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O утисцима о екстерном вред
новању, припреми школе за посету 
екстерног тима ШУ Зајечар и актив
ностима школе након добијања 
извештаја, говори Љиљана Жикић, 
директор школе.

• Школске 2012/13. године Мини-
старство просвете, науке и те
хнолошког развоја започело је 
екс терно, односно спољашње 
вре дновање шко ла широм Србије. 
Шта је његов циљ?
Циљ спољашњег вредновања је 

процена остварености прописаних 
стандарда квалитета рада школа и 
унапређење оних области које нису 
на довољно високом нивоу. За четири 
године, све школе у Србији треба да 
прођу кроз овај вид вредновања.

• Шта су то стандарди квалите-
та? По којим критеријумима и 
којим оценама школе могу бити 
оцењене? 
Постоји седам области квалитета, 

дефинисаних Правилником о стан
дардима квалитета рада образовно 
васпитних установа. То су: Школски 
програм и Годишњи план рада школе, 
Настава и учење, Образовна по сти
гнућа ученика, Подршка ученицима, 
Етос, Организација рада шко ле и 
руковођење и Ресурси. Њима су обу
хваћени сви аспекти школског живо
та и рада. Унутар сваке области де
финисани су критеријуми које школа 
треба да за  довољи и они, заправо, 
представљају својеврсну чек листу 

по којој се вр едновање спроводи, без 
обзира да ли рад школе вреднује 
спољашњи тим, или школа сама. На 
скали процене су оцене од један до 
четири. Овим оце њивањем школе 
могу добити једини цу или двојку, 
уколико нису оствариле основне 
стандарде, односно тројку и четвор
ку, уколико их остварују. Највећа 
оцена коју школе могу добити на 
спољашњем вредновању је четворка, 
оцена на коју су ученици и настав
ници наше школе веома поносни.

• Ко процењује рад школа?
Оцењивање обавља стручни тим, 

састављен од просветних саветника 
надлежне Школске управе. Процену 
квалитета рада наше школе извршио 
је тим задужен за средње школе, чији 
су чланови просветни саветници 
Ја  сна Васић, Биљана Коцић и Борко 
Мирковић. Они су, као и код осталих 
школа, свој долазак најавили школи 
писменим путем, двадесетак дана 
раније, а наша обавеза је била да им 
пошаљемо тражена школска доку
мента (Годишњи план рада школе, 
Школски програм, Школски развојни 
план, Извештаје о самовредновању, 
Извештај о раду за претходну школ
ску годину, Извештај о постигнућима 
на завршном/матурском испиту…) и 
распоред часова за дане посете, при
премимо за преглед педагошку 
документацију и евиденцију и 
организујемо разговоре са Школским 
одбором, педагогом, представницима 
наставника, ученика и ро дитеља...

• Да ли је двадесетак дана довољно 
да се школа припреми и, евенту-
ално, надокнади пропуштено?
Не бих рекла да јесте, бар не код 

школа које имају за циљ високу оце
ну. Прегледајући разне записнике, 
видела сам да сам прву презентацију 
о вредновању квалитета рада школе 
имала на Наставничком већу јануара 
2012. У протеклој школској години 
одржали смо седам седница Настав
ничког већа на ту тему, имали бројне 
интерне обуке везане за планирање, 
припремање и методику наставе, на 
основу самовредновања унапредили 
организациону структуру и рад школ
ских тимова...

• Како изгледа самовредновање? 
Евалуација траје 2, до 3 дана, у 

зависности од величине школе. Код 
нас је спроведена 25. и 26. септембра 
2013. године. У почетку нам се термин 
није свидео, јер се тада углавном 
бавимо писањем извештаја, планова 
и припрема, а часови су претежно 
обрада новог градива. Наставници 
који су добили нови предмет или 
променили одељење такође су имали 
тежи задатак. Ипак, показало се да 
је то био добар термин, јер смо на 
најлепши начин започели нову школ
ску годину. 

Што се тиче вредновања, у тих 
пар дана провере школа је „ске 
нирана”са свих страна. Гледа се све: 
рад на часу, дневници, извештаји, 
опремљеност кабинета и радионица, 
уређење школе, ученички радови и 
панои, безбедност и чистоћа школе… 
Интервјуишу се наставници, учени
ци, родитељи, Школски одбор, раз
говара са директором, прегледа 
оби мна педагошка документација и 
еви ден ција... 

Настава и учење је кључна област 
квалитета и и највише утиче на оце

Екстерно вредновање Техничке школе извршено је крајем септембра 2013. године.  
Највиша оцена коју је школа добила од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

представља потврду високог квалитета рада школе.

„Све што радимо радимо срцем” – Дан школе 2013.
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ну. Чланови тима приликом посете 
школи обилазе најмање 40% часова, 
у нашој школи је то било 25 часова. 
План посете направљен је првог 
јутра, што је био најнапетији тре
нутак за наставнике. У току посете 
часовима процењивана је атмосфе
ра на часу, заинтересованост и 
укљу    ченост уч еника у учење на часу, 
при лагођеност циљева, садржаја и 
задатака индивидуалним способно

директори других школа  кажу: „Не 
брините, траже све!”, како посту
пити другачије? Усагласили смо 
образац школских припрема, ра зме
њивали идеје, помагали једни дру
гима у планирању. Били смо опти
мистични и мислим да смо споља
шњем тиму обезбедили веома добре 
услове за рад. Посебно нас је об
радовала ин формација о подршци 
и лепом м  ишље њу које су о школи, 

Ш
К

О
Л

A
 В

И
С

О
К

И
Х

 С
Т

А
Н

Д
А

Р
Д

А

Потврдило се да се труд и с
плати, а квалитет награ ђује. 
Како ништа није тако добро да 
не може бити боље, у извештају 
смо тражили примедбе и уоче
не недоста тке, направили план 
побољ шања и кренули да се 
„по прављамо”. Ту, пре свега, 
мислим на разноврсне акре 
дитоване и интерне про граме 
обука везане за инди ви
дуализацију наставе и вре дно
вање постигнућа у функцији 
учења. А како смо и колико 
учили, можете ви дети и сами, 
ако посетите Фејсбук страницу 
наше школе и покушате да пр
е бројите све наше семинаре 
током јесени и зимског рас
пуста.

• И на крају, какав бисте са
вет дали школама које још 
нису оцењене?
Мислим да су став дирек

тора и његова подршка настав
ницима у току припреме за 
ек стерно вредновање јако ва
жни. Наставнике тре ба на 
вре ме информисати о стандар
дима ком пе тенција наставника, 
стан дардима квалитета рада 
школе и протоколу за по сма
трање часа, како би били равно
правни партнер просветним 
саветницима. Треба их под
стаћи да објективно са гл дају 
своје сла бости и мотивисати 
да ве рују у себе и развијају 
своје квалитете. Волим ову 
изреку: „За знање важи нека 
чудна ма тематика – што се више 
дели, више га има!” и при
мењујем је у пракси. Школе у 
којима се, као у нашој, негује 
такозвани „дух обиља” и деле 
знања, искуства, добре идеје и 
примери из праксе, имају веће 
шансе да се нађу друштву 
најбоље оце њених школа.

стима ученика, ефикасност настав
них метода у односу на постављени 
циљ часа, провера остварености 
планираних циљева и исхода, 
међусобна комуникација, начин 
вредновања постигнућа ученика... 
Рад наставника није оцењиван 
појединачно, али квалитет часова 
највише утиче на завршну оцену 
рада школе.

• Чиме сте најзадовољнији?
Постоји много разлога за задо

воство и понос. Пре свега, то је 
начин на који смо се припремали 
– стрпљи во, упорно и колегијално. 
Разјаснили смо стандарде и знали 
шта нас очекује, прикупљали ис
куства других школа... Кад вам на 
питање: „Шта тражи ко мисија?” 

на засебним, затвореним диску
сијама, дали наши ученици, њихови 
родитељи и Школски одбор. И на 
крају, како објаснити осећај када, 
после десетак дана ишче кивања, 
добијете извештај са нај вишом 
оценом? 

• Има ли одмора после спољашњег 
вредновања? 
Можда смо одмарали десетак 

дана, у току којих смо размењивали 
своја искуства и утиске и презенто
вали извештај Ученичком парла
менту, Савету родитеља, Школском 
одбору. Мислим да је екстерно 
вре дно вање вишеструко побољшало 
рад школе, некако нас је „протресло”, 
зближило и отворило неке нове мо
гућности сарадње и комуникације. 
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Како је Стефан Немања 
дошао на власт?

Данас, када прослављамо празник 
Светог Саве, време је да наша срца 
буду срећна, радосна и распевана. О 
Светом Сави доста већ знамо, али 
никада није наодмет додати, обнови
ти, сазнати још по нешто. Ево, за 
почетак, одговора на питање како је 

југу, на рачун Византије.
Немањин син Стефан, нама данас 

познат као Стефан Првовенчани, 
оженио се византијском принцезом 
Евдокијом. Због тога Немања предаје 
власт Стефану, иако је Вукан био 
старији. Предаја власти извршена је 
на државном сабору у Расу, на Благо
вести 1196. године. 

Последње године свог живота 
Немања је провео као монах Симеон. 
Убрзо је и Немања отишао на Свету 
Гору, у манастир Ватопед, где се на
лазио и његов најмлађи син, монах 
Сава. Ускоро је почела изградња 
Хиландара, где се Немања и упокојио 
1200. године.

Стефан Немања, познат нам и као 
Свети Симеон Мироточиви, сматра 
се оснивачем српске средњовековне 
државе и лозе Немањића.

Како је Свети Сава 
изборио независност 
српске цркве?

Вероватно већ знате да је Свети 
Сава био најмлађи син Стефана Не
мање, да је рођен око 1174. године и 
да му је световно име било Растко. 

Можда знате и то да је већ са 15 го
дина на управу добио област Хум. А 
ако знате још и како је отишао у ма
настир, честитамо вам! А ако ипак 
не знате, ево и те приче: Приликом 
једног доласка на родитељски двор, 
Растко је затекао групу светогорских 
монаха, међу којима и једног Руса из 
манастира Светог Пантелејмона. Како 
га је увек привлачио монашки живот, 
он у договору са овим монахом од
лази на Свету Гору. И поред свих 
покушаја Стефана Немање да га 
врати назад, Растко остаје на Светој 
Гори, где добија монашко име Сава. 

По доласку свог оца Немање, сада 
већ монаха Симеона, Сава добија 
дозволу да обнови опустели манастир 
Хиландар. Убрзо су дошли на идеју 
да Хиландар буде српски манастир, 
па уз новчану помоћ Стефана Прво
венчаног обнављају овај манастир, 
у који се усељују већ 1199. године. 
Сава за Хиландар пише типик, који 
је превод и прерада Евергетидског 
типика. Такође, подиже и Карејску 
испосницу за коју пише строг типик, 
јединствен по одредби да се цео 
псалтир прочита једном дневно. Мо
жда неко не зна шта је то типик? 
Типик је, једноставно речено, кућни 
ред манастирског живота.

После смрти Светог Симеона, 
Вукан, његов старији син оснажује 
своје везе са Угарском, са друге стра
не Стефан се везује за Бугарску. У 
Србији је убрзо дошло до грађанског 
рата. Завађену браћу измирио је Сава, 
над очевим моштима, које је донео 
из Хиландара у Србију. Уз сагласност 
папе, Стефан Немањић је крунисан 
за краља Србије. То се десило 1217. 
године. Тада је добио назив Прво
венчани, зато што је био први српски 
владар, који је на главу примио кра

Зачетници Свете лозе Немањића

Савина породица, светородна лоза 
Немањића, дошла на власт.

Лоза Немањића потиче од старе 
рашке династије. Византијски цар 
Манојло Други Комнин је, у поли
тичким превирањима, око 1168. го
дине Рашку и Зету поделио потом
цима те династије. То су била четво
рица браће: Тихомир, Страцимир, 
Мирослав и Стефан Немања. Нај
способнији међу њима био је Немања, 
који се показао као добар владар и 
велики добротвор цркве, што му је 
донело популарност и у оним обла
стима којима су владала његова браћа. 
Убрзо је дошло до сукоба међу бра
ћом, из којих је Немања изашао као 
победник. Постао је велики жупан, 
а после смрти цара Манојла, про
ширио је границе своје државе на 



5

ДАН СВЕТОГ САВЕ

Постоји једна Гора Света,
У којој светло вечности гори,
Један је принц стигао,
Да се за светлост вечно бори.

Борба ће бити дуга и тешка,
Знао је принц већ прве ноћи,
Одлука тешка тад је пала,
Војници, без њега ће поћи.

Ноћ бескрајно црна и мрачна.
Тишина света на Светој Гори,
Само се један пламичак свеће
Са бледим ликом упорно бори.

И док је златна коса сечена
И туга и срећа низ лице лиле
На под су лагано падале
Принчеве хаљине од свиле.

Пало је и мало царство,
Детињство из Раса мило,
Дружина стара, игре дечака
И све што му је драго било.

Падоше и сузе старог монаха,
Јер пред њим више не беше принца.
Пред њим је стајао монах Сава,
Срећна и озарена лица.

У Савином оку,
Монах стари угледа срећу.
Млади монах Сава гласно рече:
„Ово је мој избор, покајати се нећу!”.

Није желео престол, круну,
Нити владар да буде он.
Његово место је уз књигу, Христа,
Савина круна је молитва.

За свој народ учинио је све,
Да мир и слога међу свима влада,
Да ширимо љубав, поштујемо друге,
Да не буде боли, туге и јада.

У Савином оку сви смо исти,
И они поштени, и они мање чисти.
Бог је онај који треба да суди,
Сви смо ми Божији људи.

У Савином оку

љевски венац.
Када је стечена политичка неза

висност, било је потребно стећи и 
верску независност. Због тога Сава 
одлази из Србије, у Хиландар, како 
би се изборио за независност српске 
цркве. По свој прилици, Сава се на 
мисију одлучио у договору са Сте
фаном.

Као вешт дипломата и угледни 
духовник Сава је успео да постигне 
споразум повољан по обе стране. 
Истовремено су донесене две одлуке, 
којима је Сава хиротонисан за архи
епископа и којом је српска црква 
стекла аутокефалију (самосталност). 

Приликом повратка из Никеје у 
Србију Сава је боравио у Солуну, у 
манастиру Филокал. Савин боравак 
у Солуну имао је великог значаја за 
развој српског црквеног права, јер је 
он ту организовао рад, а значајним 
делом и сам учествовао у стварању 
српске редакције византијског номо
канона који ће постати познат под 
називом Номоканон светог Саве 
(Крмчија светог Саве). Овај зборник 
постаће прворазредан извор права у 
средњовековној Србији. 

Милан Николић, вероучитељ 
Техничке школе

У бистром оку Светог Саве,
Трунке мржње никад није било,
Молио се Сава за све нас,
И за све што нам је мило.

Сада нас са неба гледа Сава.
Нас, његову децу.
Моли се за нас паметна глава,
Будимо захвални најдивнијем свецу.

Свети Саво,
У твом оку љубав сија,
Вера, нада и
Скромност најмилија.

Уз тебе знамо,
Ко смо, шта смо, одакле потичемо.
Уз тебе знамо да верујемо,
Надамо се, и друге да поштујемо.

Ти си нас научио да волимо,
Теби за славу ми се молимо.
Појте му Срби,
Песму и утројте!

Невена Антић, II2
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СВЕТОСАВСКИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

За најбоље радове на Светосавском литерарном конкурсу проглашени су:
 Прво место: Невена Антић, песма ''У Савином оку'';
 Друго место: Александра Цветковић, састав ''Вера, нада и љубав'';
 Треће место: Невена Богојевић, састав ''А само једно треба пазити – по врлинама живети''.
Чланови жирија, наставници српског језика Јелена Станисављевић и Бојан Ристић, истакли су да се у раду Невене Антић 

запажа, за њен узраст, веома зрело размишљање и јасно изражавање. Она врло спретно барата речима, препознаје нијансе у 
значењу и, поетским изразом, представља животни пут и значај дела Светог Саве за српску културу и историју.

Основне врлине које темеље жи
вот јесу вера у Бога, нада у вечан 
живот и љубав према породици и 
живим бићима која нас окружују.

У животу преживимо пуно падо
ва, неостварених циљева, одустајања 
од снова, идеја и планова, будемо 
разочарани, на дну, а већ данас смо 
опет ту, са истим сновима, са више 
самопоуздања и јасном надом да све 
снове и циљеве можемо до краја да 
изведемо. После сваког пада имамо 
већу могућност и сагледавамо све на 
реалнији начин, чак и саму реалност 
гледамо другачије од онога што јесте.

Понекад се нађемо на дну, у пот
пуном мраку, у потрази за зрачком 
светлости наилазимо на грешке и 
проблеме који нас враћају на дно, 

црпе из нас сву вољу, веру и наду, и 
терају нас да одустанемо. И тада, 
управо тада, када се предамо, долази 
''неко'', пружа руку спаса, глас разума 
и срце пуно храбрости, враћа све оно 
успут изгубљено како бисмо наста
вили даље. У таквим тренуцима 
треба да мислимо на тог ''неког'', да 
знамо да имамо за кога да се боримо, 
и да се вратимо тамо где смо стали 
и наставимо својом снагом до врха. 
На том путу су много већи проблеми, 
који оне ситне проблеме од раније 
чине смешнима. Како могу други да 
верују у вас ако сте кукавице, нисте 
довољно јаки да издржите и при
знате пораз? 

Кад нам је Бог дао живот, уз то 
нам је дао и један услов, да уживамо 

Када је човек богат, свестан је тога 
што има, али се и размеће истим. 
Богатство приказује као једини доказ 
своје вредности, немајући ваљда шта 
друго. Врлина је данас већини непо
знат појам. У свету у коме живимо 
прво приметимо материјално богат
ство неке особе. Данас се све више 
сматра да сиромашни и немоћни људи 
нису достојни да икоме буду 
пријатељи. Свесно и несвесно, 
заборавља се да тирани и свемоћни 
уствари и немају пријатеље. Гомила 
људи, „пријатеља” на њиховим рас
кошним забавама, није ту због њих 
самих, већ због њиховог богатства 
или друштвеног положаја. Нек су пак 
„добри”, па из егоизма, сажаљења, 
чине добра дела, чиме само умањују 
услугу коју другоме чине.

Ако такве особе у животу доживе 
неки пад, постају неспособне за 
живот. Да ли се тада промене?Да ли 
је човеку потребно да доживи сунов

рат, па да тек тада схвати и запита се: 
„Зашто је живео брзо, куда је и у кога 
гледао?”. У себе, своје „ја”? Или је 
заправо гледао у своје „неја”?

Човек је контрадикторно биће, као 
да су у њему неке зле силе које га 
терају да чини лоше и када жели 
добро. Човек је склон да не види оно 
што гледа, да не чује оно што слуша, 
да жели оно што нема и није његово. 

Уопште, људи се у богатству, ле
пом, узносе, не желећи да виде да 
постају духовно сиромашни, 
неистинољубиви. Постају робови 
јединога са чиме могу да се размећу 
– своје лажне раскоши. Зашто би онда 
такви људи у свом богатству, лажном 
сјају, лажној лепоти, видели другу 
страну живота? Зашто би видели беду, 
сиромаштво, зашто би чули очајничке 
вапаје тих људи? Зато што је то чо
вечно, хумано, добро, а добар је онај 
човек који воли све и чини добро 
свима, не питајући се ко је добар или 

зао, а камо ли богат или сиромашан. 
„У добру је лако добар бити,” али 

ништа није ређе од праве доброте 
оних који имају све. Многи људи су 
„добри”, не зато што то јесу, већ зато 
што се осећају супериорнијим над 
онима којима чине услугу. Велика 
већина људи у тим антагонизмима, 
(богатствосиромаштво, грехсавест) 
буде склона промени, када изгуби све 
у чему су уживали до тад, топлини 
породичног дама, пријатеља, можда 
партнера.

Када се једном човек на тај начин 
промени, обично не зна којим путем 
да крене. Ипак, велика већина постаје 
истински добра, у сваком смислу те 
речи, али им се често тада не верује. 
Они који стекну поверење постају 
апостоли добра, наде и морала. 

Јер не заборавимо: „Само једно 
треба пазитипо врлинама живети.”

Невена Богојевић, III1

у том животу. Полако схватам да је 
лакше кад је неко уз вас, неко ко 
одмиче и самим тим вас води за њим, 
до оног света који тражите, ослобађа 
ваше страхове, прекрива болове, 
бодри вас и саветује. Тек тада схва
тите да ни у најтежим тренуцима не 
треба губити наду, морате јако веро
вати у љубав и тама у којој се нала
зите ће полако нестати и прерасти у 
светлост, за којом толико чезнете.

У животу ћемо имати још доста 
успона и падова, сваки животни пут 
је трновит, важно је само да се после 
пада дочекамо на ноге и будемо хероји 
до краја, изборимо се против свега, 
јер хиљаду нас степеника дели од 
врха, а само један од дна.

Александра Цветковић, III2

Вера, нада и љубав

„А само једно треба пазити-по врлинама живети”
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„Фестивал љубавне поезије”, како 
лепо звучи, зар не? Уз пуну подршку 
педагога Дома ученика Драгане Ми
тровић и осталих у Дому, послала 
сам два рада, песму и поетску прозу. 
Чекали смо месец дана како бисмо 
сазнали да ли су моји радови ушли 
у ужи избор. 

Једног дана, педагог ми је саоп
штила лепе вести, да је моја песма 
„Размахнула крила” пронашла своје 
место међу најбољим радовима и да 
ћу убрзо отићи у Сомбор, на фестивал 
и стећи нова познанства. Била сам 
пресрећна, јер је ово за мене, којој је 
писање саставни део живота, веома 
битан догађај. Нисам ни очекивала 
да ћу ући у финале овог чувеног 
фестивала, који се одржава у Сомбо
ру у част дугогодишњег васпитача 
тамошњег Дома ученика, Ивана Пан
гарића.

Дана 29.новембра, кренула сам на 
дугоочекивани пут у Сомбор са сво
јим васпитачем Миланом Ћирко вићем 
и возачем. Пут је био дуг, али веома 
занимљив због предивних пејзажа 
које сам гледала кроз прозор аутомо
била. Из Књажевца смо кренули у 10 
часова, а у Сомбор смо стигли око 17 
часова. Лепо смо дочекани, сместили 
смо се и узбуђено чекали почетак 
фестивала. До тада смо се упознава

ли, дружили, старији учесници су 
нам препричавали догађаје са прет
ходних фестивала... 

Дом је велики и лепо уређен, има 
преко 300 соба. Ученици углавном 
похађају музичку школу, тако да је 
било пуно музике и песме. 

Фестивал је почео у 20 часова, у 
клубу Дома ученика. Најпре су нас 
развеселили ученици музичке школе 
„Петар Коњевић” различитим нуме
рама. Затим нас је водитељка наја
вљивала и један по један смо реци
товали своје песме, трудећи се да их 
што боље изнесемо. Када смо сви 
изрецитовали, главни члан жирија 
Давид Кецман добио је задатак да 
прогласи прва три места и додели 
награде. 

Чим је изашао, у мени се јавило 
узбуђење, никад се нисам тако осе
ћала. Али, у једном тренутку, када је 
било време да додели трећу награду, 
изговорио је моје име. Нисам ни 
очекивала да ће ме прозвати. Тако 
сам била пресрећна. Друго место 
освојила је ученица из зајечарског 
Дома, а прво место ученик из ново
садског Дома. 

Од стотину и више радова, у фи
нале је ушло 17 радова, од којих су 
наши најбољи.

Затим је уследила журка која је 

Мирис сомборских ружа

НЕВЕНА РАЗМАХНУЛА КРИЛА

Шта то игра, трепери у мени
Кад таква до јуче нисам била,
Да л’ је то срећа, ил’ љубав то је
У мени размахнула крила?

Ухватим себе, чак врло често
Да мисли ми теби одлете,
И питам себе: зар сам одрасла,
Ако сам до јуче била дете?

Шта љубав значи, често се питам
Кад желим у друштву са тобом да дишем,
Да када читам, не знам шта читам
И свуда твоје име пишем?

трајала до касно у ноћ, певали смо, 
играли, прослављали. По завршетку 
журке, дружили смо се још, нисмо 
спавали уопште, нисмо хтели да из
губимо драгоцено време... До ујутру 
смо причали вицеве, певали, дружи
ли, а на крају и плакали, јер се ближио 
растанак...

Ујутру, после доручка, решили 
смо да сви заједно посетимо Сомбор. 
Град је прелеп, има се много тога 
видети и научити. Шетали смо цен
тром, видели „сладолед” дрвеће, 
спо меник Лазе Костића испред његове 
куће, Градску библиотеку, галерију... 
Многе познате личности красиле су 
овај град, а и данданас је Сомбор 
познат по њима, а то су: Јован Дучић, 
Лаза Костић, Исидора Секулић, Ми
лан Коњовић...

И стигли смо до растанка, овом 
незаборавном дружењу дошао је крај. 
Морали смо се вратити у наш драги 
Књажевац. Поздравили смо се са 
свима и упутили се ка Тимочкој кра
јини.

Постигла сам велики успех, веома 
сам срећна и на неки начин поносна 
на себе. Упознала сам сјајне људе на 
Фестивалу љубавне поезије у Сом
бору, дивном граду. Можда нас сти
хови, некад и негде, поново споје.

Невена Антић, II2

Када бих с тобом чак до звезда
И једну звезду теби да скинем,
Ил’ кад те сретнем, ти ме не погледаш,
Па се због тога дуго бринем?

Дан је без тебе тужан и празан
Без осмеха твога, срце празно је моје
Кад очи те траже, а тебе нема
Да л’ љубав у мени то је.

А кад се погледи наши сретну,
Ко штапићем да ме удари вила
Тад желим руку твоју да такнем
И знам да љубав је у мени размахнула крила.

Размахнула крила
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• Ово је други семинар који сте 
одржали за наставнике наше 
школе. Замолила бих Вас да се 
представите читаоцима „ИДЕ
ЈЕ” који нису имали прилику да се 
са Вама друже и похађају Ваше 
семинаре.
По професији сам дипломирани 

инжењер електротехнике, бивши 
наставник стручне школе и стручњак 
за питања образовних политика и 
развоја људских ресурса, са искуством 
на националном и интернационалном 
нивоу. Себе бих описао, пре свега, 

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК
– како пробудити и инспирисати ученике?

• До сада сте акредитовали, као 
аутор, два програма обуке. Реци-
те нам нешто о њима. 
Моје искуство наставника из учио

нице, а касније и из других видова 
образовања и усавршавања, резул
тирало је са два акредитована про
грама.

Први од њих је „Мудрост добрих 
лидера” – који је већ шест година у 
примени и  који говори о томе каква 
је улога директора школе – школских 
лидера у развоју школе, посебно у 
вези са нивоом ученичких постигнућа.

иначе летаргичној и проблемима 
бременитој образовној заједници. 
Једна од порука овог програма је да 
наставници не морају да раде напор
није и више него иначе, како би њи
хови резултати били бољи и да бити 
ангажован наставник више значи 
бити задовољан, него уморан на
ставник!

• Како бисте објаснили појам анга
жовања на послу, будући да је 
профил ангажованог наставника 
био једна од главних тема? 
Ангажованост у неком послу по

везана је са осећајем да радите посао 
који има смисла, верујете да можете 
напредовати и имати успеха и да 
радите посао за који поседујете дозу 
талента или коме сте склони. Ове у 
суштини оптимистичне поруке на
ставници цене и вреднују и због тога 
често кажу да им је семинар помогао 
и да га сматрају корисним и ориги
налним.

• Да ли мислите да постојећи стан
дарди квалитета рада установа 
и професије наставника довољно 
мотивишу наставнике на веће 
ангажовање и квалитетнији рад?
Мислим да се тема пуног ангаж

мана у настави не третира адекватно 
у нашим документима и стандарди
ма. Чини ми се да је и даље форма 
испред суштине и да то није добар 
амбијент за развој и вредновање пра
вих вредности. Зато се многи вредни 
и ангажовани наставници временом 
просто изгубе и полако одустају, осе
ћајући да су мањина и да им систем 
није наклоњен. Ово је глобална оце
на, а срећом поједини другачији 

У Регионалном центру за стручно усавршавање у Књажевцу, 1. и 2. новембра 2013. године,  
одржан је акредитовани семинар „Ангажовани наставник – како пробудити и инспирисати ученике?”.  

Овај занимљив и за наставнике инспиративан једнодневни семинар похађало је педесет и шесторо 
 наставника Техничке школе, распоређених у две групе. Са Радованом Живковићем, аутором и водитељем 

семинара, разговор је водила Љиљана Жикић, директор школе.

као особу која стално нешто учи (у 
наредних месецдва требало би да 
одбраним мастер рад на Филозофском 
факултету у Београду, на тему улоге 
даровитости и талента у образовном 
лидерству), која је отворена за свет 
око себе и која стога има пуно нових 
искустава свакога дана.

 Други семинар – „Ангажовани 
наставник – како пробудити и инспи
рисати ученике”, управо је реализо
ван за наставнике ваше школе. Овај 
програм реализован је око 20 пута у 
протекле две године и наишао је на 
веома добар пријем. Пре свега, оцењен 
је као подстицајан и охрабрујући, у 

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
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пр и мери попут ваше школе ипак 
постоје. Оцена на екстерном вре
дновању коју сте добили сигурно није 
случајна! 

• Рекли сте нам да је ангажован 
наставник спреман да одбаци 
уобичајену праксу и размишљања. 
Која су најчешћа размишљања, а 
заправо предрасуде, које би тре-
бало одбацити?
 Мислим да је највећа предрасуда 

везана за ученичку способност за 
напредовање. Сваки ученик може и 
треба да напредује током школовања. 
Морамо поставити као циљ што већа 
постигнућа за све ученике и то од 
самог почетка школовања. У супрот
ном, борићемо се са последицама 
када буде тешко било шта исправити 
– када они одрасту или као незапо
слени буду на терету друштва.

 Због начина како данашња школа 
вреднује ученичка постигнућа, веома 
рано се они сусрећу са страхом од 
неуспеха и синдромима дефанзивног 
песимизма, пасивности и научене 
беспомоћности. Наставници треба 
да оцењују труд, ангажовање и жељу 
ученика да напредују, а не само крајњи 
резултат, који је веома повезан са 
предиспозицијама попут интели
генције, која је на жалост у популацији 
распоређена по Гаусовој кривој и ми 
ту не можемо ништа променити.

 Тужна је истина да су ученици за 
које се обично каже како „ништа нису 
у школи научили” (имали су лош 
успех и поклоњене оцене, како не би 
понављали), заправо научили неко
лико лоших ствари за даљи живот: 
да се плаше погрешке, па стога и не 
покушавају, да не верују у своје спо
собности и да успех не зависи од 
њиховог труда и истрајности.

• Шта треба променити у раду 
наставника, да би се ученици про-
будили и мотивисали?
Мислим да наставнике пре свега 

треба ослободити стега и притиска 
који долази из домена администрације 
и „папиролошке покривености”, а 
затим тражити од њих да своје знање, 

таленте и искуство употребе за добро
бит деце која су им поверена. Ко се 
у таквом систему не снађе, или не 
покаже адекватну посвећеност овој 
основној сврси, треба да буде суочен 
са извесношћу да ће бити замењен.

• Једна од најлепших особина ан-
гажованог наставника јесте 
спре  мност за сарадњу и дељење 
идеја. Ви сте то назвали „духом 
обиља”. Можете ли да нам то 
појасните?
Дух обиља у вези је са економијом 

обиља, односно неким од кључних 
карактеристика економије знања (у 
којој, наводно, данас живимо). Наи
ме, економија знања, за разлику од 
класичне економије, није базирана 
на оскудици ресурса, већ на обиљу 
ресурса. За разлику од већине ресур
са чије се залихе смањују током ко
ришћења, знање се може делити без 
ограничења и управо када се дели, 

када је на „слобод”, долази до ње говог 
обогаћивања и увећања.

• Атмосфера на семинару и комен-
тари колега показали су да им је 
тема била занимљива и да им није 
било тешко да време викенда про-
веду у учењу.  Како бисте оценили 
наставнике Техничке школе, Ваше 
ученике током овог викенда?
Чини ми се да Вашој школи влада 

дух обиља, да су људи у њој оријен
тисани на размену знања, верују у 
своју наставничку мисију, а да је тајна 
највероватније, заправо сигуран сам, 
у мудрости и ангажованости руко
водства школе, које послује управо 
у складу са порукама мог другог 
се минара „Мудрост добрих лидера”. 
Искористите све таленте и капаци
тете својих запослених. Не поку
шавајте да стварате оно чега нема, 
искористите оно што већ постоји – и 
то је довољно тешко!

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
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Једна народна пословица каже да 
се човек учи док је жив. У складу са 
поруком ове народне мудрости, наша 
школа посвећује велику пажњу струч
ном усавршавању својих наставника. 
Тако су професори језика имали 
при лике да похађају два стручна се
минара, на којима су обновили и 
проширили своје знање. 

Семинар под називом „Функци
онална писменост” одржан је једног 
новембарског викенда у Регионалном 
центру за стручно усавршавање у 
Књажевцу. На њему су учествовали 
професори српског и страних језика 
из целе Тимочке крајине. Било нам 
је задовољство да се упознамо и дру
жимо са колегама из Зајечара, Кла
дова, Салаша... 

Аутори и реализатори овог семи
нара били су наше колеге из Чачка 
Сања Перовановић, Весна Јеротије
вић и Бојан Памучар. Током два дана 
рада урадили смо осам радионица, 
које су имале за циљ унапређење 
наставе граматике и правописа. Ре
ализатори су нас сигурно водили кроз 
семинар, користећи интересантне и 

садржајне методе. Кроз лепо дружење 
и креативан рад, разговарали смо о 
најчеш ћим ученичким грешкама и 
спорним правописним ситуацијама. 
Када се на једном месту нађе толики 
број професора српског језика, онда 
ова тема нема краја... Писали смо и 
диктат и правили стабло писмености. 
То је, иначе, метода која повезује и 
обје дињује наставу правописа, језика 
и књижевности.

Два месеца касније уследио је 
одлазак у Београд, на Републички 
зимски семинар.

Традиционално, сваког јануара 
Друштво за српски језик и књижев
ност Србије, уз подршку Министар
ства просвете, науке и технолошког 
развоја, организује на Филолошком 
факултету у Београду Републички 
зимски семинар за наставнике српског 
језика и књижевности. То је прилика 
за окупљање и стручни скуп колега, 
не само из Србије, него и из Републи
ке Српске, Црне Горе, Хрватске, и 
осталих земаља у којима живи наш 
народ.

Овогодишњи семинар био је 55. 
по реду, што довољно говори о њего
вој традицији. Техничку школу су 
овог пута представљали професори 
срп ског језика и књижевности: Ива
на Стојановић, Јелена Милошевић 
Петровић и Бојан Ристић.

Семинар је одржан 16, 17. и 18. 
јануара 2014. године, а најзанимљи
ви је је било предавање „Два века 
Вукове Писменице”, као и предавање 
о упо треби интернета у настави срп
 ског језика.

Драго нам је што смо и ове године 
учествовали на „Зимском”. Надамо 
се да ћемо континуитет учешћа на
ставити и у наредним годинама.

Бојан Ристић,  
наставник српског језика

Семинари за наставнике 
 српског језика

После завршеног екстерног вре
дновања и добијања извештаја, иако 
задовољни оценом, највише пажње 
посветили смо области На става и 
учење, размишљајући како да по
дигнемо њен квалитет. Осмислили 
смо план побољшања, у оквиру 
кога је најважнија активност била 
стручно усавршавање наставника. 
Захваљујући изузетној подршци и 
доброј организацији књажевачког 
Регионалног центра за стручно 
усавршавање, наш план је веома 
брзо кренуо са реализаци јом – од 
октобра до децембра месеца наши 
наставници су похађали чак девет 
семинара и присуствовали једном 
значајном стручном скупу:

• Писмени задаци и оцењивање у 
настави математике 
(5 наставника)
• Функционална писменост 
(5 наставника)
• Ангажован наставник – како про
будити и инспирисати ученике  
(56 наставника)
• Примена методе пројекта у на
стави (21 наставник)
• Маркетинг у туризму 
(3 наставника)
• 7 корака у превенцији болести 
зависности (9 наставника)
• Методологија и садржаји рада на 
часовима одељењске заједнице – 
одељењског старешине: шта, како 
и зашто (2 наставника)
• Професионализација одељењских 
старешина у сарадњи са родите
љима (1 наставник)
• Методологија писања и пре зен
тације научноистраживачког рада 
талентованих ученика 
(5 наставника)
• Стручни скуп: Портфолио запо
слених у образовању – фактор 
про фесионалног развоја 
(45 наставника) 

Школа која учи 
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Наша школа је новембра месеца 
добила понуду од стране аустријске 
пројектне канцеларије Keducation у 
Београду за учешће на акредитованом 
стручном усавршавању везаном за 
образовни профил туристички тех
ничар. Позиву смо се радо одазвали. 
Представници наше школе су били 
наставници стручних предмета у 
туристичкој струци Голубовић Еми
на, Сања Маркулин и М а рија Цве
тковић.

Стручно усавршавање под називом 
– стручна теорија „Туризам и марке
тинг, туристичке агенције и хотелско 
пословање” је било организовано у 
просторијама Угоститељскотури
стичке школе у Нишу. Семинар је 
трајао од 68. децембра 2013. године.

Агенда по којој смо радили била 
је у складу са са мим називом семи
нара. Иако је први дан био посвећен 
теми „Туризам и маркетинг”, оно што 
је било доминантно у нашем раду тог 
дана је „Активно оријентисана на
става у области туризма”. Том при
ликом подсетили смо се неких од 
метода (олуја идеја, играње улога, 
попуњавање радног листа...), али смо 
и проширили своја знања о могућим 
методама (гост предавач, реферат 
ученика, студија случаја...).

Другог дана рада акценат је ста
вљен на туристичке агенције. Наш 
преподневни рад био је везан за из
раду како програма тродневног ту
ристичког путовања, тако и израду 
калкулације цена тог путовања. Ра
дили смо у групама. Поподне је било 
резервисано за презентацију и оце
њивање креираних аранжмана.

Тема трећег дана била је хотелско 
пословање, а конкретно смо обра
ђивали рецепцијско пословање, еви
дентирање хотелских услуга и ко
муникацију у хотелу.

Паузе у раду користиле смо за 
обилазак школе, радознало разгледа
ње кабинета и више него корисне 
размене искустава са колегама. Мо
рам да напоменем да су сви учесни
ци семинара добили по примерак 
приручника „Туризам и маркетинг”. 

Овом приликом се и захваљујемо 
Kultur Kontaktu на позиву и госпођи 
Кристини Окресек за изврсну орга
низацију, јер је целокупан семинар 
од посебног значаја за нашу школу, 
имајући у виду чињеницу да ове 
школ ске године по први пут имамо 
матуранте образовног профила ту
ристички техничар.

Марија Цветковић,  
наставник економске и 

туристичке групе предмета

ТУРИЗАМ И МАРКЕТИНГ
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Разноврсне интерне обуке честе 
су у нашој школи. У току првог полу
годишта реализоване су четири: 
Ос новна информатичка писменост, 
Припрема за час активне наставе, 
Одељењска заједница – шта, како и 
зашто (представљање акредитованог 
семинара) и Писмени задаци и оце
њивање у настави математике (при
мена знања са акредитованих семи
нара на стручне предмете машинске 
и грађевинске струке).

И док су се за време зимског рас
пуста деца одмарала, наставници су  
били на уобичајеним „зимским при
премама”. Дружили смо се и учили 
пуним темпом – од 9. до 17. јануара 
2014. године одржано је четрнаест 
интерних обука.

Први дан посвећен је презентацији 
и усаглашавању структуре портфолија 
на нивоу школе. Договорили смо се 
да школски образац креирамо на више 
начина – од портфолија у Ворду, до 
електронског портфолија на личном 
блогу.

Најважнија сазнања са семи на ра 
„Психолошке интервенције у кризним 
ситуацијама”, о начинима, поступ
цима и процедурама реаговања у 
случају стресних и кризних ситуација 
у школи, осталим запосленима шко
ле пред ставио је 10. јануара Горан 
Геров, коор динатор школског Тима 
за безбедност и заштиту ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања.

Истог дана одржана је још једна 
обука, једина у којој предавач није 
био наставник наше школе. И она је 
била везана за понашање запослених 
у једној ризичној ситуацији, а то је 
избијање пожара. Запослени радни
ци наше школе су од стране Андрије 
Тошића, дипл.инж. заштите на раду, 
обучени како треба да реагују у слу
чају пожара, као и како да користе 
апарате за гашење пожара. Након 
обуке полагали су и положили тест 
из области противпожарне заштите.

Информатичке компетенције ра
звијали смо кроз три обуке. Прва од 
њих израда блога у Вордпресу, који 
ће се користити као епортфолио, 
реализована је за три групе настав
ника од 1317. јануара. Ова обука 

најбољи је пример примене знања 
стечених на акредитованом семина
ру. Реч је о онлајн семинару Blog, 
Twitter i Facebook u nastavi, који је 
претходне школске године похађала 
група наших наставника. Међу њима 
је била и реализатор интерне обуке 
Златица Геров, као и наставници Тања 
Игњатовић и Горан Геров, који су јој 
помагали у томе.

 У исто време, мање „амбициозна” 
група наставника започела је попу
њавање портфолиа у Ворду, уз по
дршку наставника Томице Мило са
вљевића, а наставник стручних 
пре д мета грађевинске струке Милан 
Вукић обучавао је своје колеге цртању 
у AutoCADу.

У понедељак, 13. јануара, оку
пљена је група наставника заинтере
сованих за примену методе пројекта 
у настави. Акредитовани семинар на 
ову тему одржан је, за групу настав
ника стручних предмета машинске, 
грађевинске и кожарске струке, 7. и 
8. децембра прошле године. Био је 
то веома интересантан и динамичан 
семинар, у току кога су наставници 
активно радили на конкретним про
јектима из струке. Користећи пр е
зентације које смо добили од љубазних 
пре давача и паное са пројектима 
колега инжењера, урађеним на семи
нару, наставник стручних предмета 
машинске струке Томица Мило са
вљевић представио је наставницима 
општеобразовних предмета ову ко
рисну, али и захтевну методу. Своје 
искуство у примени пројеката у на
стави, са учесницима обуке је по
делила наставница енглеског језика 
Наташа Аранђеловић. 

О томе какав је профил ангажо
ваног наставника (први део семина
ра „Ангажовани наставник – како 
пробудити и инспирисати ученике“), 
колегиницама које нису похађале 
семинар говорила је директор школе 
Љиљана Жикић. Она је била и реа
лизатор тродневне обуке о инди
видуализацији наставе, од 15. до17. 
јануара. Наставнике је најпре упоз
нала са појмом индивидуализације, 
њеним значајем и облицима. После 
малог подсећања на Блумову таксо

У ДУХУ ОБИЉА – делимо знања, идеје, искуства

ИНТЕРНЕ ОБУКЕ
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Радећи са својим ученицима, наставници Техничке школе велику 
пажњу посвећују и њиховом здравственом васпитању и психофизичком 
развоју. Велики проблем савременог друштва јесу болести зависности, 
којима су најподложнији млади. Рад на превенцији ових болести веома 
је битан, и потребно је стално причати са младима на ту тему, пратити 
њихово понашање и промовисати здрав стил живота, без дроге, алкохо
ла и дувана.

О овоме је, новембра 2013. године, одржан семинар у књажевачком 
Регионалном центру за стручно усавр шавање. Занимљива тема при
вукла је већи број наставника из целог округа. Највише их је било из 
Техничке школе Књажевац, чиме смо још једном потврдили да нам је 
бри га о нашим ученицима најбитнији део рада. Назив семинара гласио 
је „Седам корака превенције болести зависности”, а предавачи су били 
из Лесковца.

Најпре смо упознати са хемијским саставом психоактивних супстан
ци, начином њихове производње и путевима којима долазе у нашу земљу. 
На жалост, због свог географског по ложаја, Србија је погодно место за 
транзит ових супстанци. 

Потом смо радили радионице, које ће нам помоћи у превенцији боле
сти зависности међу ученицима. Еду кацијом наставника развија се 
превентивна стратегија којом се промовише живот без дроге, алкохола 
и дувана и подиже ниво свести друштва за препознавање овог проблема. 
Битно је спречавање, или барем од ла гање првог контакта са психоактив
ним супстанцама (ПАС), сма њивање броја нових корисника и мобилисање 
заједнице у борби про тив болести зависности.

На крају семинара гледали смо документарни филм о наркоманији, 
који је емотивно доста утицао на нас, али нас je и натерао на размишљање 
о овом проблему, на који још увек већина људи гледа као на нешто што 
се „дешава другима”.

Јелена Петровић, 
наставник психологије

Живот без дроге, алкохола и дувана 
номију,  наставницима су на примеру 
математике представљени стандарди 
за крај општег средњег образовања 
и средњег стручног образовања у 
делу општеобразовних предмета. 
Трећег и четвртог дана тема обуке је 
био један  конкретан облик инди
видуализације  задаци на више нивоа. 
У оквиру радионица, наставници 
стручних предмета машинске, гра
ђевинске и кожарске струке имали 
су задатак  да стандардизују нивое 
знања за изабране теме из механике, 
статике и технологије обуће, а затим 
осмисле  контролне вежбе и писмене 
задатке у којима су задаци при пре
мљени на три нивоа. 

Учили смо и вежбали и израду, 
писање и презентацију научноис
траживачких и семинарских радова. 
Ову интерну обуку водиле су на
ставнице Златица Геров и Наташа 
Аранђеловић, уз помоћ колеге Мла
дена Милошевића.

У оквиру стручног већа економске 
струке одржана је презентација се
минара Маркетинг и туризам, као 
својеврсна припрема наставника 
стручних предмета за наступајућу 
матуру прве генерације туристичких 
техничара. Своја сазнања са наведе
ног семинара поделиле су наставни
це Марија Цветковић, Сања Маркулин 
и Емина Голубовић.

Последња у низу била је обука о 
превенцији болести зависности. На
ставнице Биљана Гојковић и Јелена 
Петровић истакле су важност инфор
мисаности и стицања вештина на
ставника, како би могли да помогну 
својим ученицима да се суоче са 
про блемима и изазовима злоупотре
бе психоактивних супстанци. За 
дру го полугодиште најавиле су сли
чну обуку за заинтересоване родитеље/
ста ратеље и одељењске старешине, 
као и низ радионица за ученике.

И ту није крај. Наставићемо да 
негујемо "дух обиља" јер  за знање 
важи нека чудна математика. Што се 
више дели, више га има!

ИНТЕРНЕ ОБУКЕ
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Радом под називом „Школа бу
дућности’’ учествовала сам на кон
курсу „Сазнали на семинару и при
менили у пракси 2013“, који су рас
писали Завод за унапређивање 
обра зовања и васпитања (ЗУОВ) и 
Центар за професионални развој 
запослених у образовању. На Конкурс 
сам се пријавила јер сам заиста оду
шевљена сазнањима са овог семина
ра, односно ефектима примењених 
знања у пракси. Када сам писала рад, 
нисам ни размишљала о резултатима 
конкурса, већ сам била инспирисана 
да поделим своја искуства са колега

да свој рад представите Централној 
комисији у десетоминутној пре зен
тацији. 

Презентација ће се одржати 03. 
12. 2013. године у просторијама За-
вода за унапређивање образовања и 
васпитања од 10 до 14 часова.

Координатор конкурса
др Мирослав Павловић“

Морам признати, најпре сам била 
веома узбуђена,  а потом и уплашена. 
Посетила сам сајт. То је за мене било 
нешто велико. Информацију сам по
делила са директором школе и 
признајем, када је она рекла да ће 
поћи са мном, било ми је лакше. 
Знала сам и раније, али тиме ми је 
потврдила колико јој је драго због 
мог успеха и да то заиста цени. При
премила сам презентацију рада, што 
није било лако, јер је требало да траје 
у десет минута, а ми наставници смо 
„програмирани” на четрдесет пет 
минута.

Иако смо сви (нас петнаесторо 
учитеља и наставника основних и 
средњих школа) мислили да ћемо 
радове представљати у некој сали где 
ћемо сви бити присутни, тек на лицу 
места сазнали смо да рад представља
мо самостално, пред двадесеточланом 
комисијом сачињеном од спољних 
сарадника и представника ЗУОВа. 
Најпре су нагласили да је битно да 
се придржавамо времена. Док је један 
од нас  излагао рад пред комисијом, 
остали су размењивали искуства у 
холу. Том приликом упознала сам 
колеге из читаве Србије који имају 
слична мишљења као ја (али и као 
већина колега из моје школе). Раз
менили смо мишљења о разним се

минарима, али и контакт адресе, 
преко којих се сарадња наставила 
након овог сусрета.

Својим излагањем била сам више 
него задовољна. На крају излагања 
добила сам аплауз и честитке комиси
је, како за рад, тако и за испоштовано 
време. О резултатима нисам ни ра
змишљала, јер је било, заиста, изузет
них радова. Довољно је било упоз
нати те дивне људе.

Ево и коначних резултата конкур
са: на конкурс „Сазнали на семинару 
и применили у пракси 2013” при
стигла су сто четири рада из је данаест 
области. Комисије су, на основу 
критеријума одређених конкурсом, 
донеле следећу одлуку: 

1. педесет осам радова уврштено 
је у Базу ЗУОВа; 

2. петнаест радова ушло је у ужи 
избор, а од њих су три рада освојила 
награде и то:

Прва награда – рад Виолете Ми
летић, Пољопривредна школа „Шу
матовац“, Алексинац;

Друга награда – рад Зорице 
Анђелић, Економскотрговинска 
школа, Параћин;

Трећа награда – рад Миодрага 
Савовића, Четврта гимназија у Бео
граду.

Ући међу петнаест најбољих про
светних радника у Србији за мене је 
била велика част и задовољство. Још 
је веће задовољство сарађивати и 
размењивати искуства са најбољима.

Наравно, утиске из Београда, као 
и сва своја новостечена искуства 
поделила сам са својим колегама на 
првом Наставничком већу.

Златица Геров, педагошки 
саветник

САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ, ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ

ма који су жељни нових сазнања и 
искустава. Већ сам и заборавила на 
то, када сам 20. новембра 2013. го
дине добила мејл следеће садржине:

„Поштована,
Са задовољством Вас обавешта-

вамо да је Ваш рад ушао у ужи избор 
међу петнаест радова предложених 
за једну од три награде, и у складу 
са условима конкурса, позивамо Вас 
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Пројекат „Играј безбедно” финан
сира Министарство спољне и уну
трашње трговине и телекомуникација, 
Сектор за електронске комуникације, 
информационо друштво и поштански 
саобраћај, на тему „Безбедност деце 
на интернету”. 

примену информатике у струци, 
посвећени су делови часова теми 
„Безбедност деце на интернету”. У 
осталим одељењима то је учињено 
на часовима грађанског васпитања, 
верске наставе, као и на одељењским 
заједницама. Одржано је укупно 45 

ИГРАЈ БЕЗБЕДНО

Пројекат обухвата национално 
такмичење свих основних (VII и VIII 
разред), средњих школа и центара за 
таленте у Републици Србији у седам 
различитих категорија: најбоља ком
пјутерска игрица, литерарни рад, 
ликовни рад, презентација, плакат, 
фотографија/кратки филм/музички 
спот и најлепша школска изложба/
најактивнија школа. 

Кaда сам добила обавештење о 
такмичењу, након консултације са 
члановима Блогострип секције и са 
колегама који предају информатику 
у нашој школи, закључили смо да је 
потребно подстаћи масовно учешће 
ученика у овој акцији. Неке од чла
ница Блогострип секције су и аутор
ке блога Безбедан кутак, насталог на 
основу про шло годишњег такмичења 
Блог за безбедан интернет. Оне су 
тада анкетирале ученике основних 
школа у гра ду и дошле до закључка 
да они нису довољно упознати које 
их опасности вребају на интернету 
и како се од њих одбранити. Њихови 
родитељи су, нажалост, још неин
формисанији. Тада су кренуле са 
извођењем радионица на ту тему.

У периоду од 25. новембра до 25. 
децембра, у свим одељењима која 
имају наставу информатике, али и 

бољих одабрано је за трајну изложбу 
која је постављена у библиотеци 
шко  ле. Изложбу су поставили чла
нови Блогострип секције, а неке од 
радова поставиће и на свој блог Без
бедан кутак, на коме можете видети 
и извештаје и фотографије са про

тематских часова и радионица на 
тему „Безбедност деце на интернету”, 
на којима је активно учествовало 536 
ученика. На тим часовима, али и 
након њих, настали су ови радови:

• 66 литерарна рада, 
• 4 песме,
• 32 презентације,
• 34 ликовна рада,
• 18 постера,
• 4 фотографије и
• 4 кратка филма.
Многи, од укупно 162 рада, по

слати су директно на сајт, а 80 нај

шло годишњих радионица.
У понедељак, 23. 12. 2013. године, 

отворена је изложба радова, о чему 
је и једина локална телевизија, Кња
жевацинфо снимила прилог. Инфор
мације о ангажованости у току кон
курса можете видети на Фејсбук
страници Отворена школа.

Позив ученицима да пошаљу своје 
радове постављен је и на блогу От
ворена школа, на коме су такође 
објављени неки одабрани радови.

Златица Геров,  
педагошки саветник
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СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

Хладно јесење јутро са осмехом 
сунца кроз маглу. Жељно oчекивани 
уторак, 29. октобар. Сат показује сед
мицу, а у срцу је осећај среће помешан 
са забринутошћу. То је онај слатки 
осећај треме и нестрпљења када се 

Лепенице. По много чему овај град био 
је први у Србији: у њему је основана 
прва гимназија, први суд, прво позо
риште, прве новине („Новине србске”, 
које су изашле 1834. године), прва 
апотека, прва библиотека... Оно што 

и „стојадин”, а данас је најпознатији 
производ фијат пунто...

Пошто је било мало времена, оби
шли смо мањи део Крагујевца. Обиш
ли смо фабрику „Фијат”, музеј „Топо
ливница”, Политехничку школу и 
центар града. Најпре смо стигли до 
фабрике Фијат. Професори су нам 
скренули пажњу на правила понаша ња 
која важе у овој фабрици. Први утисак 
био је прелеп. Неколико спра това 
зграде чинили су велики је дин ствени 
простор. Прво што смо запазили био 
је паркинг испред фабрике, на коме је 
било много аутомобила. Већина њих 
била је марке фијат, јер је на том пар
кингу дозвољено пар кирање само 
њихових аутомобила. 

Испред фабрике нас је дочекао во
дич. Сви смо добили одела, без којих 
не бисмо могли да уђемо у фа брички 
круг. Обукли смо наранџасте прслуке 
и кренули у обилазак. Слушали смо 
водича и кретали се за њим. Строго је 
било забрањено сликање, причање и 
излажење из колоне. Др жали смо се 
тих правила, али нам нимало није било 
драго због њих. 

Ушли смо у фабрику, то јест у 
просторију у којој је било на сваком 
зиду по неколико монитора који су 
приказивали како је изгледало ства рање 

Посета Фијату

креће на неки пут. Овога пута одре
диште нам је био Крагујевац.

Са нестрпљењем смо чекали по
лазак. Испред школе су се окупили 
ученици одељења II6 и IV3. Били су ту 
и професори Томица Милосавље вић, 
Саша Милосављевић, Горан Геров и 
Душко Милошевић. Аутобус је кренуо, 
а у њему смех, разговор и поспаност. 
Упутили смо се ка Кра гујевцу. Неки су 
успут и спавали. О чему ли су сањали, 
о чему ли су размишљали? То само они 
знају... Кренуло је и фотографисање. 
Свако је свакога покушао „упецати'' 
фотоапаратом на спавању, па је тако 
настало много смешних и занимљивих 
фотографија. Након неког времена, 
како је дан одмицао, поспаности је 
нестало, а уследила је прича...

Кафу смо попили на једној бен
зинској пумпи. Добро смо протегли 
руке и ноге и кренули даље. Почели су 
да се указују живописни пејзажи лепе 
Шумадије. И коначно, стижемо у 
Крагујевац...

Град Крагујевац налази се у цен
тралном делу Србије, на обали реке 

је битно за наш смер, јесте чи њеница 
да је у Крагујевцу половином прошлог 
века развијена производња аутомоби
ла. У Крагујевцу је пре шест деценија 
отворена прва и једина фабрика ауто
мобила у нашој земљи. Веома је раз
вијена саобраћајна ин дустрија. Некада 
су понос овог града били популарни 
аутомобили названи од миља „фића” 
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фабрике. За изградњу фабрике 
употребљено је гвожђе и материјал у 
количини довољној за изградњу још 
једног Ајфеловог торња. 

Потом смо ушли у унутрашњост 
фабрике, тамо где се склапају ауто
мобили. Пре уласка обули смо на
зувице и ставили заштитне наочаре. 
Унутра је било нестварно, прелепо... 
Радници се строго држе свог посла 
и не смеју да имају комуникацију са 
посетиоцима. Теже послове, као што 
су варење, лепљење стакла, стављање 
неких шрафова и слично, раде робо
ти. У фабрици се дневно произведе 
око 640 аутомобила, а радници раде 
у три смене. На крају обиласка фа
брике појели смо по колач у њиховој 
фабричкој кухињи.

Обилазак фабрике представљао 
је једно лепо и ново искуство. Ко зна, 
можда ће ова фабрика некада некоме 
од нас бити и радно место...

Затим смо се упутили ка Музеју 
оружја „Тополивница”. Музеј се на
лази у саставу Фабрике оружја, која 
је основана 1853. године под именом 
Тополивница. Зграда је историјски 
споменик и налази се под заштитом 
државе као културно добро. У музеју 
се налази оружје и опрема, архивска 
грађа, машине и алати, фотографије, 
пехари, збирке ордења и медаља... 
Ту су приказани и ретки примерци 
преправљаних пушака стране про
изводње, као и пушке славних јунака. 
(Неколико дана након посете Кра
гујевцу читала сам „Горски вијенац”. 
На пушке познатих јунака сетио ме 
је стих: „А у руке Мандушића Вука, 
свака пушка биће убојита”).

Из музеја смо кренули ка Поли
техничкој школи. Ту нас је дочекао 
заменик директора, који нам је рекао 
нешто више о својој школи. То је 
најстарија саобраћајна школа у Ср
бији. Посетили смо два часа у овој 
школи. Предмети су слични као и код 
нас, али се простор за рад доста ра
зликује. Професори су нас љубазно 
примили на час, а ми смо били тихи 
и пажљиво смо слушали. Било је лепо 
видети шта и како они уче, а како ми. 

Са Политехничком школом је наша 
школа већ имала лепа искуства. Наи
ме, пре неколико година на такмичењу 
које је одржано баш у овој школи 
ученици наше школе заузели су прва 
три места. Коначно је уследило оно 
што смо сви жељно ишчекивали: 
слободно време које смо провели у 
центру града. Имали смо три слобод

на сата. Најпре смо се распитали на 
коју страну да кренемо како не би смо 
залутали. Пролазници су били веома 
љубазни и стекли смо утисак да су 
Крагујевчани фини, културни и при
стојни људи, нешто другачијег мен
талитета од нашег.

Шетња кроз град била је зани
мљива. Нека нова места, нека нова 
лица, неки нови кафићи... Време је 
брзо пролазило. Три сата су про
текла као три минута. Отишли смо 

на договорено место и полако се 
спремали за полазак назад. Задовољни 
због лепог провода, некако смо једва 
чекали полазак према својим кућама. 

Аутобусом су одјекивали песма, 
смех и прича. Препричавали смо 
догађаје и сабирали утиске, док је 
свирала музика. Затим смо сви у глас 
почели са песмом, придружили су 

нам се и професори. Време је за трен 
пролетело и стигли смо у Књажевац. 

Аутобус је паркиран испред наше 
школе. Поздравили смо се и кренули 
својим кућама, срећни, насмејани и 
задовољни.

Било је прелепо. Ова посета Кра
гујевцу остаће ми драга успомена, а 
на њу ће ме сећати и много лепих 
фотографија.

Сандра Јогрић, II6
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Педесет и осми међународни Бео
градски сајам књига, који је одржан 
од 20. до 27. октобра 2013. године под 
слоганом „Простори слободе”, оду
шевио је и ученике наше школе.

Ученици Техничке школе, који су 
25.октобра посетили овогодишњи С 
ајам књига заједно са својим про
фесорима, из Београда су се вратили 
пуни утисака, ентузијазма и оду ше
вљења. Слоган овогодишњег Сајма 
наглашава да су књига и књижевност 
својеврсно подручје слободе и има
гинације, које не познаје ограничења. 
Књиге су „огледало душе”. Оне су 
свет који је тако далеко, а тако близу. 
Онај тренутак вечности и уживања 
када им се препустимо, затворимо 
очи и чини нам се као да смо тек за
спали и не желимо да се вратимо на 
место које смо напустили. Желимо 
да смо ту где јесмо напола успавани, 
напола будни, негде далеко, а запра
во... У свету маште...

Нема бољег уживања од читања. 
Човек се брже замори од свега другог 
него од књиге. Сајам књига је место 
где свако од нас може пронаћи бар 

Књига оплемењује душу

СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

једну добру књигу, збирку својих 
интересовања која ће му отворити 
пут до свих оних места која никада 
није посетио. Ове године имали смо 
прилику да се препустимо уживању 
кроз обилазак дворане књига. Свако 
од нас пронашао је карту до земље 
Недођије. Почев од граматике свих 
језика, преко историјских и љубавних 
романа, књигa за најмлађе, али и 
најстарије, па све до авантуристичких 
прича... Књига је било на претек. 

По повратку у наш драги Књажевац, 
свако је са собом донео по једну 
најјефтинију авионску карту, како би 
обогатио своју кућну библиотеку и 
дао свом дому душу. 

Даница Рајковић, II4
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Електронски факултет у Нишу 
организовао је 30. новембра 2013. 
године Дан отворених врата и квиз 
„Инфоманија”, у оквиру прославе 
годишњице Факултета. Око четири 
стотине средњошколаца имало је 
прилику да види шта се све ради на 
Факултету, као и да се упознају са 
образовним профилима једне од нај
бољих високошколских установа у 
Србији, која је обележила 53 године 
постојања. Догађај је подржан од 
стране пројекта „MORESYNEDU”, 
који се финансира из ИПА фондова 
прекограничне сарадње Бугарске и 
Србије. 

Наставници, сарадници и студен
ти са Електронског факултета дру
жили су се са средњошколцима. 
Ор   ганизована су пригодна информа
тивна предавања. Катедре су на 
штан  довима представиле своје сту
дијске програме. У холу Факултета 
били су изложени радови студената. 
Најинтересантнији део био је са хо
лограмским пројекцијама, које су 
настале у лабораторији за рачунарску 
интелигенцију и информационе т е
хнологије. Ученици су могли да виде 
дигитални минимузеј који укључује 
системе за пројекцију објеката са 
локалитета Медијана и инфотаблу, 
на основу које скенирањем QR ( Quick 

Response Code) кодова, помоћу мо
билних андроид апликација, туристи 
могу да добију више информација. 
Велику пажњу привукла је и рачу
нарска игрица са римским катапултом, 
која се контролише помоћу покрета, 
а која омогућава младима да се упо
знају са нашом историјом.  

 Квиз „Инфоманија” по пети пут 
је одржан на Електронском факулте
ту у Нишу. Ове године оборен је 
ре  корд у броју учесника. Такмичење 
је организовано за ученике средњих 
школа југоисточне Србије, од Кла
дова до Прешева. Квиз се састојао 
од ABCD питалица из области рачу
нарства и информатике. Сви учесни
ци квиза добили су симболичне на
граде, освежење и ручак, али и отво
рена врата ка успешном сту дирању 
на Електронском факултету у Нишу. 
Представници наше школе на 
такмичењу, Ивана Мили војевић IV2, 
Никола Јонић I3, Дарко Здравко вић 
IV3 и Милош Стевановић III3 забеле
жили су солидне резултате. Побед
ници су добили и вредне награде, 
таблет рачунаре. Овим дога ђајима 
присуствовали су ученици наше 
школе, Александар Ради сав љевић 
III3 и Сандра Благојевић IV2, као и 
професор Ива на Спасић. 

Ивана Спасић, наставник

Open day
Извори финансирања 

малих обновљивих 
извора енергије

Дана 9. и 10. октобра 2013. 
године ученици Техничке школе 
,смера машински техничар за 
ком пјутерско конструисање и 
комерцијалистаоглед, са настав
ницима Гораном Геровим и Са
њом Маркулин присуствовали 
су прекограничном семинару 
„Извори финансирања малих 
обновљивих извора енергије”. 

Првог дана семинара говори
ло се о: плановима ЕПСа у ко
ришћењу обновљивих извора 
енергије у региону југоисточне 
Србије, стратегији коришћења 
хидропотенцијала у општини 
Књажевац, коришћењу геотер
малне енергије,  енергетској 
ефи  касности и малим обно вљи
вим изворима енергије у бугар
ским градовима. Након тога 
Те хни чка школа из Пирота пред
ставила је филм о малој соларној 
електрани 

Другог дана семинара пред
ставили су се Привредна комора, 
Европска банка за обнову и развој 
и Уникредит банка. Презентова
ни су и практични примери про
мене законодавног оквира за 
реализацију ОИЕ и финансира ња 
пројеката – питања заштите пра
ва приватних инвеститора и 
про јекти енергетске ефикасности 
у Књажевцу.

Сања Маркулин, наставник 
економске групе предмета 
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Тасос је најсеверније острво Егеј ског 
архипелага, смештено веома близу ис
точне обале грчке области Македонија, 
удаљено око 11 километара од луке Ке
рамоти, око 22 километра од града Ка
вале, око 50 километара од Свете Горе 
(Атоса). Географски, острво припада 
територији званој Тракија.

Површина Тасоса износи око 390 км2, 
што га чини деветим по величини острвом 
Грчке.

До острва се долази трајектом, а у 
току пловидбе забавља вас гомила гале
боваалбатроса који праве вра толомије 
док покушавају од путника да добију 
комадић хлеба или кекса.

Трајект пристаје у луку Лименас, која 
је уједно главни и највећи град острва, 
а саграђена је на месту античког града 
Тасоса. Град је смештен у добро разуђе
ном заливу и цео је п о дређен уживању 
туриста из свих делова Европе који су 
побегли у зелени мир.

У Лимененасу се налази Археолош
ки музеј и археолошке ископине, као што 
су капија Зевса и Хере, антички амфи
театар, античка агора и акро пољ.

На југу острва налази се место Потос, 
које је раније било рибарско село, а сада 
је варошица. Данас је, иако је тако мало 
,најпосећеније место на осртву. Разлога 
има више: најлепше плаже у близини, 
најлепши залазак сунца, чисто море...

На острву живи око 16000 становни
ка, који се претежно баве туризмом, 
риболовом, сточарством, узгојем и пре
радом маслина, воћа и житарица, про
изводњом меда, вина и екс пло атацијом 
чувеног, белог тасоског мермера.

По средини острва уздиже се плa 
нински венац Ипсарион, чији је нај виши 
врх Ипсарио висине 1.127 ме тара изнад 
нивоа мора. 

Због бујне вегетације – мноштва 
борова, кедрова, храстова, непрегледних 
плантажа маслина и нај различитијих 
врста жбуња (тзв. ма кија), Тасос често 
називају „Зелено острво”, „Шума која 
плива” или „Сма рагдно острво”. 

Да га пре двадесетак година (кра јем 
осамдесетих) није захватио велики пожар, 
острво би било још зе ле није. У подаци
ма стоји да је пре тог немилог догађаја 
шума покривала чак 9/10 површине 
острва. С oбзи ром да је у пожару страдао 
јужни део острва, а на срећу не и север
ни, данас се примећује значајна разлика 

у густини и врсти вегетације између ова 
два острвска дела. Из тог разлога на 
северу и даље преовлађују високи чети
нари, а на југу ниже, жбунасто растиње, 
маслињаци и воћњаци. На Тасосу успевају 
и бројне врсте житарица, воће, цвеће и 
зачинско биље (рузмарин, оригано, ти
мијан и жал фија). Још из античких вре
мена надалеко је чувено тасоско вино, 
захва љујући грожђу које се успешно гаји 
на острву. Забележено је да је египатска 
краљица Клеопатра једном годишње 
слала своје бродове на Та сос по вино. 
Такође, постоје приче да су богови са 
Олимпа пили ис кључиво вино са Тасоса. 
И данас, поред производње вина на самом 
острву, винарије широм Грчке отк упљују 
тасоско грожђе и прерађују га у својим 
погонима.

Клима на Тасосу је здрава и уравно
тежена, о чему је и сам Хипократ, уте
мељивач медицине као науке и најчувени
ји грчки лекар, писао током свог тро го
дишњег боравка на острву, крајем петог 
века пре нове ере. По мишљењу многих, 
Тасос је најлепши у касно пролеће и рано 
лето, због идеалних температура, бујне 
вег е тације и хиљада боја, које красе његов 
крајолик.

Из места на југу, у послеподневним 
часовима или током дана када је небо 
изузетно ведро, на пучини се могу виде
ти поносни и грандиозни обриси Атоса 
(Свете Горе), а ако имате двоглед, током 
тих посебно ведрих дана, можете видети 
и манастире са те стране Свете Горе, 
укључујући и српски манастир Хиландар.

Обала Тасоса, готово целом дужином, 
је изузетно питома и приступачна. Из 
тог разлога на острву постоји близу 70 

именованих, потпуно или делимично 
уређених плажа и још ко зна колико 
малих, полудив љих или дивљих увала. 
Заступљени су сви типови плажа, од оних 
са са свим ситним, пудерастим песком 
златножуте, сивкасте или чак беле боје, 
преко оних са финим, ситно гранулира
ним шљунком и оних са нешто крупнијим 
шљунком, облуцима или белим мермер
ним камен чи ћима, до оних са глатким 
или оштријим стенама. Наравно, честе 
су и плаже које представљају комбинацију 
наведених типова подлоге, како на оба
ли, тако и у води. Чешће су плаже без 
природног хлада, али има и оних са де
белом хладовином, нарочито на северној 
страни острва. Постоји и пар плажа на 
којима су таласи редовна појава и које 
су нарочито омиљене код млађе по пу
лације. Закључак се сам намеће – свако 
ће наћи једну или више плажа по свом 
укусу и буквално сваког дана свог лето
вања ће моћи да ужива на потпуно раз
личитим плажама, а како при првој по
сети острву неће стићи да испроба ни 
део њих, нити да открије сва блага Та
соса, мораће да се врати барем још не
колико пута.

На свим плажама море је изузетно 
чисто, бистро и прозирно до самог дна.

Према најновијим подацима, пра во 
да истакну чувену Плаву заставу, као 
доказ испуњавања строгих еколошких и 
других стандарда, на Тасосу имају чети
ри плаже и то: Зла тна плажа, Пефкари, 
Макриамос и град ска плажа у Лименасу, 
поред старе луке (тзв. Лиманаки).

Драгана Николић и  
Сања Маркулин, наставнице 

економске групе предмета

Смарагдно острво – Тасос
ПУТОПИСИ
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У кратком тродневном путовању 
кроз Словенију, обиђосмо цветни парк, 
извор Савиње, Логарску долину и на 
крају, адреналинпарк. 

Први викенд у септембру био је 
прилика за још једно породично пу
товање. Долазак рођаке са Новог Зе
ланда био је повод за фамилијарно 
окупљање у Долењским Топлицама, 
крај Новог Места. Међутим, то није 
било само класично дружење у кругу 
породице за препуним столом, већ је 
то била прилика и за боље упозна вање 
природних лепота Словеније и њених 
туристичких понуда. 

Најпре смо обишли Мозирски гај, 
парк који су поставили словеначки 
баштовани у Мозирју осамдесетих 
година двадесетог века. Мозирски гај 
лежи на десној обали реке Савиње и 
простире се на седам хектара. Отворен 
је за посетиоце од средине априла до 
краја септембра. Пун је тематских 
башти, ароматичних биљака, лекови
тог биља, а додатни украс чине етно
графски предмети. У центру пар ка је 
дрвени видиковац, са чије терасе се 
пружа диван поглед на цео парк и даље 
од њега. У парку је и црквица, у којој 
смо затекли венчање, а испред ње смо 
видели столове прекривене белим 
чаршавима до земље, препуним по
служења за госте младенаца. Чула се 
и задивљујућа музика и ужитак је био 
прави. Но, ми смо наставили даље... 

Дошли смо до извора Савиње, нај
дуже словеначке реке. Савиња се 
налази у североисточном делу Сло
веније и њен извор, као и ушће су у 
Словенији. Она је главна река са
вињских Алпа. Код места Зидани Мост, 
улива се у Саву, као њена лева при
тока. Први њен извор налази се над 
водопадом Ринка, на надморској ви
сини од 1380 метара. Водопад Ринке 
један  је од најлепших и нај познатијих 
водопада у Словенији. Поглед на водо
пад и Алпе немогуће је описати – то 
једноставно треба видети. Недалеко 
од извора, Савиња понире и тече као 
понорница, потом поново извире и 
тече кроз Савињску долину, а ми смо 
даље кренули у Логарску долину...

Логарска долина једна је од нај

лепших у Европи. Видели смо коегзи
стенцију традиције и природе. Логар
ска долина добар је пример одрживог 
развоја. Осим могућности развоја 
туризма, пољопривреде и шумарства, 
долина нуди опуштање у мирном 
окружењу парка природе и бројних 
могућности за планинаре ње, бици
клизам, јахање, фотографи је... Били 
смо сведоци завршетка маратонске 
трке за аматере. 

Из Логарске долине кренули смо 
назад, ка Новом Месту. Али, наша 
следећа станица био је Оточец, мало 
насеље у општини Ново Место. Ото
чец је јединствен и специфичан по 
томе што се налази на малом острву 
усред реке Крке. Познат је по роман
тичном замку са врхунском уго сти
тељском и кулинарском понудом. 
Хотелдворац, који је специјализован 
за организацију незаборавних вен
чања, семинара и конгреса, налази се 

ности у природи. Овог лета на Оточ
цу је отворен и адреналинпарк.

Шта је адреналинпарк? То је ори
гиналних неколико сати забаве за све 
узрасте! Авантуре у крошњи и до
живљавањe света из птичје перспек
тиве. Контакт са природом. То је 
авантура стаза које пролазе кроз шуму, 
али не на поду! Посетиоци су поди
гнути од пода до врхова дрвећа, где 
вас полигон састављен од мостова, 
мердевина, мрежа и сличних уређаја 
води на узбудљиво висинско путовање. 
Полигон вам омогућава да доживите 
свет из потпуно другачије перспек
тиве. Састоји се од четири различите 
руте. Свако може себи изабрати од
говарајући ниво тежине, чије савла
давање може потрајати и по неколико 
часова. Све руте су при лагођене 
при родном амбијенту дрвећа и стога 
је парк јединствен. То је био убедљиво 
најузбудљивији доживљај овог пу

Од цвећа до неба

ПУТОПИСИ

у саставу чувеног ланца хотеладво
раца „Relais & Chateaux”. Поред по
нуде у дворцу, Оточец је познат и по 
изванредним теренима за голф са 
девет поља, саграђеним по најновијим 
стандардима, намењеним аматерским 
и професионалним играчима. Познат 
је и по околини са одличним услови
ма за вожњу бицикла, трчање, ше тње… 
Има и дворане са тениским игралиш
тима, као и полазиште за бројне актив

товања, који је тешко описати. Заиста 
смо се уверили да је и немогуће мо
гуће... Нисмо ни свесни своје сна ге и 
својих способности... 

Али, као и обично – све што је 
лепо, кратко траје. Тако и овом викен
ду брзо дође крај, те смо морали назад 
у Књажевац, и назад – на посао. До 
следећег путовања...

Златица Геров,  
педагошки саветник
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 На иницијативу Савета Европе, 
са седиштем у Стразбуру, сваког 26. 
септембра, почев од 2001. године, 
слави се Европски дан језика.

С обзиром на то да је лингвистич
ка, тј. језичка различитост средство 
којим се може остварити веће ра
зумевање између различитх култура, 
али и да је то кључни елемент у бо
гатом културном наслеђу нашег 
кон тинента, Савет Европе промови
ше вишејезичност у читавој Европи, 
и у складу с тим подстиче 800 мили
она Европљана да учи што више језика 
– у школи и ван ње, ма колико година 
имали.

Дан језика сe у Европи обележава 
већ дванаест година. На тај дан, ши
ром Европе организују се разна де
шавања – активности за децу и ом
ладину, радио и ТВ емисије, часови 
језика, предавања и саветовања о 
језику, итд. Свако има слободу да тај 
дан обележи на неки свој начин. 

* * *
Наша школа је Европски дан је зика 

обележила по трећи пут. Године 2011, 
у холу Дома културе, покушали смо 
да песмом и стихом покажемо исте 
доживљаје и емоције на језицима које 
уче наши ђаци. Прошле године, на
ставници су део својих часова 
одвојили за разговор о потреби 
познавања језика у савременом 
друштву. Ове школске године учени
ци свих разреда и наставници страних 
и матерњег језика приредили су, 
такође у холу Дома кутуре, једно 
пријатно језичко вече. Ко је те вече
ри био са нама, могао је да ужива у 
размишљањима о језику Исидоре 
Секулић, стиховима из дела „Гавран” 
Е. А. Поа на пет језика (руском, 
француском, енглеском, немачком и 
ср пском), језичким занимљивостима, 
брзалицама, сценском приказу згода 
и незгода на рецепцији једног хотела, 
вокалноинструменталном извођењу 
песме „More than words” групе Ex

treeme. 
Нелсон Мандела је једном при

ликом казао да, ако се некоме обратиш 
на језику који разуме, допрећеш до 
његове главе, али ако употребиш језик 
којим он говори, погодићеш га право 
у срце. Верујемо да су таленат, воља 

„Више од речи”

и ентузијазам ученика и њихових 
наставника, који верују у моћ изу
чавања и употребе страних, али и 
неговања и очувања матерњег језика, 
допрли до многих глава и срца.

Наташа Аранђеловић,  
наставник енглеског језика

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
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Од октобра ове школске године у 
нашој школи почела је са радом се
кција из енглеског језика под називом 
Енглеска радионица. Овај вид под
ршке ученицима резултат је потребе 
да се изађе у сусрет онима који владају 
знањима из енглеског језика, али 
имају проблем да се усмено изразе 
или једноставно желе да додатно 
увежбају и усаврше своје комуни
кацијске вештине. 

Рад је организован тако да се при 
сваком сусрету кроз креативан рад и 
конкретне примере обради неки се
гмент језичке компетенције. Учени
цима се допадају игре улога, си му
лације, игре такмичарског карактера, 
обраде аудио и видео материјала и 
томе слично. Тако је, рецимо, на првом 
сусрету задатак био да техником ко
лажа ученици израде своју личну 
презентацију. Потом је уследила 
изложба и дискусија са циљем да се 
на основу радова открију особине и 
интересовања ученика. Бирао се најо
ригиналнији рад, најзанимљивији, 
најкреативнији... Ученици су затим 
на основу случајно изабране пре
зентације писали кратке есеје једни 
о другима и на крају је све то пре
расло у један диван зборник радова. 

Но, постоји једно правило које су 
сви дужни да поштују, а то је да се 
ни једна једина реч матерњег језика 
не сме изговорити. Правила се држе 

сви и веома је занимљиво видети како 
говор тела уме успешно да реши 
проблем недостатка одговарајућег 
израза на енглеском језику. Казну за 
непоштовање правила договарамо 
при сваком сусрету – на пример да 
онај ко погреши сервира „чај у 5”, 
нешто отпева, припреми једну актив
ност за наредно дружење и слично. 

ЕНГЛЕСКА РАДИОНИЦА

Чланови секције су ученици свих 
разреда. Окупљају се сваког другог 
петка и друже један и по сат. У томе 
их „циљано ометају” наставници 
енглеског језика – Младен Милошевић 
и моја маленкост.

Наташа Аранђеловић,  
наставник енглеског језика

Техничар  
моделар коже    

Сви воле удобну и квалитетну 
обућу, али да бисмо је носили 
потребни су нам стручњаци који 
ће је конструисати и моделовати. 
Ти стручњаци морају познавати 
и материјале за њену израду. Све 
то учимо на нашем смеру – тех
ничар моделар коже.

На нашим часовима учимо 
како да самостално дизајнирамо, 
кројимо и пратимо процес про
изводње обуће, али и одевних 
производа од коже.

Маштовити и креативни уче
ници, који воле и прате моду, имају 
могућност да буду део тима који 
је креира, тако што ће у нашој 
школи стећи знања и вештине 
дизајнирања, моделирања и из
раде кожне обуће и одеће коју ће 
сви радо носити.

У току свог школовања, уче
ници се поступно уводе у обли
ковање производа од коже, а од 
другог разреда опредељују се за 
једно од два занимања: техничар 
моделар обуће и техничар моде
лар конфекције. Кроз стручне 
предмете, посебна пажња поклања 
се очувању традиције, али се 
прате и савремени трендови.

Андреа Стојановић II5
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Our Chinese teacher, Lyn, has fini shed 
her teaching course in Serbia. We have 
conducted an interview with her just before 
she left for China.

• Hi Lyn. To start with, could you please 
introduce yourself to the readers of our 
school magazine? 
My name is Lin Yang, I’m 25 and I come 

from Tianjin, the fourth largest city in China. 
It is 200 km far from Peking. I am a post 
graduate student and my major at universtity 
is teaching English as a second language. 
The reason why I came to Serbia is really 
interesting. Because of a major problem, I 
could not go to Scotland to teach Chinese. 
Then one day my teacher asked me if I 
would like to go to Serbia as a teacher of 
Chinese in Serbian schools. He said that I 
should give him the answer in one hour! To 
tell the truth, all I knew about Serbia was 
the famous tennis player Novak Djokovic 
and the movie Walter defends Sarajevo! I 
thought: „It must be a very beautiful country 
with the nice people there. Who knows! I 
will see for myself!”. So I decided to say 
yes to that offer and my magic journey 
began! 

• So, Lyn, you spent 9 months living and 
teaching in Knjazevac. First of all, what 
are your impressions of Serbia and 
Serbian people in gene ral? 
Well, when I arrived at the Serbian 

airport, I found what a short girl I was! I 
had to raise my head to see the people around 
me. Serbian people are not only tall but they 
also look so pretty and handsome like the 
models on TV. And their smile impresses 
me so deeply. As for Serbia, I really like the 
fresh air and blue sky there. Because of the 
pollution, the sky in my hometown is always 
grey and dirty. So I really enjoy the beauty 
of nature there. 

• What do you think about Knjazevac? Is 
there anything specific that you liked 
here? 
In my mind Knjazevac is a small town 

but also a big city at the same time. If we 
compare it to your neigbouring towns, Nis 
and Zajecar, it is not so big. But I found that 
the people who live here have a big heart. 
They are kind of very strong people. No 
matter how difficult their lives are, they can 
always smile. I was such a lucky girl that I 
could live with a local family there. They 
have been so nice to me that I could see 

Chinese language with the help of English and Serbian

them as my parents. They introduced me to 
the local food, taught me Serbian and made 
me so happy.There were always some friends 
who would come to visit them and share 
their smiles. My Serbian family and friends, 
together with my students, made my life 
there so won derful. 

• You worked at two primary schools and 
one secondary, our school. Can you tell 
us something about the cla sses with our 
students? Were the students interested 
in the Chinese language and culture? 
What are the Serbian students like? 
I worked in Vuk Karadzic, Dubrava and 

Technical school. I think the students in 
Technical school are so curious about the 
Chinese language and culture. They would 
always ask me questions in my class. In 
comparison with the students of lower grades 
of primary schools who haven’t learned so 
much English, the students at your school 
could understand me and communicate 
much better not only in English but in 
Chinese also. Some of them could talk with 

Actually, I planned to study Serbian on 
my own in the begining. But I found it took 
time to improve my Serbian in that way. 
Instead of that, I listened to my landlords 
and chatted with their family and friends. 
I asked them some words I heard frequently 
and day after day I managed to learn a lot 
of words which I could combine in sentences. 
I should thank my best Serbian teachers, 
my landlords at my Serbian home. They 
always taught me in an interesting way. For 
example, I wasn’t good at pro nouncing the 
„r” sound. They told me a funny sentence 
to practise, which starts as „riba ribi grize 
rep...”. I also learned a lot Serbian from my 
students and teachers at schools. My 
favourite Serbian word is actually a sentence 
– „volim te”. No matter who you are, no 
matter where you are, that is the warmest 
sentence in the world. As for Serbian food, 
it’s hard to choose, but gibanica, mekice, 
ajvar and sir are my favourite. And I love 
pasulj so much. That dish is very hard to 
say goodbye to before I left Serbia. Of 
course, I would like to share these delicious 
dishes with my Chinese family and friends.

• What do you think about teaching as a 
profession? Would you like to work as 
a teacher in the future? 
In my opinion, the preparation for the 

vocation of a teacher is as important as the 
profession itself. The students can ask such 
different questions that the teacher cannot 
even imagine. The more the teacher prepares, 
the more the stu dents feel confident about 
the learning. What is more, the content I 
taught your students is much more about 
the daily life topics, for example greetings 
and introductions, numbers, transportation, 
etc. After all, I would really like to be a 
teacher in the future, because I like to teach 
and communicate with students but also to 
learn a lot from them. 

• What are your plans for the future? 
I plan to apply for the English teacher 

job in China, I hope I can share this amazing 
experience with my students in the future. 
And I really hope I will come back to Serbia 
soon!

Interview conducted by Mladen 
 Milosevic, English language teacher

the people in the Chinese stores basically. 
The Chinese language is probably the hardest 
language in their education. The Chinese 
pronunciation and spelling are totally 
different from their mother language, but 
they insisted on learning it and like it so 
much in the end. Their passion for studying 
impressed me so much. 

• Did you manage to learn Serbian? What 
are your favourite Serbian words or 
food?
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Наша колегиница Лин недавно је 
завршила свој боравак у нашој земљи 
као наставник кинеског језика. Обавили 
смо разговор са њом пре њеног повратка 
у Кину.

• Здраво, Лин. За почетак, молим те 
представи се читаоцима нашег школ
ског часописа. 
Зовем се Лин Јанг, 25 ми је година и 

долазим из Тианјина, четвртог града по 
величини у Кини. Сам град је 200 км 
удаљен од Пекинга. Ја сам на постди
пломским студијама, а магистрираћу из 
области предавања енглеског као другог 
језика. Разлог због којег сам дошла овде 
веома је занимљив. Пошто је било про
блема да у оквиру својих магистарских 
студија одем у Шкотску, мој професор 
са факултета ме је једног дана упитао да 
ли бих желела да одем у Србију и тамо 
предајем кинески у српским школама. 
Рекао је да морам да му одговорим за сат 
времена! Руку на срце, све што сам 
знала о Србији било је да сам чула за 
чувеног тенисера Новака Ђоковића и 
филм „Валтер брани Сарајево”! По
мислила сам: „Мора да је то прелепа 
земља у којој су људи добри! Ко зна, 
видећемо!” Тако да сам пристала на ту 
понуду и моје магично путовање је от
почело!

• Провела си 9 месеци живећи и пре
давајући кинески у Књажевцу. Реци 
нам, најпре, који су твоји општи 
утисци о Србији и људима у нашој 
земљи?
Па, када сам слетела на аеродром, 

најпре сам схватила колико сам ниска! 
Морала сам да подигнем главу како бих 
видела људе око себе. Срби нису само 
високи, већ су и лепи попут модела са 
телевизије. Осмех ваших људи ме је 

задивио. Што се тиче саме Србије, мно
го ми се допада свеж ваздух и плаветни
ло неба. Због загађења, небо у мом 
родном граду је увек сиво и ваздух је 
загађен, тако да сам заиста уживала у 
лепоти ваше природе.

• Шта мислиш о Књажевцу? Шта ти 
се конкретно допало овде?
За мене је Књажевац мали, али у исто 

време и велики град. Ако га упоредимо 
са оближњим Нишем или Зајечарем, он 
није тако велик. Али, зато су срца људи 
који овде живе велика. Људи овде су 
некако јаки. Увек су насмејани, без об
зира на потешкоће у својим животима. 
Имала сам среће што сам живела код 
једне овдашње породице. Они су били 
тако добри према мени, да их доживљавам 
као родитеље. Упознали су ме са локал
ном храном, научили ме да солидно го
ворим српски и учинили ме срећном. 
Увек је било пријатеља који су долазили 
код нас и делили са нама своје осмехе и 
срећу. Моја српска породица и пријатељи, 
заједно са мојим ђацима, чинили су да 
се овде осећам предивно.

• Радила си у две основне и једној сре
дњој, нашој школи. Можеш ли да нам 
кажеш нешто о часовима са нашим 
ученицима? Да ли су они били заин-
тересовани за кинески језик и култу-
ру? Какви су, по твом мишљењу, 
ср пски ђаци?
Радила сам у ОШ Вук Караџић, Ду

брави и у Техничкој школи. Мислим да 
су ученици у Техничкој веома заинтере
совани за кинески језик и културу. Увек 
су ми постављали разна питања на ча
совима. У поређењу са ђацима нижих 
разреда основних школа, који још увек 
нису довољно овладали енглеским, уче
ници ваше школе су могли да ме лако 
разумеју и да комуницирају са мном не 
само на енглеском већ и на кинеском. 
Неки од њих су могли да разговарају и 
са радницима у кинеским продавницама. 
Кинески језик је вероватно најтежи језик 
на који су наишли у свом образовању. 
Кинески изговор и писање се умногоме 
разликује од вашег матерњег језика, али 
ипак они су показали истрајност и заво
лели кинески језик. Мене је задивила 
њихова страст ка учењу.

• Да ли си успела да научиш српски? 
Које су твоје омиљене српске речи? 
Омиљена храна?
Заправо, ја сам најпре хтела да сама 

учим српски, али сам схватила да ће то 
захтевати доста времена. Уместо тога, 
слушала сам газде куће у којој сам ста
новала и причала са њиховим рођацима 
и пријатељима. Питала сам их за неке 
речи које бих често чула и временом сам 
успела да научим доста речи од којих 
сам могла да направим и реченице. За
хвалила бих се својим газдама, својој 
српској породици, што су ми били нај
бољи учитељи. Увек су ме учили српским 
речима на занимљив начин. На пример, 
нисам умела добро да изговорим српско 
„р”, па су ме учили да изговарам једну 
смешну реченицу, која гласи „риба риби 
гризе реп...” Такође сам научила доста 
српског од својих ученика и наставника, 
колега у школи. Моја омиљена српска 
реч је у ствари реченица – „волим те”. 
Без обзира на то ко си и где се налазиш, 
то је најтоплија реченица на свету. Што 
се тиче српске хране, тешко је одабрати, 
али највише ми се допадају гибаница, 
мекице, ајвар, сир. Обожавам и пасуљ, 
од којег ћу се тешко растати. Наравно, 
поделићу ова укусна јела са својом по
родицом и пријатељима у Кини.

• Шта мислиш о занимању наставни-
ка? Да ли би желела да радиш као 
наставник у будућности?
Мислим да је припрема за посао на

ставника подједнако важна као и сам 
посао. Ученици могу поставити тако 
разнолика питања да наставник не може 
ни да их замисли. Што се наставник више 
припрема, то ученици имају више жеље 
за учењем. Штавише, садржај који сам 
предавала вашим ученицима је повезан 
са свакодневним стварима, као што је 
упознавање, поздрави, бројеви, транс
порт, итд... На крају крајева, и сама бих 
желела да постанем наставник једног 
дана, зато што волим да подучавам и 
комуницирам са ученицима али такође 
и да научим доста тога од њих.

• Какви су твоји планови за 
будућност?
Планирам да радим као наставник 

енглеског у Кини. Надам се да ћу моћи 
да поделим ово невероватно искуство из 
Србије са својим будућим ученицима. И 
заиста се надам да ћу ускоро поново дођи 
у Србију!

Разговор водио Младен Милошевић, 
наставник енглеског језика

Интервју са нашом наставницом кинеског језика, Лин Јанг  
(превод интервјуа обављеног на енглеском језику)
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Говоре ми да је живот један вели
ки сан, заспиш и сањаш, осетиш све 
што ти живот даје. Говоре ми да волим 
живот и уживам у њему какав год он 
био.

А ја, лепоту живота осећам целим 
бићем, као надолазећу плиму, пуна 
сам бескраја, а душа ми је пространа 
мрљама. Тако упознајем живот одрас
лих и не прихватам то. Одрасли 
греше, а око њих и нас младих, стоји 
гомила проблема и грешака, које ћемо 
ми, млада генерација, исправити.

Сведоци смо једног бурног вре
мена. Учесници и саучесници наших 
токова живота са љуштуром сатканом 
од мржње, који се нама младима у 
лице смеје. А ми ћутимо. Зато се 
питам, јесмо ли ми млади осуђени да 
схватимо и гледамо у очи страшним 
стварима, које човек у другом време
ну не би разумео?

Иде генерација за генерацијом, 
дотичу се са својим почецима и 
крајевима. Поколења су дужна да 
наставе започето. Често чујем од 
одраслих, како на младима свет остаје. 
Какав свет остаје нама у наслеђе? 
Одрасли су много грешили и својим 
пропустима створили много про
блема. На њиховим грешкама ми 
учимо и не желимо да се утопимо у 
њихову свакодневницу.

Ми не умемо да мрзимо, наша су 
срца чиста и пуна немира. Одрасли 
су залутали негде у својим обавезама. 
Не схватају нас и често исправљају. 
Када желимо да будемо слободнији, 
кажу нам да смо бучни, када желимо 
да будемо хуманији, сви негде журе. 
Растројени смо супротностима, 
неизвесношћу и често изгледамо 
смешно у својим заносима, стално 
суочавани са својом беспомоћношћу. 

Поколења дела суде

Људи траже слободу, а слобода људе

Људи. Хиљаде и хиљаде ужурба
них и немих лица сусрећу ме сваког 
дана. Јуре, журе... Иду некуда. Сваког 
дана иста им је маска на лицу. Као 
какве лутке. На хиљаде дупликата, 
копије истих лутака. 

Пролазим овом улицом читавог 
свог живота. Ту сам свих ових годи
на, у истом граду. Шетам тим истим 
дрворедима руку под руку са својим 
мислима. Хиљаде градова видех, и 
опет сам ту. Прошетах мноштвом 
дрвореда, прођох десетине мостова, 
а ипак најдражи остају тих петнаестак 
корака кроз дрворед мога града. Ево 
ме. И данас сам ту. Опет са својим 
мислима, шетам. И опет исти људи, 
неми и ужурбани пролазе. Знам их. 
Баш одатле. Са улица овог града. И 
опет су исти. Не, не опет. Већ и даље. 
Исти празан поглед. Поглед који лута, 
лута и лута. Одлази негде далеко. 
Прелази границе и пркоси правили

ма. И тако, рекох да и данас одморим 
на једној од клупа. Седох, но моје 
мисли ми пркосе. Лутају, истражују 
све ове људе. Пролазе кроз њих, 
улазе у њихове душе, међутим... 
ништа. 

И даље је све тако празно. Стани! 
Какав је ово тајни пролаз. Куда ли 
води? Јој, тако је све помешано. 
Почиње да ме боли глава од ових 
чудних створења у мојој глави. Не 
дозвољавају ми да имам мало свог 
мира и тишине. Наизглед тако праз
ни, сви ови пролазници имају неки 
свој тајни кутак у срцу. У најмрачнијем 
углу своје душе чувају оно највредније. 
Кутија. Запечаћена иза огромних 
врата. Врата која је тешко отворити. 
У тој кутији су спакована сва њихова 
осећања, сећања, расположење, ос
меси, бисерне капи, онај чаробни сјај 
из очију... Њихова права личност. 
Сакривена од јавности. Сви ови људи 

Свесни смо да је ово тешко време, да 
нас чека неизвесна будућност, мада 
одрасли стално говоре да живимо 
боље од њих. Видимо да се они баш 
играју нашом будућношћу, загађујући 
природу, водећи ратове и још много 
тога.

Али негде између тишине и звука, 
мисли и очекивања крију се боје – 
блештава светлост која разбија таму 
и окове. И није све тако црно. Живот 
је леп онолико, колико у њему умемо 
да нађемо лепоту. Морамо да верујемо, 
да се боримо и надамо бољем животу.

Говорим другу да је живот тежак 
задатак и да живети значи тест „како 
опстати?” и да су поколења та која 
дела суде. Зато: „Не дај се, генерацијо 
млада!” Идемо путем што у живот 
води, само се чувај да ти време не 
покраду. 

Невена Антић, II4

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

забрављени у себе. Од стране самих 
себе! Како им помоћи ако су заправо 
они ти који су себи то урадили?

 И тако, седећи на једној помало 
влажној клупици удубљена и поне
сена мислима, овај дирљив тренутак 
прекину ветар.Однесе моје мисли у 
неповрат, и врати ме у реалност. 
Бацих поглед на горе, пролазници. И 
даље она иста нема лица. Маске које 
је тешко прочитати. Али сада знам 
све те маске и пусти погледи ипак 
имају једну животну мисију: пронаћи 
слободу! Ја им од срца желим да 
успеју. Јер, као што они траже сло
боду, тако и слобода тражи њих. Само, 
као и ја, морају завирити дубоко у 
своје срце, скупити сву снагу и отво
рити врата таме, пустити сунце 
унутра. И шта да вам кажем? Слобо
да ће сама учинити своје. А када 
маске падну, све ће бити другачије.

Сандра Јогрић, II6
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Шта то љубав чини тако дивном? 
Шта то љубав има, па су сви опсед
нути њоме? Љубав даје смисао живо
ту, даје осећај сигурности, осећај да 
нисмо сами. Проблеми тада изгледају 
веома мали, као да и не постоје. Све 
је лакше када поред себе имамо особу 
коју волимо. Уз љубав је лакше кора
чати, дисати, борити се, живети...

Небитно је да ли се ради о љубави 
према породици, пријатељима, неком 
дечку или девојци, љубав је једно од 
најјачих осећања у нашем животу. 
Али, колико далеко смо спремни да 
идемо због љубави? Они који стварно 
и искрено воле ићи ће до краја, без 
обзира на последице. Таква је била и 
Антигона, главна јунакиња истоиме
не трагедије. 

Била је довољно храбра да при
хвати све изазове и да прође кроз све 
препреке у животу како би помогла 
онима које воли. Иако је знала какве 
ће бити последице, није одустала. Њен 
лик нам показује колико јака може 
бити љубав према породици. У њеном 
случају, љубав према брату. Иако је 
Креонт забранио сахрану њеног бра
та, она га је сахранила. Знала је да 
себе доводи у опасност, а ипак је то 
учинила. Љубав према брату била је 
већа од жеље за животом. Многи су 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

покушали да је спрече, али она је 
слушала своје срце. Никада није за
жалила због тога и није се покајала. 
Сматрала је да је љубав разлог њеног 
постојања. Урадила је оно што је 
желела, а не оно што су други мисли
ли да је исправно. То могу разумети 
само људи као она: храбри, доброг 
срца и упорни, они који су спремни 
да учине све за своју породицу. 

Љубав према породици није једина 
љубав исказана у овом Софокловом 
делу. Говори се и о љубави између 
Антигоне и Хемона, који су живели 
за дан када ће бити срећни заједно. 
Антигони је љубав према брату била 
преча од љубави према Хемону. Ри
зиковала је да изгуби живот и тако 
остави Хемона самог. А када се то 
десило, Хемон је показао колико и он 
воли Антигону. Његов живот без ње 
није имао смисла. Није могао да при
хвати да ће остатак живота провести 
без ње и да ће остати без своје велике 
љубави. Одлучио је да одузме себи 
живот, како би се поново састао са 
Антигоном, можда у неком другом 
свету. Његова одлука може се про
тумачити и као непромишљена, јер 
нико није вредан нашег живота. Ипак, 
он је сматрао да Антигона јесте. Чуд
но је то како једна ствар учињена из 

Мотив љубави у „Антигони”
љубави може изазвати толико бурних 
догађаја и толико смрти. Љубав нас 
много може променити, али може и 
од нашег живота учинити две ствари: 
може га улепшати толико да будемо 
и превише срећни, али га може и 
уништити. Ствар је у томе да волимо 
или премало или превише. Антигона 
је волела превише и тако проузроко
вала све тужне догађаје који су усле
дили након сахране њеног брата. Али, 
ваљда је све учињено из љубави на 
неки начин оправдано.

Из једног од најбољих Софоклових 
дела можемо закључити колико љубав 
може бити снажна. Управо у овој 
трагедији видимо да је љубав према 
породици јача од свега. Праве љубави 
су само оне за које се највише боримо, 
оне до којих нам је највише стало. 
Љубав се не исказује речима, већ 
делима. Они који су спремни да ура
де све за нас јесу они које треба да 
чувамо и не смемо да дозволимо да 
оду. И када нам је најтеже, и када 
мислимо да нема наде, не смемо пре
стати да верујемо у љубав! Јер, ако 
одбијемо да верујемо у љубав, чему 
онда живимо?

Тијана Милојевић, I2

Прошлост, садашњост и будућност 
су саставни делови живота сваког 
човека. Попут три драге особе. Једна, 
са којом је завршио, друга са којом 
живи, и трећа, којој се нада и чији 
долазак жељно ишчекује.

Прошлост је увек два корака иза 
нас. Попут пса луталице, који вас 
прати у стопу, али не сустиже ваш 
корак. Осим, ако ви то не допустите. 
Свако има прошлост. Нечија је пуна 
бола, нечија је пуна среће. Неки се 
грчевито држе прошлости, живе у 
њој и дају јој сваки атом своје душе 
и времена. Држе се прошлости, јер 
је она познаница, а пригрљење буду
ћности је неизвесно, нелагодно осе

ћање испуњено страхом. Право пи
та ње је: због чега људи радије бирају 
„живот у прошлости''? Да ли разлог 
лежи у томе што смо прошлост пре
живели и што је враћање том путу 
познато? Зато што знамо сваку спо
редну улицу, пречице помоћу којих 
брже стижемо до циља? Зато што смо 
тај њен први ударац преживели, па 
и ако то поновимо, мање ће болети? 

Ја не разумем живот окован про
шлошћу, нити људе који су тамнича
ри своје сопствене слободе. Храброст 
је прећи границу и завирити ка буду
ћности. Зар вас не бодри осећање да 
ће се можда догодити све што сте 
желели? Будућност је светлост којој 

треба тежити и не прљати је тамом 
прошлости. У њој леже сви наши 
снови и надања, нешто неизвесно, 
авантуристичко и несигурно, сунце 
које сија само за нас, сликарско плат
но које бојимо нашим бојама.

Прошлост и будућност су повеза
не. Оне одређују човеков пут, а на 
њему је само та, коначна одлука. 
Прошлост је бивша љубав, са којом 
морате прекинути сваки контакт, док 
је будућност „права особа” за вас. 
Али, уколико се икада нађете у тами 
прошлости, покушајте да нађете из
вор светлости. А, ако сте у будућности, 
засијајте сјајем звезда, како бисте 
видели њен неизвестан пут.

Ивана Јовановић, IV4

По прошлости се сигурније хода, али је храброст завирити у будућност
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Образовни профил који похађамо 
носи назив машински техничар за 
моторна возила. Уписале смо га са 
жељом да задовољимо своју љубав 
према аутомобилима, али и да научи
мо нешто више о њима. Али, често 
смо себи постављали нека питања на 
која у школи нисмо могле да нађемо 
одговор. Како су аутомобили изгле
дали некада? Како је текао њихов 
развој? Од када датирају поједини 
модели? 

Почетком септембра у Књажевцу 
је одржан скуп старих аутомобила, 
популарних олдтајмера, који је при
вукао нашу пажњу. 

На њему смо сазнали да се наш 
наставник ликовне културе Никола 
Вучковић бави олдтајмерима, које 
сакупља и води групу посвећену 
олдтајмерима на Фејсбуку. Све то 
било је повод да са професором Ву
чковићем обавимо разговор за „Иде
ју”.

• Откуд то интересовање за ста-
ре аутомобиле?
Љубав према аутомобилима јавила 

се још у детињству, захваљујући мом 
деди др Николи Вучковићу, по коме 
и ја носим име. Још тада су ме при
вукли стари аутомобили, њи хови 
различити модели и називи.

• Које услове аутомобил треба да 

испуни да би био олдтајмер? 
По стандардима које прописује 

међународно удружење, да би један 
аутомобил био олдтајмер мора проћи 
тридесет година од датума његове 
производње.

• Како и где налазите аутомобиле?
Старе аутомобиле и моторцикле 

већ више од двадесет година прона
лазим углавном у околним селима и 
тамошњим старим гаражама, али сам 
неке од олдтајмера налазио и на 
паркинзима у граду.

• Који вам је најдражи модел и да 
ли га поседујете?
Најдражи олдтајмер у мојој коле

кцији је ауто марке DKW, модел F102 
из 1965. године, који је и први ауто
мобил у мојој породици, а његов први 
власник био је мој дека Никола, који 
га је купио марта 1965. године. Осим 
чињенице да ме тај ауто подсећа на 
детињство, лепа сећања и путовања, 
интересантно је и то да је 1985. го
дине овај аутомобил мој деда продао, 
а ја сам га 1991. године као основац 
пронашао и марта 1995. године као 
средњошколац купио.То је уједно 
био и мој први аутомобил.

• У нашем граду недавно су госто-
вали стари аутомобили. Да ли су 
неки од Ваших били изложени и 
да ли сте посетили догађај? 

Као креатор и ад
ми нистратор гру пе 
која се бави олд тај
мерима на дру штве
ној мрежи Фејсбук, 
био сам позван да 
посетим изложбу, а 
уједно сам пратио 
цео ток релија у свим 
градовима и о томе 
обавештавао на гру
пи коју водим. 

Драго ми је што 
су ученици наше 
шко ле имали при
лику да учествују у 

програму изложбе, а било ми је за
довољство да се видим и дружим са 
својим пријатељима из света старих 
аутомобила. Ово није прва изложба 
олдтајмера у Књажевцу, али је сва
како значајна по квалитету во зила 
која су била изложена.

• Реците нам нешто о својој коле
кцији олдтајмера?

Вожња кроз прошлост аутомобилизма

Моја колекција садржи већи део 
возила која су у стању за рестурацију, 
али и пар возила која су технички 
исправна за употребу. 

 Једно возило је у тзв. првобитном 
стању, то јест оригиналном фабрич
ком стању са врло мало видљивих 
трагова употребе. То је модел „Audi 
super 90” из 1968. године и њега ко
ристим за изложбе. 

 А у свакодневној употреби кори
стим, по мојим информацијама, нај
старији југо из прве серије, из 1981. 
године.

• Да ли сте покушали да и сами 
дизајнирате аутомобил?
Што се тиче дизајна аутомобила 

међу мојим радовима има и радова 
на тему дизајна у ретростилу, али 
сви ти цртежи, на моју жалост, нису 
реализовани у прави прототип, јер је 

ОЛДТАЈМЕРИ У КЊАЖЕВЦУ
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производња и реализација веома скуп 
процес.

• Да ли у Књажевцу постоји клуб 
олдтајмера и да ли се још неко 
бави тиме?
Од 2002. године у Књажевцу по

стоји клуб који окупља љубитеље 
старовременских возила Књажевца, 
чији сам ја потпредседник. Клуб се 
бави и прикупљањем историјске грађе 
везане за развој саобраћаја, при ку
пљањем и чувањем старих возила и 
ширењем олдтајмеркултуре. Иза 
себе имамо једну изложбу из 2003. 
године, као и књигу ''Аутомобили у 
Књажевцу у периоду 19201970. 
године'', коју можете наћи у библи
отеци наше школе. 

• Чули смо да водите групу за олд
тајмере на Фејсбуку?
Групу за љубитеље олдтајмера 

направио сам априла 2008. године. 
Она данас броји преко 5000 чланова 
из целог света, а на њеним странама 
можете видети доста фотографија 
старих аутомобила, текстова везаних 
за историју саобраћаја,текстове о 
моделима, па и текстове који имају 
везе са неким од ваших питања о 
вредности и дефиницији олдтајмера. 
Веома ми је драго да је група допри
нела ширењу олдтајмеркултуре, како 
у Србији тако и ван ње. Група је до
принела и ширењу информација о 
нашој историји саобраћаја, и поста
ла је и место где њени чланови при
лику за једно пријатно дружење, 
склапање нових познанстава, раз
мену делова и искуства. 

Поводом петогодишњице форми
рања групе, 2013. године организовао 
сам први скуп – изложбу групе „Олд
тајмер” у Нишу, на простору ОШ 
„Свети Сава'', на коме је учествовало 
50 возила из Србије, а имали смо и 
једног учесника из Словеније, из 
града Ма рибора.

Сандра Јогрић и  
Милица Станковић, II6

Лагано Србијом, па до Књажевца

Аутомобили… ах да, то су оне машине које су нам и превише при
расле срцу. Временом, и они су се мењали, као и њихова вредност. Ипак, 
та љубав према њима је велика, поготово према онима који су стари и 
непроцењиве вредности. Као волонтери Техничке школе присуствовали 
смо почетком септембра 2013. године промоцији олдтајмера у Књажевцу. 
Највећи клуб олдтајмера из Београда, који постоји званично пет година 
и највећи је клуб олдтајмера у Србији, а такође је и један од клубова са 
најквалитетнијим аутомобилима, организовао је вожњу кроз десет гра
дова наше земље, па су ови аутомобили непроцењиве вредности про
дефиловали и улицама Књажевца. 

После лагане вожње, плато Дома културе заблистао је са старим и 
ретким аутомобилима непроцењиве вредности, где су грађани Књажевца 
могли да виде бјуик, кадилак, јагуар, форд мустанг и многе друге 
олдтајмере. Поред уживања у вожњи, сврха релија била је и промоција 
туристичке понуде Србије. Осим аутомобила из наше земље били су и 
многобројни аутомобили из других земаља као што су Француска, Ка
нада и друге. Поред велике суме новца, за сређивање старих аутомобила 
потребно је и доста времена.  Стари аутомобили не могу се видети сва
кога дана, па је ово било једно велико искуство, испуњено сазнањима о 
историји старих аутомобила и њиховим вредностима. Захвални смо и 
Туристичкој организацији Књажевца која је такође једна од заслужних 
за долазак олдтајмера и надамо се да ћемо опет моћи да их видимо. 

Невена Николић, II4

ОЛДТАЈМЕРИ У КЊАЖЕВЦУ
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Одржавање етносусрета у Књажевцу постало је већ традиција. 
Овогодишњи су били осми по реду, а на њима је учествовало 
више од тридесет излагача. Ту су били и гости из Бугарске и 
Македоније, тако да је ова манифестација имала и међународни 
карактер. 

Етно-сусрети: Срцем у Европу

Етносусрети су манифестација туризма и 
традиције, који се међу собом прожимају и 
допуњују. Њихов циљ јесте очување традицио
налног наслеђа и духовне вредности наше општи
не и региона.

На овом сајму била је изложена и храна из 
наших крајева, народна ношња, као и ручно штри
кани радови. Манекенке су биле обучене у свеча
не хаљине, које су биле извезене свилом. 

Наравно, наша школа је била активни учесник. 
Тај одговорни задатак ове године припао је нашем 
одељењу, туристичким техничарима трећег раз
реда. Требало је да осмислимо и поставимо штанд, 
иако смо добили мали простор у Дому културе. 
Ипак, брзо смо се снашли и на тако малом про
стору успели да поставимо све што су ученици 

наше школе направили. Сви смо радили сложно 
и из срца, у складу са слоганом школе „све што 
радимо, радимо срцем”. Сви смо имали закаче
но црвено срце са својим именом.

Етносусрети су ове године трајали два дана. 
Слоган овогодишње манифестације био је 
„Традицијом у Европу”. За то време доста људи 
је продефиловало холом Дома културе и ужива
ло у традиционалним посластицама. Наши 
најмлађи другари су се највише задржали испред 
нашег штанда, јер смо делили заставице и срца, 
на којима смо уписивали њихова имена. 

Са нама су радиле и припремале штанд на
ставнице Емина Голубовић и Марија Цветковић.

У оквиру манифестације, и ове године био је 
расписан конкурс за обредни пешкир, као и за 
сувенир и лого књажевачког краја. Ученице 
Техничке школе, одељења I 2, Милица Митровић 
и Анђела Аксић учествовале су на конкурсу и 
освојиле 1. награду и похвале за идејно решење 
логоа и сувенира на 8. Сусретима етно удружења 
– „Традицијом у Европу”.
Кристина Крављача и Анђела Манојловић, III4
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Прва генерација туристичких 
техничара Техничке школе стигла је 
до матуре. Овај образовни профил 
карактеристичан је по великом броју 
часова блокнаставе у оквиру пред
мета Агенцијскохотелијерско по
словање, на којима се ученици пр а
ктично упознају са радом туристич
ких агенција, хотела, музеја и тури
стичких локалитета у општини.

Један блок таквих часова одељења 
IV4 одржан је у Археоетно парку у 
Равни, уз подршку Завичајног музеја 
и локалне самоуправе. Ученике је 
дочекао директор музеја, а затим су 
,уз пратњу туристичког водича, 

Туристи у Равни
обишли касноантички локалитет 
Timacum Minus, лапидаријум са 
римским каменим споменицима и 
објекте народног градитељства. 
Гостољубиви домаћини приредили 
су нам и доручак, са специјалитетима 
књаже вачког краја: гибаницом и 
пројом. Користимо ову прилику да 
се захвалимо директору Завичајног 
музеја Милану Живковићу и кустосу 
Милени Мицић на срдачном пријему 
и изузетној сарадњи. 

Други део блокнаставе ученици 
су одрадили у туристичким агенцијама 
и установама које се баве том дела
тношћу. То су: Завичајни музеј, Ту

ристичка организација општине 
Кња жевац, ЈП „Стара планина”, као 
туристичке агенције „Никистеф” и 
„Ројал”.

У Завичајном музеју, наши уче
ници још једном су се опробали као 
туристичи водичи. Овога пута, кроз 
Завичајни музеј провели су ученике 
четвртог разреда Основне школе 
„Ди митрије Тодоровић Каплар” и 
представили им археолошку и етно
графску поставку Завичајног музеја 
Књажевац, као и кућезадужбине Аце 
Станојевића.

Сања Маркулин,  
наставник туристичке групе 

предмета
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Ученици одељења I1, II1 и IV1, њих педесет троје, са четворо 
професора стручних предмета грађевинске струке, присуство
вало је уводном предавању и учествовало у јавној дебати на 
тему „Енергетска ефикасност у зградарству”. Трибина је орга
низована у Дому културе 29. 10. 2013. године у организацији 
Скупштине општине Књажевац и организација „Немачка 
сарадња” и ГИЗ.

Приказани су снимци урађени термовизијским камерама 
који показују губитке топлоте на фасадама зграда и приређивачи 
су одговорили на бројна питања која су се односила на законску 
регулативу у овој области, енергетском пасошу, помоћи Репу
блике Србије и локалне самоуправе везане за повећање енер
гетске ефикасности зграда...

Горан Поповић,  
наставник стручних и  

практичних предмета грађевинске струке

Енергетска ефикасност у зградарству

Живимо у ХХI веку. Све је модернизовано, све се 
мења, људи се мењају. Чини ми се да се мењају на горе 
и да постају све гори по себе и околину. Често ми кажу 
да сам различит, да живим у неком прошлом времену 
и да не умем да схватим садашње време.

Заиста не могу да схватим људе који слушају тако 
нешто, ту „музику“ пуну разних трилера, пуну страног 
– оријенталног – утицаја и осталих ефеката, непријатних 
чулу слуха. Тачно је да живимо у демократском друшт
ву и да свако има права на свој укус. То не спорим.  Ипак, 
мислим да је квалитетна музика ствар опште културе, 
као што је то и упућивање на читање књижевних кла
сика или посматрање ремекдела  ликовне уметности. 
Професори српског језика нас уче да разликујемо добро 
књижевно дело од шунда и кича. Сматрам да би и у 
музичком погледу требало да умемо да препознамо кич 
и да га се клонимо.

Србија има врло добру роксцену, али за њу готово 
нико не показује разумевање и не може да дође до 
изражаја, јер то није комерцијална музика. Та музика 
није намењена широким народним масама, иако је 
познато  да су рокбаладе пуне љубави и осећања. 
Много људи је одрастало уз такву музику, као и ја, само 
што је данас то заступљено у мањој мери него некада. 

Ја сам један од ретких, заробљен у седамдесетим, 
осамдесетим, па и деведесетим  годинама прошлог века. 
Не схватам ја њих, али и многи љубитељи данас по
пуларне музике не би разумели мене и овај мој став. И 
то је у реду. Треба поштовати разноликост мишљења, 
али ја ипак мислим да би овај свет био много лепше 
место за живот када би нашом музичком сценом до
минирала рокмузика, као што је то било у не тако давној 
прошлости, за време одрастања наших родитеља. Шта 
се то, заправо, у свету променило и натерало људе да 
слушају тако нешто, да  ли беже од неке реалности или 
је нешто друго у питању?

Покушавам да схватим то, али заиста не могу...
Алекса Вучковић, II1

Покушавам да схватим

Иако имам 16 година, осећам се много старијим у 
души. Од свих нових ствари, карактеристичних за 
данашње време,  највише ми смета данас популарна  
„музика“, тј. конгломерат најразличитијих музичких 
праваца, који су данас сједињени у једну те исту му
зику. Моје музичко опредељење је рокенрол, који 
слушам од најранијег детињства и у њему проналазим 
себе и вредности које поштујем. Али, данас је у нашој 
земљи,  и у свету уопште, та музика у кризи. Као да 
рокенрол полако одумире и губи битку са неким новим 
музичким правцима.  Узмимо у обзир нашу земљу, у 
којој је све више „фолкера“ и осталих који покушавају 
да направе нешто налик музици. 
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Првенство Техничке школе у малом фудбалу одржано 
је од 10. до 19. децембра. Такмичење је одржано по разре
дима, у обе конкуренције.

У конкуренцији дечака победио је трећи разред, који је 
у финалу био бољи од тима другог разреда, резултатом 20. 
За победнички тим играли су: Дивко Ракић, Златко Ракић, 
Стефан Милошевић и Стефан Трајковић.

У конкуренцији девојчица, најуспешније су биле уче
нице завршног, четвртог разреда. Оне су у финалу биле 
боље од својих млађих другарица из другог разреда, резул
татом 10. Победнички тим чиниле су: Ирена Ничић, Ми
лица Ђорђевић, Јована Живановић, Марија Кривошија и 
Миљана Степановић. Занимљиво је да су све ученице истог 
одељења, III4.

Владимир Тошић, наставник физичког васпитања

Школски турнир у малом фудбалу

Дружећи се са својим вршњацима 
из града, приметили смо једну ствар, 
која нам је привукла пажњу, али и 
мало засметала. Реч је о неком не
гативном ривалству између Технич
ке школе и Књажевачке гимназије. 
Пожелели смо да учинимо нешто 
како бисмо тај проблем умањили. 
Због тога је Центар за креативни 
развој Књажевца покренуо пројекат 
„Сви смо ми сре дњошколци”. 

Кроз овај пројекат организоване 
су заједничке активности ученика и 
наставника Књажевачке гимназије и 
Техничке школе. Циљ је био прева
зилажење негативног ривалства из
међу ових двеју школа. 

Заједничка акција састојала се из 
четири дела:

 Најпре су одржане четири заје
дничке радионице на тему толе
ранције, интеркултуралности, тим
ског рада, разбијања предрасауда и 
стереотипа итд...

 Квиз, који се састојао од питања 
из опште културе и асоцијација у три 
нивоа.

 Спортски дан где су се ученици 
у мешовитим тимовима такмичили 

у нестандарним спортским играма 
као што су „мрављи” фудбал, гусе
нице, загрљаји, игре без граница и 
слично. 

 Заједничка журка која је органи
зована у Кући партнерства, где су 
млади пустали музику и организова
ли караоке журку.

Пројекат је реализован уз подршку 
ресурс центра "Тимочки омладински 
центар", као део програма „МЛАДИ 
СУ ЗАКОН – Зајечарски округ”, фи
нансираног од стране Министар

Омладински пројекат „Сви смо ми средњошколци”

ства омладине и спорта.
Пројекат смо осмислили како 

бисмо барем мало ублажили видљиво 
ривалство између Књажевачке 
гимнази је и Техничке школе. Мислим 
да је после ових радионица то ривал
ство у великој мери смањено, и да је 
овај пројекат испунио своју сврху. 
Јер, „СВИ СМО МИ СРЕ ДЊО
ШКОЛЦИ”. 

Координатор пројекта , 
КатаринаКаја Љубић, II2
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Окружно такмичење у пливању одржано је 25. октобра 
2013. године у Сокобањи. Нашу школу пред ста вљала је 
Марија Цветковић, ученица одељења I2 која је пливала дис
циплину сто метара слободним сти лом и заузела друго место, 
што јој је донело пласман на републичко та кмичење.

Републичко такмичење одржано је 3. децембра у Београ
ду, на базену „25. мај”. Овде је конкуренција била много 
оштрија, јер су учествовали пливачи из целе Србије, укључујући 
и чланове професионалних пливачких клубова. И у тако 
оштрој конкуренци ји, Марија се храбро борила, што јој је 
донело 24. место на државном ни воу.

Владан Цвејић,  
наставник физичког васпитања

Рукомет

Окружно такмичење у рукомету одржано је 31. октобра 
2013. године у Бољевцу. Наша екипа освојила је друго 
место.

Најпре смо се састали са до ма ћинима, екипом Средње 
школе „Ни кола Тесла”. Упркос поразу на терену, резулта
том 12:9, пласирали смо се у финале, јер су Бољевчани 
дисквалификовани због тога што су играла петорица 
играча који нису имали право наступа.

У финалу је тим Гимназије Зајечар био за класу бољи 
и убедљиво је славио, резултатом 22:6. 

За наш тим су наступали:
Алекса Миленковић I2, Вељко Петковић I2, Младен 

Крстић I3, Немања Миловановић I3, Никола Коравовић I3, 
Никола Стојковић I4, Никола Павловић I4, Марко Влатковић 
I4, Мартин Влатковић I4, Милош Мариновић III1 и Стефан 
Николић III1.

Владан Цвејић,  
наставник физичког васпитања

Традиционални Светосавски турнир у стоном 
тенису одржан је и ове године. У среду, 22. јануара 
2014. године, најбољи стонотенисери школе 
укрстили су рекете у борби за ласкаво звање 
најбољег стонотенисера школе.

Стони тенис

Највише успеха ове године имали су мату
ранти. Сва три прва места припала су ученици
ма одељења IV2. Први је био Филип Димитријевић, 
други Стефан Видојковић, а трећи Мартин 
Светозаревић.

Ове године по први пут су се такмичиле и 
девојчице. Било је четири такмичарке, а прво 
место освојила је Миљана Степановић IV4, која 
је у финалу надмашила Кристину Калић III4. 
Треће место заузела је Јелена Миладиновић III3, 
а четврто Невена Богојевић III1.

Радивоје Бонић,  
наставник физичког васпитања

Републичко такмичење 
у пливању
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019 731 054;  
www.tehnickaskolaknjazevac.com, tehknjaz@gmail.com;

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

У Зајечару је 5. октобра на Хиподрому одржан 
завршни Крос РТСа кроз Србију, под 
покровитељством Министарства просвете, на
уке и технолошког развоја. Нашу школу су 
представљали ученици Марија Миладиновић I2, 
Анита Ђорђевић I4, Ива Милановић и Дијана 
Најдановић II4, Предраг Станојевић, Александар 
и Душан Милетић III1. У конкуренцији атлетских 
клубова из целе Србије и ученика свих школа 
нашег региона наши ученици су остварили за
пажен успех. Марија Миладиновић ученица I2 
добила је диплому за освојено 10. место, Анита 
Ђорђевић 11. место и Предраг Станојевић 12. 
место.

Марија Миладиновић, I2 

Светско првенство у рукомету за 
жене почело је у петак, 06. децембра 
2013. године. Помно смо пратиле 
сваку утакмицу наше репрезентације 
и жарко желеле да се нађемо у хали 
Чаир у Нишу, где је наша репре зен
тација играла утакмице прве фазе 
такмичења. Хтеле смо да их бодримо 
са трибина, да осетимо ту атмосферу 
са утакмице и да видимо како је то 
на некој битној утакмици. 

Пошто тренирамо рукомет дуже 
време у градском клубу, тренер нас 
је изненадио картама за Светско 
првенство. Нашем одушевљењу није 
било краја. Нас четири, заједно са 
нашим другарицама Мајом Свето
заревић, Сандром Милић, Јованом 
Накић и Сандром Живановић, гледа

ле смо репрезентацију Бразила како 
игра са брзим Јапанкама, Алжирке и 
Кинескиње, и на самом крају, наше 
феноменалне репрезентативке у ду
елу са Данском. Капитен тима Андреа 
Лекић, затим Сања Дамњановић, 
Драгана Цвијић, Катарина Томаше
вић, најмлађа Јована Рисовић, Ката
рина Крпеж, Светлана Огњеновић... 
Имале смо прилику да све њих гле
дамо како побеђују искусне Данкиње. 
Тај осећај никада нећемо заборавити. 
Утакмица је била веома напета, пре
пуне трибине навијале су и бодриле 
наше сјајне репрезентативке до по
беде.  

Наше „орлице”, како их многи 
зову, стигле су до финала Светског 
првенства. У Комбанк арени у Бео

Подршка сребрним „орлицама”

КРОС РТС-а

граду, 22. децембра 2013. играле 

су финале овог првенства. Бориле 

су се за злато против једнако до

брих Бразилки. Међутим, Бразил

ке су биле за нијансу боље и од

неле злато, док су наше репрезен

тативке узеле сребро, које свима 

нама сија као злато. Постигле су 

велики успех за Србију, ушле у 

историју, и изабране су за најбољи 

тим у овој години. То је ве лики 

успех за све њих. За нас су оне 

златне, иако су узеле сребрну 

медаљу. 
Марина Петровић, I2,  

Марија Кривошија, IV4, 
 Кристина Ђорђевић, IV2  

и Милица Стојановић, IV2




