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Српска православна црква 
сла ви дан свога утемељивача, 
Све тог Саве. Савин дан обеле
жава се и у свим школама у Ср
бији. То јесте радни дан, али не 
и наставни, јер је то слава свих 
ученика, наставника и професо
ра. Свети Сава је школска сла
ва.

Све школе у Србији као и све
та, саборна и апостолска Српска 
православна црква данас про
слављају Све      тога Саву, празник 
српског школства. Ученици и 
наставници свечано прослављају 
Савин дан, уз сечење колача и 
пригодне приредбе. Широм лепе 
Србије одјекује звекет светосав
ског звонца, славећи Савино име. 
Савино име засјало је на пије
десталу Српства, обасјавајући и 
наше главе. 

Био је Сава први српски архи
епископ, светитељ и просветитељ. 
Био је најмлађи син великог жу
пана Стефана Немање. Име му 
беше Растко, а у монаштву доби 
име Сава.

Свети Сава се сматра и за
четником српске средњовековне 
књижевности, па је и због тога 
заштитник просветних устано
ва. 

Драги ученици и драги на
ставници, честитам вам школску 
славу. Време је да наша срца буду 
пуна, да у миру, слози и љубави 
прославимо овај свети дан пе
вајући у један глас: „Ускликнимо 
с љубављу...‘‘.

Андреја Никодијевић, II1

Господ је светлост 
живота мога

Људи греше, кају се и праштају, 
и на крају се скоро увек чује иста 
реченица: „Господе, помози ми, 
просветли ми пут, ти си светлост 
живота мога, ти си мој спас”. Речи 
излазе саме. Јаке, искрене и чисте, 
прочишћавају укаљане душе и дају 
им мир.

Поново моја колена додирују 
хладну земљу. Гледам твоје топле 
очи. Мој уплашени и твој снажан 
поглед се сусрећу и спајају у вртло
гу наде, која преплављује моју душу 
и тело. Тај осећај, нестварно ства
ран, тера ме да жмурим. Осећам 
снагу твог присуства. Да ли ме 
чујеш? Да ли осећаш моју молитву? 
Поново тражим помоћ и спас. Жму
рим и видим небо. Осећам снагу 
његовог плаветнила. Осећам снагу 
његове чистоте. Видим дубину 
његове бистрине. Чујем тишину 
своје душе. У овој тами, само си ти 
моја светлост. Спасиоче мој, по
мози ми. Ово су речи само за тебе. 
Спасиоче, дај ми снаге. Помози ми 
да издржим у овом суровом свету, 
да имам вере, верујем у себе, 
верујем да могу. Молим се теби, 
који си први зрак сунца после кише 
у животу мом. Без тебе као заштит
ника на овом свету, била бих као 
цвет без воде. Не само ја, него цео 
људски род. И када се све чини 
изгубљено, ти ми докажеш супрот
но. Ова молитва била је тешка. 
Чујем твоје речи, осећам благослов 
у срцу. Осећам снагу. Хвала ти...

Господе, сачувај моју душу и 
душе добрих људи од свега што их 
трује. Услиши молитву, ти си свет
лост живота мога.

Андреја Никодијевић, II1, 
учешће на Светосавском 

конкурсу Кола српских сестара 
Епархије бачке

Да се утиша бура
у свету и у души,
да се очисте срца
од мржње и од злобе,
да мир завлада светом,
да хлеба буде доста
за гладне и за сите,
Господе, подај.

Све без наде,
жалосне,
болне,
саме,
све неправедно осуђене,
све бедне,
понижене,
Господе помилуј.

Да правда буде јача
него сила,
слобода да је најпре дужност
а онда право,
да слога буде стварност,
да вера разум
уразуми,
Господе, подај.

ХИЛАНДАРСКА 
МОЛИТВА

СВЕТИ САВА - ШКОЛСКА СЛАВА
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Последњих година доста се у нашим медијима 
говори о знаменитом равноапостолном цару Светом 
Константину Великом, који је 313. године у Милану 
обзнанио Милански едикт, а наредне године 
прославићемо и велики ју билеј, хиљаду и седам
стоту го дишњицу овог документа. 
Цен трална прослава биће одржа
на у Нишу, тј. Наисусу, Констан
тиновом родном ме сту. Али, 
ко је у ствари био цар Кон
стантин? Зашто је зна чајан? 
Како то да је један римски 
цар постао хришћански све
титељ? Шта садржи тај толи
ко спомињани Милански едикт? 
Ово су питања на која ћемо по
кушати да одговоримо.

Пуно име Константиново било 
је Флавије Валерије Константин. 
Иако тачна година његовог рођења 
није позната, сматра се да је рођен 
око 274. године. Као што већ рекос
мо, рођен је у околини данашњег 
Ниша, у Медијани. Родитељи су му 
били Констанције Хлор и царица 
Јелена, о којој ћете читати у наредном броју 
„Идеје‘‘.

Од 292. године био је на двору цара Диоклецијана, 
познатог про гонитеља хришћана. Године 306. Кон
стантина су у граду Јорку прогласили за цара и 
савладара. Цара Максенција је победио 312. године 
код Милвијског моста у близини Рима, а ова победа 
повезивана је са Константиновим коначним опре
дељењем за хришћанство. У Константиновом житију 
наводи се да је непосредно пре битке Константин 
имао визију крста на небу и речи „овим побеђуј‘‘.

Наредне, 313. године, издао је у Милану (који се 
тада звао Медиоланум) познати едикт о слободи свих 
вера у Римском царству, а међу њима и слободу 
хришћанства. Након тога хришћани су могли да на 
цара ра чунају и у решавању многих унутарцрквених 
проблема, као што су били Аријева јерес и Донатов 
раскол. После победе над својим савладарем 
Ликинијем 324. године, Константин је постао једини 
владар Римског цар ства. Сазвао је и лично отворио 
Први васељенски црквени сабор, који је одржан 325. 
године у Никеји. Иако је своје крштење одлагао до 
пред смрт, свесрдно је помагао хришћанску цркву, 
а пријатељи и саветници били су му епископи 
Јевсевије Кесаријски, Јевсевије Никомидијски и 
Осија Кор довски. 

У сусрет годишњици Миланског едикта
Хришћански разлози навели су га да своју државну 

престоницу премести из Рима на исток, у бивши градић 
Византион на мореузу Босфор на Црном мору. Цар је 
324. године објавио своју одлуку да претвори Византи
он у Нови Рим, а 11. маја 330. године званично га је 
прогласио за нови главни град Римског царства. Ново 
име града гласило је Кон ста н тинопољ, а овај град ће 

остати главни град Римског царства, затим Источног 
римског царства, и на крају Византије у наредних 
хиљаду година, до пада под турску власт једног 
мрачног и суморног уторка, 29. маја 1453. године. 

Свети равноапостолни цар Константин Велики 
упокојио се 3. јуна (21. маја) 337. године у граду 
Ни комидији. Сахрањен је у цркви Светих апостола 
у Цариграду.

У следећем броју „Идеје‘‘ имаћете прилике да 
читате о царевој мајци, Светој Јелени и о чудесном 

проналаску Часног крста Господњег.
Драгица Спасић, 

вероучитељ Техничке школе и Бојан Ристић,  
професор српског језика и књижевности
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Хеј, Ви! Да, Ви, са поспаним и 
дечијим лицима. Да, да, Вама се 
обраћам. Вама, што ћутите, иако 
много тога имате да кажете. Вама, 
који још увек сањате наивне сне, 
желите неoстварне жеље и верујете 
у случајно и заувек. Ваше душе су 

Сада хоћу да зажмурите. Зажму
рите заједно са мном. Ова тама. Овај 
мрак, отупљеност чула. Не може ми 
ништа. Не може НАМ ништа. Ја се 
браним осмехом вољених особа, 
њиховим загрљајем, победама, 
љубављу. Ја смисао свега видим у 

Све је подсмех, све је прах и све је ништа. Све нас чека једна иста ноћ.

БЕСЕДА О СМИСЛУ ЖИВОТА

Прича о причању

томе. У тим тренуцима задовољства 
које само усамљеничке душе 
примећују и са жудњом их описују. 
И настављам да гледам право. Ка 
свом циљу. Право, иако живот воли 
да нам скрене поглед у страну и до
зволи нам да одлутамо. Живот је ван 

сваког прописа. Он је оно што бива. 
Безгранично слободан у свом надом 
окруженом простору, заштићен на
шом вољом, жељом и личношћу.

И сада када кажем љубав, сетим 
се... Слике се роје у мојој глави, али 
она најснажнија израња на површи
ну. Видим шаролике сенке које се 
преплићу по његовом и мом лицу, а 
све што у позадини чујем јесу јасни 
откуцаји. Тече ли то време? Или 
ритам наших срца одзвања у грудима? 
А када врховима прстију дотакнем 
танке бразде његових отисака, благи 
дрхтај се отима мом телу и сва чула 
дивљају, одјекују у мојим мислима. 
Сва топлота овог света се отиснула 
у само једном његовом даху. И Сун
це у мојим рукама нема довољну 
топлину ни сјај као његова близина. 
Па се запитам, дишем ли? Измагли
ца се преплиће око наших ногу, а ми 
поново играмо онај Антићев „Први 
танго”, славуји нам певају у нај ра
зличитијим бојама и заувек није 
до     вољно.

Један кратак бљесак искричаве 
светлости и ново сећање је ту. Хтели 
не хтели, обузима нас нашим слабо

неукаљане, нетакнуте. Ви живите 
телом у овом свету, а умом у неком 
сасвим другом. Знам да се и сами 
понекад запитате: „Ко сам? Шта сам? 
Ја сам само сањар чији поглед гасне 
у магли и мемли. Живео сам успут 
као да сањам, као многи други на тој 
земљи.”

Лутајући овим безграничним про
стором, размишљајући о црној и белој 
страни ове бајке коју зовемо живот, 
о свему лепом што памтим, па и о 
оном ружном што сам закључала 
дубоко на дну кутије заборава... 
Размишљајући тако, видим слике. 
Успомене. Сећања. Подсећају на 
пузавице. Успињу се уз зидове моје 
сигурности, стежу садашњост пре
плетеним нитима давно заборављеног. 
Понеки пупољак краси их својом 
једноставношћу. А ја, ја мерим жи
вотну стазу осећањима, срећом, ле
потом али и тугом, неуспехом, 
несрећом. Чији ће тас бити тежи на 
крају?
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ОТВОРЕНИ ЧАС ГРАЂАНСКОГ 
ВАСПИТАЊА

стима и враћа тамо где су и почеле. 
Кроз маглене мисли исцртавам линије 
једне давне успомене, на један јужни 
ветар. Мрси ми косу, а у даљини на
зирем лик. Сунце се одбија о седе 
праменове косе везане у строгу пунђу 
на потиљку. Плаветнило неба бледи 
поред њених очију. Иако не видим са 
те даљине, знам да су јој наборане 
руке у савршеном складу обгрлиле 
једна другу и да мирно почивају у 
топлом крилу. На мој осмех оне се 
шире. Шире се и ишчекују тренутак 
кад све нестаје, када заборављамо 
све и само осећамо блискост и то
плину живог бића. Светлост живота 
видимо затворених очију.

И могла бих тако у недоглед да 
стварам. Да опишем свако сећање, 
сваку слику. Могла бих да испричам 
роман, речима да осликам живот. 
Речи су тако дивне, трајно преносе 
савршенство. Дивне, а тако опасне у 
устима неуких и злобних. Пале ватру 
којој треба много да загасне. Некад 
су као капљица воде. Нежне. Незадр
живе. Немогуће их је сачувати, а 
„хиљаду пута се покајемо за оно што 
кажемо, а ретко за оно што прећу
тимо”. 

Видим испред себе гомилу људи. 
Колико њих лута мислима, а колико 
њих ме стварно чује? Ако сте видели 
макар једну слику из мојих мисли, 
поистоветили се макар са једном 
реченицом, извукли свој смисао, онда 
ме нисте узалуд слушали, а ја нисам 
узалуд говорила. Завршила бих, она
ко како смо и почели, речима нашег 
нобеловца. Иво Андрић, као и ја, као 
и ви, тражи смисао овог нашег жи
вота: „У основи желимо само једно: 
истину. Ослободити се овог хука речи 
и пробити кроз ову шему слика и 
доћи до истине, наге, просте, па 
макар и смртоносне. После свих 
јадних прича, иза ћутања самог, от
починути на тврдом и тамном тлу, не 
видети, не дисати, не живети, али 
последњим пламсајем свести обу
хватити истину, једино достојанство. 
Угасите причу и фантазију, као ди
мљиву лампу. Свиће...”

Ирена Тошић, IV2

Беседе 
О причи и причању 

(према наслову Андрићеве беседе)

У част нашег нобеловца Иве Андрића, у име 50годишњице доделе 
Нобелове награде, даровити ученици наше школе припремили су беседе 
у оквиру ваннаставних активности грађанског васпитања и српског језика 
и књижевности, уз помоћ Слободанке Рајковић и Мартине Милосављевић 
– професорки социологије и грађанског васпитања, Јелене Милошевић 
Петровић – професорке српског језика и књижевности и Драгане Цвејић 
Вукић – професорке српског језика и књижевности и грађанског 
васпитања.

На идеју да пишу и говоре беседе дошли су сами ученици – Ирена 
Тошић IV2, Мартина Ивковић IV2, Јована Андоновска III1, Катарина 
Живковић I4 и Иван Јеремић I4. Они нам беседе о врлинама, универзалним 
вредностима, о смислу живота.

Неке од ученичких беседа чули смо на јавном часу, одржаном у би
блиотеци школе пред крај првог полугодишта. Ово је био час отворен за 
све ученике и наставнике наше школе. Час је почео одломком из Андрићеве 
Беседе, након чега су се ученици представили својим беседама о срећи, 
лепоти, уметности, о смислу живота. Беседе су праћене и илустрацијама 
професорке Мартине Милосављевић. Техничку подршку у реализацији 
часа пружила је Ивана Спасић, професорка рачунарства и информатике. 

Ову прилику ученици су искористили и да се захвале Сузани Тимилијић, 
професорки српског језика и књижевности – од полугодишта у пензији, на 
неисцрпном знању које је несебично делила са њима.

Коментари публике, ученика и колега, јесу позитивни, а ово је само један 
у низу планираних јавних часова беседа. У припреми је још беседа, а жеља 
нам је да наше даровите беседнике чује и шира публика.

Драгана Цвејић Вукић, 
 проф. српског језика и књиж. 

 и грађанског васпитања
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БЕСЕДА О СРЕЋИ

БЕСЕДА О ЉУБАВИ

БЕСЕДА О ЛЕПОТИ

Прича о причању

Срећа и несрећа су у свачијем срцу и души. Ако осећаш несрећу, уздигни се изнад ње и труди се да твоја 
срећа не зависи ни од каквог догађаја.

Док год волиш некога због његових врлина, то није ништа озбиљно. Али кад га почнеш љубити 
 због његових мана, онда је то љубав.

Лепота није у одећи коју носимо, фигури коју имамо, нити у начину на који чешљамо косу. Она се може 
видети само у очима, јер су оне пут до срца – места где љубав почива.

Мало је срећних мисли у овим мрачним временима. Мало је светлости у овој општој тами и несрећи. А кад нам 
засија малена звезда радости у грудима, чини нам се да је сва благост живота у нашим венама.

Срећа је кад загрлим мајку, кад пољубим брата, кад ходам а не размишљам ни о чему. Срећа је кад мој осмех изазо
ве туђ. Када се радост шири и руши зидове између људи. Мало нам је потребно за тај осмех, а тако много значи. Њиме 
могу летети, освојити небеса и обићи рајске вртове!

Желим да светлошћу својих мисли обасјавам све мрачне кутке нашег света! 
Волим да волим! Волим да живим и срећом пркосим времену!

Мартина Ивковић, IV2 

Оно што је најлепше у искреној љубави, у којој је све лепо, то је да ниједна наша мана не долази до изражаја. 
Много тога што је у нама зло – ишчезава, а што је добро – устостручи се.

У љубави има много бола, нереда и неправде, али љубав је тако тајанствена, а можда само тако изгледа пред нашим 
очима. Јер птица није као човек, даљина је за њу лепршање слатке светлости која распршује љубав! 

А љубав је... љубав је – ЉУБАВ!
Катарина Живковић, I4

Живот је такав да човек често мора да се стиди онога што је најлепше у њему и крије то чак и од својих 
најближих.

Лепота физичка, као и духовна – зрачи и даје моћ ономе који има ту част да посматра и слуша... јер вредност 
лепоте је у бескрајној разноликости видова под којима нам се јавља.

Катарина Живковић, I4
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Окренимо се на трен око себе. Све што 
се налази око нас јесте део једне велике 
позорнице, представе зване живот. Ту смо 
представљени као мале тачке, глумци са 
маскама, исписаним тра гедијама, тежњама 
ка срећи, али такође имамо и диван дар ка 
стварању. Способност човека да ствара 
названа је уметност. Једна реч која може 
описати хиљаде де  ла. 

Смисао уметности јесте лепота. Лепо
та је оно што излази из искрених емо ција, 
из љубави ка стварању, и труду да кроз 
дела изразимо своју душу.

Музика! Замислите Баха и Моцарта, па 
њихова дела још увек живе, остала су 
запамћена. Све те емоције остале су живе 
заједно са њиховом музиком.

Други уметници удахњивали би живот 
сликама, чинили да тај један тренутак 
заувек остане такав каквим су га њихове 
очи виделе. Да тај један тренутак остане 
неизмењен, кроз паучинасте нити време
на, које полако гутају све пред собом.

Писци би невероватно оживљавали 
речи и ситуације, на нама тако познатом 
језику, а чини се понекад тако непознатом. 
Јер, да бисмо волели нешто, морамо га 
разумети. Тада схватимо колико заправо 
неколико речи може опширно описати 
живот.

Те речи, те слике, та музика, не само 
да ће заувек остати запамћене у нашим 
главама, већ ће ту остати још дуго, дуго, 
јер је уметност створена да траје вечно.

Јована Андоновска III1

БЕСЕДА О 
УМЕТНОСТИ

Таленат – претварање 
садржине у форму.

Одустајем

Обукао је капут.
Изговорио последње речи,
а моје срце, тихо, а најјаче, почело је да јечи.

Одустајем, рекао је,
тако лако, равнодушно,
као да ништа не вреди,
као да је све било безначајно.

И онда размишљам. 
Како да га задржим малим рукама мојим?
Као да не зна да се бојим,
као да не зна да без њега не постојим.

Али идем даље!
Јер срце опрашта и кад га груби ране,
срцем се бојиш, али ипак идеш даље,
јер знаш да ће нови дан да сване.

А чим он тако лако одустаје...
Па њему није довољно стало.

Још увек сањам

Могу да ми сломе крила,
летећу још даље.
Могу да угасе светло,
видећу још боље.
Могу да ми забране да певам,
певаћу још гласније.
Могу да ми затворе очи,
видећу још јасније.
Па и ако ме уплаше,
бићу још храбрија.
И сваки пут кад ме ударе,
бићу још снажнија.

И не, то није инат,
то је жеља. 
То није снага, 
већ само воља.
Никад не одустајем,
после сваког пада устајем.
И, што је најбитније,
да сањам не престајем.

Романа Матић, II2
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Broken Dream

From wrong to right turn it upside down
Try to take it all ‘till you hit the ground 
This is your life in which you’re not meant to give up
So stand up, shake off the dust and don’t even think to stop

But sometimes it’s far easier to say that than to do 
When there are problems you can’t get through
You come to the end just to get back to the start
That’s when your dreams are breaking apart

Walk on the edge but don’t cross the border
Building a life is hard, but rebuilding it is even harder
Climb higher and higher, don’t even dare to fall
‘cause one single mistake could destroy it all

Theory says that if you’re clever you’ll make it your way
But today people play foully, for what you might pay
In practice, it is more useful to be lucky than to be smart
Because someone might find it right to tear your heart apart

„Never give up” are the words of the wise
So should we always pay the demanded prize
Fight it all, fight it back unless there’s only you
But you don’t have to do the things you don’t wanna do

Father says:”You’re so young, your future must be bright”
Mother says:”Don’t let your dreams get too far out of sight”
And I say that sometimes I get really confused
When I feel restless reckless and misused

When your dream is broken and you’re about to cry
Never say that you give up, never say die,
I know that when it hurts time doesn’t pass so fast
Remember the words you must have heard „Hope dies last”

I never look back I won’t try to leave the front line
Even if it means that I never get to live this dream of mine
Keep in mind that things aren’t what they seem
Just like it was case with my broken dream

Ivana Milivojević II,2

My December

That was my December,
When I fell in love for the first time
When I crossed the forbidden line
For a moment I felt so happy , like never before
Thought I’m not gonna be alone anymore

That was a cold December,
It was snowing, the beginning of the storm
But my feelings for him kept me warm
I thought that we would have a chance
So I used every moment just to get a glance

That was my December, 
When I let the emotions take control over me
My life became something i never thought it would be
Because of him, I nearly lost my mind, all into fiction
I let him became my desire, my addiction

That was cold December,
But the feelings became even colder
When the weight of my words crashed upon my shoulder
Mindless, I though that my life would have the sense
Now I can’t stand the consequence

It all happened in this December, 
Although it had started a little bit before, with November
A year ago, I wonder how I still remember
Sometimes, I find myself screaming out his name
But he hates me, and I am the one to blame

Now it’s time to forget that December,
It’s time to go on , to go on, to live out of the past
To forget the things that weren’t ment to last
Even if it hurts like it used to I’ll try not to be mad
It’s not that I care about the things that he said

Ivana Milivojević, II2



9

Fear of the dark

Cold and windy night, it’s the end of the day.
Your work is done, there’s nothing left to say.
While walking alone different things are on your mind,
And suddenly you stop ‘cause you heard the steps behind.

Now you’re standing still, staring at the ground.
You turn back but there’s no one around.
Keep on going on but this feeling, it’s hard to bear,
‘cause you’re sure that someone is there.

You try not to pay attention, but your soul cannot rest.
Your heart’s beating fast and hard inside your chest,
‘cause you feel someone’s breathing just behind,
But when you turn, again there’s no one to find. 

You’re giving it up, it must be that you’re seeing things.
There’s nothing unusual, nothing that the night brings.
Everything is fine but, hey, were those the stars on the skies,
Or you have just seen a couple of blinking eyes.

Suddenly the lights on lampposts begin to change.
The lights fade out somehow what makes you feel a little strange.
Hearing voices whispering around you, telling you to stay
And those wired eyes, they just show and fade away.

Is this optical illusion or there are dancing shadows right behind you?
You’re sure you’re getting crazy, good question is what should you do?
You decided to escape. When panic attacks, which turn to take: left or right?
Can’t remember the way ‘cause everything seems the same in the night.

Remember the scenes of a horror film you watched last night.
So cruel and violent but those are just memories that cannot bite.
Your body’s shaking, it feels just like you’re dying.
You saw something in the grass. Can it be a dead man lying?

So scared, so terrified by that horror bloody face.
Has the death come for you? Are you ready for embrace?
It feels like you’re frozen, cannot move, you just stand
These illusions drive you crazy. Will it ever end?

Then you heard something. Is this the sound of the gun?
Your legs feel like jelly but the fear makes you run.
Now you’re praying for a light, begging for a spark,
‘cause you’re haunted by the fear of the dark.

(inspired by Iron Maiden’s Fear of the Dark)

Ivana Milivojević, II2

Ипак то чинимо

Летећи, 
снијући, једна је птица
бежала, корачала,
ка свету наде.

Прелетевши 
плава мора,
шуме и долине,
није имала ништа осим срца.

Срца,
које тајну крије,
које плаче,
болно завија.

Срца 
које тражи,
дозива,
оног кога нема.

Имала је срце
попут феникса,
које се након сваког бола
Уздиже...
Крши законе.

Имала је,
али га више нема.

Летела је,
бежећи, верујући...
Али се ипак вратила
на болно место.
На тај трн у срцу њеном.
Трн који је ударао,
убијајући сву топлину,
до њеног самог издаха...

Певала је песме,
хиљаду славуја,
док се тело грчило,
у потрази за нечим изгубљеним...

За срцем,
кога више нема.

Ивана Јовановић II4
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26. септембар је европски дан језика. 
Техничка школа одлучила је да се при
дружи прослави овог дана. Тим поводом, 
у холу Дома културе професори страних 
језика су, уз помоћ професора инфор
матике и нашег матерњег, српског језика, 
у изузетно кратком року, успели да 
организују рецитал којим је обележен 
овај дан. 

Енглески, руски, француски, не
мачки и наш матерњи језик у једној 
вечери. Поезија познатих песника, 
цитати важних личности из наше про
шлости, спотови и музика на страним 
језицима, заједно са одломцима из књиге 
Иве Андрића „Знакови поред пута”, 
учинили су ово вече другачијим и изу
зетним. Школски хор певао је на енгле
ском језику, а заједно са њим и публи
ка. 

Ученици Техничке школе изнели су 
програм на прави начин, а целокупна 
атмосфера била је изузетно пријатна. 
Громогласни аплаузи показали су да 
Књажевчанима недостаје више оваквих 
догађаја.

Ирена Тошић, IV2

Језицима кроз Европу
Рециталом у Дому културе обележен европски дан језика
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српскоруску свадбу!
Волга је најдужа река Европе (3534 

км), у њу утиче преко две стотине 
река, а врло је значајна као водени 
пут, јер повезује север и запад Евро
пе са Каспијским морем и средњом 
Азијом.

Почетак месеца јула и сезона 
годишњих одмора. Планирани пут 
за Русију требало би ових дана да се 
оствари. Иако жива у термометру 
достиже и тридесети подеок у плусу, 
размишљам о Русији као о далекој и 
„хладној‘‘ земљи.

Од Софије до Москве, а потом 
крајња одредница град Самара, који 
се налази на истоку европске Русије, 
на ушћу реке Самаре у Волгу. Главни 
је град Самарске области, једне од 
федералних јединица Руске 
Федерације. Град је основан 1586. 
године, а од 1935. до 1991. носио је 
име Кујбишев, по Валеријану 
Кујбишеву, совјетском политичару. 
Иначе, Самара је шести град по ве
личини у Русији, са око 1 164 000 
становника.

На аеродрому у Cамари била сам 
тачно у поноћ. Временска непогода, 
висока влажност, испарења и темпе
ратура преко 35 степени... Јесте да
лека и пространа земља, али свакако 
у јулу није хладно?! Пошто сам има
ла само неколико дана испланираних 
за обилазак Самарске области и 
Волге, посебно задовољство при
чинило ми је то што су моји домаћини 
све туристичке туре већ били под
робно испланирали. Акценат је 
стављен на крстарење Волгом и на 

ваздуха, чак и до 40 степени, али је 
Волга била прилично хладна. Вели
чанствен призор представља уливање 
реке Самаре у Волгу.

Два дана пре повратка присуство
вала сам српскоруској свадби, и било 
ми је јако драго што су обичаји слич

ни као код нас, почев од испијања 
њиховог националног пића у великим 
количинама.

Гостопримство, лепо расположење 
и позитиван став према животу 
одликују нашу браћу Русе и по томе 
смо идентични.

Носталгија ме је пратила током 
повратка кући, али била сам и срећна 
што ћу лепе утиске пренети прија те
љима.

Ивана Стојановић, професор 
српског језика и књижевности

Наше крстарење почело је у раним 
јутарњим часовима, а трајало је до 
касних вечерњих, са повременим 
задржавањима на прелепим песко
витим плажама. Током целог дана 
била је врло висока температура 

Словенска душа
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у белој боји. Прави контраст у одно
су на предео којим пролазимо, где 
влада блага пролећна клима и све има 
неку своју боју у општем шаренилу. 
Сви путници закључују задовољно, 
да и поред тренутно сувог и топлог 
времена које нас прати у путу, снега 
ипак има у вишим пределима и да ће, 
ипак, бити скијања. Брда с леве стра
не сложно бране поглед ка ономе што 
је иза, али ми наслућујемо и као да 

Пут у Француску... Пут је имени
ца која има велику симболику. Не 
представља само географско значење 
већ и напредак човека у духовном, 
физичком, психолошком погледу. 
„Мораш згазити пут... ако желиш 
стићи свој циљ”. Француска – земља 
Алпа, земља плодних равница, ро
мантичног духа и језика, земља 
града светлости  Париза, који је 
држава у држави, земља која излази 
на Атлантски океан и Средоземно 
море. Јужну обалу запљускује вода 
чудесно плаве боје, која својом по
себном нијансом зрачи и дању и ноћу. 
Због тога је, вероватно, један део 
њене обале и назван Cotе d‘Аzur или 
Азурна обала. Недалеко од ове обале, 
уздижу се врхови Алпа под којима 
ушушкани леже мањи и већи 
скијашки центри. Једно од најближих 
таквих места према северу је и моје 
крајње одредиште, Орон. 

Најкраћи пут аутобусом од Србије 
до Француске представља двадесе
точасовно путовање преко Хрватске, 
Словеније и Италије. Пут авионом 
трајао би неупоредиво краће, али 
вожња аутобусом представља много 
непосреднији контакт са природом 
и градовима регија кроз које се про
лази. Путем сечемо целу северну 
Италију и пролазимо искључења за 
градове који су се свили по северном 
ободу широке долине реке По: Удине, 
Вићенца, Верона, али и малих 
италијанских места занимљивих по 
архитектури и начину градње, кућа 
згуснутих на планинским косама и 
заравнима између литица. У средиш
ту сваког од тих небројених села 
уздиже се црквени торањ, са звоником 
са којег цело село може готово ис
товремено чути звук звона, и са ве
ликим часовником на торњу који је 
видљив са скоро сваког прозора.

Пут којим пролазимо даље на за
пад пресеца дијагонално равницу, па 
се на десном хоризонту сада неоме
тано виде небројени шиљци алпских 
врхова умањени због своје приличне 
удаљености. Готово сви су изливени 

Након Сан Рема и Вентимиље 
само знак поред пута обавештава да 
улазимо у Француску. Настављамо 
Азурном обалом. Пролазимо изнад 
Кнежевине Монако, затим улазимо 
у Ницу, престоницу Азурне обале. 
Одатле, са нивоа мора, деведесет 
минута вожње постепеним успоном 
ка северу, довешће нас на 1600 м 
надморске висине, у Орон, месташ
це сачињено претежно од хотела, уз 

ПУТ У ФРАНЦУСКУ

осећамо мирис мора. Још мало нас 
тај природни бедем држи у неизвес
ности, али ускоро га пробијамо путем 
и он пропушта прве погледе ка 
Ђеновљанском заливу јер улазимо у 
истоимени град који важи за један од 
најлепших у Италији. Надаље, пут 
води по италијанској ривијери. Из 
аутобуса гледамо на доле море, оба
лу и приобалне градиће, али тај по
глед је испрекидан многобројним 
тунелима и између свака два тунела, 
такорећи, налази се нови видиковац 
са кога се пружа поглед који је је
динствен. Човек би хтео да застане 
и ужива дуго у сваком од њих, али 
аутобус неумитно повећава пређену 
километражу и одлучно јури ка циљу. 
Готово цео овај пут подсећа на ка
леидоскоп са предивним сликама. 

пар ресторана и сувенир продавница 
у центру, један супермаркет, амбу
ланта, клизалиште. Небо је ведро, 
топло је. Само неколико видљивих 
белих ски стаза на планинским ко
сама чији се врхови са 2450 м 
спуштају ка Орону, подсећају на зиму. 
Карактеристика ове скијашке регије 
је велики број сунчаних дана, а због 
близине мора и вишеметарски снеж
ни покривач. Мала количина пада
вина пред ову сезону, изненађење је 
за све. У апартмане се смештамо не
што спорије, што због тога што газ
дарица једина ради на рецепцији, што 
због њеног слабог енглеског. Изгледа 
да већ откривамо француски мента
литет. Апартмани су сасвим добри и 
добро су опремљени. 

Сутрадан откривамо да ради мање 
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од половине стаза, али да оне које 
раде јесу добро припремљене целог 
дана. Још једна предност овог 

ло, реномиране хотеле са балконима 
ка мору, чувену стазу формуле један, 
и са друге стране ка новијем делу 

утисака, и за најкраће време прове
дено у њему, мисли да је видео и 
превише, али иза сваког угла чекају 
нови и нови утисци. Одлазим одавде 
са жељом да се вратим и упознам још 
неке лепоте којима ово место 
обилује. 

Следећи скијашки дан, после мало 
краћег одмора преко ноћи, почиње 
ипак на време. Група скијаша по
четника из нашег хотела је стандар
дно прва на стази. За њих се овде 
организује бесплатна скијашка обу
ка. Радним данима, у ово доба сезо
не, нема гужве на стазама, па се 
српски језик чини другим службеним 
језиком. Свих шест дана скијања 
прати нас лепо и сунчано време. Још 
једном се потврђује чињеница да је 
скијање у Алпима готово загаранто
вано и поред, понекад, екстремно 
малих падавина снега. 

У суботу преподне, после одјаве 
из хотела, започињемо путовање на
зад ка Београду. Аутобус ће у Ници 
направити паузу од 9 сати и за то 
време плажа Нице, њене улице и 
тргови, паркови, продавнице и ре
сторани, топло ће нас прихватити. 
Ова блага медитеранска клима, ши
рока променада уз плажу, алеја 
палми наспрам којих су поређани 
реномирани хотели, живост коју дају 
бициклисти, људи који трче или седе 
на плажи покрај мора, први су утис
ци овог прелепог града. Стари део 
града карактерише се уским улицама 
и високим бетонским кућама са ка
рактеристичним капцима на прозо
рима. Поглед са тврђаве открива 
скривену луку са једне стране, а на 
другој се пружа на градску плажу 
дугу 5 километара. На овом месту 
могла бих да проведем цео дан 
уживајући у ономе што се види. 
Постаје ми јасно зашто је и венац 
Алпа, који креће од Бечке шуме, на
шао смирај баш овде на Азурној 
обали. 

Време за обилазак Нице брзо је 
протекло, и ми настављамо пут ка 
Београду, пуни утисака који инспи
ришу, буде и надахњују, али и као 
бољи скијаши.

Милена Марјановић, професор 
енглеског језика и књижевности

скијалишта је близина другог ски
центра, Изоле, где се може скијати с 
истим скипасом. Агенција организује 
превоз скијаша до тог центра задња 
три дана боравка, па је то идеална 
прилика да се упозна још један фран
цуски скицентар. Заједно, ова два 
центра располажу са 250 км стаза. 
Њихове жичаре извлаче скијаше до 
мноштва врхова, са којих се пружа 
поглед на многе друге врхове. Са 
једног таквог врха у Изоли скијаши 
могу, по лепом времену, видети и 
Медитеран.

Након другог дана скијања, орга
низован је вечерњи излет у Монте 
Карло. Бајковит град, изграђен у при
родном амфитеатру, гледан увече са 
тврђаве Монако, изгледа фасцинант
но, нестварно. Стари град Монако је 
престоница истоимене Кнежевине, 
која се простире на само два квадрат
на километра и која има своју неза
висност од 1419. године. Друга 
најмања држава на свету! Монте 
Карло је најпознатији део ове Кне
жевине. У овом граду као да нема 
места за осредње ствари. Овде је све 
бљештаво, богато, гламурозно! Са 
видиковца старог града пуца поглед 
са једне стране на луку препуну 
луксузних јахти, казино Монте Кар

града са стадионом, стамбеним чет
вртима и егзотичним парковима. Овде 
је у старом граду Океанографски 
музеј, чувена катедрала, принчева 
палата... Разгледајући овај град, чини 
ми се да је сваки педаљ површине 
потпуно искоришћен. Где није стам
бени простор, асфалт или пешачка 
стаза, ту је травњак, палма или цео 
парк. Ово је иначе, са својих нешто 
више од 30000 становника, и најгушће 
насељена земља на свету. Од водича 
сазнајемо да се може постати др
жављанин ове Кнежевине по цени 
од милион евра. За узврат, сваки 
становник бива ослобођен плаћања 
било каквог пореза. При посети овом 
граду – држави, човек је препун 
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Дуж Ринга се нижу многобројне зна
менитости Беча: Опера, Албертина, 
неоантичка зграда Парламента, Rat
haus, Burgteater, Votivskirche, луксуз
ни хотели,Трг Марије Те ре зије(који 
са две стране окружују импозантне 
идентичне зграде Музеја историје 
уметности и Природњачког музеја). 
Свака од њих одузима дах и заслужује 
причу за себе.

Поред свих ових знаменитости у 
централном делу града, по својој 
лепоти,величини и монументалности, 
истиче се краљевска палата Хофбург. 
Шетња Хофбургом данас изгледа као 
шетња кроз време, са аутентичним 
кочијама и костимираним кочијашима. 
Хофбург је преко 600 година био 
резиденција аустријских владара и 
кроз векове је постао један од 
најзначајнијих центара историје у 
Европи. Најстарији делови потичу 
из 13.века, а Хофбург је и данас цен
тар политичке моћи Аустрије, јер се 
у њој налази канцеларија председни
ка Аустрије.У склопу палате налази 
се капелица у којој пева Хор бечких 
дечака, приватне одаје цара Фрање 
Јосифа и царице Елизабете као и музеј 
посвећен овој царици , познатијој као 
Сиси.

На излазу из Хофбурга налази се 
Трг Хероја (Heldenplatz), на коме се 
налазе два споменика хероја на 
коњима. Један је Еуген Савојски, који 

Беч, главни град Аустрије и кул
турна престоница Европе, са око два 
милиона становника представља 
метрополу јединственог шарма, духа, 
лепоте и једну од најпопуларнијих 
туристичких дестинација. То је град 
лепршавих валцера, стваралаштва 
Моцарта, Штрауса, Бетовена, мно
гобројних музеја, кремастих колача.
Град који плени својом раскоши и не 
оставља посетиоцу ниједан неи спу
њен тренутак. Од некадашњег келт
ског насеља Ведуниа (основаног око 
500 година пре нове ере), средишта 
династије Хабзбурга и главног града 
Светог римског царства, Беч је пре
растао у модеран град, који својим 
богатим културним и историјским 
наслеђем, прелепом архитектуром 
осваја на први поглед и привлачи 
милионе туриста из целог света.

Обилазак Беча најбоље је почети 
из самог центра, са трга Светог Сте
фана (Stephanplatz), на коме се на
лази истоимена катедрала (Stepha
nsdom) или Steffi, како је зову грађани 
Беча. Катедрала Светог Стефана је 
најзначајнији верски објекат у граду, 
седиште је Бечке надбискупије и 
један од најпре по знатљивих симбола 
града. Више пута је рушена и рено
вирана, а њени нај старији делови 
потичу из 1147. године. Високи гот
ски торњеви виде се скоро из свих 
делова града и пред ста вљају путоказ 
ка центру. У близини је пешачка зона 
и чувене улице Kärtner и Graben, 
оивичене прелепим очуваним фаса
дама и савршено уређеним излозима 
најпознатијих светских брендова.

Централни део града некада је био 
утврђен зидинама, све до 1857. годи
не, када је цар Јозеф I наредио рушење 
градских зидина и ровова. Лично је 
одредио тачну димензију кружног 
булевара (Ringstrasse), који ће бити 
саграђен на месту некадашњих зи
дина, као и положај и функцију нових 
зграда дуж Ринга. Те велелепне згра
де и данас приказују луксуз Хабзбур
говаца, као и славу и моћ монархије. 

је зауставио освајање Турака у Евро
пи (у рату који је завршио Пожаре
вачким миром 1718. године). Други 

ЦАРСКИ ГРАД - БЕЧ

је надвојвода Карло од Аустрије, први 
војсковођа који је победио Наполео
на. Овај трг је у историји познат по 
томе што је Адолф Хитлер на том 
месту прокламовао аншлус.

 Један од најбитнијих споменика 
културе Беча и целе Аустрије је дво
рац Шенбрун. Саграђен је на захтев 
Леополда I 1700. године, као летња 
резиденција Хабзбурговаца, а ком
плетно је завршен крајем XVI века. 
За време владавине Марије Терезије 
реновиран је у рококо стилу. Око 
дворца се налази један од најлепших 
паркова на свету са бројним фонта
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јеном поимању архитектуре.
„Велики точак” у забавном парку 

Пратер, једна од најпознатих атракција 
Беча, кружи 20 минута и пружа пре
диван панорамски поглед на град. 
Најстарији је у Европи, постоји још 
од 1879. године. Обавезно посетитии 
Дунавски торањ (Donauturm), са ре
стораном – видиковцем , на висини 
од 160 м, који се окреће и пружа је
динствен поглед на Беч и околину.

Аустријска престоница има дугу 
традицију производње вина, која 
датира још из 750. године пре нове 
ере и винограде које су подигли Кел
ти и Илири. Не треба пропустити 
посету Гринцингу, боемској четврти 
на обронцима бечке шуме, чувеном 
виноградарском крају, где се може 
пробати Хеуригер (младо вино). У 
замку Клостернеубург, 16 км од Беча, 
који је саградио Леополд III 1133. 
године, налази се самостан са 46 све
штеника. Ту се справљају одлична 
вина од грожђа које долази из вино
града који припадају самостану. 
Пра ва је штета бити у Бечу а не 
проба ти Сахерторту у истоименом 
хоте лу, чувену штрудлу са јабукама 
и најбољу кафу. Као и Мозарт кугле 
и Käsekrainer (бечке кобасице са кач
каваљем).

Листа атракција и знаменитости 
готово да иде у недоглед, тако да 
време у Бечу брзо пролети. Стиче се 
утисак да је остало још много тога 
што треба видети у овом прелепом 
граду. Ма колико нисте вољни да се 
враћате на места која сте већ видели, 
не заборавите да она увек крију нове 
могућности и пружају нове чари.

Милена Костић, професор 
немачког језика

нама и најстарији зоолошки врт на 
свету, основан 1752. године. Од 2003.
године овај врт је дом и џиновских 
панди, које се могу видети још само 
у зоолошком врту у Берлину. Овде се 
налази и Оранжерија, Стаклена баш
та, Лавиринт, Музеј кочија, а својим 
положајем и лепотом нарочито се 
истиче Глоријета, на брду изнад па
лате, одакле се пружа несвакидашњи 
поглед на дворски комплекс и цео 
Беч.

Један од незаобилазних симбола 
Беча је палата Белведере, коју је из
градио принц Еуген Савојски по
четком XVIII века. Зграде Доњег и 
Горњег Белведера окружује прелепо 
уређен парк.Овде се могу видети дела 
чувених сликара Кокошке, Реноара, 
Монеа, Климта.

Беч красе и многобројни споме
ници посвећени великанима попут 
Моцарта, Гетеа, Фројда, Вука Кара
џића и других. Веома посећена атра
кција је и Хундертвасерхаус – шаре
на и необична зграда, обојена свим 
бојама, са стотинама различитих 
про  зора, грмовима и стаблима на 
фа сади. Саграђена је према идеји 
уметника Фриденсрајха Хундертва
сера и нимало не одговара уобича
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Пета, може се рећи и јубиларна, 
генерација кровопокривача започела 

испиту, није изненађење да Деда Мраз 
није дошао са Северног пола, већ из 
Кањиже. За оне који то не знају, ваља 
рећи да је „ПОТИСЈЕ” из Кањиже, 
члан групе „TONDACH”, иницијатор 
увођења овог огледа и социјални 
партнер школе , односно предузеће 

ДЕДА МРАЗ ИЗ „ПОТИСЈА”
Далеко од очију – далеко од срца? Има изузетака, верујте.  

Удаљеност од 600 km, колико треба прећи од Кањиже до Књажевца, није препрека инжењерима из 
„Потисја” да брину о школовању кровопокривача у нашој школи и помажу нам да од њих 

 направимо добре мајсторе.

кривачима.
Представници фирме „Потисје 

Кањижа”, гдин Александар Бероња 
и гдин Дарко Мијатовић, овог пута 
су посетили ученике I и III разреда 
и том приликом донели су им нова 
радна одела и обућу, али и мале укра

које пружа стручну и материјалну 
подршку школи и нашим кровопо

сне свећњаке са ликом Деда Мраза. 
Инжењери из „Потисја” ову посету 

је ове школске године своје обра
зовање. Петнаесторица дечака изабра
ло је овај користан занат као своје 
будуће занимање, а школу није било 
тешко изабрати. Зашто? Зато што је 
наша школа и даље једина средња 
школа у Србији у којој се они школују 
на српском језику. 

За њих, али и за њихове другове 
из трећег разреда, ове године је Деда 
Мраз мало поранио, па су 24. новем
бра 2011. године добили своје по
клоне. За оне који знају ко је био 
иницијатор увођења огледа кровопо
кривача, ко помаже њихово школовање 
и учествује у њиховом завршном 
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искористили су и да са будућим кро
вопокривачима разговарају о заврш
ном испиту, али и о њиховим плано
вима након дипломирања. 

Овај догађај био је интересантан 
и књажевачким новинарима. За хва
љујући њима су гледаоци интернет 
телевизије Knjaževacinfo, као и еми
сије „Србија данас” на РТС 2, могли 
да чују да се ученици за ово занимање 
опредељују најчешће због рада у 
оквиру породичне грађевинске фир
ме, због препоруке другова, добрих 
услова школовање, ученичких кре
дита, али и могућности да са дипло
мом кровопокривача лако нађу посао, 
чак и у иностранству.

У интервујуу датом том приликом, 
Дарко Мијатовић, саветник за при
мену производа у „Потисју”, образ
ложио је разлоге за иницијативу која 
је потекла из фирме, односно идеју 
фирме да повеже производњу, стру
ку и уграђивање. Идеја је била да се, 
по моделу који се користи у земљама 
ЕУ и у земљама у окружењу, помог
не школовање стручног кадра, који 
ће по завршетку образовања бити 
добро стручно оспособљен и квали
тетно знати да ради посао у оквиру 
своје струке.

Да би услови школовања крово
покривача били што бољи, овом 
при ликом је договорена и помоћ „По
тисја” у опремању наше грађе винске 
радионице. Нова тезга, алат и ма
теријал нашли су се на списку при
оритета. Као и увек, договор је ис
поштован, а наше уверење да је 
„Потисје” поставило стандарде не 
само у квалитету својих производа, 
већ и у друштвеној одговорности и 
социјалном партнерству, само је 
потврђено. 

Прилог о овој посети можете 
ви де ти на Facebook страници школе 
(Tehnička škola Knjaževac (zvanična 
strana)) или на сајту www.knjaze
vacinfo.com (у Архиви вести, на 
страници Образовање, налази се 
прилог „Нова опрема за будуће кро
вопокриваче”).

Љиљана Жикић,  
професор математике

Захваљујући заједничкој акци
ји Министарства просвете и Но
винскоиздавачког предузећа 
„Политика”, најбољи ученици 
основних и средњих школа у 
Србији као награду за своје успе
шно учење добијају сребрњаке. 
Ученицима генерације основних 
и средњих школа са подручја наше 
Школске управе награде су, јула 
ме сеца прошле године, уручене у 
све чаној сали Неготинске гимна
з ије. 

Ученицима је комплет од 25 
сре брњака из Политикине едиције 
„Зна менити Срби” уручио мр Зоран 
Ко стић, помоћник министра за 
просвету и науку, уз присуство 
извршног директора „Политике”.

Представник наше школе била 
је Марија Миленовић, ученик ге
нерације школске 2010/11. годи
не.

 Марија Миленовић припада 
првој генерацији ученика који су 
завршили огледни образовни про

фил комерцијалиста, а учеником 
генерације проглашена је због све
дочанстава са свим петицама, успеха 
на такмичењима и учешћа у раду 
секција школе. Данас је Марија успе
шан студент Техничког факултета у 
Бору, на смеру за индустријски ме
наџмент.

Марија Цветковић, 
професор економске групе 

предмета

СРЕБРЊАЦИ ЗА НАЈБОЉЕ
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Туристички техничар је једно од најпопуларнијих 
занимања у средњим школама Србије. Ове школске године 
је овај образовни профил уписало око 1600 ученика, у 
четрдесет осам средњих стручних школа. 

Наша школа је у подручје рада Трговина, угоститељство 
и туризам закорачила 2010. године, па су нам искуства 
других школа веома драгоцена. 

Један од кључних стручних предмета у школовању ту
ристичких тех ничара јесте агенцијско  хотели јерско 
пословање. Овај предмет слу ша се у сва четири разреда, а 
велики број часова предвиђен је за блокнаставу. Кроз на
ставу овог за нимљивог предмета ученици треба да стекну 
знања која ће им, уколико не желе да наставе даље школовање, 
омогућити успешан рад у хотелима или туристичким 
агенцијама.

Нажалост, искуства многих школа показују да практич
на обука уче ника за рад на рецепцији хотела представља 
веома озбиљан проблем у спровођењу наставе. Хотели не 
желе да приме ученике, или се ученицима који су на пракси 
не посвећује довољно времена, па им после че творогодишњег 
школовања треба неколико месеци додатне обуке. 

Како овај проблем превазићи? Једно од решења понуди
ла нам је софтверска кућа „Рамонда” из Ниша, која има 
дугогодишње искуство у овој области. Имајући у виду да 
се данас хотелско пословање, као и рад туристичких агенција, 
не може замислити без интернета и одговарајућег соф твера, 

рачун госта на рецепцији, пазар, књига гостију, ад
министратор хотела, статистика коришћења објекта 
и мониторинг рада рецепционара. Дакле, коришћењем 
iHISa формира се виртуална рецепција која омогућава 
ученицима да се обуче за рад на рецепцији било ког 
хотела и касније, у пракси, лако прилагоде за 
коришћење сличног софтвера у стварном хотелу.

На захтев туристичких школа, „Рамонда” је акре
дитовала семинар под називом „Виртуални хотел – 
практична обука наставника за хотелско пословање”, 
а аутор софтвера и директор „Рамонде”, гдин Зоран 
Муљевски, обучио је 24. септембра 2011. године 
групу наших наставника за његово коришћење.

Обуку су на семинару „Виртуални хотел – прак
тична обука наставника за хотелско пословање” 
завршили наставници агенцијскохотелијерског 
пословања и стручних предмета туристичке струке: 
Марија Цветковић, Сања Маркулин, Драгана Николић, 
Емина Голубовић, Мирослав Станчић и Владица 
Савић. Коришћење оваквих и сличних програма део 
је наставног плана и програма Рачунарства и инфор
матике у првом разреду, тако да су за коришћење 
iHISa обучени и наставници Ивана Спасић, Златица 
Геров, Миомир Костић и Томица Милосављевић, као 
и директор школе, Љиљана Жикић.  

Под именом Техничке школе, од октобра месеца, 
почео је са радом и наш виртуални хотел,који има 
четрдесет соба  по десет једнокреветних, двокре
ветних и трокреветних соба и 10  апартмана са 
одговарајућим услугама за сваку собу. Сада ће на 
часовима блок наставе, али и код куће, туристички 
техничари моћи да спроводе комплетно рецепцијско 
пословање, од пријема гостију, па до њиховог одла
ска из хотела. Уколико буду заинтересовани и вред
ни, наши ученици ће, радећи у виртуалном хотелу, 
научити да врше online резервације, израђују по
нуде и предрачуне, калкулације цене смештаја, при
преме индивидуалне и групне рачуне гостију, прате 
степен искоришћености хотелских капацитета, воде 
пословне књиге и документа на савремени начин, 
увежбавају пословне технике на радним местима 
рецепције хотела, као и пословну комуникацију са 
гостима.

 Желимо им да искористе шансу, истраже све 
могућности које iHIS пружа и вредно раде у нашем 
хотелу. Макар и виртуално, то „радно искуство” 
пружиће им сигурност и самопоуздање за будући 
посао у правом хотелском амбијенту. 

Љиљана Жикић, професор математике

ВИРТУАЛНИ ХОТЕЛ У ШКОЛИ

понудили су школама отварање виртуалних хотела, како би 
уче ницима омогућили адекватне услове за обуку у самој 
школи. Од идеје до потписивања уговора није протекло пуно 
времена, и наша школа купила је право на коришћење iHISa 
– Интернет хотелског информационог система, као једина 
од школа нашег региона која школује туристичке технича
ре.

Виртуални хотел у обуци туристичких техничара за рад 
на рецепцији хотела већ три године користи петнаестак 
школа. Реализован је помоћу Интернет хотелског информа
ционог система (IHIS), који је идентичан iHISом који се 
налази на веб адреси www.bookingserbia.com. Интернет 
хотелски информациони систем са стоји се од десет модула, 
а то су: база података, резервације, предрачун, рецепција, 
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Сала шаховског клуба књажевачког Дома кул
туре била је претесна за све оне који су желели да 
22. јуна 2010. године присуствују промоцији књи
ге „Ратарска и повртарска лексика села Дебелице”, 
чији је аутор Јелена МилошевићПетровић, про
фесор српског језика и књижевности у нашој 
школи. Иначе, ова књига представља допуњену 
верзију ауторкиног дипломског рада, одбрањеног 
2007. године на Филозофском факултету у 
Ни   шу.

На промоцији су говорили професор Фило
зофског факултета у Нишу др Јордана Марковић, 
њене пензионисане колеге др Недељко Богдановић 
и др Борислав Првуловић, као и професор у пензији 
Пољопривредног факултета у Београду Михајло 
Марковић. Посебно задовољство нама, некадашњим 
студентима српског језика, било је слушање на
дахнутог говора легенде српске лингвистике др 
Недељка Богдановића. У паузама је, обучен у на
родну ношњу, на тимочколужничком (тј. торлач
ком) дијалекту казивао текстове о пољопривредним 
радовима Младен Милошевић, професор енглеског 
језика у нашој школи. Присутни, међу којима је 
био велики број професора, али (што нас посебно 
радује!) и ученика наше школе, могли су да обно
ве своје познавање торлачког говора, али и да 

сазнају шта значе неке мање познате речи, као што су: трошаљћа, 
цацарка, браборка...

РАТАРСКА ЛЕКСИКА

Савремени приступи у настави  
српског језика и књижевности

Промоција књиге професорке Јелене Милошевић-Петровић

Семинар за наставнике српског 
језика и књижевности, Савремени 
приступи у настави српског језика и 
књижевности, одржан је на Фило
зофском факултету Универзитета у 
Нишу, 25–27. новембра 2011. године. 
Учесници семинара били су и про
фесори српског језика и књижевности 
Техничке школе – Бојан Ристић, 
Јелена Милошевић Петровић, Ивана 
Стојановић и Драгана ЦвејићВу
кић.

Теме семинара биле су занимљиве, 
а предавања професора Филозофског 
факултета у Нишу одлична. Посебно 
бих издвојила предавања проф. др 
Јордане Марковић: Дијалекат и 

Надамо се да ће професорка Јелена и даље наставити са 
радом на проучавању језика нашег родног краја, који, ма где 
била, увек носи у свом срцу, и да ће ускоро из њеног пера изаћи 
још који рад на ту тему.

Бојан Ристић, 
професор српског језика и књижевности

његово место у настави о српском 
језику и доц. др Бобана Арсенијевића: 
О развијању прескриптивних и те
оријских садржаја у настави српског 
језика. Веома занимљиво (и корисно) 
било је излагање Маје Вукић: Нови 
Правопис (Матица српска, 2010) и 
наставна пракса где се говорило о 
предностима и манама новог Право
писа; као и излагање мр. Дејана 
Милутиновића: Популарни жанрови 
у настави књижевности.

Одлична су била и предавања 
проф. др Снежане Милосављевић 
Милић: Савремене теорије читања 
књижевноуметничког дела; проф. др 
Горана Максимовића: Градови Сте

вана Сремца; мр Снежане Божић: 
Књижевно дело Добрице Ћосића у 
настави и др.

Ово је први пут да се семинар овог 
типа за професоре српског језика 
одржава на Филозофском факултету 
у Нишу, а управа факултета обећава 
да ће његово одржавање постати 
традиција. Ми се искрено надамо 
томе, јер ће на тај начин, с обзиром 
на близину Ниша, наставницима 
српског језика и књижевности из овог 
дела Србије бити олакшано и дос
тупније стручно усавршавање. 

Драгана Цвејић Вукић, проф. 
српског језика и књижевности
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ла су секуларне (вековне) године. То 
су године које се завршавају двема 
нулама, а оне ће бити преступне 
једино у случају ако број векова 
подељен бројам девет даје остатак 
два или шест.

6. Фиксни световни и верски пра
зници задржаће датуме које су имали 
и до тада.

7. Покретни празници зависиће 
од Васкрса.

8. У сагласности са црквеним ка
нонима и одредбама, Васкрс ће се 
славити прве недеље после пуног 
месеца након пролећне равноднев
нице. 

9. Ускршњи пун месец биће одре
ђен астрономским прорачуном, који 
за репер узима меридијан који про
лази кроз куполу Христовог храма у 
Јерусалиму.

У овако реформисаном календару 
издвајају се две карактеристике:

1. Изостављањем тринаест дана 
у октобру 1923. године, јулијански 
календар се у потпуности изједначава 
са грегоријанским.

2. За период од следећих девет 
стотина година избачено је седам 
година столећа које неће бити пре
ступне.

На основу овога, просечна дужи
на Миланковићеве године је 365,24222 
дана. Трајање тропске године је 365, 
24219 дана. Разлика између тропске 
и Миланковићеве године је свега две 
секунде. Миланковићев календар је 
до сада најпрецизнији календар у 
историји човечанства.

Нажалост, изостављање тринаест 
дана у октобру 1923. године није 
спроведено у православним земљама 
и црквама, тако да је и даље остало 
на снази рачунање датума по старом 

Милутин Миланковић, уз Николу 
Теслу највеће име српске науке, рођен 
је 28. маја 1879. године у селу Даљ, 
недалеко од Осијека. По професији 
је био гра ђевинац, астроном, мате
матичар, геофизичар, али је, пре 
свега, значајан као утемељивач мо
дерне кли мато логије и климатског 
моделирања.

Читаоцима „Идеје” посебно ће 
бити занимљив Миланковићев рад 
на реформи календара. Тај посао 
отпочет је 1923. године, на ини ци
јативу тадашњег министра Љубе 
Јовановића. Због раскорака у кален
дарима православне и католичке 
цркве сви велики хришћански праз
ници слављени су два пута, што је у 
тек уједињеној Краљевини (право
славних) Срба и (католичких) Хрва
та и Словенаца изазивало раздор, 
културну пометњу, али и приивредне 
губитке. Реформа коју је предложио 
Миланковић усвојена је једногласно 
на црквеном сабору у Цариграду, а 
састојала се од следећих измена:

1. Од јулијанског календара треба 
одузети тринаест дана.

2. Црквени празници који падају 
између 1. и 14. октобра, који су 
изостављени из календара, славиће 
се 14. октобра, осим ако надлежни 
свештеник не предложи другачије.

3. Сви месеци у години имаће 
убудуће исти број дана као и до тад. 
Фебруар ће имати 28 дана у простој 
години, а 29 у преступној.

4. Постојаће, као и до тада, две 
врсте године: просте (непреступне) 
са 365 дана и преступне са 366 дана. 
Преступна ће бити свака четврта 
година, тј. она година која је дељива 
бројем четири без остатка.

5. Изузетак од претходног прави

јулијанском календару, са разликом 
од тринаест дана према грего ри
јанском. Та разлика неће се повећавати 
ни у XXI веку.

На одређен начин, Миланковић је 
повезан и са нашим крајем. Значајну 
улогу овај научник имао је у изградњи 
пруге Књажевац – Ниш. Он је урадио 
пројекат и статички рачун за мосто
ве. Једним пројектом предвидео је 
деветнаест мостова и то је био вели
ки изазов. Сви ти мостови и данас 
стоје на свом месту, и стајаће чврсто 
још вековима. Осим човека, нема 
елементарне силе која би их могла 
уништити.

Име Милутина Миланковића при
сутно је и у књижевности, кроз збир
ку есеја која носи наслов „Кроз ва
сиону и векове”. У њој, на је дно ставан 
и занимљив начин, појашњава нека 
од својих најзначајнијих нау чних 
до стигнућа. Написао је и своју ауто
биографију, под називом „Успомене, 
доживљаји и сећања”.

Њега смо срели у прошлости као 
путника и као тумача климе, али и 
као реалног човека коме ништа што 
је људско није било страно. Ми лан
ковића налазимо у садашњости, као 
лик са нове новчанице од две хиљаде 
динара, а налазићемо га и у бу ду
ћности, јер је његов дијаграм осу н
чивања светионик за све што је пред 
нама.

За Милутина Миланковића време 
као да не постоји. Присутан је свуда 
и потребно је опет продрети у суш
тину онога што је крстарећи небеским 
сводом оставио за собом као светли 
траг.

Јелена Петровић,  
професор физике

О васиони и вековима
 

- неке цртице из живота и рада  
Милутина Миланковића -
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И, као што сте већ навикли, и овог 
пута неће изостати сликовит опис 
блокнаставе комерцијалиста. Опет 
ћемо почети са питањем: Шта је 
заједничко за доле наведене при
вредне субјекте из наше општине:

«Brain Тrade»
«Галис»
«Space group»
«Ерозија»
«Micro Business»
«Jeзава стил» 
 «С.Ц.С. плус» 
«Тимок»
«В&Д» и 
«Феникс»?
Ради се о важним патнерима Те

хничке школе који су нам омогућили 
да део наше наставе са ученицима 
четвртог разреда из предмета обука 
у виртуелном предузећу, средином 
децембра, реализујемо у оквиру њи
хових организација. 

У току блок наставе ученици при
мењују стечена знања, али и уче 
не што ново у складу са специфичнос
тима предузећа. У својим писаним 
извештајима са блок наставе од уче
ника се тражило да посебно наведу 
следеће послове:

 послове које су радили, видели 
на пракси а нису симулирани на ча
совима у школи и

 послове код којих су уочили раз
лику у начину рада у самом привред
ном друштву у односу на начин на 
који је рађено на часовима у школи.

Нека од запажања ученика и на
ставника са блок наставе су сле де
ћа:

 Захваљујући раду у самосталној 
трговинској радњи ученици су се 
бавили уплатом пазара (што нисмо 
симулирали на часовима у нашим 
велетрговинским предузећима), као 
и поручивањем робе електронским 
путем («В&Д»).  

 Пошто је иста група ученика овог 
одељења (као и прошле године) била 
у „Ерозији” није било потребе да се 
упознају са историјатом предузећа, 

већ је акценат стављен на организа
циону структуру предузећа и базе 
пословних партнера. 

 Упознали су програме за израду 
калкулације продајне цене, а нису ни 
овог пута изостале опаске: „Про
фесорка, све то раде сами рачунари, 
а ми код вас морамо некад и ручно 
да цртамо табеле...”. Иако су радили 
у агенцијама за књиговодствене 
услуге, ученици су извршавали и 
задатке у вези са пријемом у радни 
однос и досијеа радника („Micro 
Business”, „Галис”). 

 Проводили су део радног дана 
не само у просторијама продавнице 
већ и у радионици фирме, те се упо
знали са основним и помоћним ма
теријалима („Језава стил”).

 Иако је у настави акценат на 
трговини, неки ученици су током 
блок наставе били у позицији да дају 
свој допринос и у производним по
гонима штампарије „Тимок”, јер је 
била у јеку израда календара.

 У другој штампарији „Brain Тra
de”, били су највише заокупљени 
сре ђивањем картица купаца и доба
вљача. 

 Прилику да се баве спољном 

ИЗ ВИРТУЕЛНИХ У СТВАРНА ПРЕДУЗЕЋА 

трговином имале су само две учени
це у фирми „С.Ц.С. плус”.

 У раду у књижари „Феникс” било 
је посла око сређивања, тј. додавања/
допуњавања робе на полицама и тез
 гама, а није изостало ни свакодневно 
достављање документације књи
говодственој агенцији.

 Неки су више времена прово
дили на терену обилазећи потен
цијалне купце PVC столарије и до
стављајући понуда («Space group»).

 Како је било у рачуноводству 
наше школе сазнали смо од ученица 
које су између осталог извукле листе 
добављача (за одређене временске 
периоде) и упознале се са налогом за 
књижење зарада (што је за ученике 
велика новина).

При обиласку наших ученика, ми 
смо се у име школе захвалиле пред
ставницима послодаваца што су нас 
прихватили и најавили ново виђење 
маја месеца. У том периоду ученици 
четвртог разреда одрађују други део 
блок наставе, а ученици трећег раз
реда своју недељу блока.

Марија Цветковић, професор 
Сања Маркулин, професор
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у каду пуну воде, истиснуо извесну 
количину воде и осетио мањак тежи
не.

Хипарх (170125. п. н. ере ) се 
сматра највећим астрономом антике. 
Одредио је удаљеност Земље од Ме
сеца.

Семе поче да рађа корење... Ево 
представника корена физике: 

Жанг Хенг (78138), кинески 
астро ном, кориговао је кинески ка
лендар 123. године, а 132. године 
пронашао је први сеизмограф за ме
рење јачине земљотреса. Такође, он 
је први конструисао уређај за мерење 
пређеног пута.

Клаудије Птоломеј (90168) познат 
је по геоцентричном моделу свемира. 
По Птоломеју, небеска тела се стал
ним брзинама крећу по сталним 
пу тањама образујући савршене круж
нице.

Корење се ширило и расло, а за

Почетак људске егзистенције ука
зивао је на огромну промену. Људима 
бива подарена способност да могу 
пронаћи одговор у себи самима, 
способност која их разликује од оста
лих врста, а то је свест. Једна од 
нај већих човекових потреба јесте 
чежња за усавршавањем. Човек баца 
семе у земљу и након неког времена 
оно почиње да клија. То семе беше 
идеја. Са идејом и тежњом да се за
мисао оствари настале су многе на
уке. Наука која се бави проучавањем 
основних или суштинских својстава 
природних појава и тела јесте физи
ка и она спада у основне природне 
науке.

Семе физике почело је 
да клија још од античких 
времена. На пример, грчки 
филозоф и научник Анак
симандар (610546. п. н. 
ере) супроставио се тада 
општеприхваћеном ми
шљењу да је Земља равна 
плоча сме штена у свемиру. 
Он је тврдио да је Земља 
тродимензионална, у об
лику ваљка са плочом на 
врху и да лебди у свемиру. 
Још је сматрао да се звезде, 
Месец и Сунце налазе на 
различитој удаљености од 
Земље и да се крећу.

Питагора (582496. п. 
н. ере) изводио је практич
не огледе како би открио 
везу између математике и 
музике. Огледи су га до
вели и до откривања одре
ђених музичких ска ла, 
онаквих какве и данданас 
по знајемо. 

Архимед (287212. п. н. ере) от
крио је да на свако тело потопљено 
у течност делује сила потиска, која 
је једнака течности истиснуте телом. 
До овог открића Архимед је дошао 
сасвим случајно, тако што је, ушавши 

једно са њим и значај проналазака и 
интелектуална свест.

Никола Коперник (14731543) 
пр  ви је изнео теорију да се Земља 
окреће око своје осе, као и да се, 
заједно са осталим планетама, окреће 
око Сунца. Тај систем назван је хе
лиоцентричним.

Леонардо да Винчи (14521519) 
цртао је целог живота. Правио је 
скице и нацрте написане као одраз у 
огледалу. Цртао је скице биљака, 
зупчаника и точкова, а читаве стра
нице посвећене су оружју, летећим 
машинама, припремама за роњење, 
вековима пре него што су те машине 

направљене. Дизајнирао је и 
робота, који је могао седети и 
померати главу, док је отварао 
и затварао анатомски верну 
вилицу.

Галилео Галилеј (15641642) 
увео је принцип инерције у 
физику. Сам је направио теле
скоп, први је видео сунчеве 
пеге и схватио да се и Сунце 
окреће око своје осе.

Рене Декарт (15961650) је 
нај више бавио механиком и 
оптиком. Проучавањем лома 
светлости унутар капљице воде 
протумачио је настанак дуге 
1649. године.

Блез Паскал (16231662) се 
са све га осамнаест година кон
струисао прву математичку 
машину. Паскалов рад на пољу 
проучавања флуида био је за
снован на принципу хидроста
тичких флуида. Његов прона
лазак укључује хидрауличку 
пресу, као и штрцаљку.

Исак Њутн (16431727) поставио 
је три закона кретања, као и закон 
универзалне гравитације. Њутн је 
потврдио да је Сунчев систем хелио
центричан. Бавио се и оптиком, први 
је разложио светлост на спектар, из
радио рефлектор и телескоп са огле

Дрво живота
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далима. Изучавао је брзину звука, 
као и законе хлађења. У математици 
је открио општу бинарну формулу.

АндреМари Ампер (17751836) 
је оснивач електродинамике. За сновао 
је теорију магнетизма, која је у нера
скидивој вези са електрицитетом и 
проучио је узајамно дејство елек
тричних струја.

Мајкл Фарадеј (17911867) је сво
јим експериментима доказао да про
менљиво магнетно поље индукује 
електричну струју.

Марија Кири (18671934) утврди
ла је постојање елемената који зраче 
више од урана. То зрачење названо 
је радиоактивност. 

Алберт Ајнштајн (18791955) фо
рмулисао је општу теорију релатив
ности: E=MC². Допринео је напретку 
квантне теорије и статистичке меха
нике.

Никола Тесла (18561943) је један 
од најпознатијих светских прона
лазача и научника у области физике. 
Први је открио електрон, иксзраке, 
космичке зраке, радар, а ласер је имао 
60 година пре него што је изумљен. 
Био је кључни човек на изградњи 
прве хидроцентрале на Нијагариним 
водопадима.

Све ово јесте резултат нас, бића 
обдарених свешћу. Физика сада обра
зује једно велико здраво дрво, које ће 
расти заједно са новим изумима и 
великим умовима. Свет ће се мењати 
упоредо са науком, а ми смо ту да 
присуствујемо том догађају. Неваж
но је јесмо ли само посматрачи, или 
учествујемо у томе, важно је само да 
увек идемо даље. Даље ка бољој бу
дућности.

Јована Андоновска III1

Напомена: у изради „Дрвета 
живота” учествовали су Јована Ан
доновска и Петар Виденовић (III1), 
уз помоћ професора физике Јелене 
Пе тровић

Наше одељење, IV3, имало је прилику да, у оквиру професионалне 
оријентације, саслуша предавање професора Машинског факултета у 
Нишу др Миодрага Вукића, као и његовог асистента др Мирослава 
Мијајловића.

Они су некада били ђаци нaше школе, а на веома леп и занимљив начин 
презентовали су нам живот у студентском дому и услове студирања на 
Машинском факултету у Нишу.

Професор Вукић нам је објаснио колико је важно студирање и какве 
могућности имамо након завршених студија. Данас је тешко пронаћи 
посао, али људи са факултетском дипломом имају више могућности за 
запослење и даље напредовање на послу. Описао нам је и програм студирања 
на Машинском факултету у Нишу, и упознао нас са условима који су нам 
потребни да бисмо се уписали.

Одговарао је на наша питања, а и сам је поставио неколико. Једно од 
њих гласило је: „Зашто треба студирати у Нишу, а не у неком другом 
граду?'' Неке разлоге смо и сами могли да претпоставимо, док за неке 
уопште нисмо ни знали...

Ниш има доста предности, јер су трошкови студирања у односу на 
друге универзитетске центре у Србији знатно нижи.Осим тога, Машински 
факултет у Нишу покрива трошкове исхране и становања за петоро најбољих 
бруцоша на факултету. То је велика погодност за добре ученике који немају 
довољно средстава за студирање. Ту су и разне стипендије, неке додељује 
држава, а неке угледна предузећа из иностранства.

Машински инжењери су веома тражени, како код нас, тако и у ино
странству. Многи мисле да је ово занимање „прљаво'', али није тако. Данас 
су инжењери стручњаци који уместо алата користе компјутер.

Велики број машинских инжињера лако је нашао посао у иностранству, 
а диплома Машинског факултета у Нишу им је призната. Машински фа
култет у Нишу је акредитована установа, која има акредитован студијски 
програм основних академских студија, дипломских студија и докторских 
академских студија. Настава се своди на једносеместралне предмете, пет 
предмета по семестру.

На целу причу о факултету надовезао се професоров асистент, др 
Мирослав Мијајловић.

Он нам је на врло пријемчив начин испричао причу и створио слику о 
животу у студентском дому, за који смо до тада мислили да је место у коме 
нема добрих услова за живот, нити за учење. Схватили смо да смо у великој 
заблуди што се тога тиче, а када смо видели слике дома и соба у њему, 
променили смо своје мишљење. Објаснио нам је све погодности дома јер 
је и сам живео у њему. Факултет има и своју мензу, која је веома исплати
ва и погодна за студенте.

Касније нам је професор показао свој занимљив пројекат, нову техни
ку заваривања без додатног материјала. То је за нас било веома занимљиво, 
јер се са тим нисмо сусретали на часовима у школи.

Након њиховог одласка у нама је остало пуно лепих утисака о Машин
ском факултету и студентском дому. Морам да кажем да смо имали доста 
предрасуда, али већина нас променила је мишљење.

Верујем да ће доста матураната уписати Машински факултет, захваљујући 
овој посети и успешном презентовању факултета.

Нелица Божиловић, IV3

НА КОРАК ДО ФАКУЛТЕТА
Посета професора са Машинског факултета у Нишу
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светла, изласка и заласка сунца и од 
доба дана. Аутоматско замрачивање 
утиче на хлађење током топлих лет
њих дана, али и на за гревање током 
сунчаних зимских дана. У случају да 
дувају јаки ветрови ролетне и ве
нецијанери постављају се у безбедне 
позиције како би се заштитили од 
оштећења.   

Просторија се загрева према по
треби на основу задатих временских 
параметара и вредности са сензора. 
Ако су отворена врата или прозор 
грејање се лагано искључује. Сталном 
анализом квалитета ваздуха омогућава 
се ре гулисање вентилационог систе
ма да би се обезбедио оптималан 
квалитет ваздуха. Систем такође оба
вештава о томе да ли треба заменити 
филтер и о насталим кваровима. Ако 
нико не борави у просторији то се 
детектује и аутоматски укључује 
режим ниске потрошње. Режим се 
може активирати са сваким напу
штањем канцеларије. Активирањем 
овог режима смањује се температура 
у просторији, искључују се сва свет
ла, затварају се прозори и искључују 
одређени потрошачи са напајања. 

Ин фор мација о отвореним про
зорима и вратима, квару на систему 
грејања, хлађења и вен тилације, по
жару, повреди простора или недо зво

Да ли програмирање и компју
терско управљање има примену?

Ево једног од одговора на ово пи
тање.

Циљ сваке изградње је да се обез
беде услови за живот и рад у економ
ски прихватљивим условима, уз 
потпуну хармонију са природом. 
Последњих година доста се расправља 
о категорији и концепту „интелигент
не зграде”, „паметне зграде”, или 
„зграде следеће генерације”. На 
многим местима учињени су покушаји 
да се дефинише и оцени шта тај појам 
заиста зна чи. До сада изнесени 
закључци ових настојања говоре да 
појам „интелигентне зграде” није 
једно зна чан.

Интелигентне зграде дизајниране 
су за дугорочну одрживост и мини
малан утицај на човекову околину и 
требало би да буду најпожељније 
окружење за кориснике. Интелигент
на зграда треба да обезбеди комфор 
и безбедност својим корисницима, а 
управљање интелигентном зградом 
треба да обезбеди енергетску ефикас
ност и исплативост објекта.

Сценарио који би једна интели
гентна зграда могла понудити свом 
кориснику могао би се дефинисати 
на следећи начин: Улазак у зграду је 
могућ једноставним додиром врхом 
прста, уносом кода на тастатури или 
примицањем транспондер кључа. 
Врата се аутоматски отварају и аларм
ни систем се деактивира. Сваки за
послени има своју шифру на основу 
које се на његов профил уписује вре
ме уласка и време и разлог напуштања 
зграде и ови подаци се аутоматски 
прослеђују платним листама. 

Уласком у канцеларију или радни 
простор може да се активира одго
варајућа светлосна сцена и темпера
тура у тим просторијама достиже 
предефинисану вредност. 

Ролетне и венецијане ри аутомат
ски се подижу и спуштају у завис
ности од интензитета спо љашњег 

љеном кретању унутар и око куће 
могу се добити у било које време и 
на било ком месту.

Успешно управљање објектом 
треба да обезбеди енергетску ефикас
ност, поуздано напајање електричном 
енергијом и безбедност података, 
средстава и људи. Управљање обје
ктом подељено је у три међусобно 
повезане целине:

1. Комерцијално управљање обје
ктом односи се на активности везане 
за исплативост објекта и обезбеђење 
максималног коришћења капацитета 
објекта.

2. Инфраструктурно управљање 
објектом односи се на управљање 
сервисима чишћења објекта, обез
беђења објекта и свим пратећим 
сер висима у објекту.

3. Техничко одржавање објекта 
представља управљање свим технич
ким системима у оквиру објекта. 
Технички системи у објекту могу се 
груписати у системе који се баве 
сигурношћу објекта и на системе који 
се баве аутоматизацијом машинских 
и електричних инсталација у обје
кту.

Сва три сегмента управљања обје
ктом чине целину. Међусобна по
везаност и размена података између 
три сегмента управљања обезбеђују 

ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЗГРАДЕ
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максимално успешан рад објекта.
Како су се у последње две деценије 

развијале различите интелигентне згра
де и потребна технологија, појам инте
лигентна зграда добијао је све већу 
пажњу. Тешко је формулисати 
јединстевно значење интелигентне 
зграде и нема јединствено прихваћене 
дефиниције у свету. Међутим, приступи 
за дефинисање интелигентне зграде могу 
се сврстати у три катего рије:
• дефиниција на основу карактери
стика зграде;
• сервисно базирана дефини ци ја;
• системски базирана дефиници ја.

Дефиниција на основу каракте
ристика дефинише интелигентну 
зграду наводећи које карактеристике 
би требало да има једна интелигент
на зграда. Овакве дефиниције више 
су базиране на захтевима корисника 
које треба да испињавају, него на 
технологији и системима који се ко
ристе за њихову реализацију. 

Типчан пример такве дефиниције 
даје ЕИГБ (European Intelligent 
Building Group  Европска група за 
инелигентне зграде) према којој: 
„Интелигентна зграда је грађевина 
направљена тако да својим корисни
цима обезбеди најефикасније 
окружење, а у исто време зграда 
користи и управља ре сурсима ефи
касно и минимизира трошкове 
експлоатације уређаја и објекта”.

Сервисно базирана дефиниција 
описује интелигентне зграде на основу 
услуга и/или квалитета услуга које 
зграда пружа. Пример такве дефи ниције 
даје јапански институт за ин телигентне 

зграде: „Ителигентна зграда је зграда 
са услужним фун кцијама комуникације, 
аутоматизације канцеларије и 
аутоматизације зграде”.

Системски базиране дефиниције 
интелигентне зграде описују инте
лигентну зграду на основу технологије 
и технолошких система које би тре
бало да она садржи. Пример такве 
дефиниције је дефиниција интели
гентне зграде дата у кинеском стан
дарду о интелигентним зградама 
пре ма којој: „Интелигентна зграда 
обезбеђује аутоматизацију зграде, 
аутоматизацију канцеларија и систем 
за комуникацију, као и оптималан 
састав, обједињујући структуре, си
стеме, услуге и управљање, да би се 
добила зграда са високом ефи ка
сношћу, удобношћу и сигурношћу 
корисника”.

Види се да се појам интелигентна 
зграда различито дефинише у раз
личитим државама или заједницама. 
Међутим, оно што је битно да би 
зграда била интелигентна је да се на 
прави начин интегрише архитектура, 
структура, окружење, информационе 
технологије, аутоматизација подси
стема и управљање ресурсима. То 
подразумева да дизајн зграде буде 
флексибилан (на пример, интели
гентна фасада треба да одговори на 
климатске услове трансформишући 
омотач зграде тако да се оптимизује 
доток светлости, топлоте, хладноће, 
природне вентилације и слично), 
енергетски ефикасан (материјали 
који се лако одржавају и са могу
ћношћу рецикалаже), интегрисан са 
транспортом и околном заједницом 
(интелигентне зграде се праве у пре
сечним тачкама метро и трамвајских 
пруга), затим да се обезбеде корис
ничке привилегије (ресторани, пар
кинг, собе за одмор, одседање, купо
вина и слично), контролу личног 
комфора (темпаратура, влажност, 
акустика, осветљење), безбедност 
(надзор и контрола приступа, от
кривање ватре и дима и аутоматско 
сузбијање пожара), енергетски ефи
касно осветљење и контролу осве
тљења и двоструко напајање ене р
гијом.

Златица Геров, 
мастер инжењер машинства– 

управљање и примењено 
рачунарство
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бу за објављивање ових чланака у 
Википедији, морају се задовољити 
њени уређивачки принципи, а то 
су:

1.Правила уређивања чланка
2. Обликовање чланка
3. Википовезнице
4. Википројекти
5. Правила објављивања слика
6. Правила израде таблица
7. Странице за разговор
8. Правила пријављивања
9. Именски простори
10. Закључак

Посветимо пажњу УРЕЂИВАЊУ 
ТЕКСТА. Када смо на страници коју 
желимо да уредимо, кликнемо на 
картицу УРЕДИ, која се налази на 
врху странице. Кад кликнемо УРЕДИ, 
појавиће се текст дотичне странице 
у оквиру за измену, где можемо уре
ђивати текст до миле воље.

Преглед пре снимања 
промена

Кад смо готови са променама оба
везно кликнемо на гумб Претпреглед, 
који се налази испод оквира за из
мену.

Након уношења свих промена, 
уписујемо у мало поље испод оквира 
за измену какву смо промену изврши
ли. Овај ће се опис појавити на стра
ници недавне промене. Затим клик
немо на гумб Сачувај. Страница ће 
тада бити снимљена у Википедији.

Обликовање чланака 
- Вики об ликовање

Уређивање чланака у Википедији 
једноставније је од уређивања интер
нет  страница. Популарно се назива 
Викиобликовање. Писање чланака 
на Википедији разликује се од писања 
у уређивачима текста типа Open office 
write или Microsoft word (где при

Код готово свију нас постоји жеља 
да оно што знамо пренесемо другима, 
или да проверимо да ли је то наше 
сазнање о нечему тачно, елементар
но или потпуно. Ову нашу жељу 
ис   пуњава Википедија, или енци кло
педија слободног знања. Шта то, 
заправо, значи? Као корисник интер
нета, могу да неко своје сазнање или 
поимање о нечему саопштим другим 
корисницима тако што ћу написати 
чланак о поменутом сазнању и по
имању, који ће бити смештен у сло
бодној енциклопедији Википедији. 
Тако сазнајни чланак постаје део 
слободне енциклопедије знања. Ме
ђутим, увек постоји не поверење или 
сумња у смислу колико је моје са
знање о нечему тачно или погреш
но?

Википедија ову ауторску недоуми
цу разрешава тако што се након седам 
дана оглашавају критичари чланка, 
чији је критеријум одрживости раз
мотреног чланка на сајту Википедије 
такав да захтева три истоветна гласа 
уређивача који су разматрали чланак. 
Сагласност ова три уређивача не 
утврђују само исправност приложе
ног чланка, већ и степен његове ис
правности. Постоје три степена ове 
енциклопедијске валидности. Нај
виши степен валидности означава 
енциклопедијско сазнање највишег 
нивоа компентенције, који готово да 
гарантује да ће остати стално на 
страницама Википедије, а творцу 
доноси рејтинг компентентног уре
ђивача ове енциклопедије знања. 
Други ниво квалитета приложеног 
сазнајног чланка захтева проширење, 
али је својим квалитетом прихватљив 
и енциклопедијски важан. Трећи ниво 
ове арбитраже дозвољава одрживост 
приложеног чланка, али је она огра
ничена дотоком истих појмовних 
чланака због своје елементарности. 

Да би се ушло у конкурентну бор

мењујемо стилове и на екрану види
мо како ће текст изгледати исписан 
на папиру), сличније је уређивање 
текста у програму La text.

Википедија користи једноставан 
састав означавања:

1. Масна словамасни фонт (болд), 
постиже се тако што се жељени текст 
стави између шест једноструких на
водника (три с једне, три с друге 
стране текста).

2. Коса словакоси фонт (ита лик, 
курзив) постиже се тако што се же
љени текст стави између шест једно
струких наводника (два с једне стра
не, два с друге стране текста)

3. Наслови се добијају уметањем 
жељеног наслова између двају зна
кова једнакости (два с једне стране, 
два с друге), с тим да знакови једна
кости буду на почетку реда.

Почетак чланка
Чланци обично почињу именом 

чланка написаним масним словима, 
после чега следи кратка дефиниција 
појма о коме се говори, како је уоби
чајено и у папирним енцикло педи
јама.

О осталим садржајима Википедије 
(Википројекти, слике, таблице, стра
нице за разговор, пријављивање), с 
обзиром на њихову једноставност и 
неспецифичност сувишно је посебно 
говорити, јер тиме оптерећујемо по
тенцијалног корисника Википе ди
је. 

Моје искуство, чак и у скромном 
боравку чланком на Википедији, по
тврђује задовољство сазнања, а по
готово када добијете и потврду неке 
далеке трочлане арбитражне Вики
педијине групе.

Вреди пробати! Срећно! 
Иван Ђорђевић,дипл.инж.

електронике и школски 
библиотекар

Википедија  енциклопедија 
слободног знања
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Inspiration Picasso

Ове године навршава се 130 го
дина од рођења великог шпанског 
сли кара Пабла Пикаса (18811973), 
великог уметника, за кога су сви 
чули, али о коме ретко ко заиста 
нешто и зна.

Био је сликар, вајар, графичар, 
и један је од најутицајнијих умет
ника двадесетог века. Најпознатије 
његове слике су „Герника‘‘ и „Даме 
из Ави њона‘‘. Његов утицај у ли
ковној уме  тности препознаје се и 
данданас. Тим поводом у кња
жевачком Зави чајном музеју орга
низована је током јануара 2012. 
године изложба под називом „In
spiration Picasso‘‘ (инспирисани 
Пикасом), која је окупила радове 
око сто педесет уметника из триде
сет и једне земље. Они су изложили 
своје радове, рађене у најра зли
читијим техникама које је и сам 
Пикасо користио. Ово је била још 
једна прилика да се ода почаст овом 
великом уметнику.

И ученици наше школе посети
ли су, у договору са својим пред
метним професорима, ову изложбу. 
Радови су нам се веома допали, а и 
сазнали смо доста детаља из живо
та и рада славног сликара. Чули смо 
и неколико анегдота о њему, и же
лели бисмо да се у нашем градићу 
чешће одржа вају културни догађаји 
овог типа.

Милутин Стојановић II1

Википедија  енциклопедија 
слободног знања

Прошле године смо током блок
наставе из aгенцијског и хоте
лијерског пословања обишли из
ложбу „130 година апотекарства у 
Тимочкој крајини”. Стручна 
објашњења смо том приликом 
добијали од фармацеутаводича.

Гледајући изложбу, схватиле смо 
колико мало знамо о Ескулапу и 
Хигији, као и већина посетилаца. 
Ево шта смо сазнале о њима:

 
Ескулап

Асклепије (лат. Aesculapiuс, 
римски бог Ескулап) је бог лекарства 
код старих Грка. 

Асклепије је владао медицином, 
хирургијом и лечењем природним 
травама. Говори се да му је богиња 
Атина, након што је Персеј Медузи 
одрубио главу, дала Медузину крв. 
Штавише, крв која је потекла са 
њене десне стране била је лековита, 
па је Асклепије успевао да оживи и 
мртве. 

Имао је више светилишта у 
старој Грчкој, а главно је било у 
Епидауру у Арголиди. Ту су дола
зили многи болесни да нађу лека, 
приносећи жртве и носећи поклоне 
како би добили савете и лечење. 

Знања су преносили Асклепијеви 
свештеници, са оца на сина. Међу 
њима је био и данас најпознатији, 
Хипократ са Коса. Мртве је подизао 
на ноге, а болесне лечио. Како нико 
због тога није умирао, Танатос, бог 
смрти се на њега пожалио Зевсу, а 
он га је убио муњом. 

Након своје смрти, Асклепије се 
претворио у сазвежђе Офион 
(Змија). Мит о Асклепију сачуван 
је у свим гранама уметности.

Хигија
У грчкој митологији Хигија није 

имала неку истакнуту улогу, сем 
што је била кћерка Асклепија, али 
су је антички уметници веома често 
приказивали, и то као младу жену 
која у руци држи змију и зделу са 
водом. 

Хигија је била симбол здравља, 

који се и до данас сачувао, а њено 
име се везује за чистоћу  хигијену 
и то у разним комби нацијама. 

Кип Хигије са почетка IV века 
пре нове ере, приписан скулптору 
Тимотеју, налази се у Археолошком 
музеју у Атини.

Нешић Јелена II4 и  
Степановић Миљана, II4

ЕСКУЛАП И ХИГИЈА
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Осамдесет година успешног рада 
Техничка школа обележила је 10. јуна 
2011. године предивним свечаним 
програмом који су припремили и у 
Дому културе, пред препуном салом 
задовољних домаћина и гостију, из
вели ученици наше школе. Нови број 
„Идеје” изашао је пун лепих прича, 
а изложба радова ученика у холу Дома 
привлачила је погледе гостију. На 
подијуму су се нашли најбољи уче
ници, добивши заслужене аплаузе, 
похвалнице и награде.

 Ипак, круна јубиларне прославе 
свакако је била позоришна предста
ва „Лајање на звезде”, припремљена 
по истоименом роману Милована 
Витезовића. Ова књига је за протекле 
три деценије доживела више од два
десет издања и, заједно са преводима 
на друге језике, штампана у више од 
150 000 примерака. „Лајање на звез
де” је роман у афоризмима и пред
ставља импресионистичку хронику 
младости. Пратећи реакције публике, 
гледали смо како се старија позориш
на публика присећа дана младости и 

„Да ли си слушала данашње вести?

Како Танјуг јавља – ја те волим”

професор енглеског језика.
Учествовали су: 

Милош Вукић, IV2
Марко Минчић, IV2
Далибор Јеленковић, III1
Ненад Илијић, III2
Александар Миладиновић, III2
Никола Миленовић, III2
Страхиња Милојевић, III2
Катарина Живановић, III2
Катарина Првуловић, III2
Марија Веселиновић, III2
Ирена Тошић, III2
Анђелија Милановић, III2
Наташа Ранђеловић, III3
Богдан Станојевић, II1
Ненад Костадиновић, II1
Јована Андоновска, II1
Игор Пештерановић, II1
Александра Живковић, II2
Никола Миленовић I1
Милица Стојановић, I2
Романа Матић, I2
Мартин Светозаревић, I2
Саша Тошић, I2
Милена Павловић, I3

ђачког доба, док данашњи средњо
школци са смехом прате згоде и не_
згоде наставника и ученика одељења 
IV2 једне провинцијске гимназије 
1963. године. 

Ни бројне фотографије, а ни сни
мак представе, не могу да дочарају 
радост и оптимизам који су се за 
време извођења ширили препуном 
великом салом Дома културе. Наши 
предивни глумци „лајали су на звез
де”, а њихови врцави дијалози мами
ли су нам осмехе сваки час... Се дело 
се и на степеницама, да би се ужива
ло у представи која свакако заслужује 
поновно извођење и ван нашег града. 
По речима наших го стију, ученика и 
родитеља, ова прослава Дана школе 
била је најлепша од свих до сада.

На драматизацији текста, али и 
као редитељи, радили су професори 
српског језика и књижевности наше 
школе: Ивана Стојановић, Јелена 
МилошевићПетровић, Сузана Тими
лијић и Бојан Ристић. Њима су по
магали Ивана Спасић, професор 
ин форматике и Младен Милошевић, 

Танјуг није јавио, али ми волимо наше глумце и захвални смо им на позоришним представама којима нам 
улепшају сваки Дан школе. Јубиларни, осамдесети рођендан наше школе, свакако не би био тако весео и заба

ван да они нису „лајали на звезде” и својим шармом и оптимизмом побрали симпатије бројне публике.
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Стевић:  Зашто нисте на часу?
Марић:  Губимо географију, професоре!
Стевић:  Изгубљени сте ви одавно, и географски 

и онако.
Малер:  Нисмо, професоре.
Стевић: Ћути Лозанићу! Јесте ли радили јутарњу 

гимнастику?
Марић: Нисмо, професоре! Ја сам хтео, 

али...
Стевић:  ‘Ајде у почетни положај! Брже! Рас

корак! Идемо! Лево – десно, триче
тири! Улицашкола, тричетири! Да 
крв проструји, тричетири! Мењај 
вежбу, тричетири! Отклон наклон, 
тричетири! Не забушавај, триче
тири!

Дара:  Шта радите, колега, у дворишту.
Стевић:  Да мало расаним лење бубе, да им 

проструји крв. У здравом телу! 
Дара:  Здрав дух!
Стевић: Ради! Ради! Кружи трупом, тричетири! 

Кружикружи, тричетири! Још је
данпут, тричетири! Врло добро, три
четири! ‘Ајд на прсте, три четири! 
Лови муве, тричетири! Лови, лови, 
тричетири! И комарце, тричетири! 
Бубамаре, тричетири! (Дара одустаје, 
уморила се) ‘aјмо доле, тричетири! 
Лева рукадесна нога, десна рукалева 
нога, радиради, тричетири (Фики 
завирује Даници под сукњу, она то 
примети и стане) Ради Данотри че
тири! Прстипрсти, тричетири! Сагни
сагни, тричетири! Доста! Отреси!

Малер:  Нисмо радили и поскоке, професо
ре!

Стевић:  Ћути, Лозанићу!
Малер: Ниједну вежбу за ноге нисмо ради

ли.
Стевић:  Не адвокатиши Лоза нићу!
Малер:  Не адвокатишем. Нисам крив.
Стевић:  Вечито адвокатишеш, Лозанићу! Крив 

си.
Малер:  Нисам никад крив. Само ме бије ма

лер.
Стевић:  И даље причаш?
Малер:  Само кажем да ме бије малер.
Стевић: Ако не престанеш, ја ћу да те бијем.
Малер: Али кад Вам кажем...
Стевић: ‘Ајде два круга око школе. Један, па 

још један, ‚ајде!

ЉУБИ СЕ И РАСТИ!
(„форе за мување” из „Лајања на звезде”)

• Верујеш ли у љубав на први поглед, или да прођем по
ново? 
• Хоћеш ли ме за успомену и дуго сећање? 
• Изгубљен сам. Ако си поштен налазач, задржи ме.
• Кад склопиш очи, остајем без светла.
• Мени је уста најлакше пољупцем запушити.
• Имам комфорно срце, неусељено!
• Ништа ми ниси, али можеш бити.
• Будућност можеш сачекати скрштених руку. На мојим 
леђима.
• Желео бих да заједно залазимо у неосветљени део 
Земље.
• Ако ме сањаш, не чуди се што ти је коса тако замршена.
• Нисам себичан, хтео бих љубав према себи да делим са 
неким!
• Љубав се шапуће да не перфорира бубна опна.
• Да ли си слушала данашње вести? 
Како Танјуг јавља, ја Те волим! 
• Баш се лудо забављаш уз мене! 
• Немој да се понашаш непријатељски, тужићу те профе
сору историје.
• Нећу дозволити да о нама сниме филм. Зар да нас приказују 
по дворанама у којима се други љубе? 

Одломак из представе

Ивана Стојановић,  
професор српског језика и књижевности
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Стефани Мејер је позната америч
ка песникиња. Она пише акционе 
романе и то је оно што се мени до
пало. Стефани има колекцију под 
називом „Сумрак сага‘‘, која се са
стоји од четири књиге: „Сумрак‘‘, 
„Млад месец‘‘, „Помрачење‘‘ и „Пра
скозорје‘‘.

Мене је највише одушевила по
следња књига, „Праскозорје‘‘. У њој 
се говори о томе како једно људско 
биће (Бела Свон) и један вампир 
(Едуард Кален) покушавају да буду 
срећни упркос свим невољама и 
упркос томе што се Белини родитељи 
не слажу са том везом. На мене је 

Туп, туп. Туп, туп. Корацима по
дижем сребрна зрна прашине са 
шкрипутавог дрвеног пода. Тик, так. 
Тик, так. Моје ухо навикло на тиши
ну ослушкује аритмију зидног сата. 
Мир. Малени сноп светлости прона
лази пукотину у даскама окованом 
прозору и ствара звездане пахуље 
око мене. Све је тако древно и по
кривено велом прошлости. Додиром, 
достојним росе на латици руже, 
истражујем чврстину храстових по
лица. Мирис коже и старог пергамен
та буди у мени жељу да се стопим са 
околином, да постанем део ове собе. 
Ту припадам.

Књиге су старе и одишу свезна
њ ем, а моја жеља је незасита. По
гледом обухватити сваку ситницу. 
Плашим се, ако узмем у руке неку од 
пра шњавих, а тако чистих безвреме
них креација, да ћу пореметити склад 
и мир ових вечних сапутника живо
та.

Да ли је на овом, мастилом ис
писаном пергаменту, утиснута вечна 

Књига која ме је одушевила

тајна живота коју сви ми знамо већ? 
Хоћу ли пронаћи савршену форму и 
склад стихова? Не. Јер савршено за 
мене, није савршено за остатак не
савршеног света. Да ли ми ова крв, 
што тече мојим венама, може помоћи 
да останем неприметна, складна и 
посвећена смислу једноставности 
живота? Понекад помислим да ми је 
живот једна дуга песма. Незаписана. 
Почетак је био близу, крај се не на
зире, а све што знам је строфа са
дашњости.

Реметим душу ове песме тиме што 
покушавам да је учиним савршеном. 
Никад нећу бити задовољна, све ће 
изгледати конфузно и неразумљиво. 
Само ће истомишљеници схватити 
једни друге, јер њихове строфе се не 
разликују много. Њихова дела ће бити 
једноставна, а ретки ће их схвати
ти.

Често допустим себи да ми мисли 
одлутају и онда ми је стварност један 
други свет. Благи, умирујући звук 
одзвањања клатна зидног сата је стао. 

Да ли је и време? Схватих како сам 
и даље у оној прастарој библиотеци. 
Ко зна колико дуго у истом положају. 
Руком ослоњена на корицу једне 
књиге. Сунце је већ поодмакло, видим 
по снопу светлости који се преместио. 
Колико је само времена прошло?

Узимам књигу као најдрагоценије 
благо, а све што ми је у мислима јесте 
питање колико само непроцењивих 
тренутака у животу човека није 
стављено у форму стиха и уобличена 
за обичне људе са необичним трену
цима?

Читам. Окрећем страницу за стра
ницом. Повезана са хартијом схватам 
обострану зависност. Суза. Осмех. 
Сета. Неизмерна радост. „Да, ја осе
ћам исто што и ти!” Годинама уна
пред, кад год будем затворила очи, 
Сунце ће стварати звездану прашину, 
моји кораци ће подизати сребрна зрна 
са дрвеног пода, а ја ћу начуљити 
уши да зачујем последње откуцаје 
великог зидног сата. Тик па так.

Ирена Тошић, IV2

оставило највећи утисак то што, 
упркос свим препрекама, њих двоје 
не одустају. Многи људи би одустали 
од своје љубави зато што вољена 
особа има проблема или зато што 
њихову везу не одобравају родитељи. 
У једном делу и Едвард и Бела су 
хтели да одустану, али ипак нису! 
Схватили су да им живот не би био 
исти уколико би се растали. Знали су 
да ће једног дана све доћи на своје 
место, да ће се њихови родитељи 
сложити са њиховом везом (а касније 
и са браком) и да ће кадтад све не
воље нестати и сви проблеми бити 
решени. И било је тако! Њихови 

родитељи су се сложили, а све невоље 
и сви проблеми су нестали. Изгледа 
да се вреди борити за своју љубав!

Дивим се Стефани Мејер због 
саме идеје да споји нешто што се не 
може споји, да пружи шансу тамо где 
се она не пружа, и да на крају, после 
свих невоља и проблема, после кише 
дође сунце. Извукла сам доста по
рука из ове књиге. Једна од њих јесте 
да се треба борити и онда када је 
најтеже, јер после сваке сузе долази 
смех.

Катарина Живковић, I4

„Без чега поезија не може - то је живот, 
Без чега живот не вреди – то је поезија” 

(Исидора Секулић)
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Драму „Антигона‘‘ написао је 
грчки трагичар Софокле.

Сама трагедија почиње тако што 
је Антигона желела да сахрани свог 
погинулог брата Полиника по божијем 
закону, али Креонт (владар града 
Тебе) то није дозволио, и изричито 
је забранио рекавши да Антигона 
мора да поштује државни закон. 
Антигона није желела да послуша 
Креонта и решила је да му се супро
стави, тако што ће свог брата сахра
нити онако како то налажу обичаји. 
Исмена (Антигонина сестра) поку
шала је да наговори Антигону да 
одустане од своје идеје и да послуша 
Креонта. Међутим, Антигона је била 
чврсто решена у својој одлуци и тако 
је и урадила.

Ходајући животним стазама човек 
наилази на разна искушења. Нека 
заобиђе, а преко неких пређе сагну
тим корацима и дочека се на ноге. 
Ипак, неке од њих не може тако лако 
превазићи, упркос свим напорима 
воље и моћи.

Кажу да је љубав лепа. Зар је за
иста лепа? Ово питање често по
стављам себи. Стазе којима ходамо 
су различите. Ми се крећемо као 
време, радујемо се, смејемо, патимо, 
болујемо, али ипак живимо и воли
мо.

Љубав није луксузни и скупи пред
мет који се може купити, љубав нису 
сунчане пеге које неко добије а неко 
не. Љубав није ни слаба ни слепа. 
Љубав је осећање које оплемењује 
човека, увлачи му се у срце и душу. 
Дође изненада непозвана, закуца на 
врата наших срца као незвани, али 
драги гост у олујној ноћи. Љубав – то 
значи волети неке људе. Људе који 
су нам потребни и уз које можемо 

Антигонина трагична кривица

стати. Људе који на могу подарити и 
којима ми можемо подарити утеху, 
уз које се храбримо и које можемо 
усрећити. Е, то је љубав! А љубав 
која се чека је можда и најслађа. 

Свако на овом свету једном је во
лео, волео до неба, волео до бола. 
Тако сам и ја заволела. Брзо, не про
мишљено, тотално блесаво. Верова
ла сам да ћу тако сачувати своје срце 
у једном комаду, што ретко коме пође 
за руком у овом свету препуном лажи 
и неискрених љу бави.

Љубав је чудна ствар. Лептирићи 
у стомаку залепршају дајући ми кри
ла да ми се чини да могу да полетим. 
Ушушкани у осећању да неког во
лимо а знамо да није крај нас, сијамо 
од задовољства и имамо још јачу 
жељу за њим. Када прође тај осећај 
љубави, кроз мисао нам прође стара, 
али тужна истина да је љубав лепа 
само док се чека. 

Тада угледамо другу страну 
љубави, од које у нашим душама 

остане осећај горчине, усамљености 
и необјашњиве туге. Тада се запита
мо да ли је вредно да своје срце жр
твујемо због неке особе, макар то 
била и она особа коју чекамо и за коју 
се боримо целог живота.

Заиста, љубав је лепа само када 
се чека. Тада живимо и сањамо бајку 
у којој је све могуће, у којој принц 
нађе своју принцезу. Путеви љубави 
су веома чудни и саткани од безброј 
чаробних, срећних и тужних трену
така. Сваки је посебан и непо но
вљив. 

Сваки дан и свака непроспавана 
ноћ део су тог мозаика. Никада се 
ниједан преживљени тренутак неће 
вратити нити поновити, зато треба 
волети и бити вољен у сваком тре
нутку. Свако ново искушење и бол 
треба доживети као искуство за бу
дућност.

Јована Милаћевић, III3

Једног јутра Антигона је отишла 
на гробље, сахранила Полиникa, али 
је ту, на гробљу, био и стражар који 
ју је видео како сахрањује брата. 
Одмах је отишао да јави владару 
Креонту шта се десило. Креонт је 
издао наређење да се Антигона жива 
зазида, али да јој се (како би што дуже 
остала на мукама) редовно даје хра
на и вода. Чувши ту наредбу, Исмена 
је отишла код Креонта рекавши да је 
и она умешана, али Антигона је од
лучно рекла да је Исмена невина и 
да је само она крива. 

Креонтов син, Хемон, је покуша
вао да убеди оца да ослободи Анти
гону јер је заљубљен у њу, али Креонт 
није хтео ни да чује за то. Хемон је 
чак запретио оцу да ће се убити ако 

је не ослободи, али Креонт и даље 
није хтео да одустане од своје одлу
ке. 

Једног дана, код Креонта је дошао 
пророк Тиресија. Он је убедио Кре
онта да пусти Антигону, али тада је 
већ било касно. Антигона се обесила, 
а видевши то Хемон је узео мач и 
убио се, као што је и обећао. Увидев
ши да је погрешио, Креонт је осуђен 
на вечну патњу и бол.

Антигонина трагична кривица је 
у томе што је сахранила свог брата 
онако како то божији закон и обичаји 
налажу, јер ипак су они старији и 
важнији од било каквог државног 
закона.

Катарина Живковић, I4

Љубав је лепа само док се чека
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Девојчица и мајка посипале су 
једна другу лаганим шуштавим ли
шћем. Мирис јесени протезао се у 
ваздуху, а тога дана био је праћен 
смехом девојчице. Смешила се она
ко како само деца могу, та невина 
бића, још увек довољно чиста да 
произведу тако искрену емоцију. 
Емо цију која није праћена ничим 
ужасавајућим нити довољно реалним 
да би омело тај смех. Изгледале су 
срећно под плавим небом, окупане 
шаренилом боја. Та девојчица, која 
још увек не схваташе значај и смисао 
живота, нити његова основна прави
ла, којој је цео свет био игра, и њена 
мајка, која је уживала у срећи свог 
детета. Али, није само срећа испу
њавала сваки кутак њених мисли. 
Срећа јесте била присутна тог тре
нутка, али је знала да ће већ на путу 

Човек током свога живота на неки начин оставља траг у времену. Колико ће тај траг бити дубоко урезан за
виси од човекових достигнућа и његових вредности.

Један неизбрисиви траг оставља уметничко дело неког надареног појединца, али и не само појединца, већ и 
групе људи, па и целог народа (као што је то случај са народним умотворинама). Нечији надарени дух наставља 
да живи са тим делом, провлачи се кроз деценије и векове. Управо је у томе снага и лепота створеног човековог 
дела. Уметничких дела има пуно, налазе се скоро свуда око нас. За вредно уметничко дело потребна је јака воља, 
која нас инспирише и тежи ка савршенству. Све ове куће, дворишта, слике, јесу уметничка дела неког човека.

Некоме уметност значи живот, а неко и не зна шта је то уметност нити у чему је суштина уметничког дела. 
Постоји једно уметничко дело из античке Грчке, један спев, који се зове Илијада. Ово дело таје хиљадама година, 
али није свакоме доступно да га прочита и разуме. Дело је писано у стиховима и потребан је интелектуални напор 
за његово разумевање и тумачење. Али, зато постоји филм Троја, који сваки човек (без обзира на свој ниво 
образовања) може да погледа и схвати суштину тог филма. Тако се спев даље проноси и практично сели у једну 
другу уметност, а то је филм.

Многи људи и не знају да су уметнички обдарени, и тај урођени уметнички таленат остаће заувек дубоко са
кривен у њима. Можда ће и нас љубав према уметности довести до тога да и ми једног дана откријемо неки 
скривени таленат за који нисмо ни знали да чучи дубоко сакривен у нама.

Вредна уметничка дела заувек ће живети у нама и у нашим срцима,за све нас и за сваког човека.
Андреја Никодијевић, II1

до куће њене мисли бити негде друг
де. Да ће срећу заменити обавезе, 
бриге, свакодневна борба за опста
нак. 

 Девојчица је полако одрастала. 
А самим тим, и без своје жење, игру 
заменила обавезама. Како буде ста
рила, обавезе ће се повећавати. А не 
само обавезе, већи ће бити и циљеви. 
Нема више чистог смеха. 

Шта је заправо смисао њене ег
зистенције? Да ли да свакодневно 
трага за собом док не склопи све 
делове? Да ли да трага за срећом?

Заправо, не мислим да се такоз
вана срећа налази у материјалним 
стварима. То је, можда, само тренут
на срећа. Срећа се, у ствари, налази 
у усавршавању и у променама. Сам 
пут којим пролазимо да бисмо стиг
ли до ње, сам напор који уложимо, 

кључ је свега. Ако већ не можемо 
променити свет, можемо да проме
нимо начин на који гледамо на њега, 
а и на сам живот. 

Девојчица је израсла у девојку, 
која ће кроз пар година постати и 
жена. Али, њен циљ неће бити пре
велико богатство, успешна каријера 
и велика кућа, јер, као што и рекох, 
то је само привремена срећа, допуна. 
Њен циљ биће усавршавање, упо
знавање и прихватање саме себе. Тек 
онда биће заиста срећна изнутра. 
Можда се неће смејати као некада 
док бејаше девојчица, можда неће на 
свет гледати као на игру, али ће се 
трудити да га учини што шаренијим. 
Јер константно сивило заслепљује. 

Јована Андоновска, III1

Срећа

Уметничка и научна дела живе  
за сва времена и за све људе
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Личност особе, размишљање, став 
о животу, особине су које се стичу 
постепено, од самог рођења, а касније 
развијају. Окружење, људи у њему, 
њихови односи, речи, све то утиче на 
обликовање човека. Осетити радост 
примања мајчинске љубави од самог 
почетка даје нам наду да је ипак лепо 
живети у овом, помало тешком, али 
ипак лепом животу.

Посао који не воли, комшије које 
не разуме, мајку коју не поштује, 
свакодневницу која је иста, пресли
кана, као и жену према којој је осећао 
само равнодушност имао је Мерсо, 
главни јунак „Странца”. Недостатак 
комуникације са људима, прихватање 
насиља као нечег нормалног, све то 
води до отуђености, бесмисла и ап
сурдности Мерсоовог живота.

Коцкице мозаика његове личности 
скривене су у неким апсурдним изја
вама и поступцима. Хладнокрвност 
и непоштовање у односу са мајком и 
њеном смрћу показује недостатак 

Андрић у „Проклетој авлији‘‘ на себи својствен начин описује историјску причу о трагичној судбини Џем
султана а затим у познатој тамници званој „Проклета авлија‘‘ и око ње испреда причу о „мутном времену‘‘.

Ову причу Андрић исписује коз главне јунаке: Ћамила, Карађоза, фраПетра... Посвећује је историјском тре
нутку у коме је Османлијско царство на заласку. Сликајући слику „мутног времена‘‘ у наведеном историјском 
тренутку, Андрић јасно казује да је „Проклета авлија‘‘, таква каква је, живела у свим временима у којима је робо
вао човек, и да би вероватно, такав какав је, и у данашњем времену пронашао неку „Проклету авлију‘‘ и указао 
да човек и данас на неки начин некоме и нечему робује.

Иако у књизи нису описане физичке тортуре нити понижења којима је човек изложен у таквим затворима, 
дубоко је досегнута његова трагична ситуација. Добија се слика „Проклете авлије‘‘ као пустог, усамљеног места, 
психичког пакла у коме је живот изолован од слободног живота. Ипак, у својој књизи Андрић оставља јасну по
руку да човек не треба да песимистички гледа на присуство зла и неправде, него да тражи пут за уношење више 
правде, слободе и добра у свет у коме живи.

То је уосталом пут људског достојанства којим је кренуо његв јунак Ћамил, али га је стихија зле судбе убаци
ла у „Проклету авлију‘‘.

Анђелија Милановић, IV2

Отуђеност, бесмисленост и апсурдност 
живота у „Странцу”

Слика „мутног времена‘‘ у „Проклетој авлији‘‘

њене љубави у прошлости, које је 
довело до стварања социјално оту
ђеног човека, који се плаши везивања 
са људима, незаинтересованог за 
комуникацију и приче о туђим осе
ћањима, проблемима и животима.

Светлост дана коју представљају 
сунчеви зраци у Мерсоу побуђују 
страх, одбојност и презир који про
изилазе из његове мрачне личности, 
лоших мисли и превише тајни за које 
се боји неће ли на тим зрацима ис
пливати и изаћи на видело. Како 
описати, како разумети човека који 
на неки начин одбија лепоту схватања 
мушкоженских односа и љубави? 
То је просто немогуће. Незаинтере
сованост за препуштање другој осо
би и недавање дозволе да још нека 
особа уђе у његов живот одлика је 
изгубљеног човека без наде, без жеље 
за лепшим животом, али и за животом 
уопште.

Само је један нејасан потез који 
се не може уклопити у личност Мер

соа. То је његова жеља да убије и 
сконча живот непознатог човека без 
разлога. Његов уме јесте био помало 
поремећен и чудан, али начин његовог 
размишљања пре је водио ка самоу
биству. Каснија пажња (додуше не
гативна) према осећањима која су му 
пружили други људи, и на крају смр
тна казна дају му на неки начин 
адреналин, потребу за голом ег зи
стенцијом. То показује да је и он ипак 
човек, истина веома лош човек. Остаје 
отворено питање због чега су га по
кренуле лоше ствари уместо лепих? 
Управо због овог питања он ће оста
ти странац.

Смисао живота јесте у развијању 
међуљудских односа, грађењу по
родице, љубави и пажњи оних који 
нас окружују. Нажалост, Мерсо је то 
осетио у погрешном тренутку и на 
погрешан начин. У овом нашем све
ту и у овом нашем животу он ће 
о ста  ти само странац.

Катарина Првуловић, IV2
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Ученички парламент основали су, 
изабрали и чине га сами ученици – 
представници 24 одељења, односно 
558 ученика Техничке школе. Парла
мент своју улогу види у промоцији и 
унапређењу права и интереса учени
ка наше школе, али и подстицању 
друштвеног активизма младих. 

У прошлој школској години било 
је пуно активности које је УП покре
нуо и реализовао. Било је лепо виде
ти колико млади имају потен цијала и 
да им треба само мало по д р шке да би 
били самостални у реша вању њима 
битних проблема.

Ево и најважнијих активности на
ших парламентараца:

• Чланови УП учествовали су у 
пројекту невладине организације 
Зајечарска иницијатива под називом 
„Јачање омладинског активизма”. 
Ученици, учесници пројекта, прошли 
су кроз низ радионица, семинара и по 
завршетку семинара су на ини цијативу 
„Зајечарске иницијативе” покренули 
кампању којом би променили нешто 
у локалној заједни ци.

• Ученички парламент Техничке 
школе из Књажевца био је један од 
шест ученичких парламената чији је 
пројекат „Отворени информативни 
клуб младих” одобрен у оквиру про
грама „Млади у покрету”. Изградњом 
Отвореног информативног клуба 
младих уређен је простор у дворишту 
наше школе, који се може користити 
за информисање, дружење, забаву, 
реализацију наставних и ван наставних 
активности, квалитетно и креативно 
провођење слободног времена. 

• Скоро 350 ученика учествовало 
је у акцији „Очистимо Србију”

• Чланови парламента организо
вали су акцију и прикупљали  играч
ке за ромско обданиште у нашем 
граду.

• Ученички парламент наше шко
ле укључио се у пројекат „Дан волон
тирања” који се по други пут реали зује 
у Србији. Велики број уче ника наше 
школе је 2. децембра волонтирао у 
локалним предузећима, а дневнице 
које су том приликом зарадили 

уплаћене су у први сред њошколски 
фонд „Средњошколци за средњо
школце”, основан од стране Уније 
средњошколаца Србије. 

• Представници УП, уз подршку 
школе, успоставили су и негују добру 
сарадњу са Центром за креативни 
развој, Зајечарском иницијативом, 
Канцеларијом за младе, Клубом зеле
на зона, локалним властима и ин
ституцијама, великим бројем локалних 
фирми и предузетника, са којима и 
наша школа иначе има добру са ра дњу, 
„Потисјем” из Кањиже, а однедавно 
и са Унијом средњошколаца Србије.

ЗЕЛЕНИ КУТАК 
 ЗА МОЈ ОДМОР

Циљ програма „МЛАДИ У ПО
КРЕТУ” је да се подстакну млади људи 
да стварају позитивне промене у својим 
заједницама. Овај програм подржавају 
Зајечарска иницијатива и Национална 
задужбина за демо кратију путем 
додељивања донација (до 500 долара) 
ђачким парламентима средњих школа 
из Тимочке кра ј ине. Прошлогодишњи 
конкурс био је за нас веома успешан, 
а успешна реализација пројекта из
градње „Отвореног информативног 
клуба младих”, који смо назвали и „наш 
кутак у нашој школи”, донела нам је 
диплому за освојено I место на кон
курсу. Кутак смо свечано отворили 
крајем јуна, а радове на њему заврши
ли смо у току лета. Наша општина 
испунила је своје обећање, па су у на
шем парку, око кутка и према школи, 
поплочане прелепе стазе. На нашу 
велику радост, поплочан је и део уну
трашњег дворишта, између зграда, на 
чему се, још једном, од срца захва
љујемо!

Да би све било завршено и саврше
но, остало је још мало посла за наше 
парламентарце и њихове наставнике 
– менторе. Децембра 2011. године до
били су прилику да поново ураде нешто 
лепо и корисно  осмисле и пошаљу 
пројекат којим би завршили започето 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

уређење нашег парка. 
Први проблем који је препознат 

јесте недовољна информисаност мла
дих о неопходности заштите животне 
средине. Жеља да се млади активно 
укључе у заштиту, очување и 
унапређење животне средине и да се 
развије свест код младих о неопход
ности уређења свог животног про
стора, резултирала је новом иде јом. 
Тако је настао „Зелени кутак за мој 
одмор”, пројекат упућен на конкурс 
„Млади у покрету”, у чијој су при
преми ученицима велику помоћ пру
жили професори Ивана Спасић, Сања 
Маркулин и Мирослав Стан чић. 

Циљ овог пројекта је развијање 
свести код младих о неопходности 
уређења свог животног простора, кроз 
изградњу зеленог кутка у нашој школи. 
Како би реализовали циљ, ученици ће 
штампати промотивни мате ријал, 
упитнике и флајере како би ученике 
школе и остале суграђане упознали са 
значајем заштите и очу вања животне 
средине. Уредиће и зелени кутак у 
нашој школи, садњом садница и украс
ног шибља и тако добити пријатан 
амбијент у коме могу да проводе своје 
одморе у школи, али своје слободно 
време. 

Уколико пројекат буде одобрен, току 
два месеца треба спровести следеће 
активности:

1. Промоција пројекта најпре у 
нашој, а затим и у другим школама. 
Израда презентација, организовање 
трибина и дељење пропагандног ма
теријала у коме ће учествовати 4 члана 
ђачког парламента и два наставника. 
Обавештавање младих о стању при
роде и важности укључи вања младих 
у заштити и очувању природе.

2. Састављање упитника са пита
њима о томе колико су млади упозна
ти о неопходности заштите животне 
средине, као и о томе да ли су и колико 
били ангажовани у еколошким 
акцијама.. 

3. Акција уређења зеленог кутка, 
која обухвата припрему земљишта, 
ангажовање ученика одељења архи
тектонског текничара на осми шља вању 



35

Након напорног рада, коначно је дошао и тај дан, дан отварања нашег 
кутка. Информативни клуб, такозвани „Наш кутак у нашој школи”, 
свечано је отворен 24. јуна 2011. године. За оне који су заборавили, „Наш 
кутак у нашој школи” настао је као резултат Ученичког парламента наше 
школе и напорног рада наших вршњака, који су помогли на више начина: 
неки при самој изградњи, а неки пак скупљањем новца од локалних 
предузетника и грађана доброг срца. Овај простор намењен је за дружење, 
забаву и креативно провођење слободног времена.

Завршетак изградње нашег кутка обележен је колажним програмом 
у коме су учествовали ученици и професори наше школе. Уз стихове сто 
на нашем, што на страном језику, песму и забаву и делове представе 
„Лајање на звезде”, ученици и запослени уживали су у свечаном 
отварању. 

Кроз овај пројекат наша школа добила је простор у коме ће ученици 
моћи да покажу своје потенцијале. Наравно, кутак неће служити само 
за наставне активности, већ се у њему могу одржати и журке, књижевне 
вечери и друге културне манифестације сличног карактера.

Јована Николић, III2

Свечано отварање нашег кутка 
у нашој школи

изгледа зеленог кутка, куповину сад
ница и акцију сађења онолико садница 
колико има одељења у школи (24) као 
и украсног шибља и дру гих садница. 
У ове активности укљу чиће се по 2 
ученика из сваког оде љења. 

4. Израда плана за одржавање зе
леног кутка, за које ће бити задужени 
ученици Техничке школе (чиш ће ње 
зеленог кутка, кошење траве, залевање 
садница...). Сваког месеца по једно 
одељење из школе биће задужено за 
одржавање кутка.

5. Флајери са сликама зеленог кут
ка и текстом о неопходности заштите 
и очувања животне средине који ће се 
делити нашим суграђанима. Позитив
ним примером треба под стаћи Кња
жевчане да најпре почисте и среде своје 
двориште, а затим и да активно уче
ствују у чишћењу и уре ђењу свог 
града.

Вредност пројекта је око 40.000 
динара, а за његову реализацију за
дужени су: Патриција Колндрекај, III2, 
координатор за еколошке активности, 
Јована Николић, III2, председник УП, 
Марина Марковић, IV1, координатор 
за односе са јавношћу, Силвио Пацић, 
III1, координатор за пројекте, као и 
Катарина Цветковић и Милош 
Стаменковић, ученици одељења III2, 
чланови парламента. 
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На наше велико одушевљење ода
зив ученика по питању активног 
уче ствовања у радионичарском раду 
био је поприлично бројан. То нам је 
дало још већу жељу да своје знање и 
вештине у предходно наведеним об
ластима пренесемо и на њих, што 
смо са задовољством урадили. Уче
ници су са великом радошћу ишче
кивали сваку следећу радионицу. Све 
радионице протекле су у веома при
јатној атмосфери. На тринаестој 
ра дионици ученици су били помало 
тужни јер је дошао крај нашег дру
жења и морамо признати да су желе
ли наставак целе ове приче.

Надамо се да смо држањем ради
оница у нашој школи успели да оно 
што смо научили пренесемо на дру
гаре у нашој школи. Такође плани
рамо да са учесницима радионица 
припремимо догађај у школи, који ће 
окупити око 50 ученика и наставни
ка и на тај начин ћемо представити 
дискриминацију и нетолеранцију, као 
и начин борбе против ових негатив
них појава, методом дебате или форум 
театра.

Наши коментари на све ово су 

Отворени клуб из Ниша у сарадњи 
са Друштвом за развој креативности 
из Алексинца и у сарадњи са осам 
школа: Првом нишком гимнзијом 
„Стеван Сремац”, Прехрамбено
хемијском школом из Ниша, По
љопривредном школом из Алексин
ца, Техничком школом из Књажевца, 
Средњом школом из Сврљига, 
Средњом школом из Беле Паланке 
Средњом школом из Грделице и 
Пољопривредном школом из Про
купља одржао је петодневни тренинг 
вршњачких едукатора. Тренинг се 
одржао од 28. октобра до 2. новембра 
2011. године у Липовцу.

позитивни с тим што смо морамо 
признати на почетку били помало 

„BALFOM” -  
Тренинг за вршњачке едукаторе

У овом пројекту учествовало је 
петоро ученика из наше школе, и то: 
Јована Николић III2, Катарина 
Цветковић III2, Силвио Пацић III1, 
Кристина Стефановић II2 и Милица 
Стојановић II2.

У оквиру пројекта научили смо 
веома поучне ствари које смо касније 
пренели на наше другаре у својој 
школи кроз држање радионица та чније 
држањем 13 радионица по дељених у 
две групе од 20ако ученика о култури, 
толеранцији и интеркултуралности, 
положају и правима осетњивих друшт
вених група и социјалним правдама, 
стереотипима и предрасудама, об
лицима друштвене искључености и 
дискри мина ције. 

песимистични у вези сарадње и ак
тивног учествовања наших вршњака, 
али на крају све је испало и боље него 
што смо могли да замислимо. На
равно морамо се захвалити и нашем 
професору Ивану Амону и педагогу 
Марини Милошевић, а посебну за
хвалност дугујемо професорки Ива
ни Спасић, која је све време била уз 
нас и помогла нам око реализације 
радионица. Једно велико ХВАЛА!

Јована Николић, III2 

Силвио Пацић, III1
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Европска унија прогласила је 2011. годи
ну годином волонтеризма, наглашавајући 
потребу младих да преузму одговорност и 
иницијативу за решавање својих проблема. 
Из тог разлога, Унија средњошколаца Србије 
осмислила је пројекат „Дан волонтирања” 
који је у Србији по други пут организован 2. 
децембра, у сусрет Међународном дану во
лонтера и волонтерки.

Пројекат је замишљен тако да одређени 
број средњошколаца једног дана у школској 
години не похађа наставу, већ да волонтира 
у локалним предузећима и компанијама. 
Дневнице које ученици зараде уплаћују се у 
први средњошколски фонд „Средњошколци 
за средњошколце”, који је основан од стране 
Уније средњошколаца Србије. Недељу дана 
након волонтирања, отвара се конкурс „Кул
тура младих у школама”, где средњошколци 
имају прилику да конкуришу са својом про
јектном идејом на тему развијања културе у 
средњим школама.

У реализацији пројекта учествовали су 
средњошколци из Бачке Паланке, Беле Цркве, 
Београда, Бечеја, Ваљева, Зајечара, Звечана, 
Ковина, Краљева, Крушевца, Ниша, Новог 
Сада, Пирота, Пожаревца, Прокупља, При
боја, Сокобање, Сурдулице, али и Кња жевца, 
захваљујући нашем парламенту. 

За пројекат смо чули од Исидоре Јакшић 
из Сокобање, координатора Уније средњо
школаца за наш регион, која је посетила нашу 
школу 1. новембра 2011. године, и за члано
ве Ученичког парламента, одржала пре
зентацију Уније средњошколаца Србије. 
Пројекат „Средњошколци за средњошколце” 
и волонтирање у локалним предузећима као 
начин прикупљања средстава за заједнички 
средњошколски фонд допали су се нашим 
ученицима, па се за волонтирање наредних 
дана пријавило преко сто волонтера. 

Нажалост, упркос изузетном ангажовању 
ученика, наставника и директора школе, 
контактима са руководством удружења 
предузетника и представницима општине, 
само четрдесетак волонтера добило је тог 
дана прилику да ради. За поједине предузет
нике минимална дневница од 800 динара 
била је превисока, што је разочарало ове 
младе људе. Волонтери, а и школа, захвални 
су руководиоцима оних предузећа и устано

ва које су подржале ове младе људе и пружиле им шансу да се осете 
корисним. 

И овог пута потврдило се да проблем није само у младима, да нису 
сви лењи и неодговорни, каквим их најчешће сматрају. Одрасли су ти 
који им морају дати пример и модел друштвено одговорног понашања. 
Добра воља, љубав према младима, умеће слушања њихових идеја, 
подршка у право време – само то може мотивисати младе да преузму 
одговорност, буду вредни и свој живот учине бољим и успешнијим.

ДАН ВОЛОНТИРАЊА
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Након успешно завршене акције 
„Очистимо Србију”, на којој смо се 
дружили са члановима Планинарског 
друштва „Бабин зуб” у акцији чи
шћења околине водопада Бигар, наше 
одељење, II4, крајем новембра месеца 
2011. године добило је позив од пла
нинара да им се придружимо у једној 
правој планинарској акцији. Овога 
пута радило се о планинарском успо
ну на врх Шиљак на планини Крста
тац, надморске висине 1070 метара. 
Сама планина Крстатац смештена је 
на тромеђи наше и општина Бољевац 
и Сокобања, а најближа села су Зубе
тинац, Читлук и Милушинац. За
нимљиво је то да Крстатац својим 
изгледом подсећа на Ртањ, што значи 
да обе планине имају необичан облик 
пирамиде.

Иако је наше одељење скоро нај
бројније у школи, свега четворо нас 
одлучило се да се придружи нашем 
планинарском друштву, иако је у по
четку интересовање било знатно веће. 
Како год, нас четворо, заједно са на
шим одељењским старешином, Мла
деном Милошевићем који и иначе 
често тумара планинама, пећинама и 
кањонима Источне Србије, 3. децем
бра окупили смо се у јутарњим часо
вима испред хотела „Тимок”, одакле 
смо са осталим ентузијастима крену

ли аутобусом ка селу Зубетинац. По 
доласку у село дочекали су нас дома
ћини и водичи, и након краћег дого
вора кренули смо на успон. Иначе, 
нашу школу представљали су такође 
и професори Сања Маркулин и Да
нијел Јаневски, који је на успон повео 
и своју екипу младих скијаша, као и 
Александар Радисављевић, I3, у 
својству дома ћина.

У почетку смо се кретали шумским 
путевима, а касније су све чешћи 
пратилац биле ливаде и некадашњи 
пашњаци. Иако је време било сунча
но и без падавина, а успон не превише 
захтеван, правили смо доста пауза 
како би се одморили, али и уживали 
у прелепим пејзажима овог брдско
планинског предела. Како смо одми
цали даље из села и кретали се ка врху, 
поглед је бивао све лепши. Након 2 
сата проведена у овом не тако захтев
ном пешачењу, које се понекад данас 
популарно назива и „трекинг”, конач
но смо освојили наш циљ. Тај фено
меналан осећај победе употпунио је 
поглед на околне планине и пределе 
– Ртањ, Тупижницу, Бабин зуб и Ми
џор на Старој планини, планину Де
вицу и равницу Со кобањске котлине. 
Добру видљивост искористили смо 
да употпунимо наш фотоалбум са 
овог излета. На висини од 1070 мета

Планинарски успон на Крстатац
ра провели смо скоро сат времена, а 
наши погледи лутали су километрима 
далеко. На жалост, убрзо је дошло и 
време за повратак.

Но, повратак није био незанимљив. 
Разлог за то била је одлука да кренемо 
другим путем натраг, који је био пра
ћен непрестаним проклизавањем и 
комичним падањем појединаца из 
наше групе низ стрме шумске падине, 
а посебно задовољство нашем раз
редном пружила је посета оближној 
Равловској пећини, у којој се богами 
прописно и измазао.

После готово 15 километара пре
ђених кроз ливаде, потоке и шуме, у 
касним поподневним сатима стигли 
смо у Зубетинац. Помало и исцрпљени 
од ходања, Сашка, Ана, Мики и ја, као 
и остали планинари, умало нисмо 
заспали у аутобусу током повратка за 
Књажевац.

Иако је можда ова акција била мало 
напорна, пружила нам је доста задо
вољства и приближила нас планинар
ским водама. Пријало нам је дружење 
у природи уопште, а и као вид малог 
одмора од сталних школских обавеза. 

Планинарио, уживао, а онда сео и 
записао:

Маринковић Никола, II4 
уз помоћ и присећања Сашке, Ане 

и Микија
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Аудиције на којима су књажевачки 
основци покушали да својим тален
том заслуже учешће у пројекту од
ржане су 7. новембра 2011. године у 
свим основним и средњим школама 
у граду. У нашој школи, у кабинету 
број 6, пред стручном комисијом 
пројекта своје таленте показало је 
петнаесторо ученика наше школе, 
певајући и играјући модеран плес и 
фолклор. 

Сви они моћи ће да учествују у 
десетомесечној бесплатној обуци, уз 
помоћ тима врхунских стручњака у 
области хора, соло певања, модерног 
плеса и фолклора..

У четвртој сезони ове мани фе

Прошлог маја , испод белих раз
играних кишобрана, наши матуран
ти плесали су са Европом. У синхро
низованом плесању кадрила, наши 

стације, у сваком граду обуку ће 
проћи до 300 основаца и средњо
школаца Верујемо да ће им учешће 
у обуци помоћи да своје таленте још 
више развију, да ће се лепо дружити 
и забављати. 

На пролеће 2012. године млади 
певачи и играчи, на завршним кон
цертима у својим градовима, показаће 
шта су научили, уз гостовање по
знатих певача. Финално вече за 
најбоље је у београдском Сава центру, 
а сви концерти, као и емисије о гра
довима учесницима, биће емитовани 
на ТВ Б92.

СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ

матуранти су, заједно са вршњацима 
из 15 градова Србије и преко педесет 
градова из осам европских земаља, 
учествовали у обрању Гинисовог 
рекорда у синхронизованом плесу и 
на весео и леп начин започели про
славу велике матуре. 

Ове године, прилику да се за ба
вљају, покажу свој таленат, али и 
не  што науче, добили су и млађи 
ученици, захваљујући пројекту „Три
глав осигурање  Србија у ритму 
Европе”, у коме учествује и наша 
оп штина. Уговор о учешћу кња же
вачких основаца и сре дњо школаца у 
овом пројекту потписали су пред
седник Општине Књажевац, Младен 
Радосављевић, и руководилац про
јекта Игор Карадаревић. 

Манифестација „Триглав оси гу
рање  Србија у ритму Европе” од
ржава се већ три године, а током треће 
сезоне у пројекат је било укљу чено 
30 градова у Србији. Циљ про јекта је 
препознавање, подстицање, развијање 
и очување младих талената у Србији, 
поштовање људских права и промоција 
интеркултуралности и толеранције. 
Овај пројекат директно подржавају 
сви амбасадори Европске уније и 
земаља Европе, као и тридесет градо
начелника Србије.
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Прослава Српске нове године, већ годинама уназад, одржава 
се на платоу Дома културе. Ове, 2012. године, наша општина 
организовала је концерт популарне групе „Дивље јагоде”. Вели
ки број љубитеља рокзвука верно је и са нестрпљењем очекивао 
излазак групе на бину. Међу њима смо биле, са помало занесеним 
осмехом, и моје другарице и ја. Као предгрупа свирао је млади 
и перспективни књажевачки бенд „Лудаци”.

Излазак „Дивљих јагода” на бину пропраћен је проломним 
вриском одушевљених Књажевчана. Иначе, за оне који нису 
упућени, „Дивље јагоде” су рок и хевиметал бенд који је настао 
у Загребу давне 1977. године. Пробој на ексјугословенској 
сцени остварили су почетком осамдесетих година прошлог века, 
у „златно доба” рокенрола на нашим просторима, захваљујући 
препознатљивим хардрок песмама, међу којима су најпознатије: 
„Једина”, „Мотори”, „Дивље јагоде”...

Те вечери свима нама показали су величину свог умећа, нижући 
своје хитове уз прегшт емоција. Добро расположење и забаву 
није успела да поквари ни краткотрајна киша, коју смо отерали 
песмом „Кап по кап”. Успели су да нас натерају да заборавимо 
на све и да се препустимо изванредном проводу и узбурканим 
емоцијама. Током вечери, заљубљени су „кривили море” и не
коме дошаптавали „једина” и „желим те”, док су неки отпочели 
путовање на „моторима” кроз ту предивну ноћ.

У поноћ смо подигли своја срећна лица ка небу, како бисмо 
одгледали ватромет, праћен завршном песмом групе. Након тога, 
на бину су изашли трубачи, како би и они, уз препознатљив звук 
својих лимених инструмената, поздравили нову годину.

Шта још могу да кажем о тој ноћи? Била је незаборавна, и на 
нама остаје да им се захвалимо на предивним емоцијама које су 
пробудили у нама, јер смо због њих начас заборавили где је крај 
а где почетак, и схватили да ни небо нема граница, јер је њиховим 
песмама и оно померено.

Ивана Јовановић II4

Незаборавни дочек Српске нове године

Био си! 

Био си идол и жеља
данас пролазник сасвим обичан.
Био си чежња и сан
данас си постао обичан
посматрач, обичнији
од других које знам.
Био си...
Био си само јуче
да не би постојао данас.

Кристина Аранђеловић, I3

Ти си ми све

Ти си суза у мом оку,
ти си срце у мом телу,
ти си моје сунце после кише,
ти си ми све.

Дани без тебе за мене су ништа,
дани су пусти без тебе, 
без твог присуства.

Живот је тако леп, леп као ти.
А где си ти, тамо је и мој живот,
и брзо се појави.

Дај, не буди дете, пружи ми руку,
руку помирења.
Чак и једна реч променила би све,
јер ја стварно волим те, и ти си ми све.

Назови ме

Када ти се цео свет сруши,
када те неко повреди дубоко,
увек рачунај на мене,
јер ја ћу увек бити ту за тебе.

Немој мислити да те лажем,
назови ме и све ћу да ти кажем...
Ко истину говори, пола му се прашта,
зато ме назови и испричаћу ти свашта...

Када отвориш срце, схватићеш све,
и још нешто: „Волим те највише!''

Андреја Никодијевић, II1
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Традиционални, пети по реду, Све
тосавски турнир Техничке школе у 
стоном тенису, протекао је у спортској, 
такмичарској, навијачкој и фер атмос
фери.

Већ пету годину заредом, о оквиру 
прославе дана Светог Саве, наши 
ученици надметали су се дана 23. 
јануара за титулу најбољег стонотени
сера школе. По броју учесника и ква
литету и овога пута предњачили су 
ученици који станују у Дому ученика 
средњих школа. Сви учесници турни
ра трудили су се да својим умећем и 
вештином покажу сву лепоту овог 
спорта. Једнима је најубојитије 
„оружје” био форхенд, други су се 
уздали у бекхенд ударце, а сви заједно 
својски су се залагали да прецизним и 
убојитим „сервама” и „сеченим” лоп
тицама надмудре своје ривале. А, када 
се споје младост и спорт, настаје 
дружење, уживање, игра и радост.

По купсистему такмичило се 28 
играча. После сваког кола победници 

су се пласирали у наредну рунду, док 
су поражени морали да се опросте од 
даљег такмичења. До полуфиналних 
борби стигли су следећи ученици: 
Дарко Тешановић, II6, Јован Лапа
датовић, III5, Стефан Миливојевић, II5 
и Марко Трајковски, III4.

У полуфиналним двобојима 
Лападатовић је победио Тешановића, 
док је Миливојевић био успешнији од 
Трајковског. Затим је Тешановић 
тријумфом над Трајковским изборио 
треће место. Тако се дошло до завршне 
борбе, у којој је Лападатовић надиграо 
Миливојевића. На тај начин, ученик 
Јован Лападатовић , III5 изборио се за 
ласкаво звање најбољег стонотенисе
ра наше школе.

По традицији, на прослави Светог 
Саве, 27. јануара 2012. године, дирек
тор школе Љиљана Жикић уручиће 
тројици првопласираних дипломе и 
симболичне награде.

Радивоје Бонић, професор 
физичког васпитања

Пети Светосавски турнир у 
стоном тенису

СПОРТ
На сусретима етноудружења, 

одржаним 11. и 12. децембра 2011. 
године у књажевачком Дому културе, 
представљен је и штанд наше школе. 

Традицијом у Европу

Њега су, уз помоћ професорке Марије 
Цветковић, припремили ученици 
одељења II4. У овој акцији учество
вали су следећи ученици: Марија 
Кривошија, Катарина Ранчић, Кри
стина Ранчић, Александра Ј. Три
фуновић и Никола Павловић.

Сматрамо да је наш штанд био 
један од најзапаженијих, а посебну 
пажњу привукли су магнети са мо
тивима Књажевца. У презентацији 
се својом елоквентношћу највише 
истакао Никола Павловић.

ученици одељења II4
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Општинско првенство у одбојци 
одржано је 14. 11. 2011. године. Поред 
утакмица основних школа, играна је 
и утакмица између Гимназије и наше 
школе, и то и у мушкој и у женској 
категорији. 

За нашу мушку екипу играли су: 

Кристијан Живковић, Далибор Је
ленковић, Бранко Тривунчевић, Милан 
Пујић, Ненад Милановић, Никола 
Николић, Милош Радивојевић, Милош 
Стаменковић, Саша Ђорђевић, Силвио 
Пацић, Филип Димитријевић, Алекса 
Николић, Никола Јеленковић и 

Страхиња Милојевић. У саставу жен
ске одбојкашке екипе биле су: Јелена 
Милијић, Маријана Фи ли повић, 
Миљана Степановић, Маријана 
Степановић, Ана Милојевић, Алексан
дра Живковић, Јована Живановић и 
Марија Кривошија. 

Иако су обе наше екипе одиграле 
феноменално, одбојкаши и одбој
кашице Гимназије су овог пута били 
препрека коју наше екипе нису могле 
савладати. Мушкарци су изгубили са 
2:1, док су девојке изгубиле са 2:0. И 
поред ових пораза наши ученици су са 
терена отишли подигнуте главе, јер су 
у датом тренутку пружили све од себе. 
На трибинама су били њихови друго
ви и другарице, који су им показали да 
нису сами и у поразу, и да је некад боље 
изгубити и схватити да су сви уз тебе, 
него победити и бити сам. 

Верујемо да наша школа има ква
литетне одбојкашке екипе, које следеће 
године имају добре шансе да пости гну 
велики успех.

Данијел Јаневски, професор 
физичког васпитања

ОПШТИНСКО ПРВЕНСТВО У ОДБОЈЦИ

Крос РТС-а
Дана 1. октобра 2011. године одржан је традиционални Крос РТСа. На кросу је наступило и тринаесторо 

ученика наше школе и то:
Цветковић Александра I2
Јовановић Александра II5
Никић Никола II1
Тошић Јован II1
Никодијевић Милош III5
Лападатовић Јован III5
Милановић Марко II7
Гачић Иван II7
Петковић Стефан III5
Стојковић Саша II1
Пауновић Предраг II1
Милутиновић Никола I6
Радивојевић Стефан II5
Нажалост, ове године нисмо поновили успехе са претходних кросева. Ниједан ученик није се пласирао међу 

првих десет. Иначе, дужина стазе за ученике средњих школа била је 1000 и 1200 м, зависно од узраста.
Владан Цвејић, професор физичког васпитања



У циљу развијања спортског духа 
и ферплеј игре, а на иницијативу 
Ученичког парламента Техничке 
школе и уз помоћ професора физич
ког васпитања Данијела Јаневског, у 
децембру 2011. године одржан је 
школски турнир у малом фудбалу. 

Александар Хорјак, Дино Јовановић, 
Ненад Антић, Богдан Вукићевић, 
Милош Стаменковић и др.

После елиминационих борби, до 
полуфинала су стигле екипе одељења 
IV2, IV4, III2 и II1. У међусобном 
„обра чуну‘‘ будућих матураната, 
екипа IV2 славила је након бољег 
извођења пенала, пошто је резултат 
регуларног дела био нерешен: 2:2. 
Други полуфинални сусрет припао 
је екипи оде љења III2 резултатом 
3:1.

У финалу турнира је екипа оде
љења III2 показала бољу игру, слави
ла резултатом 2:0, и тако постала 
најбољи тим Техничке школе за 
школску 2011/12. годину. За најбољег 
играча турнира проглашен је Бран ко 
Тривунчевић, IV1. Ево и састава фи
налиста. За III2 играли су Богдан 
Вукићевић, Никола Пирузе, Никола 
Димитријевић, Милош Стаменковић 

Школски турнир у малом фудбалу

„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: Бојан Ристић, професор српског језика и 
књижевности; технички уредник, Ненад Цорељ; штампа: ГИП „Тимок” ДОО, Књажевац

Турнир је игран по купсистему та
кмичења, учествовала су сва одеље
ња, а на крају је, наравно, само једна 
екипа била победник.

Већ у другом колу испала су нека 
одељења која су важила за фаворите 
такмичења, што значи да су ученици 
озбиљно схватили овај турнир. Сви 
су учествовали са пуно ентузијазма, 
нико се није предавао до краја та
кмичења. Радује нас и то што је ту р
нир протекао без инцидената и без 
повреда играча. За суђење је био за
дужен професор Данијел Јаневски, 
коме су у вршењу те дужности по
магали ученици Жељко Милошевић, 

и Дејан Илић, док су одељење IV2 
репрезентовали Стра хиња Милоје вић, 
Кристијан Жив ковић, Александар 
Миладиновић, Никола Ми лен ковић 
и Милош Мила диновић.

У завршници турнира одиграна 
је и ревијална утакмица девојака које 
похађају Техничку школу. Састале 

су се прва смена против друге. Иако 
је резултат био најмање важан, спо
менућемо да је после пенала била 
боља екипа прве смене. Током регу
ларног дела игре није било погодака. 
Дрес прве смене носиле су: Маријана 
Степановић, Милица Спасић, Јелена 
Миладиновић, Анђела Вучковић и 
Јована Станојевић. За другу смену 
играле су: Јована Милаћевић, Марија 
Јеленковић, Миљана Степановић, 
Ирена Ничић, Александра Јовановић, 
Јована Живановић и Милица Ђор
ђевић. Финиш турнира улепшала нам 
је и плесна школа „Honey‘‘, која је у 
паузама утакмица одиграла неколико 
узбудљивих кореографија које су 
публику оставиле без даха.

Захваљујемо се професорима и 
ученицима Техничке школе који су 
помогли у организацији овог турни
ра и омогућили нам да овај турнир, 
за који верујемо да ће постати тра
диција, протекне успешно и без ин
цидената.

Данијел Јаневски,  
професор физичког васпитања


