесемо у своје учиони-
це, радећи са нашим ученицима... 

Неки од нас су то учинили већ на 
првом следећем часу (грозд је наро-
чито био омиљен), а велика већина 
нас је ове технике уградила у своје 
радове за овогодишњу „Креативну 
школу”, јер представљају изузетно 
добре примере вршњачког учења.

Посебан квалитет нашег колек-
тива јесте несебичност и подршка 
колегама. Уверени смо да је знање је 
највеће богатство, и што је најбоље 
- што га више трошиш, више га има. 
Вођени овом мишљу, у току зимског 
распуста организовали смо интерни 
семинар за наставнике општеобра-
зовних предмета, којима смо, на при-
мерима из историје, математике, ср-
пског и страних језика, показали шта 
смо научили на овом семинару. Пр-
авећи гроздове, решавајући асо-
цијације и радећи у експертским гру-
пама, уверили смо се колико се сва-
ки час може учинити интересанта-
ним и зани мљивим, а да ученици са 
њега понесу она права, функционал-
на знања.

„САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ВЕЖБИ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ”

Техничка школа, 25 - 26. 12.2010. године
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Крајем првог полугођа у нашој 
школи је одржан семинар за настав-
нике уже стручних предмета свих 
струка, током којег су имали прили-
ку да се уз искусне предаваче упознају 
са неким новим техникама наставе. 
Као и много пута раније, колеге су уз 
дивно дружење, пуно воље и жеље за 
бо гаћењем својих знања, квалитетно 
провели два дана заје дничког рада и 
на крају се сложили да би била пра-
ва штета то не поделити са колегама 
општеобразовних предмета. 

Прва размена искустава одиграла 
се већ наредног дана у наста вничкој 
канцеларији. Једни су још увек под 
утиском јучерашњих предавања и 
презентација до детаља цртали неко 
„грожђе”, други су „коцкарили”, а 
неки глумли „експерте”. За оне који 
су се повремено укључивали у ове 
презентацје, све то није имало баш 
пуно смисла, док су они пажљивији 
нетремице пратили све што се деша-
вало и уз безброј упадица, предлога 
и питања покушавали да активно 
учествују. Одушевљење је ипак пре-
владало, као и јасна потреба да се сте-
чена знања поделе са свим колегама. 

Тако је и било
- верујте, без шале-
Отворила с' школа
за пачиће мале.

Празна школа, успавано школско 
звоно, уредно одложени дневници... 
зар то није идеално окружење да се 
окупе колеге, да се неки лате преда-
вачког штапа, а други ђачког ината. 
Тако је и било тог 5. јануара. У школ-
ске клупе су сели србисти, енглези, 
французи, немци, руси, математича-
ри, физичари, хемичари, историчари, 
географи и још понеки. Све конце и 
овог пута вешто је држала и често фо-
тографисала директорка Љиљана 
Жикић, а мир у учионици су одржа-
вали и знање из рукава сејали профе-
сори  Златица  Геров ,  Мирослав 

ГРОЗДОВИ ЗНАЊА

Станчић и Томица Милосављевић. 
Ми смо били баш онакви ђаци, какви 
сте и ви, драги читаоци – пажљиви, 
вредни, креативни, насмејани. 

Драги ученици, немам намеру да 

минару изнова сагледала њене кори-
сти и могућности примене у настави 
у разним фазама часа – за обнављање 
раније стечених знања, презентацији 
нових знања и провере обрађеног гра-

Интерни семинар „Савремена методика у реализацији вежби и практичне 
наставе” и његова практична примена у настави

вам одам тајну чему су нас учили, 
учили и научили. Надам се да ће вам 
ваши професори на часовима то по-
казати. Али имам намеру да вам ис-
причам како сам се ја са својим „Ен-
глезима” дружила већ на првим часо-
вима у другом полугођу.

* * *
Техника „грозд”, можда није нова 

у пракси учења страног језика, али је 
била заборављена. Управо сам на се-

дива. Одлучила сам да баш тако сво-
јим ученицима представим нову тему, 
да на један опуштен и креативан на-
чин упловимо у океан звани енглески 
језик.

Суштина је у томе да се ђацима 
зада један појам, око којег се касније 
као зрна грозда нижу слични појмови 
или речи које асоцирају на тај задати 
појам. Након што смо заједно на таб-
ли демострирали како настаје грозд, 
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ученици су подељени у групе, и сва-
ка од група радила је на истом задат-
ку – написати што више асоцијација 
на појам „ТВ”. Касније смо резулта-
те објединили и направили на табли 
заједнички грозд. Ову технику при-
менила сам у три одељења другог раз-
реда. Ђаци једног одељења су углав-

ном са нижом језичком компетенцијом, 
најчешће са отпором према увођењу 
нових знања и презентацији стеченог; 
у другом одељењу ученици се нај-
чешће, због природе свог смера, 

сусрећу са новинама у раду, већ су на-
викли на групни рад и презентације 
и језички су богатији и слободнији; 
треће одељење чине деца која по-
седују просечна знања, јако су сти-
дљиви и несигурни, али врло коопе-

ративни. Мене је, као предавача, за-
нимало како ће свака од група реаго-
вати на овај задатак, колико ће бити 
мотивисани и креативни и какав ће 
резултат бити.

Атмосфера у учионици је у сва три 
случаја била узаврела. Радили су сви 
– писали, цртали, предлагали, доба-

цивали, исправљали... Свако је радио 
колико је знао и могао, али је битно 
да је свако понешто урадио. На крају 
су сва три грозда била квантитатив-
но слична, где је сваки имао по педе-

сетак зрна/асоцијација на реч „ТВ”. 
Разлика је, мeђутим, била квалитатив-
на. Док су се у првом одељењу речи 
свеле на називе канала (Happy, Di-
scobey, History...) и позајмљенице из 
енглеског језика (information, схоw, 

display...), у другом се није толико пи-
сало о каналима колико о деловима и 
врстама телевизора, врстама програ-
ма и сл, а у трећем јесте би ло и про-
грама и делова, али и пуно придева 
којима би се ТВ могао описати, гла-
гола и маштовитих решења (једини 
су ТВ повезали са цртаним филмови-
ма). У сва три разреда су прво пита-
ли како се каже даљински управљач, 
и ниједан разред се није посебно ба-
вио тзв. reality програмима, што ме 
лично веома радује. 

Након евалуације на крају сваког 
часа, ученици су били углавном слож-
ни у оцени да им је ова говорна веж-
ба на овакав начин била јако интере-
сантна (просечна оцена 4,5) и да је 
сматрају веома корисном (просечна 
оцена 4,5). Сложили су се да им је пу-
но значила да обнове и подсете се не-
чега што су можда заборавили, али и 
да науче нешто ново. Ова вежба је по-
себно користила ученицима из првог 
поменутог одељења јер је утицала на 
повећање њиховог само пу поуздања 
и мотивисаности. 

Лично сматрам да ову технику тре-
ба примерено и вешто приме њивати, 
јер постоји могућност да, у зависно-
сти у којој фази часа се примењује, 
може одузети више времена од пла-
нираног и тако ток часа усмери са 
главног на споредно.

* * *
Сада, када помислим на семинар, 

прави је тренутак да се вратим чика- 
Јови Змају и завршим у мало дру-
гачијем стилу:

Није их учио
од среде до петка
али су се макли
даље од почетка.

Било је успеха
 учитељском труду,
цела мука његова
не остаде залуду.

Наташа Аранђеловић,
проф. енглеског језика
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Празнична атмосфера и праз-
нично расположење. Једва дочекан 
29. децембар, остао је још само је-
дан дан до дуго очекиваног путо-
вања. 

Путовање у обећану земљу
двеја, места Winter Garden Theater 
awning, где је тих дана био актуелан 
мјузикл „Mamma mia”. Прво место, 
Battery Park City, Bowling Green, 
најстарији парк у Њујорку, Citty 
Hall, зграда грађена у француско-
ренесансном стилу. Потом су сле-
дили обиласци капеле St. Paula на 
Менхетну, цркве St. Petra и Trinity 
Church. Уследио је кратак предах 
после ових обилазака и чекање бро-
да на пристаништу, којим ћемо от-
пловити до Кипа слободе, најпре-
познатљивијег симбола целе Аме-
рике. Време је било изузетно хлад-
но, међутим није ме спречило да 
изађем на палубу брода и посматрам 
Brooklyn Bridge, велелепни мост, 
прелепо острво Ellis Island, а потом 
Statue of Liberty.

За крај је остала најпознатија 
улица Њујорка – Wall Street – сим-
бол америчке финансијске стра-
тегије и моћи. Улица препуна бан-
ки и брокера, који на берзи креирају 
финансијску структуру целе земље, 
па и света.

Екскурзија је трајала до вечерњих 
сати и у повратку смо могли да ви-
димо светлеће рекламе у свакој ули-
ци и авенији, које су чиниле да се 
осећам као на филму. 

Неколико дана пре повратка у 
Србију обишли смо и Вашингтон – 
председничку Белу кућу, која је опа-
сана капијама од кованог гвожђа и 
око које се налази на десетине при-
падника обезбеђења. Посебан ути-
сак на мене је оставила зграда Се-
ната, са велелепном и врло препо-
знатљивом куполом, на којој се 
вијори америчка застава...

До сада сам ова здања могла да 
видим једино на телевизији и Ин-
тернету, међутим, видети их уживо 
заиста представља непоновљив 
доживљај.

Дани су брзо пролетели и усле-
дио је мој повратак кући. Требало 
је напустити земљу у којој је, на нај-
бољи могући начин, дошло до споја 
великог броја менталитета, култу-
ра, традиција, а да све то одише ха-
рмонијом и неизмерном љу ба зн-
ошћу.

Док је авион, у раним вечерњим 
сатима, узлетао са аеродрома Dallas, 
осетила сам, накратко, неку но стал-
гију, али и радост због повра тка ку-
ћи.

Ивана Стојановић,
 професор српског језика и 

књижевности

Мој први лет до Франкфурта, а 
потом до Вашингтона, нелагода у 
стомаку и навирање емоција због 
сусрета са братом-близанцем после 
скоро две године.

Многи који су отишли у Амери-
ку причали су ми како су се осећали 
некако другачије чим би ступили на 
америчко тло. Мислила сам да је то 
субјективан осећај, међутим заиста 
је тако. Када сам изашла из авиона 
у Вашингтону, на аеродрому Dallas, 
најпре ме је запахнуо свежи мирис 
боровине, ваздух је мирисао дру-
гачије него код нас. Прошла сам па-
сошку контролу и имиграциону слу-
жбу, узела препун кофер и кренула 
ка излазу. Тамо ме је чекао брат. По-
сле сусрета пуног емоција кренули 
смо ка Балтимору, месту у којем 
живи. Ауто-пут је био као стакло, 
без иједне рупице и без иједног 
каменчића, са шест трака у једном 
смеру!

Прошло је пар дана и већ сам се 
привикла на временску разлику од 
шест сати, која ме је у почетку „му-
чила”, јер ми се спавало када је у 
Србији ноћ, а у Америци дан и об-
ратно. Онда је уследила екскурзија 
до Њујорка, под називом „NY See it 
all!”. Минибус је кренуо од Бро-
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....питате се, где па то има? Мож-
да таква „особа“ и постоји, али 
овде се не ради о особи (ех, ште-
та...) већ о малим истраживачким 
радовима наших ученика које ће 
представити на енглеском језику 
на смотри радова Регионалног цен-
тра за таленте у Бору на пролеће 
ове 2011. године, а чије су теме де-
лом садржане у наведеном нака-
радном наслову. Што ће рећи, не-
колицина ученика наше школе ће 
на истраживачки начин прићи 
следећим темама: 

-  Vampirism: Myth or Reality 
(Вампиризам: Мит или стварност), 
тему покривају Матић Романа I2, 
Јовановић Ивана I4

- Metal as a Music Genre - Birth, 
Development and Influence on 
Today's Youth (Метал као музички 
жанр – На станак, развој и утицај 
на дана шњу омладину), тему по-
крива Ми ливојевић Ивана I2

- Liverpool, the Football Club: 
History, Accomplishments and its 

Place in the Modern Football (Фуд-
балски клуб Ливерпул: Историја, 
успеси и утицај на савремени фуд-
бал), тему покрива Минчић Мар-
ко IV2

- Facebook as a popular social 
network of the 21st century (Фејсбук 

Вампир, хеви-металац, па уз све то и фан Ливерпула 
који не силази с Фејсбука!

као популарна друштвена мрежа 
21.века), тему покривају Тошић 
Ирена и Првуловић Катарина III2

Наша школа је у неколико навра-
та учествовала на смотрама радова 
Регионалног центра за таленте, на 
коме се даје шанса талентованим 

ученицима да презентују своје ис-
траживачке радове из различитих 
области. Ове године било је заинте-
ресованих из предмета енглески 
језик, тако да су се ученици понај-
више пратећи своја инте ресовања, 
а  уз консултацију са ментором, од-
лучили да ис тражују наведене теме 
користећи што писану литературу, 
видео и/или аудио записе, што ин-
тернет. Такође, део ис тра живања ве-
зан за сваку тему обу хватиће и спро-
во ђење анкета или интервјуа за оста-
лим ученицима наше школе, што ће 
током априла бити и презентовано 
у, надамо се, успешно завршеним и 
још успешније презентованим так-
мичарским радовима у Бору. Поже-
лимо им срећу и пружимо подршку!

Милошевић Младен,
проф. енг. језика

THE ELEVATOR PITCH – MY BUSINESS IDEA
Name and surname: Miladinović Miloš, III2
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У раним јутарњим часовима, дана 
двадесет четвртог октобра прошле го-
дине, кренули смо на екскурзију у 
Војводину.

Након неколико часова путовања 
аутобусом туристичке агенције 
„Пера-турс” из Зајечара, стигли смо 
у манастир Крушедол. Након обила-
ска манастира, отишли смо у Срем-
ске Карловце. Обишли смо Саборну 
цркву, чесму  Четири лава, Митро-
полију и Гимназију са водичем. Нај-
више нам се допала чувена Ги мнази-
ја, коју је похађао Бранко Ра дичевић. 
Сетили сам се стихова ње говог „Ђа-

Обишли смо зграду Жупаније, Град-
ску кућу и Градски музеј. Наставили 
смо своје путешествије до Суботи-
це. Тамо смо обишли Градску кућу и 

Војводини у походе

чког растанка”: „Ој, Карловци, моје 
место драго...”, па нам се учинило да 
смо тек сада разумели у потпуности 
ову поему.

Након Сремских Карловаца наста-
вили смо путовање до Петроварадин-
ске тврђаве. Овом тврђавом шетали 
смо сат времена, након чега смо оти-
шли у Нови Сад. Сместили смо се у 
хотелу „Војводина”, који је смештен 
у најужем центру града. Обишли смо 
Дунавску улицу, Змај-Јовину улицу, 
Народно позориште, Градску кућу, 
католичку цркву, православну Сабор-
ну цркву, споменик Ј. Ј. Змају... На-
кон вечере отишли смо у дискотеку.

Другог дана напустили смо хотел 
и наставили путовање до Сомбора. 

центар града, а затим смо се смести-
ли у хотел „Патриа”. Након вечере 
отишли смо у дискотеку, која се на-
лази у склопу хотела. 

Трећег дана требало је да настави-
мо путовање до Палићког језера, али 
због лошег времена нисмо обишли 
језеро и зоолошки врт на Палићу, већ 
смо наставили пут до Зобнатице. 

Обишли смо ергелу и Музеј коња рства.
Након Зобнатице кренули смо ка 

Београду. Обзиром на то да се у Бео-
граду у то време одржавао Сајам 

књига, свратили смо на Сајмиште и 
обишли један од највећих сајмова у 
нашој земљи. Око 18 часова кренули 
смо ка Књажевцу.

Ова екскурзија остаће нам свима 
у лепој успомени и дугом сећању. Во-
лели бисмо да још који пут посети-
мо северни део наше земље.

Ученици одељења II3
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Средњошколска екскурзија. Си-
гурно се многи од вас сећају тих 
успомена са осмехом на лицу. То су, 
углавном, успомене за цео живот, 
исто као и пријатељи из средње шко-
ле. Генерација 1993. је за дестинацију 
своје екскурзије у трећој години из-
абрала Будимпешту. Град светлости, 
настао спајањем Будима, Старог Бу-
дима и Пеште. Један од најлепших 
градова Европе има многе знамени-
тости међу којима су Ланчани мост, 
зграда мађарског парламента (који 
је трећи највећи парламент на све-
ту, а други у Европи), Рибарска 
тврђава и Трг хероја и још много зна-
менитости вредних посете.

Рано устајање учинило је своје, 
тако да је већина ученика пут до гра-
нице преспавала. Али, сви смо се ра-
дознало пробудили на изласку из 
земље. Некима од нас био је то први 
пут да користе пасош, самим тим то 
је било једно ново искуство. У Бу-
димпешту смо стигли у касним 
вечерњим сатима, где нас је, након 
вечере у хотелу „Golden parк” оче-
кивала узбу дљива вожња бродом. 
Дунав је блистао дубоким, мрачним 
сјајем. Будимпешта је блистала. Сва-
ка грађевина на обалама била је 
осветљена малим светиљкама и 
ства рала невероватан доживљај. 
Имала сам велику жељу да се нађем 
на палуби, а када сам изашла осети-
ла сам се тако малецком наспрам 
оних великих мостова, велелепних 
гра ђе вина и дубоког, плавог Ду нава.

Са раним јутарњим сатима отпо-
чео је и наш први сусрет са овом 
светском метрополом. Трг хероја је 
смештен на крају такозване „Авеније 
културе”, због бројних културних 
знаменитости које су се у њој сме-
стиле. То је огроман отворени про-
стор ис пуњен великанима историје 
Ма ђар ске и саме Будимпеште. Ри-
барска кула је била сле дећа на нашој 
листи знаменитости. Место са веро-
ватно најлепшим погледом на Бу-
димпешту састоји се од седам 
торњева. Сваки торањ представља 

по једно мађарско племе. Та племе-
на су, након досељења у Мађарску, 
уствари основала мађарски народ.

Вечери у Мађарској биле су за 
памћење. Чардаш уз мађарске спе-
ци јалитете у њиховој кафани је 
једна успомена за памћење. За сто-
лом до нас било је весело друшво 
из Ма ђарске, са којима смо на крају 
сви заједно узбуђено аплаудирали 
играчима на сцени. Мађарски гу-
лаш, уз бело или црно вино, савр-
шено су зачинили ово вече. 

Град смо напустили трећег дана, 
али и тада смо ишли веома близу Бу-
димпеште. Обишли смо мали град 
Сент Андреју који се налази на не-
ких 20 километара од Будимпеште, 
на десној обали једног од рукаваца 
Дунава. Тамо је некада живело пуно 
наших сународника, а најпознатији 
међу њима био је чувени књижевник 
Јаков Игњатовић. Град је познат по 
музејима, галеријама и уметници-
ма. Због своје сликовитости поста-
ла је популарна туристичка де-
стинација. Огромна Варшавска 
тврђава открива предиван поглед на 
Дунав и има фантастичну колекцију 
воштаних фигура. Добили смо по-
требне исто ријске податке од нашег 

Мађарска 2010.

водича, мало смо и сами истражили 
путеве кроз тврђаву и након тога се 
вратили назад у Будимпешту. Вече 
смо провели са друговима из 
Крагујевца, који су такође били на 
екскурзији, у дискотеци. За сре-
дњошколце, шлаг на крају торте.

Пуни ускомешаних осећања, 
слика, сећања... напустили смо овај 
дивни град са жељом да га ускоро 
поново посетимо на мало дужи вре-
менски период.

Ирена Тошић III2
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Будућност... Будућност звучи као 
празнина, неизвесност, тишина. Без 
обзира на све сви ми размишљамо 
о њој, али понекад са страхом шта 
она доноси.

Кроз живот сваког човека прође 
милион различитих ствари и осе-
ћања. Некоме је будућност као што 
замишљамо, срећна и са пуно радо-
сти, а некоме тужна и пуна бола. Не 
знам да ли треба да се о њој увек 
размишља и нада за нечим бољим 
или препустити све судбини. Неки 
људи кажу да срећу у будућности 
човек сам тражи и бира. Можда је 
то и тачно, али свака сутрашњица 
за човека представља и једну вели-
ку мистерију, коју ретко ко може от-
крити. Преда мном је моја будућност, 
нејасна али стварна, а иза мене само 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Будућност је преда мном. Шта од ње да очекујем?

Мој есеј о љубави и мржњи
Најплеменитије и најдрагоценије осећање подарено човеку је љубав. Никакво зло не може се изродити из 

искрено неговане и чисте љубави.
Та емоција плени, ствара и уздиже нас до висина, а и како бисмо другачије летели да није крила љубави? 

Али, чак и ова лепа емоција има своју супротност, звану мржња. 
Сурова подела. Иако се истински трудим, нисам у могућности да схватим шта значи мрзети. Кажу да је гра-

ница између љубави и мржње танка и да се у одређеном моменту лако прелази. Ја не делим то мишљење, ако 
некога волиш на прави начин, како га некад можеш мрзети? Никакви поступци, изговори и разлози не могу 
оправдати онога ко мрзи. 

Ми само заборављамо на све лепе тренутке које смо провели, захваљујући тој истој љубави због које смо 
спремни да мрзимо. Човек све носи у себи и са собом. Зашто узимати отров и горчину, а толико је слатких не-
ктара свуда око нас. Сви смо жедни и жељни љубави. Треба само наћи извор, росу у трави, капљицу на листу. 
Све што је добро на овом свету долази од љубави, она је покретач, она је вођа, она увек зна прави пут.

Мржња спутава, манипулише, уништава, гура нас на дно. Снага љубави разграђује камена срца, руши гра-
нице. Најлепши стихови, романи, песме, написане су на тему љубави. Ниједно дело није засновано на темељима 
зла и мржње. Ако волимо можемо да стварамо, да напредујемо, да све превазилазимо, да се боримо и да 
побеђујемо. Мржња је сувишна и непотребна емоција у нашим животима. Зар ћемо своје постојање подреди-
ти и условити нечим за шта смо сигурни да није вредно?

Мржња је до те мере, до те мере негативна да је тешко о њој и писати. Мржња је болест коју треба лечити 
љубављу.

Милица Ристић, II1

успомене. Свако би волео да се у 
њему рађа само осећање среће, али 
у реалном животу то није увек 
могуће. Да бисмо остварили своје 
циљеве скрећемо са утабане стазе 
којом смо раније пролазили и тако 
откривамо неке нове животне ста-
зе. Ипак, пре него што пођемо да 
тражимо срећу и више од живота, 
треба да се запитамо да ли смо ми 
срећни или не, и да ли се, можда, 
понашамо нескромно и себично 
тражећи велике ствари? Зато се мо-
рамо потрудити да се прилагодимо 
оном што нам живот и будућност 
доносе. Када упоредим свој живот 
са животом појединих особа, схва-
там да, у ствари, имам оно што же-
лим, односно оно што би требало 
да има свака особа за нормалан жи-

вот и схватам да се у животу све сти-
че на овај или онај начин. Хи љаду 
људи на свету нема оптималних 
услова за живот, хиљаде деце нема 
сопствени кров над главом, храну, 
задовољавајуће услове за живот. Да, 
бојим се своје будућности. Сваким 
даном све више ћутим и дрхтим по-
пут ластавице. Желим да овај страх 
нестане, желим, желим што лепшу 
будућност!

Свесна сам да могу пуно да 
добијем, али још више могу да из-
губим. И имам свој циљ, своју 
чежњу и жељу, зацртане путеве... 
Својом вољом и вером ћу успети да 
себи створим што бољу будућност. 
Сигурним корацима ка бољем су-
тра...

Катарина Цветковић II2
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Месечев пут

Где те је сакрио тај Месец жути, чије је светло слабо к'о дете?
Тебе мој радар сада не види и сумња да си изван планете...

Где те је сакрио Месечев пут? Нека ти Даница путоказ буде.
А мене нервира баш свака звезда, знам да те звезде ноћима љубе....

Нигде те нема, а моје стопе јуре те кривом стазом Месеца,
узалуд тражим, па моје срце разорна бол данима пресеца.

Треба ми компас, али за свемир не важе строга земаљска правила.
Кад бих те нашла, своје бих срце нежно до твога срца ставила.

И не би било хладноће свемира, и не би било љубавног немира.
Нашла бих разлог сваком проблему и објашњење за ту дилему.

Ал' жути Месец стоји високо, некад га једва примети око,
и жути Месец ми је далеко, љуби ли те сада неко?

Нећу да верујем у своје сумње да имаш другу и да си љут,
врати се мени и ходај стазом, нек' ми те врати Месечев пут.

Милица Рајић, IV4

Сан отворених очију

Ветар тишине прејако дува,
невреме истине тајну ми чува.

Низ вулкан туге кренула лава,
а њега брига, он мирно спава.

Зваћу све псе да гласно лају,
спавање мора привести крају.

Пропушта јато слободних птица
и искрен осмех са мога лица.

Не види љубав јер је не жели.
Прође и лето и снегови бели.

Бежим у бајку, спремите кочију,
шта ћу кад спава отворених очију.

Милица Рајић, IV4

 

Посебно место

Тамо где настају живот и смрт,
где почињу дан и ноћ,
где се стапају срећа и туга,
тамо сам ја.
Тамо су моје сузе.
Ту смо ми.
Грлимо друге,
спајамо наш дан са њиховим,
препуштамо се другима.
А, ипак се враћамо у тај вртлог...
Враћамо се тамо где је све почело...
Тамо где смо ми.
Наше руке покушавају да се додирну...
Усне се налазе,
а душе покушавају да се споје...
То смо ми.
Сам додир нас боли,
а што више боли, ми се све више и више 
додирујемо...
Душе се стапају, цепају,
вриште!
Али ми се не одвајамо!
То смо ми.
Сада ћутимо...
Тишина је тако заглушујућа,
Тако гласна,
да бежимо!
Ти и  ја...
Али, што смо даље,
наша срца су ближа.
моје руке, моје ноге,
Моје тело бежи!
Али, срце остаје уз тебе...
Сада се гледамо,
А поглед нам је замагљен, удаљен...
Окамењен!
Сузе нам теку,
срца нам јече једно за другим...
Боли нас!
Али се смешимо...
Знамо да смо тамо где се све стапа у једно...
Тамо где је ноћ и тамо где је дан...
Тамо где је живот и тамо где је смрт...
Смешимо се, док нам се срца,
руке, очи везују једно за друго!
Смешимо се јер знамо да смо
управо тамо где смо ми...

Ивана Јовановић,  I4
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Швајцарска, или другачије рече-
но, земља чоколаде је прелепа зе-
мља са пуно занимљивости. Мој ве-
лики сан био је да једног дана упо-
знам све те лепоте, које она пружа. 
Мислила сам да ће то остати само 
још један неостварени сан, али овог 
пута сам погрешила.

Преко друштва сам чула да Цен-
тар за креативни развој из Књажевца 
учествује у пројекту размене уче-
ника у Швајцарској. Распитала сам 
се мало више о томе, пријавила се 
и неким чудом отишла у „чоколад-
ну земљу”(како ја волим да је зо-
вем).

Када сам кренула, деловало ми 
је нестварно. А долазак тамо, био 
је као сан. Свуда око мене била су 
травната поља и брежуљци са по-
којим шумарком. Улазак у први град 
био је као улазак у неки виртуелни 
свет. Искрено, осећала сам се као 
неки човечуљак из популарних 
интернет-игрица. Све куће биле су 
исте, а тако различите.

Били смо смештени у једном де-
чјем селу, званом Пестолоци, које 
је прелепо. У почетку сам била ве-
ома збуњена. Након смештаја пове-
ли су нас у обилазак градића Тро-
гена, који се налази одмах испод 
села. Тада је почела читава аванту-
ра за мене. Било је толико заним љи-
вих ствари: радионица, екскурзија, 
размена са швајцарском децом на-
шег узраста... Просто не знам ода-
кле да почнем са причом.

РАДИОНИЦЕ: На њима смо на-
учили доста корисних ствари, про-
веравали знање енглеског језика и 
усавршавали га, дружили се с на-
шим вршњацима. Посебно бих 
издвојила дан у шуми и радионицу 
у Сент Галену. Објаснићу о чему је 
реч. Дан у шум је имао своје име, 
Индијана Џонс дан. Читав дан смо 
шетали швајцарским шумама, али 
не само то, имали смо и занимљиву 
радионицу усред шуме. Правили 

У земљи чоколаде

смо грил банане и осмишљавали 
представу. Радионица у Сент Гале-
ну везана је за једну мало чудну 
ствар, заправо поврће, кромпир. По-
делили смо се у мање групе, од по  
пе торо-шесторо ученика и свака 
група је добила по један кромпир, 
ко ји је касније требало заменити за 
не што вредније. Моја група је у овој 
игри имала поприлично среће. Од 
једног финог човека, који је прода-
вао руже, добили смо три руже, али 
он за узврат није желео да узме 
кромпир. Покушали смо да га заме-
нимо на пијаци код једне продава-
чице, али она је одбила било какву 
размену. Упитали смо другу жену, 
која је стајала за својом тезгом, да 
ли би можда желела да нам помог-
не. Ту смо наишли на пријатно из-
ненађење. Нећете ми веровати, жена 
је била пореклом из Србије и поче-
ла је да прича на нашем језику, што 
нас је баш обрадовало. Замислите, 
у замену за један кромпир, ова див-
на жена купила нам је килограм по-
моранџи, које смо наствили да ље да 
мењамо а неке смо и појели.

ЕКСКУРЗИЈЕ: О њима бих мог-
ла да причам читаву вечност, јер је 

свака оставила понеки утисак на 
мене. Прва од њих била је екскурзија 
у Берн, главни град Швајцарске. У 
њему смо посетили прелепу като-
личку цркву и провели неко време 
у њеном разгледању. Са водичем 
смо обишли још пар знаменитости, 
а након тога добили смо и слибод-
но време, које смо провели у крат-
ком обиласку центра града и, нарав-
но, неизбежној куповини. Женски 
део није могао да не уђе у неки од 
прегршт бутика, али нисмо заобиш-
ле ни продавнице са чувеним шв-
ајцарским чоколадама, које су не-
одољиво укусне. Време је пролете-
ло. Вратила сам се у дечје село пуна 
утисака, али и жеља да што више 
упознам ову предивну земљу. Ипак, 
умор је био јачи, тако да сам одмах 
заспала.

Дошао је и следећи дан и време 
за полазак у Луцерн. Искрено, град 
ми се и није посебно свидео, али 
сам била одушевљена глечер-му-
зејом и музејом стакла. У музеју 
стакла било је необично интере-
сантно видети стотинак Јована, тј. 
мене, одједном. На изласку сам се, 
ипак, обрадовала што по стојим 
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само једна ЈА! У овом музеју попе-
ли смо се на дрвени торањ, са кога 
смо могли видети Алпе и читав 
град, мада су нам облаци прилично 
сметали у томе. И овај дан био је 
посебан на свој начин. 

Следећег викенда одредиште 
наше екскурзије био је Цирих, град 
који се мени највише допао. Иако је 
Берн главни град Швајцарске, Ци-
рих је и већи и важнији за целу зе-
мљу. Он се састоји из старог и но-
вог дела града. Била сам одушевљена 
обиласком старог дела града и глав-
ном циришком улицом, која је пре-
велика и прелепа. Почеле су при-
преме за предстојећу Ноћ вештица, 
па су у стилу овог празника били 
де корисани и сами излози. Све је 
деловало врло занимљиво. Нарав-
но, и у овом граду, имали смо сло-
бодно време, које смо могли да про-
ведемо по слободној вољи. Време 
је пролетело зачас тако да нисам ни 
приметила да је и овом дану дошао 
крај. Била сам тужна што морам 
отићи, не знајући да ли ћу се више 
икада вратити у овај предивни град. 
А с друге стране, била сам пресрећна 
што сам имала прилику да упознам 
овај град и део његове лепоте. На-
жалост, немогуће је речима описа-
ти сву ту лепоту, просто је треба до-
живети. Све је тако савршено, не-
стварно. Цирих је, за оне који не 
знају, из школовао научнике свет-
ских размера. Један од њих је и Ајн-
штајн.

Брзо је освануо и дан последње 
екскурзије. Тада смо посетили во-
допаде на Рајни и Технораму, науч-
ни центар. Када смо стигли до во-
допада, нисам ни сањала да постоји 
тако магично место. Прелепи су! 
Била сам очарана, застао ми је дах. 
Ста јала сам и гледала у њих. Вода 
је подсећала на бели, пенасти шлаг. 
Једноставно, осећала сам се некако 
испуњено, срећно! Не знам како бих 
другачије описала тај осећај, посе-
бан је и невероватан, непоновљив. 
После водопада, посетили смо и 
Технораму. У њој можете не само 
гледати како се изводе експеримен-

ти познатих научника него и сами 
пробати било који од њих. Тај део 
ми се посебно свидео! Ја у улози 
светског научника! Баш сам се ужи-
вела у све то и жао ми је што нисам 
имала довољно времена да испро-
бам све експерименте, који су ме за-
нимали. Али, шта је ту је, барем сам 
искористила прилику да пробам и 
доживим то на тренутак. Технора-
ма је морала да се затвори, јер је ис-
текло радно време. А нама је дошло 
време ѕа повратак у Пестолоци и 
паковање за повратак кући. 

Задње вечери смо имали опро-
штајну журку, на којој су нам 
додељене диполоме за учешће у 
овом дивном пројекту. Све је тако 
брзо прошло. Била сам тужна што 
ћу отићи из ове предивне земље, али 
и што ћу се растати са пријатељима, 
које сам овде стекла и са којима сам 
живела претходне две недеље. Мно-
ге од њих сам баш заволела. Иако 
ми је било тешко, морала см да кре-
нем , али ово искуство ће ми сигур-

но остати у најлепшем сећању. Ни-
сам само стекла нова знања и усавр-
шила постојећа, већ сам стекла и 
предивне  пријатеље ,  који  ми 
недостају и са којима сам остала у 
контакту а трудићу се да тако буде 
и надаље.

Ово је за мене било незаборав -

но искуство и било би ми драго, када 
бисте и ви доживели овако нешто. 
Ако вам се икада пружи овакава 
прилика као мени, ухватите је и не 
пу штајте ни по коју цену, јер се ово 
до живљава само једном у животу и 
никада више. Можда ће ваши ро-
дитељи бити у могућности да вас 

одведу у земљу чоколаде, али ве-
рујте ми, то неће бити ни упола исто 
проведено време као са вама дра-
гим пријатељима, у јединственом 
амбијенту, уз невероватне тренере 
и све остало.

Јована Николић II2        
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Alone on the sea

This cold night tells the same old tale
About the people who loved the sea,
About me and all my friends,
And about our desire for being free.

A 1000 ships sailed together and then
One sea storm turned everything to dust.
Lost souls still fl y over the water.
There is one cursed to survive it and it's me who's the last!

A high mountain on Small Island in a frozen sea,
It's known to me 'cause once we were there.
Long time ago but I remember it.
My ship still sails to nowhere.

While I'm staying here all alone
Ships are passing by in the night.
There are no guide, no maps, no words.
There's only lighthouse without a light.

Blinded by the one, old legend,
A lot of us came here ready to die,
To sacrifi ce their souls to the unknown.
Story of a promise land is pure lie.

Chill and dark are killing everything.
It doesn't matter if I try to pretend.
Everything is gone but me and pain.
Now loneliness is my only friend.

Am I looking for the midnight sun?
Now, when I don't care for anything?
Will the wind take me to the place where
I can hear that song that sirens sing.

In deep silence all seems so dead.
Voices of my friends are fading away.
Their graves are in the middle of the sea.
Farewell note ends now 'cause there's no more words left to say.

The moon and stars are dancing on the sky
I keep looking for the place where I belong.
Remember the past but think about the future.
Only the hopeless understands that dying song.

Ivana Milivojević, I2

Snow white sorrow

Land of free where there are no wars, no slaves.
Unfortunately, that doesn’t exist.
There's only unknown mystery of reality.
In this world you won't be even missed.

I learned this in the cruelest way.
I've lost the last hope in Goodness.
The one I longed for is dead and I
Wander through the cold sadness.

Days of destruction take me away,
Like cruel violence, fatal romance.
Without soul, lost high in the mountains,
I'm waiting for the last fateful dance.

My story in this cold, winter night
Is just like my heart burned to dust.
Outside, everything is changing to white.
But all around me are remains of the past.

Winter storm won't change anything
'cause all that people want is glory.
I just want to fade away in my misery.
Everyone is guilty but no one sorry.

Enough of lies, enough of this pain.
All I want now is to have wings.
To fade away, just to fl y away
Right to the Valley of the Kings.

Forest is sleeping, all rivers are frozen.
But there's no change,the world is still bad.
Only some know what it feels, what it looks like
Winter and sorrow in the same story. So far so sad.

As if made of stone, I'm the one without a name
I know the days of sickness are yet to come
What have I done? What is my so called sin?
Guess I'll never fi nd my peace, my home.

One more night is coming to an end.
Soon this cold snow and winter will be history.
But sorrow is still here and it looks like
My life forever will be full of misery.

Ivana Milivojević, I2
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Рекла сам

Рекла сам: „Одлази!”,
мислила сам: „Врати се!”

Рекла сам много тога,
а мислила само једно.
Рекла сам: „Ниси ми потребан!” ,
а мислила: „Не могу без тебе!”
Рекла сам: „Није ме брига!” ,
а мислила: „Боли ме!”

И свака реч ме сада боли,
сваки изговорен глас
сада је минут мога ћутања
и сваки наш осмех сада плаћам сузом.

Рекла сам много тога,
што мислила нисам.
Рекла сам много тога,
а ништа од онога што морала сам.

И сада плаћам цех!
Боли ме пораз,
Сада те губим, али да наставим даље морам,
настављам или пропадам!

Романа Матић,   I2

               Ја

Ја ходам низбрдо низ стрме улице,

к'о да ме јуре водене бујице.

Ја вриштим најјаче као сирена,

полако лудим јер тебе нема.

Ја једем хлеба са седам кора

и схватам да је све ноћна мора.

Ја јурим љубав која ми бежи,

живот је нагло постао тежи.

Ја ти се надам, како и не би',

кад моје срце припада теби.

Ја сада креирам личну агонију

и чујем неку тужну симфонију.

Ја пишем песму, а губим речи,

од тебе живот није ми пречи.

Ја се не предајем, ја још те волим,

ја се к'о витез са собом борим.

Ја сам к'о рањена небеска вила

што би да лети, ал' нема крила.

Ја сам та која пише правила,

а кад их поштујем, поштујем ђавола.

Ја сам помислила да ћеш се сетити

девојке којој разум ће претити.

Ја не знам што стално понављам „Ја”.

Та што те воли – да, ја сам та.

Милица Рајић  IV4
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Традиционални Крос РТС-а, од-
ржан и ове године у Зајечару, 2. окто-
бра 2010. године, окупио је основце 
и средњошколце из готово свих шко-
ла са територије наше Школске упра-
ве.

На Кросу је учествовало и осамна-
есторица ученика наше школе:

1. Никола Никић, I1                 
2. Јован Тошић, I1                      
3. Саша Стојковић, I1               
4. Душан Милојковић, I1        
5. Милош Бранковић, I3        
6. Стефан Васиљковић, I3    
7. Никола Маринковић, I4      
8. Милан Јовановић, I6            
9. Доминик Пренкљушај, I6    
10. Миша Ранђеловић, I6           
11. Давор Милаковић, I6             
12. Никола Димитријевић, I6      
13. Милош Гмитровић, I6            
14. Дарко Тешановић, I6              
15. Иван Гачић, I7                        
16. Филип Репеђић, IV1
17. Дино Дједовић, IV1                    
18. Marcu Alexsandru, IV1             
Репеђић Филип био је још бољи 

него прошле године, освојивши 5. ме-
сто (четворица првопласираних су ат-
летичари). Јовановић Милан освојио 
је 10. место и такође добио диплому. 
Још неколико ученика пласирало се 
међу првих двадесетак тркача. Може-
мо бити задовољни залагањем и успе-
хом наших ученика, а имајући у ви ду 

да су то већином прваци, од њих 
се у наредним такми че њима могу 
очекивати још бо љи резултати.

Владан Цвејић,
професор физичког васпитања

КРОС РТС –а Четврти 
Светосавски 

турнир у стоном 
тенису

Светосавски турнир Техничке 
школе у стоном тенису полако, 
али сигурно прераста у традицију. 
Четврту годину у низу, у част нај-
већег школског празника, дана 
Светог Саве, најбољи стонотени-
сери наше школе одмеравају своје 
уме ће у игри са целулоидном лоп-
тицом и рекетом у руци.

У појединачној конкуренцији, 
по куп-систему, такмичило се 32 
учесника. Такмичење је одржано 
21. јануара 2011. године. Током 
це лог турнира било је пуно сјајних 
партија, лепих и атрактивних по-
теза, како код играча који су били 
у фази напада, тако и код оних који 
су били у дефанзивној улози. До-
минирали су и предњачили уче-
ници из Дома ученика средњих 
школа. 

Након елиминационих борби, 
у завршну фазу такмичења пласи-
рали су се: Мартин Трајковски, 
Дино Дједовић, Иван Миленковић 
и Стефан Цветковић. У полуфи-
налу Цветковић је победио Дје-
довића, а Миленковић је био 
успешнији од Трајковског. У мечу 
за прво место квалитетнију игру 
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019 731 054; 
www.tehnickaskola-knjazevac.com, tehknjaz@gmail.com;

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

Одржан турнир у малом 
фудбалу

Првенство Техничке школе у малом фудба-
лу одржано је од 14. децембра 2010. године до 
24. јануара 2011. године.

На турниру је учествовало 179 ученика из 22 
одељења. Одиграна је 21 утакмица. Судије тур-
нира били су Јован Митић из одељења IV2 и 
Неша Нешић из одељења II6. Записничар је био 
Стефан Мило сављевић из одељења III1. 

У финалној утакмици састали су се II3 и I6. 
Резултатом 1:0 победило је одељење II3.

Добрим играма на турниру истакли су се 
Александар Хорјак, Бранко Тривунчевић и Де-
нис Мла деновић.

Владимир Тошић,
професор физичког васпитања

и већу борбеност показао је Миленковић, и са 
2:0 савладао Цветковића. 

Коначни пласман:
 Иван Миленковић I1, прво место,
 Стефан Цветковић III5, друго место,
 Дино Дједовић IV1, треће место и 
 Мартин Трајковски II4, четврто место.
Као и претходних година, на пригодној све-

чаности 27. јануара 2011. године, директор шко-
ле Љиљана Жикић уручиће првопласиранима 
дипломе и књиге.

Радивоје Бонић,
професор физичког васпитања




