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У организацији Националне службе 
за запошљавање, филијале Зајечар,  по 
први пут је ове године организован 
Сајам професионалне оријентације. 
Позиву господина Синише Стојано-
вића, психолога у НСЗ, одазвало се 
осам средњих школа, од којих су шест 
дошле из Зајечарског, а  две из Борског 
округа.

Хотел „Србија“ у Зајечару се 23. 
априла 2008. године претворио у са-
јамски простор, на коме су осмацима 
зајечарских основних школа предста-
вљени сви образовни профили које су 
присутне школе планирале за ового-
дишњи упис. 

Сајам је отворио господин Драган 
Голубовић, директор филијале НСЗ 
Зајечар, а присутне је поздравила, у име 
Министарства просвете, госпођа Стана 
Мишић ковачевић, начелник Школске 
управе Зајечар. Сајму су присуствовали 
и представници Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, господа Дра-
ган Ракита и Зоран Кнежевић.

Имајући у виду да смо, до ове годи-
не, у току презентације уписа обилази-
ли све зајечарске основне школе, обра-
довали смо се прилици да на једном 
месту и у току једног дана презентујемо 
нашу школу и наше образовне профиле. 
Навикли да учествујемо на бројним 
изложбама и такмичењима, „Отворе-
ним вратима“,  Дану школе... зачас смо 

поставили, по речима свих присутних 
представника школа, ШУ, Завода и НСЗ, 
најлепшу и најзапаженију изложбу. 
Видео презентације образовних профи-
ла, филм о школи, макете ученика 
грађевинске струке, ципелице и ташни-
це, плакати са радовима из моделирања 
и слике са такмичења и стручних екс-
курзија многима су привукли пажњу. 
Иако смо понели богат рекламни мате-
ријал - јануарски број „Идеје“, инфор-
матор о образовним профилима и диск 
са сајтом школе, све то је веома брзо 
нестало. Наравно, и за то смо били 
спремни, тако да је, иза паравана, брзо 
прорадила мала штампарија.

Имајући у виду да је посећеност 
овог сајма од стране ученика била веома 
велика, изузетно смо задовољни што 

смо имали прилике да на њему учест-
вујемо. Изложбу су поставили и одгова-
рали на питања заинтересованих уче-
ника и родитеља, наши наставници: 
Лидија Јевтић Вушковић, Златица Ге-
ров, Милена Милијић, Наташа Јанкуло-
ски, Љубинко Павловић, Миомир Кос-
тић, Бранислав Милојковић,  заједно са 
директором школе Љиљаном Жикић.

Наш предлог организаторима био је 
да следеће године сајам дуже траје (ове 
године је то било од 1100 до 1500 часо-
ва), да се направи распоред по школама 
како се не би стварала велика гужва, као 
и да се упути позив родитељима осмака, 
којима су такође важне овакве презен-
тације рада средњих школа.

На жалост, осмаци из Књажевца, 
Сокобање и Бољевца нису имали при-
лике да буду на овом Сајму. Да бисмо и 
њих упознали са нашом школом и избо-
ром занимања, ове године смо се потру-
дили и више пута их обишли. 

Први сусрет са осмацима нашег 
града и основних школа у Сокобањи, 
Бољевцу, Подгорцу и Злоту уприличили 
смо одмах после прославе Дана Светог 
Саве. Уз кратко представљање, подели-
ли смо им јануарски број „Идеје“, у 
којој је кроз бројне текстове о нашим 
образовним профилима, започета прича 
о овогодишњем упису. 

На предлог стручних већа, ове годи-
не смо посебно представљали подручје 
рада и образовне профиле. Тако је свако 

одељењу осмог разреда у све три кња-
жевачке школе имало прилику да, кроз 
три школска часа, погледа презентације 
наших образовних профила: кровопок-
ривача, грађевинских техничара за 
нискоградњу, машинских техничара за 
компјутерско конструисање, аутомеха-
ничара, механичара грејне и расхладне 
технике, комерцијалиста и техничара 
моделара коже. На предлог Савета ро-
дитеља ОШ „Д.Т. Каплар“ организовали 
смо уторком и четвртком , почевши од 
25. марта, Отворена врата за родитеље. 
Показало се да је и ове године веома 
мали број родитеља био заинтересован 
да се информише о даљем наставку 
школовања своје деце, тако ће, по нашем 
дугогодишњем искуству, после првог 

круга и распоређивања ученика, опет 
бити незадовољних родитеља, који ће 
пожелети, најчешће немогућу жељу, да 
пребаце своје дете у неку другу школу. 

Наши наставници су, крајем маја 
месеца, посетили школе у Сумраковцу, 
Подгорцу, Злоту, Рготини, Вражогрн-
цу... У многим основним школама је 
постављен плакат којим промовишемо 
Упис 2008/09. године, а ученицима су 
подељени  флајери о школи. Све неоп-
ходне информације, о школи и упису, 
налазе се на сајту школе. Завршна ак-
тивност промоције уписа биће подела 
јунског броја „Идеје“ књажевачким 
осмацима.

ЗА ОНЕ КОЈИ НИСУ БИЛИ НА САЈМУ

Сајам професионалне оријентације
Зајечар, 23. април 2008. године
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Како, Ви, на крају школске • 
2007/08. године, оцењујете го дину 
иза нас? Шта бисте издвојили као 
нај веће успехе ове године? 

Ова школска година остаће си-
гурно запамћена по увођењу три 
нова образовна образовна профи-
ла, а то су  комерцијалиста, техни-
чар моделар коже и кровопокривач. 
Као што знате, кровопокривачи се 
у Србији школују још само у  По-
литехничкој школи из Суботице, 
на мађарском језику, а техничари 
моделари коже, осим код нас, 
школују се и у београдској 
Техничкој школи за дизајн коже и 
у Текстилно кожарској школи из 
Новог Пазара. И комерцијалиста 
има у свега петнаест српских 
школа, тако да смо веома поносни 
што смо ушли у ред школа које 
имају огледне образовне профиле 
и тако активно учествујемо у ре-

форми сре дњег стручног образо-
вања. 

Све ово је, наравно, подразуме-
вало додатне напоре у опремању 
школе, бројна путовања, семинаре 
и обуке наставника, који су и сада 
у току. Оно чиме сам најзадовољ-
нија јесте чињеница да је сваки 
наставник укључен у оглед несе-
бично, након похађане обуке, своја 
знања делио са другим наставни-
цима, па нови начин рада, који 
симболизују разни методи активне 
наставе, сада користи велики број 
наших наставника.
Шта могу да очекују наредне • 

генерације ученика по питању 
квалитета свог образовања? 

Ми смо себи поставили два 
циља, а то је, пре свих, савремена 
настава по мери ученика и уређење  
школске средине. Наши наставни-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
О Дану школе, текућој школској години и плановима за наредну разговарали смо са 

директором школе, Љиљаном Жикић, професором математике

ци су изузетно заинтересовани за 
стручно усавршавање, редовно 
похађају акредитоване семинаре, 
али и интерне обуке у школи. . 
Захваљујући ГТЗ-у наши еконо-
мисти су упознали бројне методе 
активне наставе, научили више о 
изради тестова знања и оцењи-
вању. Захваљујући томе смо и ове 
године могли да учествујемо на  
конкурсу “Креативна школа 2008”, 
јер је један од услова  конкурса био 
коришћење метода активне наста-
ве на часовима. Послали смо још 
више радова него прошле године, 
а два рада су, по мишљењу струч-
ног жирија, заслужила да буду у 
“Бази знања”. 
И на крају, како у наредним го-• 

динама видите установу којом 
тренутно руководите? Какве су 
јој перспективе у односу на модер-
ни концепт средњег стручног об-
разовања?

Верујем да смо увођењем ог-
ледних образовних профила на-
правили одлучујући  корак у бу-
дућност . Ова година је означила 
почетак битних промена у нашем 
раду, а ја очекујем да упорним 
радом колектива наше школе и уз 
помоћ и залагање наших ученика, 
заиста постанемо „школа која 
учи”. Трудићемо се да приближи-
мо свој рад европским стандарди-
ма, и верујемо да ћемо, уз помоћ 
Министарства просвете, Завода, 
ГТЗ-а, “Потисја” из Кањиже и  
осталих партнера школе, и успети 
у томе..  
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Завод за унапређивање образо-
вања и васпитања, у сарадњи са 
Мicrosoft-oм и  ове године је распи-
сао наградни конкурс  за основне и 
средње школе, под називом „КРЕА-
ТИВНА ШКОЛА 2007/2008. „Кон-
курс је био намењен основним и 
средњим школама, односно тимо-
вима састављеним од три наставни-
ка, који у свом раду желе да  приме-
не новине у настави и своје примере 
добре праксе поделе са колегама. 
Радови пристигли на Конкурс били 
су узети у обзир за формирање „Базе 
знања“, која се налази на сајту www.
kreativnaskola.com, и коју ће моћи да 
користе сви заинтересовани наста-
вници. 

Сваки рад би требало да предста-
вља приказ тематске целине која ће 
бити обрађена интердисциплинар-
но и која ће се реализовати на нај-
мање три, а највише пет часова. 
Услов конкурса био је да рад садржи 
новину у процесу наставе и учења, 
да буде применљив у педагошкој 
пракси, да повезује садржаје бар два 
предмета који се изучавају у току 
школовања и да омогућава активно 
учешће ученика у процесу наставе 
и учења.

Ове године четрнаест тимова 
наше школе је послало своје радове, 
са жељом да постигнемо добар ус-
пех, или поновимо прошлогоди-
шњи. 

На овогодишњи конкурс послали 
смо следеће радове:

„Мост на Жепи“ - српски језик 
и књижевност (Сузана Тимилијић, 
Јелена Милошевић, Ивана Стојано-
вић),

„Hamlet, Prince of Denmark“ - 
енглески језик (Младен Милоше-
вић, Анкица Тошковић, Живка Ми-
лошевић),

„Примена простог каматног 
рачуна - потрошачки кредити“ 
-математика (Тања Игњатовић, 
Љиља на Жикић, Јован Милосавље-
вић),

„Брзина хемијске реакције и 
енергетске промене при хемијским 
реакцијама“ - хемија (Радмила Ми-
ло сављевић, Митић Славица, Ми-
одраг Живојиновић),

Ове године Техничка школа прославља 77. годишњицу свог успеш-
ног рада. Као и увек, поводом прославе Дана школе, ученици и про-
фесори наше школе припремили су  богат и разноврстан програм.

 На сам Дан школе, 6. јуна 2008. године, у малој сали  Дома култу-
ре биће отворена  традиционална изложба радова наших ученика. 
Припремили смо и презентације свих седам образовних профила који 
су планирани за упис за школску 2008/09. годину, а биће приказана и 
емисија  о школи коју је снимила Радио телевизија ВГ 4 Књажевац. 
Биће то прилика и да се јавности још једном прикаже презентација веб 
сајта школе: www.tehnickaskola-knjazevac.com, на коме се налазе акту-
елне информације о школи. Постављена изложба моћи ће да се погле-
да до 10. јуна 2008. године, када се прослава Дана школе и завршава 
.

У понедељак, 9. јуна, у фискултурној сали наше школе биће одржан 
турнир у стоном тенису, у појединачној конкуренцији. Истог дана, у 
Дому културе, наша школа биће домаћин састанка поводом завршетка 
и презентације резултата пројекта Завода за унапређивање образовања 
и васпитања, под називом „Испитивање усклађености капацитета 
средњег стручног образовања са потребама привреде“.

Завршна свечаност, која ће бити одржана 10. јуна 2008. године, 
почиње презентацијом овог броја школског листа „ИДЕЈА“ и доделом 
похвалница и симболичних награда ученицима који су се у току ове 
школске године истакли својим радом и резултатима, како у настави, 
тако и у ваннаставним активностима. Након доделе јубиларних награ-
да запосленима, драмска секција школе извешће позоришну представу 
„Такви смо ми...“.

ДАН ШКОЛЕ 2008.
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„Архитектура старе Грчке“ - историја архитектуре 
(Лидија Јевтић-Вушковић, Милан Вукић, Оливер Ради-
сављевић),

„Помична кљунаста мерила“ - контрола квалитета 
(Томица Милосављевић, Зоран Јовановић, Милован 
Јеленковић),

„Фарадејев закон електромагнетне индукције“ - 
основе електротехнике и електронике (Иван Ђорђевић, 
Миомир Костић, Радивоје Бонић),

Креативна школа 2007/2008.
Још два наша рада у Бази знања!

„Хартије од вредности - меница“ - финансијско 
по сло вање (Мирослав Станчић, Мирјана Ватовић, Ми-
лена Тодоровић),

„Савремена канцеларија“ - канцеларијско пословање 
(Јелена Вукић, Слободанка Рајковић, Милош Цокић),

„Комисиона куповина“ - рачуноводство (Марија 
Цветковић, Радмила Тошић, Драгољуб Игњатовић),

„Берза и берзанско пословање“ - основи финан-
сија (Наташа Јанкулоски, Роса Видојковић, Никола 
Вучковић), 

„Пумпе“ - хидраулика и пнеуматика (Саша 
Милосављевић, Душко Милошевић, Бранислав 
Милојковић),

„Осовине и вратила“ - машински елементи 
(Златица Геров, Славољуб Вучић, Зоран Малено-
вић) и

„Одређивање тежишта хомогене раванске 
фигуре“ - механика (Горан Геров, Мија Пешић, 
Жика Цветковић).

У категорији средњих школа је пријављено 190 
тимова из 98 школа, а 133 тима је послало радове 
из 28 области рада, а део “Базе знања 2007/08.” је 
постало 56 радова.

  Стручна комисија је за „Базу знања 2007/2008.“ 
изабрала два наша рада: „Примена простог камат-
ног рачуна – потрошачки кредити“ и „Архитектура 
старе Грчке“. Ми смо задовољни оствареним ре-
зултатом, а још више чињеницом да смо готово све 
огледне часове  реализовали у пракси и наишли на 
добар пријем код ученика.

Помична кљунаста мерила

Осовине и вратила

Берза и берзанско пословање

Потрошачки кредити
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У Смедереву је 5. и 6. априла 2008. године одржано Oбласно такми-
чење за ученике образовног профила машински техничар за компјутер-
ско конструисање. Нашу школу су представљали Милојевић Александар 
и Митић Александар, ученици одељења IV3, у пратњи Геров Горана, 
професора стручних предмета. 

Милојевић Александар освојио је девето место, што представља 
добар пласман, имајући у виду да је конкуренција била изузетно јака. 
То, на жалост, није било довољно за пласман на Републичко такмичење, 
на које су се, по пропозицијама, пласирала четири првопласирана 
ученика.

Обласно такмичењe
 ученика четвртог степена

машинске струкеОвогодишње такмичење уче-
ника средњих школа из историје 
започело је 27. марта 2008. годи-
не, када је у Књажевачкој гимна-
зији одржано општинско такми-
чење. Лападатовић Николу и 
Митић Мартина, ученике оде-
љења II2, припремао је професор 
Оливер Радисављевић, по про-
граму за II разред гимназије. На 
овом такмичењу остварили су 
добар успех и успели су, са по-
стигнутим резултатом, да се 
пласирају на Окружно такмиче-
ње.

Окружно такмичење одржано 
је 13. априла у Зајечару. На том 
такмичењу Никола Лападатовић 
је освојио треће место и тиме 
стекао услов да учествује на 
Републичком такмичењу из ис-
торије, што је до сада највећи 
успех наше школе из овог пре-
дме та.

Републичко такмичење из 
историје одржано је, 10. маја 
текуће године, у ОШ „Мирослав 

ИСТОРИЈА

Антић“ на Палићу и окупило је 
преко 550  ученика основних и 
средњих школа из читаве земље. У 
категорији ученика II разреда 
средњих школа такмичило се 119 
ученика. Никола је освојио 41 
поен, што је за 10 поена мање од 
првопласираног ученика и ми смо 
изузетно поносни на његов успех.

O свом учешћу на Републичком 
такмичењу Никола каже: „Био сам 
почаствован што сам своју школу 
представљао на тако ва жном 
такмичењу. Мени је то било прво 
учешће на такмичењу таквог ран-
га, и за мене то представља једно 
велико искуство. Верујем да је и 
мом младом професору драго што 
је и он као професор учествовао по 
први пут. Тамо сам отишао са 
жељом да видим неке нове ствари 

и само на тај начин могао сам да 
одвучем мисли са такмичења, јер 
при самој помисли на такмичење 
добијао сам трему која би умањила 
успех. У Суботици смо обишли 
пар значајних места, колико се 
дало видети за тако кратко време 
боравка у овом лепом граду. Били 
смо нa Палићу, најзанимљивијој 
туристичкој дестинацији у овом 
крају. Уочи такмичења на Палићу 
слио се огроман број ученика из 
свих делова Србије. На такмичењу 
сам дао све од себе, али искрено 
нисам очекивао овако добар пла-
сман. Када се такмичење заврши-
ло, једва сам чекао да се вратим у 
Књажевац, како бих поделио своју 
радост са пријатељима и професо-
рима.“
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У суботу, 12. априла 2008. године одржано је ОБЛАСНО ТАКМИЧЕЊЕ 
за образовне профиле трећег степена у Смедеревској Паланци. У категорији 
аутолимара нашу школу представљали су Радовановић Милош и Томић 
Мирослав, а у категорији бравара Николић Никола и Голубовић Љубиша, 
ученици трећег разреда, у пратњи Милосављевић Саше, професора 
стручних предмета и Милојковић Бранислава, наставника практичне 
наставе.

Томић Мирослав освојио је прво, а Радовановић Мирослав друго место, 
чиме су остварили и пласман за РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, које ће се 
одржати 16. и 17. маја 2008. године у Новом Саду.

ОБЛАСНО ТАКМИЧЕЊE УЧЕНИКА 
ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА МАШИНСКЕ СТРУКЕ

Томић Мирослав

Голубовић Љубиша

Радовановић Милош

Николић Никола

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 

МАШИНСКЕ СТРУКЕ

Ученици III разреда наше 
шко ле, смера механичар термо-
енергетских постројења, Томић 
Мирослав и Радовановић Ми-
лош, после освојеног првог и 
трећег места на Обласном такми-
чењу, квалификовали су се за 
уче шће на Републичком такми-
чењу. Тим поводом интервју са 
њима урадила је Санела Првуло-
вић, ученица II2 разреда:
Када је одржано такмичење и • 

где?
- Такмичење је одржано у пе-

риоду од  8. до 10.маја у Машин-
ској школи у Новом Саду.
Какви су ваши утисци са та-• 

кми чења?
- Такмичење је било добро 

организовано са великим бројем 
учесника, ученика Машинских 
школа из целе Србије. Освојили 
смо 12. и 20. место  и задовољни 
смо пласманом.
Што се регуларности та-• 

кмичења  тиче, да ли имате неку 
примедбу или је све протекло 
регуларно?

- Чланови комисије су били 
изузетно строги при оцењивању 
практичних радова и тестова, али 
је све протекло у најбољем реду.
Да ли сте имали времена за • 

обилазак града и околине?
- Обишли смо Петроварадин-

ску тврдјаву и Фрушку гору, а 
пошто се у том времену одржавао 
и Пољопривредни сајам  иско-
ристили смо део врмена и обишли 
га. На сајму су били изложени 
трактори, разне пољопривредне 
машине, као и пољопривредни 
производи.
Шта ће вам посебно остати • 

у сећању?
- То ће свакако бити свечана 

вечера поводом доделе награда, 
као и дружење са осталим такми-
чарима. 
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Републичко такмичење 
текстилних и кожарских школа 

одржано у Јагодинa

Дана 23. 5. 2008. у 9 сати 
изјутра кренуо сам из Књаже-
вца са професорима, двојицом 
другова и једном другарицом 
у Јагодину где се одржавало 
Републичко такмичење тек-
стилних и кожарских школа. У 
Јагодину смо стигли око 12 
часова и прво смо се сместили 
у хотел. После тога смо оти-
шли до Прве техничке школе, 
која је ове године била домаћин 
такмичења. Тамо смо се 
упознали са професорима, 
ученицима - домаћинима и са 
неким такмичарима. Обишли 
смо школу и видели њихове 
учионице и радионице. Кас-
није смо отишли у хотел на 
ручак, па после тога на при-
редбу коју су приредили уче-
ници те школе. На почетку је 
председница Пословног удру-
жења кожарских и текстилних 
школа Србије одржала кратак 
говор и после тога је почела 
модна ревија свих текстилних 
школа које су учествовале на 
такмичењу. Приредба је завр-
шена наступом плесне групе и 
сви смо се вратили у хотел да 
би се одморили за сутрашње 
такмичење. 
Сутра смо сви устали рано 

и после доручка отишли до 
школе. Из школе смо имали 
превоз до фабрике где се 
такмичење одржавало. Када 
смо стигли тамо распоредили 

су нас, показали нам шта ћемо 
радити и на којој машини. 
Такмичење је трајало два сата 
и после тога су нас вратили у 
школу. После ручка професори 
су морали да иду у комисију, а 
ми смо остали у хотел, да 
одморимо. 
Увече смо имали свечану 

вечеру и после ње журку у 
дискотеци хотела. Журка нам 
се није баш свидела, па смо 
изашли мало до града. Када 
смо се вратили из града, седели 
смо и причали са такмичарима 
и манекенкама које су биле на 
ревији, а које смо ми пре тога 
упознали. 
Следећег јутра отишли смо 

до школе где смо сазнали ре-
зултате и примили награде. 
После тога смо имали мало 

Републичко такмичење 
геодетских и грађевинских 

школа Србије

Републичко такмичење геодет-
ских и грађевинских школа Ср-
бије одржано је од 15. до 17. маја 
у Грађевинској школи „Неимар“ 
у Нишу.  На такмичењу су учест-
вовали Филиповић Младен, 
ученик III1 који се такмичио из 
предмета примена рачунара у 
грађевинарству и Никић Влади-
мир, ученик III5 разреда који се 
такмичио у практичној настави. 
Никић Владимир је освојио пето 
место, и тиме оправдао указано 
поверење професора Тошић 
Једрена и Павловић Љубинка.

времена да прошетамо градом 
и купимо још нешто, док ком-
би не дође по нас. Све у свему, 
такмичење је прошло у одлич-
ној атмосфери и дружењу, и да 
могу ишао бих опет...

Јовановић Немања, III5
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Локалитет Ђавоља варош посе-
тила сам једне суботе током месеца 
маја, са групом планинара и излет-
ника из Зајечара. О посећености 
места говори податак да је наш ау-
тобус био двадесети по реду тог 
преподнева.

Пре него што сам кренула на пут, 
прелистала сам своје белешке из 
студентских дана, да бих обновила 
градиво из географије. За Ђавољу 
вaрош сам први пут чула на преда-
вању из туристичке географије. 
Тема је била везана за рељеф и 
утицај спољашних сила на модели-
рање рељефа. То предавање сам за-
памтила јер је тада професор, наво-
дећи сликовите примере, споменуо 
и Бабин зуб. Том приликом сам за-
писала: „Бабин зуб на Старој плани-
ни је од пешчара. Ђавоља варош је 
комплекс стубова, у близини Про-
лом бање, од растреситог материјала 
и на сваком се налази стеновит блок 
као капа. Када дува ветар јављају се 
неoбични звуци. Због ерозије се 
усецају мали периодски токови.“

Прилаз самим стубовима је веома 
занимљив-пролази се кроз уређени 
део шуме, преко потока, преко мос-
тића, наилази се на изворе. Ту су и 

ЂАВОЉА ВАРОШ
Можда није седмо и није светско, али јесте чудо 

које треба видети!

ресторан, сувенирница, брвнаре, 
одморишта, необичне фигуре као 
крајпуташи, возић на којем трактор 
има улогу локомотиве. Благи успони 
се завршавају укопаним степеница-
ма и рукохватима, да би кретање 
било лакше. До највиших тачака се 
опет долази степеницама које се 
завршавају видиковцима. Стубове и 
тај материјал је немогуће додирнути 
(можда би они вештији и успели). 
На први поглед стубови ме нису 
одушевили. Разлог су моја погрешна 
очекивања. Надала сам се да ћу да 
угледам две, три, четири стене типа 
Bабиног зуба, међутим ово је нешто 
сасвим другачије, нешто што свака-
ко треба видети. Стубови су танки и 
високи са великим каменим капама. 
Роне се.

Свака част Куршумлији и „Пла-
нинки“ из Куршумлије, како квали-
тетан и комплексан туристички 
производ нуде туристима. Уколико 
пожелите да и ви сами посетите 
Ђавољу варош, улаз за веће групе је 
100 динара.

Марија Цветковић, професор 

ЕКСКУРЗИЈА ДО 
ПИРАМИДА?

Можда и није тако немогуће!

Марта месеца ове године из-
ненадио нас је занимљив мејл, 
који смо добили од  туристичке 
агенције „HOLIDAY“ из Босне и 
Херцеговине. Агенција нам је 
понудила сарадњу и њихов град 
као место до којег обавезно треба 
организовати екскурзију учени-
ка. Зашто! Зато што се они налазе 
у граду пирамида! 

Пирамиде у Босни? Ништа о 
томе нисмо чули, а образложење 
је следило: реч је о великом свет-
ском открићу, по претпоставкама 
археолога, највећој пирамиди на 
свету, која се налази у Високом, 
малом граду који је 35 km удаљен 
од Сарајева. Прича нас је потпуно 
изненадила, а  по њиховим речи-
ма, до сада је ово откриће при-
вукло у Високо преко 400.000 
туриста из 80 земаља света. 

Као „неверни Тома“ упутили 
смо се одмах на официјелни сајт 
Фондације „Археолошки парк: 
Босанска пирамида сунца“, како 
бисмо више сазнали о овом, по 
наводима агенције – сезационал-
ном открићу.  Свим радозна-
лим, авантуристички расположе-
ним љубитељима тајни, легенди 
и Индијане Џонса, сајт www.
piramidasunca.ba пружа више 
информација о босанским пира-
мидама. Ми смо на њему прона-
шли много интересантних при ча, 
чланака и фотографија. Ек скур-
зија до пирамида, и то најве ћих 
на свету, можда и није тако  не-
могуће!
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The town of Pefkochori, located on 
one of the rings of Chalkidiki, on the 
Kassandra Peninsula, was the home of 
the festival of folklore and modern 
dance from 9th to 16th May. Besides 

our Culture Club “Kolo” from Knjaze-
vac, guided by the manager and cho-
reographer Slavoljub Tomic, there 
were girls from the dance school of the 
Culture Club. There were nine students 
from our school who took part at this 
festival. 

Five folk dance groups competed at 
this festival which is held twice a year, 
in May and October. Together with us, 
there were the folklore groups of 
Erdevik and Lozovik, both from Ser-
bia, one folklore group from Ukraine, 
and the Greek dancers, who were our 
hosts. 

 Our fi rst performance at the 
festival was on Sunday, May 10th, and 
we showed our knowledge, skills and 
dancing prowess, for which we got a 
lot of applause and a reward. The 
other days we spend enjoying ourselves 
in some interesting educational excur-
sion trips.

 On Monday we went on a sea 
cruise between the two rings where we 
paid a visit to Neo Marmaras. On 

Tuesday we had a trip to the Meteore 
in the central part of Greece, a wonder-
ful place made of high limestone cliffs, 
and on Wednesday we visited the 
Mount Athos, known as Sveta Gora in 

Serbian. This experience was price-
less, because we circled in a ship 
around the Athos Peninsula. After we 
came back on land we walked to the 
Monastery of Hilandar. The end of that 
day was reserved for a visit to the Park 
of Aristotle, the place where Aristotle 
was born, where we also visited a very 
interesting museum on the mountain 
above the bay.

 Mingling with other folklore 

groups was splendid. Every evening 
we went to the disco where we enjoyed 
a lot listening to the Serbian and Greek 
music. We were especially fond of 
Sirtaki, a kind of Greek dance. During 
the day we were enchanted by Greek 
beaches, domestic people and the feel-
ing of relaxation and calmness which 
can only be felt at the seaside during 
this time of year. During our trip home, 
we felt full of impressions. We wish 
we could stay there a little bit more. 
However, after all, we were very happy 
because this stay in Greece will remain 
in our memories forevermore.

written by
Radivojevic Milica, III2

Colovic Milica, III2

Jocic Milena, III2

Folk Dance Festival,
Pefkochori 2008, Greece
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У периоду од 10. до 15. маја 2008. 
године, у грчком граду Пефкохори, 
одржани су дани фолклора и денс 
плеса. На овом такмичењу учество-
вали су  фолклор и ритмичка секци-
ја књажевачког Дома културе.

Сусрет је организован у месту 
Пефкохори, које се налази на Ка-
сандри, огранку Халкидикија. Хал-
кидики је грчко полуострво  у 
Егејском мору, смештено југоисточ-
но од Солуна, главног града (а другог 
по величини и значају у Грчкој) се-
верне Грчке, тј. покрајине Македо-
нија. 

На пут смо кренули деветог маја 
око поноћи, а десетог маја пробуди-
ло нас је топло грчко сунце и мирис 
мора. Од уласка у Грчку путовали 
смо вардарском долином до Солуна, 
које је затим прелазило у планински 
масив Халкидики.

Пефкохори је мало место као са 
туристичких разгледница: пансиони 
“упаковани“ у мале беле окречене 
куће, савршено “спаковане“ уз саму 
обалу мора, а цело место је прекри-
вено зеленилом и тропским рас-
тињем. Природни спој плаве, зелене 
и беле боје не дозвољава да будете 
сигурни да ли се  небо огледа у мору 
или се море огледа у небу, да ли је 
острво изнад или испод нивоа мора, 
где тачно престаје вода, а почиње 
стена.

А ако помислите да сте у неком 
сасвим малом и обичном туристич-
ком месту, Грци ће вас повести 
бродом на крстарење до малих остр-

ва вулканског порекла, којих у овом 
делу има јако много. Нека су нена-
сељена, нека са остацима грчке 
прошлости, а поједина питома, са 
дивним туристичким областима. 
Грци ће се похвалити својом антич-
ком прошлошћу, древним рушеви-
нама или остацима камених зидова, 
црквом „Дванаест апостола“, са-
грађеном од специјалне декоративне 
опеке, Зејтинликом – спомеником 
подигнутим у част српских јунака. 
Сувише историје и антике да бисте 
имали осећај да сте на одмору.

А од Солуна вам застаје дах. 
Солун је град савршеног споја анти-
ке, старе 3000 година, и савремене 
архитектуре. Не знате да ли су лепше 
окречене фасаде старих здања или 
савремени спој стакла и алуминију-
ма. У старим занатским центрима 
можете купити рукотворине, а у са-
временим тржним центрима марки-
рану робу. И посматрајући склад 
природе и мирис ваздуха, не чуди ме 
што су богови живели у Грчкој.

Ипак, ја сам грађевинац, па ћу 
овај путопис завршити  стањем на 
путевима:

задржавање на граничном прела-
зу до 30 минута, путеви су добри, 
успони не изнад 3%, савршено 
урађени усеци, засеци и насипи, 
аутопут са одлично урађеним за-
вршним слојем и одличном сигна-
лизацијом.

Срећан пут жели вам Ауто-мото 
савез Грчке!

Драган Радојковић, II1

Грчка Our stay in 
Switzerland
Between the half of November 

and half of December, some stu-
dents from our Technical School 
went to Switzerland as part of an 
intercultural exchange programme. 
We went to a youth resort in the 
mountain village of Pestalozzi near 
the Trogen town. The goal of our 
trip was to learn more about inter-
cultural communication, tolerance, 
principles of democracy, and so 
on.

All the fi ve days every week we 
spent working in several different 
workshops, and each of them was 
very interesting in its own way. For 
example, our friends in one of the 
workshops were recording a live 
broadcast on the local radio station 
in Pestalozzi. The workshops were 
also very helpful because we made 
a lot of new friends from different 
parts of Europe. When the working 
part of our stay fi nished, during the 
weekends, we had trips to Trogen, 
Zurich and Lusern. We visited the 
museums of Tehmorama, Panorama, 
Naturalist Museum, Library and 
many other interesting sights which 
will probably stay in our memories 
for a long time. We also visited a 
secondary Swiss school which is 
very different from our school. We 
met a Croatian student, so we could 
use our Serbian language as well. 
People in Switzerland are very nice 
and kind. Their shops are full with 
various kinds of goods, but they are 
expensive for our wallet. It is inter-
esting that young people in Swiss 
wear some kind of punk and rock 
style clothes and they all have very 
strange haircuts. When the end of 
our stay came close, most of us 
wanted to stay, eventhough we 
wanted to come back to Knjazevac 
to tell our friends and teachers what 
great fun we had in Switzerland.

Urosevic Branislava, III2 
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Стручна екскурзија ученика  об-
разовног профила механичар тер-
моенергетских постројења органи-
зована је 22. фебруара 2008. године. 
Тог дана су ученици са својим про-
фесорима обишли термоелектрану 
„Костолац“.

Комплекс термоелектране „Ко-
столац“ представља парно-турбин-
ско постројење где се ложе њем ко тла 
угљем загрева вода и од ње добија 
водена пара, која иде у прегреја че на 
прегрејавање. Када достигне одре-
ђену температуру шаље се у турби-
не, у којима окреће репно пе раје 
турбине која је повезана вратилом 
са генератором. Услед стварања 
обртног момента и окре тањем ро-
тирајућег дела генератора произво-
ди се струја. Тако загрејана водена 
пара у цевима иде до града Костолца 
и користи се за загревање станова, 
разних установа, школа и околних 
села.

Након завршеног  обиласка тер-
моелектране посетили смо војни 
логор Виминацијум и видели многе 
римске гробнице. Сахрањивање у 
то време је било врло специфично. 
Постојала су два начина сахрањи-

вања – први је са испруженим рука-
ма поред тела, док је други са пре-
крштеним рукама на грудима. Ка-
сније су се правили и двојни гро бови 
где су сахрањивани супружници 
или мајка и дете.

У гробовима су рађене фреске 
због веровања да покојник наставља 
свој живот у другом свету, где му је 
потребно све као и за овоземаљски 
живот. Постојали су и они који себи 
нису могли приуштити сликовиту 
гробницу, већ су сахрањивани у 
оби чним, са врло мало злата, да би, 
као што предање каже, преживели у 
другом свету. Своје ближње су 
опла кивали тако што су у стакленим 
посудама сакупљали своје сузе и 
стављали их у покојников гроб.

Затим смо отишли у римска ку-
патила где се загревање воде вршило 
сагоревањем дрвета. Недалеко одат-
ле откривен је аквадукт који је дово-
дио воду до логора. Вода је служила, 
како за пиће, тако и за купање.

После обиласка римских купати-
ла спремили смо се за повратак 
кући, пуни лепих утисака са овог 
путо вања.

Николић Никола, III4

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА МЕХАНИЧАРА 
TЕРМОЕНЕРГЕТСКИХ  ПОСТРОЈЕЊА

ПОСЕТА 
ПОЗОРИШТУ „ЗОРАН 

РАДМИЛОВИЋ“

Дана 19. фебруара 2008. го-
дине одржана је позоришна 
пред става „Жена мог најбољег 
пријатеља“ Бранислава Нушића. 
Представа је одржана у зајечар-
ском Позоришту „Зоран Радми-
ловић“, под организацијом Де ја-
не Младеновић.

Захваљујући умешној режији 
Бошка Пулетића и изузетној 
глумачкој способности глумаца, 
публика је са задовољством пра-
тила представу.

Поред бројне зајечарске пуб-
лике представи су присуствова-
ли и ученици наше школе, 
тачни је чланови драмске секци-
је. Ученици наше школе кући су 
се вратили пуни лепих утисака, 
које је на њих оставила предста-
ва.

Санела Првуловић,  II2
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Најзначајнији догађај из области 
грађевинарства, у нашој земљи, 
одр жан је у периоду од 15. до 19. 
апри ла на Београдском сајмишту. 
Тај догађај је 34. Међународни сајам 
грађевинарства 2008. Присутно је 
било око 1000 излагача, од чега тре-
ћина из иностранства, из 29 земаља 
Европе, Азије и Америке. У седам 
изложбених хала било је предста-
вље но све што чини грађевинарство, 
од пројектовања и изградње до 
о пре  мања објеката и ентеријера. 
Мо рамо да нагласимо да је ового-
дишњи сајам грађевинарства био 

највећи по броју излагача, у ду го-
годишњој историји ове манифе ста-
ције.

Како би увек били у току са 
светским трендовима, ученици  Tе-
хничке школе са својим професори-
ма обишли су овај несвакидашњи 
догађај и то првог дана, на отварању 
сајма. Делегацију су чинили про-
фесори стручних предмета грађе-
винске струке и најбољи ученици из 
свих одељења поменуте струке 
наше школе. Након неколико сати 
дуге вожње, негодовања због гужве 
на београдским улицама, стигли 
смо до сајмишта где смо одмах били 
опчињени призором. На самом ула-
зу изведен је плес гра ђевинских 
машина, које су као у некој балетској 
представи изводиле разне пируете, 
све у ритму  музике. На лицу места 
могли смо да видимо шта све могу 
да ураде ове моћне машине и како 
се њима лако упра вља.

С обзиром на то, да нас је целог 

дана пратила киша, нисмо били у 
прилици да видимо програм који је 
био изложен напољу, а који је обу-
хватао грађевинске машине и пра-
тећу механизацију, па смо били 
при  нуђени да одмах уђемо у излож-
бене хале. Ту нас је чекао бесконач-
ни низ штандова фирми које се баве 
одређеним производима везаним за 
грађевинарство. Цео сајамски про-
стор је био тако организован да је у 
свакој хали била одређена група 
производа. У једној су били произ-
води за завршне радове на зградама, 
у другој бетон, бетонски производи 

и камен, у тре ћој кера-
мички плочице и 
санитарије, у четвртој 
опе   ке, блокови и кровни 
по  кри  вачи и тако редом у 
свих седам хала београд-
ског сајмишта. 

Сваки штанд је био 
прича за себе тако да због 
великог броја излагача 
сва ко од ученика и профе-
сора могао је да види оно 

шта га интересује. Било је ту 
свакојаких новотарија, али и старих 
производа који су добили нову уло-
гу. Све оно што се током теоријских 
часова из разних предмета обрађује 
на часу могло је да се види уживо. 

34. Међународни сајам грађевинарства
Карактеристика нових производа је 
да добијају све веће димензије тако 
да се троши мање елемената за 
изградњу, а и сама изградња се брже 
обавља. Доста пажње се посвећује 
како изгледу производа, тако и самој 
реклами производа на сајму. Сваки 
од штандова био је пажљиво осми-
шљен како би привукао пажњу по-
сетилаца. Љубазне хостесе на 
штан довима делиле су пропагандни 
материјал тако да је, на крају дана, 
свако од нас имао по неколико кеса 
са проспектима и дисковима. 

На крају да саберемо утиске: Ово 
је било једно велико искуство како 
за нас професоре, тако и за ученике. 
Могли смо да се уверимо да гра-
ђевинска индустрија ради пуном 
паром и да ова професија никад неће 
нестати. Добро је што смо видели 
шта је ново, шта је модерно и шта је 
квалитетно. Надам се да ћемо оно 
што смо видели на сајму преточити 
и у наша предавања и да једном 
ухватимо корак са Европом и све-
том, бар што се тиче грађевинске 
производње.

Милан Вукић, 
професор стручних предмета 

грађевинске струке
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XII ПЕСНИЧКА ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ЛИТЕРАРНЕ 
ТАЛЕНТЕ СРБИЈЕ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
НЕ СТИДИТЕ СЕ, ПОКАЖИТЕ СВОЈ ТАЛЕНАТ, НИСТЕ САМИ!

Уочи Републичког такмичења 
Пе сничке школе „Десанка Макси-
мовић“, Марија Стаменковић, уче-
ница IV3, одржала је предавање 
чла   новима литерарне секције наше 
шко ле.

Марија Стаменковић је на Репу-
бличком такмичењу младих лите-
рарних талената Србије 2006.  годи-
не остварила изузетне резултате – 
примљена је у IX Песничку школу 
„Десанка Максимовић“ као један од 
најдаровитијих ученика, на којој је 
освојила II место за поезију, у кон-
куренцији око 2000 радова. 

Те године полазницима Песнич-
ке школе је била указана част да за 
предаваче имају: академика Матију 
Бећковића, професора Универзите- Мариај Стаменковић, IV3

та  др Александра Јеркова, критича-
 ра Гојка Божовоћа и писце: Грозда  ну 
Олујућ, Мому Капора и Љуби во ја 
Ршумовића. У оквиру Песничке 
шко ле организоване су језичке 
и гра о нице, књижевне радионице, 
лите рарно упознавање и надметање, 
по сета књижевној вечери познатог 
ау тора, Институту за српски језик и 
књи жевност, Вуковој задужбини и 
др. 

Своје стечено знање у Песничкој 
школи, Марија је  поделила са љу-
битељима лепе речи и тиме их охра-
брила да стварају. Ове године своје 
радове на конкурс су послале Ма-
рија Стаменковић, IV3 и Милица 
Ви  де новић, III2.

*   *   *
Тихо.
Нико не сма да чује.
Утишај  откуцаје свога срца.
Он више неће бити ту.
Казаљке неће бројати секунде уназад.
Ово је последња прилика.
Не бој се.
Он само чека твој благослов.
Без њега неће поћи.
Ти знаш.
Узалуд одлажеш.
Од тога нећеш побећи.
Он одавно није више овде.
Давно је његова душа
Препливала последње море.
Додирни његово хладно чело
Својим влажним уснама.
Пусти га...

Песме Марије Стаменковић

*     *     *
Анђеле, склопи очи.
Дрхтај твоје косе ремети његов сан.
Зора неће доћи брзо.
Не стрепи.
Крај тебе снива његово тело.
Он неће дозволити
Грешницима да те растргну.
Неће отворити очи
Док сан не зачара твој ум.
Ти никада нећеш спознати његову снагу.
Ал`, не бој се.
Он ће заувек чувати твој сан.
Волети њега исто је
Као волети вечерњу сенку.
Сада само склопи очи.
Дозволи му да се пробуди...

*   *   *
Последњи потпис на похабаном пергаменту...
Тишину разбија злослутни крик.
Без помиловања.
Још једна глава поклања поглед
Бесмртној ноћи;
Још један загрљај мрака.
Кораци гласнији од кише,
Стаза исписана туђом крвљу.
Бити свој, а опет
Сваки туђин ја власник тог тела.
Мирис издаје преноси ветар,
 Туђе скутове насељава,
Ал` сви су глуви за тај глас.
Кривица, непорецива,
Без сведока, лака оптужба.
Бесни пламенови лижу похлепно небо
Парају тканину попут маца
Што сече нити живота и смрти.
Боса стопала немирно дрхте
На првој јутарњој роси.
Капи влаге заривају бодеже,
Без милости.
Још само трен. 
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Милица Виденовић, III2

ВРТОЛОГ СЕЋАЊА

Са неба само ми киша пада.
Нигде осмеха, речи...
Нестала је нада!
Буђење поклања ми мрак.
И не спомињем те више,
само некад пре свитања
очи отворим и на те помислим!
Издајем љубав,
продајем је свима!
Јутро је сиво...
У њему само тама!
Корито среће празно је.
Есенција додира,
тај утрнули стисак руку
просуо се негде далеко,
некада давно,
док тражих љубав
тамо где није сјала!

Песме Милице Виденовић

ЧАРОБНА НЕЖНОСТ

Држиш ме за руку и водиш...
Водиш путем обасјаним месечевим зрацима...
Корачамо као да летимо изнад црвених одаја нашег заједничког сна.
Жеља беше велика, срце огромно а дланови влажни...
Тело беше врело, а душа хладна, ледена и уплашена.
Твоји пољупци нежни и додири у ноћи топише хладне окове моје 
младе,
неискусне дечије душе, и полако, чаробно као у бајци шаптао си да 
волиш ме!
Око мене валови а у мени ватра!
Кроз стаклена окна прозора пробијају се месечеви зраци, а кроз моје 
тело-ти!
Тражећи пречице незнане до мог срца.
У једном малом, мајушном тренутку осетих топлину твог тела на мом, 
а страх
нестаде, беше избрисан чаролијом нежности.
Док се на радију чују звуци лагане песме, са твојих усана речи ,,волим 
те"
ти ме гледаш и чуваш као тајну.
У том тренутку страсти тело девојчице постаде тело жене, и осетих се 
тако    
мала и сићушна
и из твог загрљаја и наручја одлетех на седмо небо...
Пловим по облацима, лебдим изнад твог тела као мала пахуља усред 
зиме...
Тело и душу ти поклоних да их чуваш као најсветију тајну на свету,
за узврат ти ми поклони још чаробне нежности...
Тело и душу ти поклоних као нешто најсветије
и поклонићу их опет због оне нежне чаролије!

ВИДИМ КРАЈ

Мирис страха беше ми уденут у косу,
а месечина мешала се са сјајем у оку!
Бејах бледа к'о чежња,
а слаба као лептир...
Мутна суза потече низ лице
и нестаде на твојим уснама...
Срећа тада није постојала
нити сад живи.
Била сам само талас у мору
жеља које ветар однесе
и никад не врати!
Мржња се испредала.
Златна крила лажне љубави
се не помераше,
и моје срећа не полете!
Вечна светлост обасјавала је твој лик,
а сенке давне прошлости
прекриваше душу твоју!
Кишне капи мешаше се са сузама
док хладноћа из твог погледа
леди ми срце...
док идеалан преда мном лебдиш,
по мирису ноћи осетих крај...
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 Из  наше представе...

(Ординација у Дому здравља, за 
столом седи доктор и чита новине, 
поред стола стоје два пацијента.)   
Доктор: Скидајте се, до појаса! 
Доктор: Јеста ли се скинули?
Пацијенти: Јесмо!
Доктор: Фала богу! Ај сад, опипајте 
једно другом пулс!

(Пацијенти опипавају једно дру-
гом пулс.)
Доктор: Јесте ли опипали?
Пацијенти: Јесмо!
Доктор: Одлично. Ај сад, отворите 
уста и реците „А“!
Пацијенти: ААА!
Доктор: Одлично Вам иде. Ај сад, 
ето Вам ту на столу слушалице, 
преслушајте један другом срце и 
плућа.

(Пацијенти се збуњено гледају, 
не знају шта да раде.)
Доктор: Брже то мало, немам ја цео 
дан да прегледам само вас двојицу!

*     *     *
Плавуша: Добар дан, драги доктор-
чићу.
Мајстор: Добар дан.
Плавуша: Ваши слатки, љубазни 
пацијенти су ме замолили да ућем 
преко реда.
Мајстор: Како да не! Мислио сам 
да променим распоред... Али то ћу 
касније. А...који је Ваш проблем?
Плавуша: О, драги докторчићу, 
мени уопште није добро! Мани је 
тако лоше....  Види се по вама да сте 
тако... докторични. О, спасиоче 
мој...

Драмска секција наше школе, поводом овогодишњег обележавења Дана школе, припремила је нову по зоришну 
представу „Такви смо ми...“, која ће премијерно бити изведена завршног дана обележавања Дана школе, 10. јуна, 
у књажевачком Дому културе.

Симпатична комедија „Такви смо ми...“, настала је по делима „Како сам поново постао нормалан“ и „Орди-
нација“, Слободана Симића, а има за циљ да се публика насмеје свакодневним „згодама и незгодама“, при одлас-
ку лекару. Напомињемо да у овој представи нема ничег злонамерног, ликови су потпуно измишљени, а уколико 
се нако и препозна, то ће заиста бити случајност.

Ученици, чланови Драмске се кци је, заједно са својим професорима, а уз свесрдну помоћ Славољуба Јовано-
вића, учествују у припреми ове представе и искрено се надају да ће њихов труд бити награђен аплаузом задо-
вољне публике. 

Нова позоришна представа  „Такви смо ми…“

Глуме:
Марија Гавриловић, I3
Мирјана Mладеновић, I3
Милица Младеновић, I3
Милош Петровић, I5
Драгићевић Маја, I2
Ђорђевић Милица, I2
Милојковић Сандра, II3
Радосављевић Стефан, II2
Првуловић Санела, II2
Милошевић Милица, II2
Цвејић Милан, II2
Митић Мартин, II2
Ристић Жељко, II2
Јаневски Стефан, II2
Николић Тамара, III2
Божовић Немања, III2
Јовановић Мартина, III2
Урошевић Бранислава, III2
Недељковић Ана, III2
Ивановић Никола, III3
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Још на самом семинару посвеће-
ном јавном здрављу у Сокобањи 
прошле године, јавила се идеја о 
реализацији извесних активности 
са ученицима.  

У последњем броју наше „ИДЕ-
ЈЕ“, јануара месеца, најављено је 
обележавање СВЕТСКОГ ДАНА 
ВОДА - 22. марта. Овим даном Ује-
дињене Нације желе да подсете на 
важност заштите вода и нанедоста-
так воде за пиће у многим крајевима 
света. Имали смо времена да се 
припремимо и спроведемо извесне 
активности. 

Средином марта, на бази добро-
вољног опредељења, издвојила се 
група заинтересованих ученика за 
најављену тему и размењене су прве 
идеје о креирању плаката. Затим је 
уследила подела задатака и ученици 
су углавном радили у паровима. 
Пошто су имали могућности да и 
код куће уобличе своје идеје, дошло 
је време да све што су смисли ставe 
и на папир. Резултат свега тога су 
два велика плаката која су осванула 
у нашој школи у петак, 21. марта.

Текстовима, сликама и цртежима 
желели смо да подигнемо своју 
еколошку свест, али и да подстакне-
мо своје најближе окружење на ак-
ције, или макар на размишљање, о 
заштити животне средине. Овим 
наше активности у вези са водама 
нису завршене, јер ћемо се у току 
априла бавити играма асоцијације, 
прављењем „чисте реке“, квизом и 
сл. као и договором о обележавању 
макар још једног битног датума до 
краја школске године. 

Оно што се нашој радној групи 
посебно свидело налази се у сле-
дећим реченицама: „Сипајте воду  у 
чашу. Ставите је на сто. Добро је 
погледајте и запитајте се – колико је 
стара. Можда вода у вашој чаши 
потиче од кише која је пала прошле 
недеље? Можда је део неког океа-
на...?“ 

О посвећености теми и задо-
вољству Ђорђевић Сање, Јовановић 

Александра, Јовановић Јелене, Ра-
довановић Јелене, Радосављевић 
Стефана, Ристић Жељка, Станиса-
вљевић Јоване и Цвејић Милана, 
ученика II2, најбоље говори питање 
једне Јелене по завршетку рада: 
„Професорка, хоћемо ли поново 
имати прилику да овако нешто ра-
димо?“ 

Цветковић Марија, професор 
стручних предмета економске 

струке

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ВОДА – 22. МАРТ
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ИЗ НАЈЛЕПШИХ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

Дуга је улица којом ходамо кроз живот, пунa је успона и падова, 
добрих и лоших ствари које нам се догађају из дана у дан. До данас 
много пута сам се разочарао, а највећи број тих разочарења су била у 
људе, и то у оне од којих сам то најмање то очекивао. Туга која се 
осети након тих разочарења разликује се од свих других тужних 
ствари. Тада желино да се негде затворимо, негде где нас нико неће 
повредити, где ћемо се осећати безбедно и мирно. У тим тренутцима 
треба да будемо храбри и да наставимо даље. Многи се варају мислећи 
да је храброст одсуство страха, али то није тачно, јер је храброст воља 
да и поред страха наставимо да се боримо, да идемо даље...

 Треба бити паметан и никада не скренути са улице коју нам је 
живот наменио. Они који крену странпутицом ретко се врате на 
прави пут. Колико год се осећамо слабо и чини нам се да је улица 
предугачка, да изгледа као неосвојива тврђава, треба наставити даље, 
јер нема неосвојивих тврђава! Понеки људи говоре да се не треба 
освртати, већ само гледати напред. Та мисао је делимично тачна. 
Поставимо само себи једно питање: „ Ако заборавимо прошлост, да 
ли уопште постојимо?“ Све потиснуто се увек враћа да нас прогони. 
Да би то стало морамо се суочити са стаховима и разочарењима. Цела 
природа функционише по принципу среће и несреће,  добра и зла, 
живота и смрти... Ништа не може да наруши ову равнотежу, јер када 
би се то догодило, црно би постало бели, дан би постао ноћ, а постојање 
– непостојање...Како старимо постајемо мудрији, заборављамо лоше 
и идемо у сусрет новом дану.

Када мало боље размислим, могу да закључим да када паднемо , 
увак треба да устанемо и кренемо даље. Оно што нас не убије само 
нас ојача. Шта је живот без борбе – чиста монотонија.

Јовановић  Александар   II2

ОЧИ - ОГЛЕДАЛО  ДУШЕ
...Кажу: „Очи су огледало душе“, продреш ли у њихову суштину 

видећеш особине многих. Зато често тражиш дубину нечијег погледа, 
хоћеш да се погледи сретну, да се укрсте жаришта, да осетиш врели-
ну… Врелину која ти допире до срца и даје му снагу да куца. Тада се 
обично заљубиш, више се не осврћеш на мишљење туђина. Саветују 
те да се осврнеш, да застанеш, да размислиш, али за тебе не постоје 
препреке, трчиш у непознато, обузима те сета... И све то само због 
једног погледа!

Често људи скривају свој поглед гледајући у земљу, не допуштају 
ти да их погладаш у очи и видиш шта мисле о теби. Они тада сами 
себе открију упрљавши чистоту искреног погледа. Тада и сам знаш 
шта мисле о теби, говоре ти иза леђа, подсмевају ти се, омаловажавају 
те...

Очи су украс лица, али и издајице мисли и осећања!
Радосављевић Стефан , II2

СУТРА ЈЕ НОВИ ДАН Лепота речи
 
Народна изрека гласи: „Лепа реч и 

гвоздена врата отвара.“ Али да ли се 
данас, с обзиром на време у којем жи-
вимо, можемо сложити с тим? Мислим 
да не. 

У овом „модерном свету“, начин 
живота нам кроји све развијенија ин-
ду стрија, техника и технологија. 
Свакодневно нас бомбардују преко 
ме дија и штампе разним ства рима, 
које ми прихватамо здраво за готово. 
Силом смо одвојени од стварног жи-
вота и уведени смо у неку, унапред, 
нереалну димензију. Натерани смо да 
одбацимо и да заборавимо на праве 
човекове вредности, да се дистанци-
рамо једни од других, да заборавимо 
да мислимо својом главом,... Понекад 
ми се чини да више и нисмо људи већ 
марионете подлегле утицају живота. 
Да, ми смо дрвене лутке уместо срца 
имају амбис у грудима. Заборавили 
смо да се радујемо првом јутарњем 
зраку, цвркуту птица, мирису цвећа, 
заласку сунца, људима,...  Заборавили 
смо да исказујемо и пружамо љубав 
једни другима. 

Данас се све више осећа отуђеност 
људи. Људи се све мање друже, све 
мање разговарају, још мање једни 
другима упућују лепе и добронамерне 
речи, речи од срца. Ушли смо у моно-
тонију живљења и бесмислену и грубу 
свакодневицу штетну и рушилачку по 
човечанство.

Зато треба отворити очи и пробу-
дити се из дубоког сна, и погледати у 
небо и потражити спас и наше место 
под Сунцем. За промене је потребно 
мало воље свих нас. Почнимо већ од 
данас. Упутимо данас некоме лепу реч 
и отворимо врата његовог срца.

Милица Димитријевић, IV2 
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Светосавски књижевни конкурс Народне библиотеке „Његош“ имао је 
своје финале. Тачније, на дан Светог Саве, 27.јануара 2008.године, одржа-
на је додела награда и проглашење победника у клубу Велике галерије 
књажевачког Дома културе. У том простору, пред многобројном публиком, 
наступили су награђени, који су били подељени у две старосне категорије: 
деца до 15 година и одрасли у области поезије и кратких прича.

Било је пуно награђених радова, а добитници награда су освојили срца  
књажевачке публике. Треба напоменути и то да је поред осталих учесника 
наступила и Милица Виденовић, ученица наше школе, једина Књажевчан-
ка која је награђена на овом конкурсу, за своју песму „Буђење“. Према ре-
чима директора Народне библиотеке „Његош“, организатора овог конкурса, 
Владане Стојановић, на њихову адресу приспело је око петсто књижевних 
радова. Жири су чинили Слободанка Илић, Миљан Срејић, Небојша 
Ђорђевић. Жири је напоменуо да ће се од наредне године додељивати на-
града која ће носити име Бранислава Стојадиновића, оснивача Светосавског 
конкурса књажевачке библиотеке. Присутна публика је дугим аплаузом 
поздравила овај предлог, а затим је Владана Стојадиновић имала завршну 
реч.

Бранислава Урошевић, III2

XVI  Светосавски књижевни конкурс 
Народне библиотеке „Његош“

Буђење
Сива машта влада мојим мислима, док очи сијају од бола...
Сунце залази, над мојом главом црни облаци
доносе вечите кише.
Сузе ми одлазе у неб о, у неповрат...
Птице доносе ружне вести,
док се срве кида,
а душа умире...
Пролази нечујно дан...
наде нема...
надање ме је опет издало.
Златни сјај мога осмеха
сада је на твојим уснама.
Моје зелене очи губе вредност, постају јефтине...
Сваки пролазник може да купи мој поглед.
Више ми не долазиш...
Постао си звер која је изгубила своју лепотицу
док си газио преко мојих речи,
пољупца, додира...
Више не чујем друге.
Све што чујем је јецање сунца и шапат мора
док доноси твоје мирисе...
Радост ми више не куца на врата.
Газила сам срећу као опушак цигарете, док је дим скривао моје пољупце 
са њим...
Пролази све...
Губим се ја...
Одлазиш ти...
Нестајемо у бронзаним сновима
проткани другим људима...

Милица 
Димитријевић 
– ученик генерације 2008.

Наставничко веће Техничке шко-
ле, на седници од 4.јуна 2008. годи-
не, изабрало је за ученика генерације 
Милицу Димитријевић, ученицу 
одељења IV2. Неподељено је ми-
шље ње да је Милица ученик са 
којим би се поносила свака школа, а 
из образложења њене разредне, 
професорке енглеског језика Анки-
це Тошковић, издвајамо:

„Када говоримо о Милици као 
ученику, мислим да ће се и друге 
колеге које су предавале одељењу 
сложити да је Милица била изузетан 
ђак. Активна, вредна, темељна, 
озбиљна у раду, умела је да у то увек 
унесе ведрину и свој смисао за ху-
мор. Обдарена је за лепу реч, бавила 
се песништвом и била је активна у 
драмској секцији.  Лепо пева и има 
изузетан смисао за покрет и игру. 
Пуно тога краси ову изузетну девој-
ку. Али оно што сваког професора 
„обара с ногу“ јесте њен наступ, 
изузетно домаће васпитање и култу-
ра у комуникацији са професорима. 
Међу друговима је омиљена и по-
штована, јер ће се увек жртвовати и 
другоме помоћи. Она се не истиче 
сама, скромна је и осећајна и увек 
даје предност другима. Недостаје 
јој, дакле, мало амбиције, свега 
другог Милица има у изобиљу. Све 
у свему, она је сјајан човек и ученик 
који по свему заслужује овакву част. 
Као разредном старешини била ми 
је част да јој будем професор, а Те-
хничка школа је добила ђака који 
заиста заслужује ову титулу.“
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Иако смо најмањи дом ученика 
у нашем региону, овогодишња До-
мијада је била најуспешнија за нас 
Књажевчане. 

Такмичили смо се у пет спорт-
ских секција: малом фудбалу, ко-
шарци, стоном тенису, стрељаштву 
и шаху.

Са припремама смо почели још 
октобра месеца, тако да смо оправ-
дали поверење директора, васпита-
ча и свих осталих запослених у 
Дому. Што се такмичења у малом 
фудбалу тиче, екипа у саставу: 
Марио Прањић, Миљан Стојано-
вић, Филип Репеђић, Иван Радуло-
вић, Стефан Јовановић, Милан Не-
дељковић, Љубиша Стојковић и 
Иван Бранковић у I колу су победи-
ли екипу из Босилеграда, резулта-
том 6:2, али су у II колу изгубили од 
екипе из Зајечара, и тиме завршили 
овогодишње такмичење.

Кошаркашка екипа, у саставу: 
Немања Петровић, Милан Станко-
вић, Милош Петровић, Денис Дл-
бокић, Душан Лападатовић и Милан 
Савић, освојила је 3. место.

Домски стрелци су и ове године 
постигли одличне резултате. Му-
шка екипа, у саставу: Александар 
Рашић, Александар Стевановић, и 
Јасмина Милојковић, освојила је I 
место у екипном такмичењу  и тиме 
се пласирала на Републичку до-
мијаду, која је одржана у Свилајнцу. 
У појединачној конкуренцији Але-
ксандра Рашић је освојила III место. 
Женска екипа, у саставу: Тамара 
Николић, Ирена Денков и Ивана 
Ивковић, освојила је II место, а III 
место у појединачној конкуренцији 
освојила је Тамара Николић.

Шахисти ове године нису имали 
запаженији успех, али се надају 
бољем успеху следеће године.

И на крају, мушка екипа у стоном 
тенису је освојила I место и тако се 
пласирала на Републичку домијаду, 
док је у појединачној конкуренцији 
Дарко Пауновић освојио III место. 
Женска екипа, у саставу: Милена 

РЕГИОНАЛНА

Недавно је објављен први број листа „Ово смо ми“, ученика књажева-
чког Дома ученика средњих школа.

Редакцијски одбор, 
углавном, чине учени-
ци наше школе:

Милена Тошић, 
уче  ни   ца III2 - главни 
уре  дник; Данијел Ма-
риновић, ученик IV3 - 
технички уредник и 
фоторепортер; Дино 
Дједовић, ученик I1 - 
технички уредник; 
Але   ксандра Петровић, 
ученица III2 - уредник 

спортске рубрике; Тамара Николић, ученица III2 - уредник рубрике репор-
тажа-интревју; Марина Јовановић, ученица III2 - илустратор; Јелена Три-
вунчевић, ученица III1 - илустратор; Ивана Ивковић, ученица IV3 - уредник 
рубрике „Инти приче“; Јелена Живковић, ученица III1 - уредник рубрике 
„Музички кутак“; Иван Бранковић, ученик III3 - уређује рубрику „Живот 
и секс“; Биљана Мариновић, ученица IV2 - уређује рубрику „ Желим да 
постанем“.

У редакцијском одбо-
ру је и Јована Митић, 
ученица Књажевачке ги-
мназије, која уређује ру-
брику „Из тинејџ угла“, а 
главни и одговорни уред-
ник листа је Драгана 
Митровић, професор пе-
дагогије.

По речима Милене 
Тошић, главног уредника, 
намера њиховог листа је 
да утиче на општу култу-
ру и образовање ученика, 
да буде занимљив, реалан 
и близак свакодневним 
потребама и интересо-
вањима младих, да утиче 
на подизање језичке кул-
туре и и формирање ес-
тетског укуса, да инфор-
мише ученике о догађаји-
ма у школи и да буде по-
жељан у часовима доко-
лице. 
Биљана Мариновић, IV2

ПРВИ БРОЈ ЛИСТА 
„ОВО СМО МИ“
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ДОМИЈАДА       
Пирот, 2008. године

Тошић, Александра Петровић и Јова-
на Јеремић, освојила је II место, док 
је у појединачној конкуренцији Алек-
сандра Петровић освојила II место.

Надамо се да ћемо следеће године 
бити бољи, нећемо жалити за не-
освојеним медаљама. Слике ће нај-
боље показати шта смо освојили и 
како смо се провели...

Александра Петровић, III2 

МАЛИ ФУДБАЛ
У овогодишњим спортским та-

кмичењима, запажен успех оства-
рила је и фудбалска екипа наше 
школе, која је наступала у саставу:

• Спасић Никола, II1
• Стојановић Владимир, III3
• Коцић Милош, I4
• Антић Никола, III4
• Веселиновић Младен, IV3
• Демировић Дамир, IV3
• Васиљевић Бранко, IV3
• Милојковић Дејан, III3
• Живковић Данијел, II1  и 
• Орсовановић Бојан, III5.
Они су 2. априла текуће године, 

на Општинском такмичењу, освоји-
ли I место, победивши екипу Кња-
жевачке гимназије резултатом 5:4.

 На Окружном такмичењу, које је 
одржано у Бољевцу, 7. априла 2008. 
године, наша екипа је у првом колу 
победила екипу Средње школе 
„Бранислав Нушић“ из Сокобање, 
резултатом 2:0. Финале са екипом 
зајечарске Техничке школе донело 
је много узбуђења и примедби на 
суђење судијског пара из Зајечара. 
Утакмица се завршила резултатом 
3:5 у корист зајечарске екипе, а ми 
смо поносни на њихово освојено II 
место и пожртвованост на терену.

* * *
У недостатку другог противника, 

наши фудбалери су на ревијалној 
утакмици, која се традиционално 

одржава поводом 17. маја, Дана 
општине Књажевац, играли по-
дељени у две екипе, тако да се по-
бедник унапред знао - диплома и 
пехар председника општине и ове 
године су отишли у Техничку шко-
лу!

КРОС РТС-а
Крос РТС-а одржан је на Град-

ском стадиону, 16. 05. 2008. године. 
На њему је учествовало тридесет 
ученика наше школе, а са њега су се 
вратили освојивши пет I места, че-
тири II и два III места.
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ШТА СМО РАДИЛИ И УРАДИЛИ…
У II полугодишту школске 2007/08. године

Техничка школа из Књажевца се и ове године може поносити постигнутим резултатима ученика на 
многобројним спортским такмичењима.
Најбољи резултати свакако су учешће на 8. Олимпијским спортским играма ученика Републике Србије у две 
дисциплине – стоном тенису и стрељаштву.

ОДБОЈКА
• На Општинском такмичењу, 6.

марта 2008. године, наши одбојка-
ши су освојили I место, победом над 
екипом Књажевачке гимназије са 
2:0 у сетовима (25:14, 25:15).

• Окружно такмичење у одбојци 
одржано је у Књажевцу, 12. марта 
2008. године. У фискултурној сали 
наше школе, после три одиграна 
сета, наша екипа успела је са победи 
екипу Техничке школе из Зајечара, 
резултатом 2:1 (25:18, 20:25, 15:8), 
oсвоји I место и  пласира се на 
Међуокружно такмичење. 

• Међуокружно такмичење у 
Кру  шевцу одржано је 25. марта 
2008. године и на њему су одбојкаши 
Техничке школе освојили II место. 
У првом колу, наша екипа победила 
је екипу Гимназије из Прокупља 
резултатом 2:0 (25:18, 27:25). У 
финалу je екипа града домаћина, 
Електротехничка школа из Круше-
вца, успела да надигра наше 

одбојкаше и победом од 2:0 (25:17, 
25:16) пласира се на 8. Олимпијске 
спортске игре ученика Републике 
Србије.

За одбојкашку екипу Техничке  

школе играли су: 
Митић Милан, IV3
Милановић Милош, II3
Стојановић Марко, III2
Хорјак Милош, II4
Милијић Никола, I3
Миловановић Mилан, IV2
Пејчић Милан, II3
Коцић Милош, I4
Живић Милан, IV2
Цвејић Милан, II2
Митић Марко, II3
Као и на свим такмичењима на 

којима је наступала нека од наших 
селекција, а посебно на Међуокруж-
ном такмичењу у одбојци  у Круше-
вцу, велику подршку својим друго-
вима пружали су навијачи из наше 
школе. Као „играч више“ они су 
громогласним, али коректним на-
вијањем, бодрили своје другове и 
допринели постизању одличних 
спортских резултата.

Наша одбојкашка екипа

Навијачи
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 
19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019 731 054, www.tehnickaskola-knjazevac.com; 

за издавача: Љиљана Жикић, директор; одговорни уредник: Јелена Милошевић-Петровић, професор 
српског језика и књижевности; технички уредник, Ненад Цорељ; штампа: ГИП „Тимок” АД, Књажевац

СТРЕЉАШТВО

• Oпштинско такмичење у стре љаштву 
одржано је 28. марта ове године. Обе наше 
екипе освојиле су  I место, а у појединачној 
конкуренцији Николић Тамара, III2 и Рашић 
Александар, II1 такође су били најбољи.

• За Техничку школу наступали су: мушка 
екипа - Рашић Александар, II1, Ђорђевић 
Милан, II2 и Цветковић Дејан, III3.

Женска екипа -  Тамара Николић, III2, 
Ирена Денков, I1,  Ивана Ивковић, IV3 и Јо-
вана Јеремић, IV2.

• Окружно такмичење у стреља штву одр-
жано је у Књажевцу 1. апри ла 2008. године. 
На овом та кмичењу мушка екипа освојила је 
II место, иза Техничке школе из Зајечара. 
Женска екипа била је боља од одговарајуће 
селекције Економске школе из Зајечара, ос-
војила I место и пласирала се на 8. Олимпијс-
ке спортске игре ученика Републике Србије, 
које су ове године одржане у Нишу, од 6. до 
12. маја 2008. године. 

• У Нишкој Бањи, 8. маја текуће године, 
наша женска екипа је, уз пратњу  и подршку 
професора Радомира Бонића и стручну помоћ 
тренера Милана Ракића, од укупно 24 екипе, 
заузела солидно 15. место. Имајући у виду  да 
је нашој екипи ово прво такмичење на репу-
бличком нивоу, можемо бити задовољни 
оствареним резултатом и надамо се бољем 
успеху следеће године. 

Александра Петровић

СТОНИ ТЕНИС

Трећу годину заредом, Петровић Александра, ученица III1, 
представљала је нашу школу на 8. Олимпијским спортским 
играма ученика Републике Србије у појединачној конкуренцији 
у стоном тенису. 

И ове године је достојно репрезентовала нашу школу, пла-
сиравши се на солидно 10. место, имајући у виду да су на 
такмичењу учествовале и омладинске репрезентативке Ср-
бије. 

Радивоје Бонић, професор физичког васпитања


