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У оквиру пројекта Размена 
искустава коришћењем савреме
них информационих техно
логија, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања у са
радњи са Micro softom већ пет 
година реа лизује наградни кон
курс „Креативна шко ла“. 

Циљ овог конкурса је да 
афир  мише креативне професоре 
и наста внике, подстакне сара
дњу, тим ски рад и ме ђупредметну 
корелацију, како би се уз при
мену најса вре менијих техно
лошкоих дости гнућа унапре
дила настава у основним и 
сре дњим школама у Србији.

За пет година трајања, на 
конкурсу је учествовало преко 
900 школа, а преко 5000 настав
ника и професора учествовало 
је на њему са својим радовима. 
Најбољи радови сваке године 
обогаћују „Базу знања”, која је 
по стала један од нај по пула рни
јих веб портала посве ћених 
обра зо вању (преко 200.000 при
ступа  бази знања) и један од 
најбољих ресурса за стручно 
усавршавање наставника, раз
мену идеја, искустава и при
мера добре праксе. 

Професори Техничке школе 
већ трећу годину, пуни ен ту
зијазма и жеље да пронађу нове, 
модерније и успешније начине 
за преношење знања својим 
уче  ницима, уче ствују на кон
курсу. Прво учешће, 2007. годи
не, донело нам је велико при
знање – диплому за освојено 
прво место, са четири рада иза
брана за „Базу знања” (од три
наест послатих). И 2008. године 
је 12 креативних тимова уче
ствовало на конкурсу, а још два 
наша рада постала су део „Базе 
знања”.

И овогодишњи конкурс „Кре
а тивна школа 2009.“ мотивисао 
је наставнике наше школе да 

Септембар 2009. се полако при
ближава, а са њим и „свођење рачуна“, 
односно оцена успешности реали
зације нашег првог Школског развој
ног плана. 

Почетак његовог стварања није 
био лак. Није било једноставно суо
чити се са својим слабостима, а онда 
препознати сопствене снаге и потребе. 
Ко смо? Каква смо ми школа, а каква 
желимо да будемо? Мисија, визија, 
развојни циљеви, задаци, активности, 
евалуација... Полако смо уобличили 
документ за који смо желели да буде 
реалан и остварљив, са паметно иза
браним и достижним циљевима, а који 
ће опет бити амбициозан, мотивисати 
нас да напредујемо. 

Када се са ове кратке временске 
дистанце  осврнем на наше жеље, које 
смо тада „три пута мерили, а једном 
писали“, са задовољством и поносом 
могу да кажем да је већина њих не 
само остварена, већ да смо их у много 
чему надмашили.

Августа 2006. написали смо да 
желимо школу:

• која је безбедна и отворена сре
дина, 

• у којој су понуђени разноврсни 
програми младима и одраслима, у 
складу са њиховим интересовањима 
и потребама окружења,

• која је модерно опремљена сав
ременим наставним средствима,

• у којој се наставници стално 
стручно усавршавају и оса вре ме ња
вају наставу новим наставним мето
дама,

• која подстиче креативност и 
лични развој ученика и наставника,

• која негује међусобно уважавање, 
разумевање и подршку  наставника, 
ученика и родитеља,

• у којој ученици стичу знања и 
вештине које су  применљиве у про
менљивим радним и животним 
условима и која им дају основу за 
развој и остваривање целокупне лич
ности.

Јула 2009. имаћемо школу са 
једном трећином одељења у огледу, 
школу која је неповратно закорачила 
у реформу и која књажевачким основ
цима нуди савремене наставне про

граме, рађене по европским стандар
дима, са којима се стичу знања, веш
тине и ставови са којима ће се лакше 
запослити, али и наставити школовање. 
Имамо школу са савременим послов
ним бироом, информатичким кабине
тима, новом столаријом, лепо уре ђе
ним учионицама и радионицама. 
Наравно, све то увек може бити још 
бо ље, и ми никада не смемо бити са
свим за довољни, али остаје чиње ни ца 
да смо на корак ближе циљу, него што 
смо планирали.

Уместо једног планираног семина
ра, професори Техничке школе по
хађали су велики број квалитетних 
акредитованих програма стручног 
усаврша вања, изабраних не из фор
малних разлога, броја сати и лиценце, 
већ због њихове применљивости у 
пракси и позитивних ефеката које 
могу имати на подизање квалитета 
наставе. Нај бољи доказ да су наши 
наставници принцип „доживотног 
учења“ прихватили као начин живота 
и рада јесу резултати „Креативне 
школе“, у коју су они уложили своје 
зна ње, време, креативност и енту
зијазам, дружећи се и учећи заједно.

Не знам како ће бити формулисана 
визија наше школе 2012. године. 
Видећемо како ће је уобличити наш  
тим за ШРП. Имамо много идеја, зна
ња, спремности, истрај ности и моти
ва да напредујемо. Каква школа же
лимо да будемо? Не знам. Али знам 
каква школа већ јесмо – школа од 
ре  чи и дела.

 Љиљана Жикић, 
директор школе

ШКОЛА ОД РЕЧИ И ДЕЛА
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КРЕАТИВНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

осмисле креативне часове, у оквиру којих су 
покушали да уведу новине чији је циљ  већа 
активност ученика на часу, као и трај није и 
применљиво знање које ће понети са часова.

Новина овогодишњег конкурса била је да су 
часови морали бити реализовани (од три до пет 
часова), али и процењени од стране самих на
ставника, у одговарајућем упитнику за са мо
вредновање, који је био обавезни део сваког 
рада. Иако лепо замишљене и успешно изведе
не, све планиране активности су, пре свега, 
морале бити сврсисходне, односно водити 
остваривању замишљеног циља  часа.

Своје радове је послало 9 тимова наших 
наставника, а радови су били и из општеобра
зовних и из стручних предмета:

• ПЛАВА ГРОБНИЦА, спски језик и књи
жевност – Тимилијић Сузана, Милошевић 
Јелена, Стојановић Ивана,

• ЛИНЕАРНО ПРОГРАМИРАЊЕ, матема
тика – Жикић Љиљана, Игњатовић Тања, 
Милосављевић Јован,

• MUSIC COMES OF AGE, енглески језик 
– Милошевић Младен, Тошковић Анкица, 
Милошевић Живка,

• БОЈЕ, ликовна култура – Вучковић Никола, 
Радисављевић Оливер, Игњатовић Драгољуб,

• ДИЗАЈН И МАРКЕТИНГ У ПРОЦЕСУ 
КОН СТРУИСАЊА,  конструисање – Геров 
Златица, Геров Горан, Маленовић Зоран,

• ОЗНАЧАВАЊЕ ЧЕЛИКА, машински мате
ријали – Митић Славица, Милосављевић Рад
мила, Милосављевић Саша,

• ПОЈАМ И ЕЛЕМЕНТИ ПОСЛОВНОГ 
ПИ СМА, канцеларијско пословање – Вукић 
Је лена, Цветковић Марија, Станчић Миро
слав,

• ПОДЕЛА РАДА У ПРОИЗВОДЊИ ОБУЋЕ, 
организација производње – Јанкулоски Наташа, 
Милијић Милена, Милошевић Ивица,

• СТЕПЕНИЦЕ, грађевинске конструкције 
– Јевтић Вушковић Лидија, Вукић Милан, 

На овогодишњем, петом наградном конкурсу  
“Креативна школа 2009”, наша школа се опет нашла у друштву најбољих 

– једна је од три средње школе које су добиле диплому за 
освојено I место, са највише радова изабраних за Базу знања

Павловић Љубинко.
Ове године, на предлог ужих стручних комисија, за 

„Базу знања” изабрано је шест наших радова. То  су 
радови из енглеског језика, математике, конструисања, 
канцеларијског пословања, организације производње 
и грађевинских конструкција. Тако се, уз Хемијско 
медицинску школу из Вршца и Европску пословну 
школу „Милутин Миланковић“ из Београда, наша 
школа опет нашла на врху листе креативних школа и 
поновила успех из 2007. године.

На свечаности, која је 2. Јуна 2009. године упри
личена на Учитељском факултету у Београду, награђени 
су чланови тимова који су послали најбоље радове, као 
и школе са највише радова изабраних у „Базу знања”. 
Ентузијазам и креативности наших наставника довео 
је Техничку школу још једном у друштво најбољих. 
Захваљујући се у име својих колега, директор школе 
Љиљана Жикић, примила је од директора Завода за 
унапређивање образовања и васпитања, проф. др 
Љубомира Протића, диплому за освојено I место на 
конкурсу, а од Microsofta скенер, као поклон школи.

Овај конкурс само је потврда да се у Техничкој 
школи настава сваке године постаје све квалитетнија, 
а надамо се да ће наредни конкурс неком од наших 
тимова донети још већу радост  лични успех и освајање 
неког од прва три места. 
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На Сајам професионалне ори
јентације у Бору одвео нас је љу
базни позив Марије Фуштар,  савет
ника за планирање каријере и ПР у 
НСЗ Филијала Бор. Иако је учешће 
на оваквим сајмовима доста на
порно, али и скупо, прихватили смо 
позив и искористили прилику да 
борске осмаке упознамо са нашом 
школом и занимањима из ово го ди
шњег Конкурса.  Сајамску изло жбу 
поставили су професори  Иви   ца 
Ми лутиновић и Томица Ми ло
сављевић, наставник Ивица Ми  ло
ше вић, уз помоћ директора школе 
Љиљане Жикић. Утисак наше екипе 
био је да смо школу представили на 
добар начин и да смо изазвали доста 
интересовања ученика који су по
сетили Сајам. 

Наше мишљење потврдио је и 
извештај који нам је Марија по
слала:

„У четвртак 30. 04. 2009. године 
одржан је други Сајам професио
налне оријентације у организацији 
борске Филијале НСЗ. На сајму је 
учествовало 6 средњих школа из 
региона. Посетиоцима су се пред
ставиле све 4 борске средње школе 
(Гимназија „Бора Станковић”,  
Економскотрговинска школа,  Те
хничка школа из Бора и Машинско 
– електротехничка школа), као и 
Пољопривредна школа са домом 
ученика „Рајко Боснић“ из Неготи

на и Техничка школа из Књажевца. 
Сајам су посетили ученици осмог 
разреда из пет градских и три сеоске 
основне школе. Према подацима 
којима располажу директори и 
стручни сарадници основних школа, 
процењује се да је сајам посетило 
више од 400 осмака. 

Сајам су отворили начелница 
одељења за професионалну ори јен
тацију и планирање каријере НСЗ 
госпођа Весна Чекић и заменик 
директора Филијале Бор г. Борислав 
Миловановић. 

Средње школе учеснице Сајма 
припремиле су видео презентације 
као и штампани материјал којима 
су ученицима представили своје 
школе. На сваком од штандова уче
ници су у разговору са наставници
ма, стручним сарадницима и учени
цима средњих школа могли да из 
прве руке добију све релевантне 
информације о школи и образовним 
профилима који их занимају.  

Борска Филијала НСЗ за ову 
прилику припремила је Power point 
презентације „Како изабрати зани
мање“ и „Како се припремити за 
ква лификациони испит“ као и 
лифлете са истим садржајем. Уче
ници су од запоселних у Филијали 
добијали информације о стању и 
кретањима на локалном тржишту 
рада. У разговору са саветницима 
за планирање каријере зајечарске и 

борске Филијале НСЗ осмаци су 
били у прилици да сазнају о чему 
треба да воде рачуна када бирају 
средњу школу.“

Веома нам је драго што су, по 
мишљењу Марије Фуштар, пред
ставници наше школе „својом 
професионалношћу, отвореношћу 
и љубазношћу  подигли ниво чита
ве манифестације“.  Из разговора са 
директорима, стручним сарадници
ма и наставницима основних школа 
које су посетиле сајам, она је сазна
ла да су ученици веома задовољни 
количином и квалитетом добијених 
информација, а нама остаје да се 
надамо да ће наш труд уродити 
плодом и да ће се неки од наших 
образовних профила наћи на врху 
листе жеља борских осмака.

ПРОФЕСИОНАЛНИ, ОТВОРЕНИ, ЉУБАЗНИ...

Први наступ на борском Сајму професионалне оријентације искористили смо да на најбољи начин 
представимо нашу школу, што није остало непримећено. По речима Марије Фуштар, саветника за планирање 
каријере и ПР у НСЗ Филијала Бор,  представници наше школе су „својом професионал ношћу, отвореношћу 
и љубазношћу  подигли ниво читаве манифе стације“.
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Зајечарска филијала Националне 
службе за запошљавање  организо
вала је и ове године Сајам профе
сионалне оријентације, на коме су 
школе учеснице имале прилику да 
се представе ученицима осмог раз
реда зајечарских основних школа. 

Као и прошле године, наша шко
ла имала је веома запажено место на 
Сајму, а наш „штанд“ је посетио 
велики број ученика , желећи да 
погледа нашу изложбу, презентацију 
наше школе и образовних профила 
које смо планирали за упис за на
редну школску годину. Школски 
лист „Идеја“, дискови са презен та
ци јама и сајтом школе, флајер „10 
разлога за...“ и флајери о свим об
разовним профилима брзо су се 
нашли у рукама будућих средњо
школаца.  

Велико интересовање ученика 
међу зајечарским осмацима  изазва
ла су два огледна грађевинска за ни
мања:  архитектонски техничар – 
оглед и кровопокривач – оглед, али 
и техничар моделар коже, дакле об
разовни профили  по којима је наша 
школа јединствена у овом делу 
Србије. 

На жалост, и ове године је Сајам 
био отворен само од 11 до 15 часова, 
тако да је било веома мало родитеља 
који су могли да га посете. Остали 
су имали прилику да на  регионалној 
телевизији Зајечар,  исте вечери, 
погледају емисију посвећену упису, 
у којој је учествовала  Љиљана 
Жикић, директор школе, пред ста
вља јући нашу школу и нова зани
мања.

Сајам професионалне 
оријентације у 

Зајечару
 

10 разлога због којих је

УПИС У ТЕХНИЧКУ ШКОЛУ ДОБАР ИЗБОР
У тромесечној промоцији уписа преко 1300 осмака Зајечарског и 

Борског округа добило 
та чне, благовремене и поу
здане информације о стру
чном образовању, на шој 
школи и образовним про
филима из овогоди шњег 
Конкурса

Као и претходних годи
на,  промоцију уписа запо
чели смо одмах након Дана 
Светог Саве. У светосав
ском броју школског листа 
„Идеја“ нашло се места и 
за предлог плана уписа за 
2009/10. годину, са  описи
ма свих предложених образовних профила.

Добра сарадња са нашим основним школама омогућила је осмацима 
из свих одељења „Каплара“ и „Вука“ да у току априла и маја посете 
Техничку школу, чују прве информације о упису, стручном образовању, 
условима рада у школи, бројним ваннаставним активностима. Обишли 
су наше кабинете, радионице, фискултурну салу.  Ученицима из „Дубра
ве“ отишли смо у госте, а није нам било далеко ни тешко да посетимо 
основне школе у Соко Бањи, Бољевцу, Подгорцу, Сумраковцу...У Књажевцу 
су представници свих актива обишли сва одељења и презентовали 
занимања из своје струке. 

Сајмови професионалне оријентације, организовани у Зајечару и Бору, 
још више су допринели афирмацији наше школе и показали озбиљност 
са којом прилазимо сваком послу кога се прихватимо.

Тачне, поуздане и благовремене информације ученици су могли до
бити у нашем промотивном материјалу. Нисмо штедели ни знање, ни 
труд, ни време.... Јануарски  број  школског листа нашао је свој пут до 
свих ученика VIII разреда књажевачких основних школа, али и до осма
ка из других градова и села Зајечарског и Борског округа. Подељено је 
око 900 примерака флајера о школи,  „10 разлога за“, у ко ме смо навели 
разлоге због којих мислимо да је упис у нашу школу до бар избор, око 
500 ЦДа са презентацијама школе и свих образовних профила из Кон
курса, а потрудили смо се да се на њему може прегледати и сајт школе, 
за оне који немају интернет. Флајери о образовним профилима, плакати 
и панои заокружили су наш тромесечни рад на професионалној 
оријентацији ученика и екстерном маркетингу школе.

Будући да је и информисаност родитеља осмака веома важна, у програм 
прославе Дана школе уврстили смо и „ОТВОРЕНА ВРАТА”, како би и 
они могли да погледају, као на Сајму професионалне оријентације, из
ложбу наших ученичких радова, презентацију свих занимања, али и да 
добију одговоре на сва своја питања везана за упис и наставак школовања 
на факултетима и високим школама. Дежурни професори свих струка 
стајаће им на располагању у среду, 10. јуна, од 10 до 20 часова, а сви 
посетиоци ће моћи да разгледају и школски простор, у коме ће од сеп
тембра учити нова генерација првака.
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ПРОФЕСОРИ У ЂАЧКИМ КЛУПАМА
Друго полугође обележио је низ акредитованих семинара и интерних обука, 

 на којима су, са жељом да наставе свој лични и професионални развој,  
били професори Техничке школе

“АКТИВНА НАСТАВА/УЧЕЊЕ”

Акредитовани семинар „Активна 
настава/ учење“ окупио је крајем 
јануара (30. јануар – 1. фебруар 
2009. године)  групу од 43 настав
ника  наше школе, заинтересованих 
за своје стручно усавршавање. 

“ПРИМЕНА ТЕСТОВА 
ЗНАЊА У СРЕДЊОЈ 

ШКОЛИ” 

Други семинар Завода,  под на
зивом “Примена тестова знања у 
средњој школи”, иста група настав
ника похађала је 11. и 12. априла 2009. 
године. Предавачи су биле гђе Мир
сада Топаловић, саветник  у Школској 
управи,  и Наташа  Станисављевић, 

Семинар је одржан у нашој шко
ли, а због великог броја при јављених 
наставника обука се одвијала  у две 
групе, од којих су једну чинили 
наставници општеобразовних, а 

другу наставници стручних пред
мета. За ова три дана имали смо 
при лику да се подсетимо колико је 
захтевна, одговорна  и тешка улога 
наставника, јер наставник не сме да 
буде само предавач, већ има и мно
ге друге значајне и подстицајне 
улоге. 

Иако је сада веома популарна и 
све присутнија тзв. активна настава, 
овај семинар нас је подсетио да је 
ученик најактивнији управо онда 
када је мисаоно активан и да се час 
може одржати на много различитих 
начина,  а да циљ буде испуњен.

А шта је циљ активног учења/
наставе? Циљ сваког наставника 
треба да буде  да процес наставе 
тече истовремено са процесом 
учења, односно да ученици уче на 
самом часу, активно учествујући у 
његовој реализацији.

педагог у Техничкој школи из Бора. 
Овај изузетно динамичан и занимљив 
семинар пружио нам је нов поглед на 
потребу и значај израде теста, његове 
различите функције, планирање и 
начин израде. 

Научили смо како се дефинише 
ниво постигнућа, којим тестом ис
питујемо и како из тога произилазе и 
формулишу се задаци нај по го днијег 
облика. На жалост, показало се да оно 
на чему се углавном инсистира у 
већини српских школа, а то је буквал
на репродукција градива из уџбеника, 
спада у најнижи ниво – знање, и да 
управо због тога резултати PISA 
тести ра  ња у Србији спадају у нај
слабије. За то је овај семинар био 
ви шеструко користан. Натерао нас је 
да размислимо о сопственим крите
ри јумима, оспособио нас да обли ку
јемо различите врсте задатака, дао 
нам упутства за израду теста који 
служи оцењивању, бројне примере, а 
сваки наставник добио је и веома 
упо требљив приручник... 
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Тим наставника који је, у оквиру 
треће фазе Програма реформе сре
дњег стручног образовања, тзв. 
«премошћавања» похађао низ обука, 
не  себично је током другог полугоди

 шта преносио своја сазнања осталим 
колегама. 

У тиму су се, уз директора шко
ле, нашли и професори Лидија 
Јев тић Вушковић, Јелена Милошевић 
и Златица Геров, као и педагог шко
ле Зоран Маленовић. 

Тема првог семинара који смо 
похађали била је поступак стварања 
новог огледног профила, упознавање 
са новим појмовима у огледним 
профилима, планирање наставе, као 
и писање нових наставних мате
ријала.

На  другом семинару, одржаном 
у Нишу крајем фебруара, говорило 
се о наставним методама активне 
наставе. Истакнуто је да ученици 
најбоље уче ако су укључени у ак
тивно учење. Током активне на
ставе они управљају својим учењем, 
а улога наставника је да подстакне, 
координира и надгледа процес 
учења.

Тема последњег семинара била 
је оцењивање. Представљени су нам 
различити начини оцењивања како 
знања, тако и вештина и ставова. 
Оцењивању вештина и ставова даје 
се посебан акценат у огледним 
одељењима, а наш је циљ да то при
менимо и код осталих образовних 

“ШКОЛСКО 
ОЦЕЊИВАЊЕ У 

СРЕДЊОЈ ШКОЛИ” 
  
Семинар у организацији Завода 

за  вредновање квалитета образовања 
и васпитања, под називом “Оце
њивање у средњој школи”, одржан 
је у нашој школи 20. и 21. фебруара 
2009. године. Семинару су прису
ствовала 32 наставника наше школе, 
а предавачи су биле гђа Љиљана 
Тешановић, психолог и гђа Љиљана 
Стојановић, професор математике, 
из Зајечара. 

По оцени присутних професора, 
који ће по одслушаном семинару 
добити уверење за 12 сати стручног 
усавршавања,  предавачи су изузет
но добро водили обуку. Чули смо 
доста тога новог, пре свега о начину 

ПРЕМОШЋАВАЊЕ - ИНТЕРНЕ ОБУКЕ НА 
НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ

профила.
Трудили смо се да, након сваког 

семинара, преносемо информације 
осталим својим колегама. Показало 
се да је велики број наставника био 

заинтересован за наше информације, 
тако да су Наставничка већа веома 
често била занимљиве интерне обу
ке. На тај начин је наставни кадар 
Техничке школе скоро у целини 
прошао обуку, и велики број њих 
примењује новине у настави, али и 
у оцењивању, чиме се додатно 
повећава ниво квалитета наставе у 
нашој школи.

Златица Геров, професор 
машинске групе предмета

саопштавања оцена, али и различи
тим функцијама оцењивања, а сваки 
учесник семинара добио је и писани 
материјал који може даље користи
ти у раду.
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ДЕМОКРАТИЈА И  
ДЕМОКРАТСКО ОДЛУЧИВАЊЕ

„Ни црно ни бело“ представља 
програм за рад са децом и младима, 
који организује Центар за интерак
тивну педагогију. Циљ овог про
грама је стварање таквог система 
образовања, којим ће се превазићи, 
предрасуде, развити толеранција и 
друштво отворено за различитости. 
Основни задатак програма је 
имплементација мултикултурал
ности у конкретне наставне једини
це.

Семинар „Ни црно ни бело“ од
ржан је у Ужицу, у хотелу „Злати
бор“, у периоду од 19. до 22. 02. 
2009. године, водитељке семинара 
су биле Јелена Вранешевић и Миро
слава Маријановић. Професори 
наше школе  Наташа Јанкулоски, 
Митић Славица и Видојковић Роса 

су имале ту част да буду део овог 
пројекта.

На овом семинару учесници су 
се упознали са основама мултикул
туралности, механизмима настајања 
стереотипа и предрасуда, начинима 
деконструкције стереотипа и пред
расуда, развојем критичког ми
шљења, изазовима у раду са децом 
из мањинских и маргинализованих 
група, вештинама потребним за рад 
у области интеркултуралног образо
вања и приручником за израду на
ставних јединица. 

Професори који су ушли у овај 
иновативни пројекат су у обавези 
да до јуна 2009.године израде 20 
наставних јединица, које треба по
везати са мултикултуралношћу и 
обрадити на до сада потпуно нов и 
иновативан начин. Процес израде 

наставних јединица мора да буде 
дуг, студијозан и темељан, зато што 
се нове наставене јединице шаљу 
на проверу директно Јелени Вра
нешевић. Готове наставне јединице 
које буду прихваћене и проверене 
инпле ментирају се у наставу од 
септембра. Тим из наше школе 
израђује наставне јединице из 
српског језика и књижевности и 
грађанског васпи тања. 

Као аутори нових наставних 
јединица, искрено се надамо да ће 
оне помоћи ученицима да боље 
разумеју себе и свој поглед на свет, 
али и да схвате да другачији по
гледи на свет нису  ни биљи ни ло
шији од нашег и да свако друштво 
и култура имају шта да науче из 
других друштава и култура.

Ни црно ни бело

Циљ овако замишљеног двочаса грађанског 
васпитања у III разреду јесте да помогне уче
ницима да разумеју да је начин доношења од
лука једна од важних одлика демократије. Као 
исход часа очекује се да ученици разликују 
демократско од недемократског одлучивања, 
непосредну од посредничке демократије и не
опходност поштовања одређених „правила 
игре” за функционисање друштва   свих нас.

У првих 15 минута часа наставник позива 
ученике да замисле следећу ситуацију:

Организује се размена ученика завршних 
разреда, а постоји могућност одласка у не-
колико земаља (нпр. Енглеска, Француска и 
Немачка). У школи постоје три одељења 
завршних разреда са укупно 90 ученика, а 

Или – како изгледају часови који ће се следеће године држати у оквиру грађанског 
васпитања, који су дело наших професора и у којима се користе знања  

стечена на семинару „Ни црно ни бело“
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сви ученици морају да иду у исту 
земљу на размену. Свако од нијх 
има своју замисао у коју земљу би 
било најбоље отићи. 

Поставља се питање: како би 
требало донети одлуку?  

Наставник подстиче дискусију 
на ту тему. Сваки ученик добија  
пи сани прилог о демократији и 
могућим начинима доношења одлу
ка, а наставник их кроз дискусију 
упућује на закључак  да је најбољи 
начин одлучивања путем посред
ничке демократије.

У наредних 25 минута овог часа 
наставник дели ученике у три групе 
на основу картица са бојама , а 
свака група заступа по једну де сти
нацију за одлазак ученика на разме
ну. Задатак сваке групе је да убе ди 
остале адекватном аргу мен та цијом, 
да прихвате дестинацију коју они 
заступају. Аргументе ученици фор
мирају на основу одговора на питања 
која свака група добија у другом 
писаном прилогу (нпр.  Да ли знате 
неку песму или музику из те земље? 
Да ли знате обичаје карактеристич
не за изабрану земљу? Да ли знате 
каква је кухиња у тој земљи? Да ли 
носите одећу из те земље? Да ли сте 
путем интернета стекли нека по
знанства у тој земљи? Да ли и коли
ко добро говорите њихов језик? Да 
ли сте икада путовали у ту земљу и 
да ли знате какав је њихив образов
ни систем? Колико би сте се брзо 
уклопили у њихову средину и при
хватили њихове начине понашања 
као своје? ) Аргументе исписују на 
великом папиру маркерима и 
креирају презентацију по свом 
нахођењу (цртежом, драмском 
игром...).

Након тога, свака група презен
тира своје аргументе уз тежњу да 
придобије што већи број гласача. 

Када све три групе заврше са 
презентацијом спроводи се тајно 
гласање. Бира се трочлана комисија 
са представницима из сваке групе, 
која је задужена за пребројавање 
гласова. Чланови комисије имају 
право гласа, а гласање траје 10 ми

нута. На парчету папира ученици 
уписују за коју дестинацију гласају 
и папирић убацују у кутију. Комисија 
од три члана из сваке групе по један 
пребројава гласове. Побеђује пред
лог који добије највећи број гласо
ва.

Наставник објашњава да је де
мократија начин доношења одлука 
у једном друштву и да смо то 
управо демонстрирали на овом при
меру. Демократија значи и п о што
вање одређених правила понашања. 
Којих правила? Поставља питање 
ученицима и подстиче дискусију. 
Предлоге ученика исписује на ве
ликом папиру и тако формирају 

заједно правила понашања у демо
кратском друштву која важе за све. 

На крају другог часа сваки уче
ник добија још два штамана при
лога који се коментаришу  на нивоу 
одељења и извлаче закључци.

Овако замишљене и изведене 
наставне јединице подстичу учени
ке да установе ниво конкретних 
знања о другим културама, сопстве
ну спремност да прихвате другачији 
начин живота и схвате да је у осно
ви зреле демократије принцип 
поштовања различитости и жи вље
ња са њима.

Наташа Јанкулоски,  
професор

ДАН ШКОЛЕ 2009.
 Техничка школа из Књажевца прославила је 6. јуна 2008. го

дине 78. годишњицу свог успешног рада. Као и сваке године, Дан 
школе се обележава пригодним програмом, који се најчешће реализује 
током неколико дана.

 У оквиру програма прославе, у среду, 10. јуна 2009. године, 
од 10 до 20 часова, у школи ће бити организована Отворена врата, 
која су намењена, пре свега, ученицима осмих разреда основних 
школа и њиховим родитељима, али и свим нашим суграђанима.

Kао на Сајму професионалне оријентације, тога дана биће у шко
ли постављена изложба ученичких радова, приказане презентације 
свих образовних профила из овогодишњег Конкурса и организован 
обилазак школе и свих њених кабинета. Професори и директор шко
ле настојаће да одговоре на сва питања везана за упис, услове школовања 
и наставак образовања на факултетима и високим школама.

У четвртак, 11. јуна 2009. године,  у фискултурној сали Техничке 
школе, у 10 часова почиње ревијална фудбалска утакмица између 
ученика  I  и II разреда, а затим следи Школски турнир у стоном те
нису у појединачној конкуренцији.

У петак, 12. јуна 2009. године, у Дому културе одржава се тради
ционална завршна свечаност, која почиње у 18 часова. На њеном 
богатом програму се налази презентација и подела овог броја школског 
листа „Идеја“ , као и додела награда професорима и ученицима. На 
предлог одељењских старешина и предметних наставника, Настав
ничко веће донело је одлуку о похваљивању и награђивању ученика, 
међу којима су ученици који су се истакли на такмичењима, у ванна
ставним активностимаали и по оствареном успеху у школи. На сим
боличан начин биће похваљени и награђени и професори који су својим 
радовима у оквиру „Креативне школе“ допринели да школа добије 
диплому за освојено I место.  По добром обичају, на крају  вечери 
уживаћемо у позоришној представи  наше драмске секције. Овога 
пута је то „Ђидо“ Јанка Веселиновића.
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

За ученике машинске струке, 27. 
марта 2009. године, одржано је та
кмичење на нивоу школе. Ученици 
су радили практичан рад и тест 
зна ња по различитим категори ја
ма.

У конкуренцији машинских те
хничара за компјутерско констру
исање прва два места и пласман за 
Обласно такмичење освојили су 
Петровић Петар и Ивановић Нико
ла, ученици четвртог разреда. Њи
хови ментори су професори струч
них предмета Геров Златица и Геров 
Горан.

На нивоу трећег степена такми
чење је организовано у три кате
горије: бравар, аутомеханичар и 
ау толимар. Пласман за Oбласно 
та кмичење остварили су: Вучић 
Бо бан и Ђорђевић Милош у кон ку
ренцији аутомеханичара, Јоцић 
Марко и Милошевић Мартин у 
конкуренцији бравара и Ранђеловић 
Милан и Миленковић Миљан у 
конкуренцији аутолимара. Сви су 
ученици трећег разреда, осим Ми
ленковић Миљана који је ученик 
другог разреда. Њихов ментор за 
теоретски део такмичења је про
фесор стручних предмета Милоса
вљевић Саша, а за практични део за 
браваре и аутолимаре Милојковић 
Бранислав и за аутомеханичаре 
Јовановић Зоран, наставници прак
тичне наставе.

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА МАШИНСКЕ СТРУКЕ

ОБЛАСНО ТАКМИЧЕЊЕ

Једино у машинској струци по
стоји Обласно такмичење. Све ма
шинске школе у Србији подељене 
су на 5 области. Наша школа при
пада трећој области, коју чине 23 
машинске школе Подунавског, 
Браничевског, Борског, Шумадиј
ског, Поморавског и Зајечарског 
округа.

У петак, 3.априла 2009.године, 
школа у Смедеревској Паланци 
уго стила је ученике четвртог разре
да образовног профила машински 
техничар за компјутерско кон стру
исање. Иако нису успели да се 
пла сирају на Републичко такмиче
ње, машински техничари за ком
пјутерско конструисање остварили 
су запажене резултате. Петровић 
Петар освојио је девето, а Никола 
дванаесто место.

Сутрадан, 4. априла 2009. годи
не, школа у Смедереву била је до
маћин ученицима трећег степена. 
Наши ученици имали су више среће 
од својих другова из четвртог раз
реда. У изузетно јакој конкуренцији, 
два наша ученика су и ове године 
успела да се пласирају на Републич
ко такмичење. То су Миленковић 
Миљан и Ранђеловић Милан, у 

конкуренцији аутолимара. Посебно 
вреди истаћи успех Миленковић 
Миљана, ученика II6 разреда, који 
је, такмичећи се у конкуренцији 
уче ника трећег разреда, освојио 
прво место.          

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
                                                         
Осмог и деветог маја 2009.годи

не, у Чачку,  одржано је XVI репу
бличко такмичење ученика трећег 
степена подручја рада машинство и 
обрада метала. У веома оштрој кон
куренцији, Миленковић Миљан је 
освојио десето, а Ранђеловић Милан 
дванаесто место.
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Миљане, најпре још једном да ти • 
честитам на запаженом успеху 
на такмичењу у категорији ау-
толимара. Можеш ли да подсе-
тиш наше читаоце о каквом 
успеху се ради?
Хвала најлепше. Најпре сам ос

во  јио прво место на Oбласном 
такмичењу одржаном у Смедереву, 
4. и 5. Априла, а потом на Републич
ком такмичењу у Чачку 8. и 9. маја 
био десети у заиста озбиљној 
конкуренцији другова по струци из 
целе Србије. Такође, истакао бих да 
је исто тако добар резултат остварио 
и друг из завршног, трећег разреда 
– Ранђеловић Милан, одељење III4, 
који је у Смедереву био други, а у 
Чачку 12. што је такође озбиљан 
успех. 

 Управо тако. Него, најпре, реци • 
ми како си се иначе и заинтере-
совао за занимање аутомехани-
чара и решио да упишеш тај 
смер пре две године?
Па, ето, још у основној школи 

сам се заинтересовао за механику, 
радио код куће неке ситне поправке 
најпре на бициклама, а касније и на 
моторима. Углавном, волим тај по
сао.

 Па да, најбитније је радити оно • 
што волиш. Но, реци ми какви су 
твоји утисци са поменутих 
такмичења?
Углавном одлични. Обе 

школе које смо посетили том 
приликом су добро опре
мље не и имају просторне 
радионице. Наишли смо на 
добар пријем и код настав
ника, организатора али и код 
другова и вршњака. Зани
мљиве је било у Чачку јер 
смо се тамо и дуже задржали 
– два дана, па смо имали и 
времена за краћи обилазак 
града.

 Изврсно. Питам се како • 
си се осећао као млађи такмичар, 

јер углавном на оваква 
такмичења иду ученици зав-
ршног разреда? Како је из-
гледало само такми чење?

Никаквих проблема није 
било што се тога тиче, мало 
је било треме јер се по први 
пут такмичим, а како нисам 
очекивао освајање првог ме
ста на мом првом такми чењу, 
изузетно сам задовољан како 
је све испало у Смедереву. 
Иначе, радили смо тео риј ске 
задатке али и практични за

датак, који сам успео успе шно да 
завршим десет минута пре истека 
времена. У Чачку је била зна тно јача 
конкуренција, јер су учествовали 
ученици из много већих машинских 
школа од наше, па мислим да су 
Миланов и мој пласман леп успех и 
за нас, и за нашу школу, и професо
ре Бранимира Милојковића, Сашу 
Милоса вљевића и Зорана Јова но
вића, који су нас припремали за 
такмичење.

 Како су твоји другови из школе • 
реаговали на твој успех? Хоће ли 
ти се неко придружити на 
будућим такмичењима?

НАЈБОЉИ АУТОЛИМАР НА ОБЛАСНОМ ТАКМИЧЕЊУ

Интервју са Миљаном Миленковићем, учеником II6, образовног профила аутомеханичар, после његове 
победе на Обласном такмичењу машинских школа за образовне профиле трећег степена, у име „Идеје“ 

обавио је професор Милошевић Младен, његов одељењски старешина 

Другови су ме максимално под
ржали, и током припрема и касније, 
након оствареног успеха. Надам се 
да ће се следеће године још неко из 
моје генерације одлучити на при
преме за оваква такмичења, и ја их 
овом приликом позивам да се дру
жимо и на овај начин, јер је увек 
занимљиво посетити друге градове, 
дружити се и усавршавати себе и 
свој рад путем такмичења.

Питао бих те још нешто – имаш • 
ли каквих планова након заврше-
не средње школе?
Да, размишљам да упишем IV 

степен у машинске струке, јер сма
трам да би ми пружио веће шансе 
за будуће запослење у овом или 
сли чном послу.

Добра идеја, у сваком случају. • 
Углавном, хвала ти на овом раз-
говору и желим ти све најбоље 
у твом школовању и на будућим 
такмичењима.
Хвала на позиву за разговор, и 

поздрав за све машинце, али и за 
остале ученике (и професоре!)
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Kао ученици Техничке школе из 
Књажевца, имали смо ове године 
част и обавезу да представљамо 
школу на Републичком такмичењу 
геодетских и грађевинских школа 
Србије, које је одржано 14 17 маја 
2009 год. у Караташу.

Наша мала екипа, предвођена 
професорима Верицом Лукић и 
Љубинком Павловићем, кренула је 
на такмичење 14. маја 2009. годи
не.

Караташ је омладинско насеље 
које се налази, између хидроелек
тране Ђердап 1 и града Кладова. 
Чине га бараке, спортски терени, 
ресторан  сале... Окружено је зеле
нилом Карпата и плаветнилом Ду
нава. 

Учесници такмичења дошли су 
из 23 грађевинске школе Србије. 
Грађевинска школа из Београда 
била је организатор и домаћин 
такмичења, а биле су ту и грађе
винске школе из Ниша, Јагодине, 
Зрењанина, Црне Траве, Новог 
Сада, Суботице ...

У такмичарском делу учество
вало је 120 ученика, који су се та
кмичили у 5 теоријских и 4 прак

тичне дисциплине.Теоријске дис
циплине су: Грађевинске констру
кције, Статика и отпорност ма
теријала, Организација грађења, 
Математика и Геодетска мерења и 
рачунања. У пректичним дисципли
нама такмичили су се керамичари
терацери, монтери суве градње, 
зидарифасадери и декоратери 
зидних површина.

Бојан Голубов, из одељења III5, 
такмичио се у конкуренцији кера
мичара. По први пут је ове године 
њихово такмичење, осим израде 
практичног рада, обухватало и тест 
знања. Бојан је заузео 6. место, а 
освојених 108,66 бодова од 120 
могућих само показује да је имао 
јаку конкуренцију.

Радуловић Иван, ученик IV1, 
такмичио се из Организације гра
ђења, а ја из Статике.  Пласман нам 
је био „у златној средини“ ранг ли
сте  – Иван је освојио 8., а ја 11. 
ме сто.

Поред такмичарског дела орга
низатор нам је омогућио пловидбу 
Дунавом и обилазак ХЕ Ђердап. У 
погоне Ђердапа увек улазим са 
осећањем надмоћи човека над при

20. Републичко такмичење грађевинских 
и геодетских школа Србије
Караташ, 14 – 17. мај 2009. године

родом.. Човек мора да се осети 
моћним када заустави ток највеће 
европске реке, када укроти њену 
снагу и прилагоди је својим потре
бама. Хидроградња је веома лепа, 
корисна и моћна наука.

О тој и другим темама разгова
рали смо са својим другарима из 
дру гих школа са којима смо се 
дружили, играли кошарку, шалили 
се и провели леп викенд.

После свечане доделе награда, 
вратили смо се у Књажевац 17.ма ја.

Успех на такмичењу могао је да 
буде и бољи, али како смо ми мала 
школа у источној Србији, са једним 
грађевинским одељењем у сваком 
разреду, можемо да будемо задо
вољни. Такмичења и служе да ви
дите где сте у односу на друге, а ја 
се надам да ћемо следеће године  
бити успешнији.

  Драган Радојковић,  III1

У Нишу је, 15. маја ове године,  
одржано Републичко такмичење из 
математике и веома ми је драго што 
сам била једна од представника 
групе математичара Техничке шко
ле из Књажевца.

То је такмичење економских шко
ла које се одржава сваке године. Моји 
другови, Виолета Куркић, ученица 
I2, Стефан Радосављевић, ученик III2 
и Бранислава Урошевић, ученица 
IV2, као и ја , поносни смо на резул
тат који смо као тим пости гли у јакој 
конкуренцији 42 економске школе. 

 Учествовање на том такмичењу 
није једина ствар са којом смо се 
суочили при одласку у Ниш. То је 
био још један изазов за нас, још 
једно искуство које може доста тога 
да нам допринесе у даљем животу. 
Тамо смо преноћили код ученика 
Административно биротехничке  
школе који су нас прихватили као 
госте, и самим тим допустили смо 
себи да се ослободимо, склопимо 
познанство са неким новим људима 
и прилагодимо се њиховим оби
чајима и темпу живота. Ове године 

те разлике нису биле приметне по
што нисмо били „далеко од своје 
ку ће“, али прошле године смо били 
у Ва љеву и било је веома забавно 
про вести два дана са људима раз
личитог говора, понашања и раз
личитих обичаја. Такође је било 
ле по и бити ван школе у друштву 
професора који су нам пружили 
велику дозу подршке и разу ме
вања.

Марија Миленовић, II2

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
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Републичко такмичење текстил
них и кожарских школа РС одржано 
је у Сомбору, од 15. до 17.маја 2009. 
године. Сва три наша такмичара, 

иако долазе из одељења III6  које 
броји свега 13 ученика, вратила су 
се са пехарима и дипломама.

У категорији  израђивача горњих 
делова обуће нашу школу пред
стављале су Миливојевић Јелена и 
Тодоровић Јована. Такмичење се 
одвијало у фабрици обуће „Борели“, 
а Јелена је успела да са 94 бода, од 
могућих 100, освоји I место и по
стане најбољи обућар у Србији. 
Ништа мање није нас обрадовао ни 
успех који постигла Јована, а то је 
освојено III место.

У категорији  израђивача доњих 
делова обуће такмичио се Милош 
Николић. Са својим освојеним II 
местом, употпунио је збирку пехара 
и диплома са којима су се вратили 
из Сомбора. 

Ученике је на такмичење водио 
наставник Ивица Милошевић, а у 
њиховој припреми за такмичење 
учествовали су и Милена Милијић 
и Горан Божић, такође наставници 
практичне наставе кожарске стру
ке. 

По речима Ивице Милошевића, 

НАЈБОЉИ ОБУЋАРИ У СРБИЈИ
Највећи успех на републичким такмичењима у овој школској години постигли су ученици III разреда  

образовног профила обућар, који су учествовали на Републичком такмичењу текстилних и  
кожарских школа Србије и на њему освојили прва три места

било је право задовољство радити 
претходне три године са овим уче
ницима, јер су били вредни и 
маштовити, што се и показало на 
такмичењу. Наши ученици се већ 
годинама са републичког такмичења 
враћају са освојеним II или III ме
стом, али овакав успех још нисмо 
имали. То је изузетан лични успех 
наших ученика, успех школе, али и 
успех нашег града.

Удружење приватних предузет
ника општине Књажевац и његов 
председник, господин  Јован Исаков, 
угостили су наше обућаре у про
сторијама удружења у  по недељак, 
1. јуна 2009. године. Господин 
Исаков је истакао да је УПП увек 
отворено за предузимљиве и обра
зоване младе људе, а затим је, у име 
удружења, уручио Јелени, Милошу 
и Јовани аквареле Радета Ристића 
са мотивима старих кућа из кња же
вачког краја, како би их увек под се
ћали на овај њихов први велики 
успех.

Ову малу свечаност пропратила 

је екипа књажевачке online теле
визије, а њихов прилог може се 
видети на веб адреси  www.knja ze
vacinfo.com. За све присутне нај
интересантнији су били одговори 
ученика на питање виде ли себе у 
будућности  у обућарству, као запо
слене или можда предузетнике. По 
њиховим тренутним разми шља
њима, Јелена би желела да запосли 
у „Сербини“, у којој су били на 
практичној настави, Јована раз
мишља о доквалификацији, односно 
ванредном школовању у економској 
струци, док је Милош одлучио да 
своје школовање настави на Бео
градској политехници, али не на 
одсеку за обраду и прераду коже и 
крзна, већ на заштити животне 
средине. Наравно, нико од њих не 
искључује могућност да се у даљем 
раду бави овим креативним занатом. 
Јована и Милош завршили су обуку 
у оквиру Омладинског пре ду зе
тништва, па није искључено да не
када и они постану успешни члано
ви овог Удружења.
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ПРАВА ШКОЛА ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
УЧЕНИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Наши ученици предузетници регистровали су пет својих предузећа и сада вредно припремају своје 
бизнис планове, од чијег квалитета зависи њихов даљи рад и финансијска подршка локалне самоуправе

Наша школа је једна од 35 сре дњих стручних школа у Србији, која се ове године укључила у пројекат 
Ученичког предузетни штва, подржаног и од стране локалне самоуправе.

Пошто су професорке Вукић Јелена и Цветковић Марија прошле семинар УПа у Параћину, нашу 
школу је крајем марта посетио и регионални координатор овог про јекта из Бора, из Републичке аген ције 
за мала, средња предузећа и предузетништво и упознао заинтересоване ученике незавршних разреда са 
циљевима овог про јекта.

Ученици су формулисали пословне идеја априла месеца, а затим смо Агенцији пријавили пре дузећа. 
Сада је у току израда бизнис планова које би требало проследити Агенцији до 15. јуна. Предузећа, чији 
бизнис план буде одобрен, добиће почетни капитал од својих локалних самоуправа. Реална уче ничка 
предузећа ће кренути са радом у септембру. Ученици ће имати при лику да упознају животни циклус 
предузећа, развију предузетнички дух и стекну предности при добијању подстицајних средстава за 
покретање сопственог посла по завршетку школовања.

Вукић Јелена, професор

Ученици који су се укључили у пројекат Ученичко предузет
ништво направили су 10. априла 2009. године први корак у 
формирању својих предузећа. Уз подршку и помоћ професора  
Марије Цветковић и Јелене Вукић, на адресу Републичке агенције 
за мала и средња пре дузећа и предузетништво послати су обрасци 
за регистрацију пет ученичких предузећа.

Професорка Марија биће ментор следећим предузећима:
“5 ОК”, предузећу у коме ће радити Јелена Радовановић, Јована 

Станисављевић, Андреа Симић, Јелена Јовановић и Дарко Марин
ковић, чија је пословна идеја израда украсних цвећа.

“Етнопис”, предузећу ученика Са ше Пујића, Александра Јо ва
новића, Стефана Радосављевића, Алексе Марковића и Иване Да
мњановић.  Њихова намера је да израдом брошура, проспеката и 
другог штампаног материјала промовишу сеоски туризам 
књажевачке општине и

“Text – company”, предузећу које ће се бавити пружањем услу
га обраде текста на рачунару, техника слепог куцања – подучавање, 
давањем идејних решења. У њему ће радити Жељко Ристић, Сања 
Ђорђевић, Милан Цвејић, Сања Медић и Емилија Живић.

Професорка Јелена Вукић помагаће рад предузећа:
“Дрво – арт”, предузећу ученика Стефана Стефановића, Нико

ле Њагојевића, Немање Шушића, Радомира Петровића и Борка 
Милијића. Ово предузеће бавиће се оплемењивањем пословног и 
стамбеног простора производима од дрвета и

“Етно сувенир”, предузећу које су основали ученици Марко 
Тодоровић, Милена Милојић, Милица Милошевић, Кристина 
Митић и Санела Првуловић. Њихова намера је да израдом својих 
сувенира обогате туристичку понуду наше општине.
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Омладинско предузетништво
Регионални центар за одрживи 

развој и развој предузетништва 
„Тимок“ је у периоду од 26. до 30. 
1. 2009. године организовао „Обуку 
за почетнике у бизнису, пословној 
комуникацији и лидерству“ у про
сторијама Техничке школе, у попод
невним часовима, после наставе са 
почетком у 13 часова. Обука је на
мењена ученицима завршних ра
зреда трећег и четвртог степена. 
Предавач и саветник за обуку је био 
Бобан Констандиновић, из Регио
налног центара за развој предузет
ништва.

Циљ овог пројекта је да помогне 
ученицима да пронађу свој посао, 

ВИРТУЕЛНА ПРЕДУЗЕЋА КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

Од наредне школске године, наши комерцијалисти имаће предмет обука у бироу, у оквиру кога ће се 
унутар одељења формирати виртуелна предузећа. Улога наставника у овом предмету изузетно је 

значајна, а такве су и обуке које оне морају да прођу.

Хотели Новог Сада су били препуни крајем маја. У некима су били смештени глумци, а у једном поред 
глумаца и наставници. Стеријино позорје је увелико трајало, а и семинар за наставнике који ће следеће школ
ске године предавати обуку у бироу. 

Рад се одвијао у просторијама средње школе „Светозар Милетић“. Било је напорно али веома корисно. 
Рад у бироу се састоји од две фазе. Прва фаза је фаза јединственог рада током које ће ученици радити у 

паровима. Карактеристика ове фазе је да сви добијају исти задатак. Акценат је на формирању предузећа, 
одабиру пословне идеје, изради каталога и ценовника за робу која ће бити предмет продаје, изради пословних 
писама.

У наредној фази, фази подељеног рада, која почиње у другом полугођу, формирају се четири сектора (на
бавка, складиште, продаја и рачуноводство). Ученици се ротирају у раду и пролазе кроз сва четири сектора.

Крајем јуна и почетком јула настављамо са обуком за рад у бироу. Надамо се да ћемо имати тада времена и 
за неку представу у Српском народном позоришту...

Марија и Јелена

упознају се са профилом успешног 
предузетника, основама мена џмен
та, маркетинга и лидерства. По
себна пажња је посвећена анализи 
елемената бизнис плана и услова за 
реализацију бизнис идеје, прона
лажењу бизнис идеја на тржишту. 
Ученицима се презентира привред
но системско окружење и актив
ности регионалног центра за развој 
малих и средњих предузећа. 

Ученици су били веома заинте
ресовани за овај пројекат и одазва
ли су се у великом броју. Групу би 
требало да чини 30 ученика, али 
због великог интересовања на обуци 
их је било чак 35. Координатор 

пројекта на нивоу школе била је 
професорка стручних економских 
предмета Наташа Јанкулоски, која 
је све време била заједно на обуци 
са ученицима и активно учествова
ла у реализацији програма. За успех 
у послу, али и у животу уопште, 
веома су важне невербална и вер
бална комуникација, закључили су 
предавачи на крају, није битно шта, 
већ и како рећи. Предавачи су били 
одушевљени ученицима, њиховом 
заинтересованошћу за обуку, њихо
вим идејама и у неким ученицима 
видели успешне предузетнике, који 
већ имају јасну визију будућег по
сла.

Након завршене четвородневне 
обуке ученицима су уручене пот
врде, као доказ успешне реализације 
програма. Лица која имају ову 
потврду имају приоритет у добијању 
кредита за „почетнике у бизнису“ 
које даје Републичка агенција за 
развој малих и средњих предузећа. 
Износ кредита може бити до 30.000 
евра, рок отплате је од 5 до 10 годи
на са грејс периодом од годину 
дана.

Наташа Јанкулоски, 
професор економске групе предмета
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Ове године ученици прве и дру
ге године економске струке обишли 
су Сајам виртуелних предузећа, 
који је одржан у Параћину, ради 
стицања знања поводом предсто
јећег рада у предузећу.

На самом сајму представљени 
су штандови из различитих градо
ва Србије на којима су ученици 
треће и четврте године буквално 
предста вили рад у предузећу, само 
у виртуелном смислу.

Приликом уласка на сајам свако 
од нас добио је картице са износом 
од 50.000 динара, штета тај новац 
је био само виртуелан. Са тим 
картицама учествовали смо у ин
тересантном обиласку различитих 
врста предузећа и са уживањем 
трошили виртуелни новац. При
ликом куповине на неким штандо
вима учествовали смо у  наградним  
играма, наш друг имао је среће и 
добио је ком пијутерског миша. 
Између осталог имали смо у виду 
да ћемо ово ми радити за коју го
дину. Способности продаваца 
учиниле су да наших 50.000 динара 
брзо ишчезну... Изузетно љуба зно 
особље, пре  дивно укр аше ни штан
дови и сама атмосфера сајма 
оставили су незабораван утисак на 

СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Стручна екскурзија економских одељења I2и II2

САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

мене. Са ос мехом на лицу и праним 
џе по вима напустили смо виртуелна 
предузећа и наш виртуелни новац, 
и наставили сво ју стручну екскур
зију ка Ја години.

У Јагодини смо обишли изложбу 
воштаних фигура и упознали се са 
воштаним ликовима најславнијих 
људи широм света. Међу њима су 
се нашли Десанка Максимовић, 
Иво Адрић, Владе Дивац, Никола 
Тесла, творац прве наше азбуке Вук 
Сте фановић Караџић и др. Након 
изложбе отишли смо да посетимо 
ЗОО врт. По мом мишљењу, најфас

ци нантније животиње врта су ти
грови. Неки од нас су пронашли 
забаву у разгледању AQVA PARKа, 
а неки уживали у својој првој 
вожњи на картингу.

Исцрпљени од целокупног 
обиласка и препуни дивних успо
мена које ћемо памтити,  завалили 
смо се у наша седишта и препусти
ли возачу аутобуса да нас врати у 
Кња жевац.

Ирена Тошић, I2 
Мартина Ивковић, I2 

Катарина Живановић, I2
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35. међународни сајам грађевинарства, најзначајнији сајам 
југоисточне Европе и највећа манифестација Београдског сајма, ове 
године се одржавао од 22. до 26. априла. Ученици и професори наше 
школе посетили су Сајам 25. априла, трудећи се да за један дан обиђу 
што већи део ове велике сајамске изложбе. Наиме, ове године је на 
сајму,   на 60.000 м2  изложбеног простора  представљено  1.100 из
лагача из 32 земље, док је  своје националне изложбе организовало  
седам земаља.

Посета сајму представља једну од стручних екскурзија за наше 
кровопокриваче, а ове године су им се придружили и ученици других 
грађевинских одељења. Мали проблем у организацији овог путовања 
представљала је чињеница да је посета Сајму морала бити у току  
пролећног  распуста, због кога су ученици који нису из Књажевца 
били спречени да пођу са својим друговима.

У име свих наших ученика и професора, можемо само да се за
хвалимо „Потисју“ из Кањиже, које је организовало наш превоз, као 
и ручак на Сајму за наше ученике и професоре.

САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА
још једна стручна екскурзија грађевинаца

КОНКУРС ЗА 
НАЈБОЉИ ИДЕЈНИ 

ПРОЈЕКАТ

Са циљем да се афирмише ства
ралаштво младих, Заједница гра
ђевинских и геодетских школа Ср
бије, у сарадњи са социјалним 
пар  тнерима, расписала је анономни 
на градни Конкурс за избор најбољег 
идејног пројекта из предмета раз
рада пројекта. Тема конкурса била 
је „Подручна основна школа као 
центар за потребе образовања и 
културе уже заједнице“. 

Право учешћа имали су тимови 
састављени од ученика IV разреда 
грађевинских школа. Радови су 
били анонимни и шифрирани, а на 
републичком нивоу су из једне 
школе могла учествовати највише 
три рада. Идејни пројекти су могли 
бити обрађени у неком од ком
пјутерских програма или ручно, а 
постојали су строги услови у по
гледу њиховог облика.

Професор Ивица Милутиновић, 
наставник предмета разрада про
јеката у одељењу IV1, био је мен тор 
својим ученицима Сандри Крстић, 
Филиповић Младену, Владани 
Миленковић и Ивану Ра ду ловићу, 
који су у оквиру два тима урадили 
своје идејне пројекте школа. 

На конкурс је приспело 26 радо
ва, а стручни жири је констатовао 
да су приспели радови у највећем 
броју случајева ваљано, потпуно и 
квалитетно одговорили на конкурс
ни задатак.

Прву награду добио је тим По
литехничке школе из Суботице, а 
другу и трећу тимови из Техничке 
школе из Крушевца. 

За сваку је похвалу рад и залагање 
наших ученика и професора. Њи
хови идејни пројекти украсиће из
ложбу за Дан школе, а можда је то 
само почетак њиховог успешног 
рада на сличним пројектима.
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Већина нас је гледала цртани 
филм ,,Успавана лепотица“ Волта 
Ди знија, и била одушевљена веле
лепним дворцем. Многи не знају да 
је овај дворац стваран и да још увек 
постоји.

На само пет километара од ау
стри ј ске границе, у покрајини Ба
варској, налази се очаравајуће место 
Füssena. Место лежи у подножју 
Ал па, окружено је идиличним при
родним амбијентом, а на брду изнад 
Füssena, као у бајци, простире се 
замак Neuschwanstein.

Дворац је саградио 1869. године 
славни луцкасти краљ Лудвиг II. 
Владар, који је од себе створио ле
генду. Рођен је 25. 8. 1845. године у 
дворцу Nymphenburg, који се на
лази у близини Минхена. Од малена, 
па све до његове необјашњиве и 
пре ране смрти (1886), уживао је у 
причама, легендама и митовима. 
Био је уметничка душа, волео је 
му зику, посебно дела Рихарда Ва
гнера ,који је кроз своје опере ове
ковечио германске епове на којима 
је Лудвиг одрастао. Са осамнаест 
година постао је краљ Баварске, што 
је он доживео као казну. Био је вео
ма несрећан, желео је да студира, да 
учи. Када је напунио 20 год. потпу
но је занемарио владање и почео да 
гради неки свој свет. Опседнут Лу
јем XIV (који му је био кум на ро
ђењу), лабудовима и музиком Ваг
нера, градио је дворце на веома 
за  нимљивим локацијама у околини 
Мин хена. Саградио је три бајковита 
двор ца.

Neuschwanstein је најлепши. 
Про стире се на површини од 5.935 
квадратних метара и налази се на 
над морској висини од 965 метара. 
Дворац је грађен у стилу старонема
чких витешких двораца користећи 
дво рац Wartburg као узор. Пред ста
вља право оличење романтичног 
сре дњевековног дворца. 

Бајци у походе

Унутрашњост дворца красе зи
до ви и гоблени осликани призорима 
и сценама из Вагнерових опера, 
разних прича и митова. Мно го 
22каратног и 24каратног злата је 
утрошено за украшавање соба и 
лу стера тешких око 500 килогра
ма.

Иако у сваком погледу дворац из 
маште, Neuschwanstein је био и те
хнолошки напредан. Користећи 
сна гу оближњег потока, има текућу 
во ду. Од планираних 228 просторија 
довршено је само 30. Градња је обу
стављена Лудвиговом смрћу 1886. 
године,  када је  већина двораца већ 
била завршена, као и декорација 
краљевских одаја. Погрешна инве
сти ција узела је свој данак. Лудвиг 
је немилице трошио новац, а крај 
гра дњи се није ни наслућивао. Ми
нистри су га прогласили лудим, 
укло нили су га са престола, верова
тно убили, имајући у виду да је за 
са мо две деценије владавине по
трошио осам векова стицано благо 
династије Vitelsbah. Само је за 
изградњу дворца Neuschwanstein 
потрошено више од 6.180.047 мара
ка. Изградња је трајала деветнаест 

го дина.
   Дворац Herrenchiemsee, који се 

налази на истоименом острву, про
јектован је по узору на Версај. 
Изграђен је у барокном стилу, окру
жен је прекрасним парковима, 
фон  танама и шумом. До самог двор
ца се стиже уређеном пешачком 
ста  зом која води кроз шуму. Лудвиг 
је овај дворац градио осам година 
да би у свега двадесет завршених 
просторија боравио само десет дана 
пре мистериозне смрти.

Дворац Linderhof, једини потпу
но завршен, био је омиљено пре
бивалиште краља Лудвига. Налази 
се у близини аустријске границе, 
недалеко од самостана Ettal. Једна 
од највећих атракција је поток, чију 
је текућу воду Лудвиг користио као 
клима уређај. У склопу дворца се 
на лази вештачка Венерина пећина, 
са језерцем и осветљењем. Лудвиг 
је ту, пловећи у чамцу у облику 
лабуда, слушао Вагнерову музику.

Данас су његови дворци тури
стичка атракција  обишло их је око 
50 милиона туриста.

Милена Тодоровић, 
професор немачког језика
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МАТУРА 2009

Осећам да се у мени ствара не
мир. Да, већ ми и глас дрхти...

Успомене се расипају као клике
ри из препуне дечије шаке. Сада би 
требало да подигнем главу и да у 
неком од ваших погледа сакупим 
снагу и наставим, али се бојим, јер 
свима већ пред очима пролазе про
текле четири године проведене 
ску па. Тупо нам се сударају погледи 
и беже једни од других. Ни једне 
речи, а сви знамо и осећамо исто... 

Још јуче смо пркосили првом 
све жем поветарцу и изашли на сун
чани пропланак као победници 
ство  ривши нови свет. Стварајући 
нови, одрекли смо се претходног. И 
не слутећи да је то тек почетак одри
цања.

Једва смо чекали да прође дан, 
па да се у први сумрак сакупимо 
озби љних лица, са неком озбиљном 
муком... Како смо смешни били... 
Шетали смо од угла до угла безброј 
пута, сретали исте људе и упорно 
тра жили нешто јако важно, не зна
јући шта.

Сваки крај нечега био нам је 
тежи од претходног, а почеци још 
тежи. Храбро смо настављали на
пред, тешећи се да је живот све 
нешто испочетка. Смели смо све 
што се не сме. 

Вероватно сте се већ сетили и 
пр вог дана средње школе. У исто 
време били смо уплашени, збуњени 
и радосни, али и поносни јер смо 
део нечег новог. Још тада смо маш
тали да смо већ матурирали. Тада 
нисмо схватали речи професора 
који су говорили да су нам то нај
лепше године и да у њима уживамо, 
јер брзо прођу. Још онда нам је раз
редни говорио како смо паметна 
деца. Само што деца, нажалост, 
више нисмо...

Вечерас стојимо тачно између 
краја и почетка, на раскрсници. С 

једне стране је пут прошлости, а с 
друге пут будућности. Могуће је 
поћи само једним. Извесно је само 
да је све неизвесно и познато да је 
све непознато. На лађи смо што 
пре ко реке плови само ка једном 
ци љу...

Као мали маштали смо о данима 
када ћемо моћи слободно да ходамо 
на високим потпетицама, а не да их 
кришом обувамо, вечерас, високо 
на њима, стојимо ниже него икад, 
поражени чињеницом да више ни
када нећемо заједно седети у школ
ској клупи, делити ужине, тајне, 
заједно се смејати, радовати, плака
ти и тешити једни друге...

Вечерас је готово детињство, 
за то га стрпајмо у џепове и свечане 
тор бице, уграбимо што више успо
мена! Једино ћемо се по њима су тра, 
као одрасли, препознати и прона ћи 
у мору проблема.

Овогодишња генерација матураната Техничке школе своју матурантску забаву прославила је 26. маја 
2009. године. Својом беседом њима се обратила Љубица Костадиновић, ученица IV2:

И правимо се да смо још без
брижни, да још нисмо одрасли, баш 
у инат неизвесној сутрашњици, бар 
до краја ове вечери.

Када године бесповратно мину у 
даљину и бесповрат, бескрај, кад 
ишчезну многе лепоте, свену цве
тови наде и маштања и када будемо 
суочени са обичним свакодневним 
стварима, сетимо се ове вечери, ове 
љуљашке између радости и брига, 
брзоплетости и мудрости, збуњено
сти и одлучности...

Сетимо се дана када смо умели 
да први сумрак дотакнемо врховима 
прстију и ухватимо трептај ока, 
дана када смо умели да видимо ветар 
и познамо његову боју, да чујемо 
ка ко пада снег и пребројимо све 
пахуље, дана када смо препознава
ли мирис месечине и када смо били 
деца.

Костадиновић Љубица, IV2

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ  Никола Вукомановић, IV2
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Затворите очи само на тренутак, само на један 
мали делић секунде. Видите ли тај мрак? Осећате 
ли тај страх од мрака и тог ништавног црнила око 
вас? Верујте ми да ако само замислите неког себи 
драгог пре него што склопите капке, верујте да це 
мрак нестати, а страх избледети. Појавиће се дуга.

Бљештави свод нијанси љубави, радости, снаге 
и повезаности и запечаћено је жигом бескраја. Сада 
кад вам је дуга пред оцима , кад вам све чини тако 
једноставним и лакшим,тако простим сада отво
рите очи и угледајте слободу. Надајте се сваком 
новом јуту, сећајте се свих оних осмеха и радости, 
свих оних веселих лица… Нeка вам се појави онај 
добро знани сјај у очима. Пустите своју машту 
напоље, ослободите је страшних окова немира и 
својих проблема данашњице. Важно је да желите. 
Не то да ли можете или смете, важно ја желите и 
волите да сањате. Да сањате са паперјастим обла
цима и клизите ка свом сну. Сада замислите широке 
валове једне простране равнице, сав тај зелени оклоп 
који је краси, чујете сопствено дисање, то благо 
струјање ваздуха, осетите сваку кап крви која тече 
вашим венама, сваки део свога тела. Удахните 
слободу. Небитно да ли се налазите у саобраћају, у 
школи, на послу или било где да се налазите а не би 
желели да сте ту, само одустајте на трен. Снагом 
својих мисли покрените се, створите пусто острво, 
створите себи слику Нијагариних водопада или 
можда...можда неког места знаног само вама. По
ента је да све ви то можете. Овај свет је сувише 
празан и сив да би био чаробан, сувише је некако 
озбиљан и нестваран, видљив али неухватљив. 
Звездани сјај ноћног неба, благи одсјај месечине која 
се огледа у реци или можда неки тихи звук лепршања 
листова. То је оно што овај свет чини чаробним, 
магичним и толико стварним да нам дозвољава да 
га обликујемо и улепшавамо нашим сновима. Осло
бодите старе успомене прекривене прашином, за
почните нови живот и дајте пример другима. Не 
треба све време стајати на чврстом тлу, допустите 
себи мало одмора, мало лебдења и маштања.

Станите на врх неког кањона, посматрајте бо
жанствени свод боја који залази иза неког огромног 
камена, зачујте како тихо упловљава у неки други 
свет, ослушните одјек сопствених мисли и осетите 
како ваша машта час понире, па се уздиже. Само... 
само затворите очи. 

Ирена Тошић, I2

Писмени задаци

Чаробан је свет  
у коме живим Небитно је

Волела бих када бих знала како да устанем,
Како да погледам теби у очи, 
А да не спустим поглед
Када у њима не угледам себе...

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

Јер оно што ја губим 
Твојим одласком је неописиво.
Али небитно је јер ти мораш отићи. . .
Далеко од мене, и још даље 
Јер тебе неће ни таћи мој поглед, моје реке суза,
Моје утихнуле речи. . .

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

Ирена Тошић, I2

Тања Милојковић
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Да је књижевност уметност која несумњиво пружа 
најбољи ужитак  потврђује моје омиљено књижевно дело, 
тачније роман Дена Брауна ,,Да Винчијев код“.

Тај роман сам почео да читам док сам имао упалу 
плућа, па је мој комшија сматрао да ће ми бити досадно 
и донео ми је књигу. 

На први поглед књига и није деловала као нешто што 
је могло да ми задржи пажњу све док нисам упловио у 
свет завера, превара и убистава које трају преко хиљаду 
година. Тачније од када су Витезови Темплари пронашли 
благо испод Соломоновог храма. Задивила ме је историјска 
подлога романа која баца други поглед на религију. Књига 
је писана по бестселеру ,,Света крв, свети грал“  у којој 
су наведене чињенице о Крсташким ратовима, Темпла
рима и хришћанству у целини, књига која је уздрмала 
темеље хришћанства.  Роман ,,Да Винчијев код“ говори 
о научнику који је бачен против своје воље у свет лажи и 
превара и који се труди да реши мистерију везану за 
Свети грал. Радња књиге се дешава у Француској, Енглеској 
и Италији. Сложеност којом је књига написана задивила 
би сваког. Шифре, личности и дешавања су усклађени до 
савршенства. Ко прочита ову књигу после ње ће увек 
имати другачији поглед на свет, на живот и на људе. Црква 
је ову књигу осудила јер се коси са њеним учењем, али 
то се и могло очекивати јер ко једном уђе у тај свет тешко 
излази из њега. Један од снажних утисака који је роман 
оставио на мене је то да Свети грал није био путир из кога 
је Христ пио вино, већ тајна о љубави Христа и Марије 
Магдалене коју црква не признаје. Тајна о Христовом 
јеванђељу у коме се верује да пише, да ако човек жели да 
верује у Бога не мора да иде у цркву јер је Бог свуда око 
нас. Стални покушаји убиства професора и његове 
пријатељице Софи од стране цркве доказују да ту има 
нечега за шта црква не жели да се сазна. Црква је проте
рала жену из свог учења као нешто грешно. Али, не 
значи да због једне јабуке треба да пате све жене до краја 
света. Такође што је привукло моју пажњу је то да је пре 
патријархата постојао матријархат где је жена била стуб 
сваке породице. Књига не демантује да је Христ постојао, 
само каже да је можда живео другачије од онога што црква 
приповеда. Такође не демантује да људи треба да верују 
у бога ,,Веруј у бога, али веслај ка обали“. 

Ова књига је најлепше дело које сам икада прочитао. 
Књига оставља снажан утисак на читаоца и моје мишљење 
је да је можда требало да добије Нобелову награду за 
књижевност, али ја нисам довољно стручан да о томе 
коментаришем. 

Јовановић Александар,  III2

Пред једним уметничким делом

ЗНАЋЕШ...

Знаћеш кад останеш сам 
Како боли кад ти тишина прави друштво, 
А црна земља гута сузе.
Када су сви око тебе, а 
Као да никог нема. 

Чућеш гласове око себе,
Свет ће ти изгледати мали 
И на тренутак 
празан  и блед 
Нестајеш драги!

Бледило твојих образа.
Нико неће видети. . .
И продор твог вриска
Нико неће чути. . .
Ноћи ће пролазити, 
Нова зора ће сванути, 
Али ти ћеш и даље стајати 
Између чемера смрти, 
И гомиле јада и беде. . .

Пратиће те куд год да пођеш!
Кад год осетиш трунку спокоја
Неко ће ти шапнути све страхоте
Сваки дах ћеш осетити како 
Те руши лагано. . . 

Ирена Тошић, I2

Милош Коцић, II4
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Воља и напор 
претходе успеху

       Седим крај прозора... Мисли 
ми лутају... а сузе навиру. Поново 
ме је поразила људска неправда. 
Дозволила сам им да ме прегазе. 
Пустила сам их да ме убију, да 
испију сваку кап моје снаге. Пока
зала сам им своје слабости, верова
ла наивно да ће ме уздићи. Спусти
ли су ме на само дно.

       Склапам очи. Одмахујем 
главом питајући се у неверици да 
ли је све то могуће. Коме сам згре
шила да ме живот кажњава на тај 
начин?  Падам у искушење  да по
ново отворим очи и да наставим... 
Изненада, као да се у мени буди 
давно угашена ватра. Рађам се из 
пепела, као феникс. Ширим крила 
и освајам нове хоризонте. Знам да 
не желим место међу безвољнима. 
Желим да осетим укус победе. Моје 
место је са првацима. У мени има 
превише истрајности да бих се тек 
тако предала. Ко сам ја да бих се 
предала у овом окрутном свету, када 
се сви боре за живот? Птић  шири 
први пут своја крила, упоран у томе 
да полети, деца чине прве кораке 
пуна наде да ће их ти кораци одвести 
у боље сутра. Тражим нове разлоге 
да се борим. Сваки од њих подстиче 
ватру да се не угаси.

       Грабим крупним корацима ка 
бољем сутра. Осећам ветар у коси. 
Могу ме газити, сећи моја крила, 
али ја ћу увек устати још јача. Живот 
је мој, а ја не желим да га стављам 
у туђе руке. Знам да ће сутра Сунце 
поново изаћи, да ће дан бити лепши 
од овога и  да ја желим да будем на 
слици тог дана... 

Кристина Митић, III2

Кроз живот сваког човека прође милион различитих ствари и осећања. 
Нека изазивају бес, мржњу, тугу, разочарање, а нека и оно најлепше, 
срећу.

Свако би волео да се у њему рађа само осећање среће, али у реалном 
животу то није увек могуће.

Ипак, пре него што пођемо да тражимо срећу и више од живота, треба 
да се запитамо да ли смо срећни или не, и да ли се можда понашамо се
бично и нескромно тражећи велике ствари.

Хиљаде људи на свету нема оптималних услова за живот, за рад. Хиљаде 
деце нема сопствени кров над главом, храну, услове за један нормалан 
живот, рад, образовање, а никоме се не жале, задовољавају се, и оним за 
некога, јако малим стварима.

Ја увек тежим ка нечему бољем, тежим ка нечему вишем и тражим 
пуно, па неретко будем незадовољна. Ипак, некад  застанем и размислим. 
Можда сам тражила много, а то није могло да се оствари. Покушавам тада 
да пронађем све ствари због којих сам срећна. Све ствари, мале и вели
ке.

Пре него што човек пође да тражи праву срећу, треба да се врати у 
садашњост, да завири више у свој живот и сагледа шта уствари има у 
животу.

 Када упоредим свој живот са животом појединих особа, схватам да 
уствари имам оно што желим, односно оно што би требало да има свака 
особа за нормалан живот, и схватам да се у животу све стиче на овај или 
онај начин.

Неке ствари су пролазне, неке трају сувише кратко и пролазе јако брзо, 
баш када нам је најлепше. Због тога треба да уживамо у ономе што има
мо, па макар то биле и ситнице, јер кад – тад схватимо да често нисмо 
били у праву и да смо и сами криви за одређене моменте 
незадовољства.

Човек се учи док је жив, често и на грешкама, туђим и сопственим. Ја 
учим да у животу ценим мале ствари, јер како кажу – ситнице живот 
чине.

Трифуновић  Андријана,  II2

Пре него што пођете да тражите срећу, 
проверите  – можда сте већ срећни?

Милош Коцић, II4

Филип Миловић II6
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Драмска секција наше школе, поводом овогодишњег обележавања Дана школе, припремила је нову позо
ришну представу „Ђидо“, која ће премијерно бити изведена завршног дана обележавања Дана шко  ле, 12. јуна, 
у књажевачком До му културе.

Нова позоришна представа „Ђи до“ настала је по истоименој драми Јанка Веселиновића и Драгомира Брза
ка. Овом представом желимо да оживимо слику нека дашњег идиличног сеоског живота.

Ученици, чланови Драмске се кције, заједно са професорима српског језика, информатике и лико вне култу
ре, а уз свесрдну помоћ ре ди теља Славољуба Јовановића и ко реографа Драгане Вучић, учеству ју у припреми 
ове представе и искрено се надају да ће њихов труд, као и предходних година, бити на грађен аплаузом задовољне 
публике препуног Дома културе.  

Јелена Милошевић-Петровић, проф. српског језика и књижевности

„Ђидо“ - слика из сеоског живота с певањем
нова представа драмске секције

 
 Из наше представе: 

...
Здравко: Милице, да се ниси макла с места! (Милићу) Не мешај 

се молим те! (Маринку) Па шта ̀ оћеш? ̀ Оћеш да убијеш!? Па дела! 
Пуцај!! Убиј!! Силан си! Можеш! (Кида дугмад на кошуљи) Ево, 
нећу маћи! Не бојим се ја смрти! Али, бабо, где немаш правонемаш!!! 
(Маринку дрхти рука с пиштољем) Пуцај, шта чекаш!?

Маринко: Павлија, Оди овамо, оди да те пољубим! (Грли је и 
љуби, ухвати се за прса, лице му се разгали, појури поред њих, от-
вори врата и опали из пиштоља. Врати се, баци пиштољ на под и 
отпоче радосно) Видиш, Павлија, ово је мој син, моја крв, моја 
кост! Ђидо! Јунак! Родила си ми једног, али ваља! Прави ја! (При-
лази Здравку) Ђидо мој, да си ми благословен! (Љубици) Оди и ти 
овамо дете моје, оди, вредна си ђиде мога!

Љубица: Бабо... (Прилази и љуби га у руку).
Маринко: Дете моје, (љуби Љубицу у чело) не бој се, нисам ја 

курјак. (Живани) Дај , ћери, ракије! (Милићу) А,  ти, пали из пиштоља, 
нек чује свет да Маринко жени сина!

Драма „Ђидо“ налази се на репертоару многих позоришта: 
крушевачког, крагујевачког, сомборског, а снимљен је и филм са 
истим називом и тематиком!

Глуме:

Далибор Јеленковић, I1
Ирена Тошић, I2
Катарина Живановић, I2
Мартина Ивковић, I2
Марија Веселиновић, I2
Катарина Првуловић, I2
Ненад Илијић, I2
Александар Миладиновић, I2
Наташа Ранђеловић, I3
Милица Ђорђевић, II2
Маја Драгићевић, II2
Марија Миленовић, II2
Мирјана Вукашиновић, II3
Марија Гавриловић, II3
Милош Величковић, II3
Милица Младеновић, II3
Милан Цвејић, III2
Жељко Ристић, III2
Стефан Радосављевић, III2
Стефан Јаневски, III2
Сања Ђорђевић, III2
Јелена Јовановић, III2
Немања Божиновић, IV2
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Долазак у нову школу и нови град 
никоме није лак, али уз прави избор 
занимања, добро друштво и мало 
пажње на часовима, добар  успех 
неће изостати. О томе нам 
говори Виолета Куркић, ученица 
одељења I2: 

„Моје име је Виолета Куркић. 
Долазим из  Подгорца, малог места  
које се налази у близини Бољевца. 
Иако сам у основној школи била 
одличан ђак, било ми је тешко да 
одлучим куда  ћу поћи после основ
не школе. 

Желела сам да одем негде где ће 
бити мојих другова из одељења. 
Већина њих је дошла у Књажевац. 
Уз разговор са мојим родитељима и 
одељењским старешином, и ја сам 
одлучила  да дођем у Техничку 
школу из Књажевца и упишем један 
од најбољих образовних профила, а 
то је, наравно, комерцијалиста.

Морам признати да ми је у по
четку било веома тешко  јер никог 
нисам познавала, али сам то убрзо 
превазишла. Упознала сам изузетно 
добре пријатеље и професоре, који 
су веома коректни према нашим 
несташлуцима.

Што се тиче смера који сам упи
сала, такође сам веома задовољна. 
Већи део градива, уз мало пажње на 
часовима, упамти се у школи. 

Морам да споменем и Републич
ко такмичење из математике које је 
недавно било одржано у Нишу. Иако 
нисмо освојили ниједно од прва три 
места, било ми је лепо дружити се 
са вршњацима из целе Србије. То је 
незаборавно искуство, које ће се, 
надам се, поновити следеће године 
али са већим успехом. 

Нимало се на кајем што сам до
шла у Књажевац и уписала овај 
смер. Уз добру организацију време
на и мало пажње на часовима, може 
се постићи јако добар успех... По
зивам све осмаке да нам се придру
же! “

У НОВОЈ ШКОЛИ

У хали Основне школе „Д. Т. Каплар“ одиграна је 9. априла 2009. го
дине рукометна утакмица  између екипа Техничке школе и Књажевачке 
гимназије. Наши ученици били су успешнији и победом од 16: 9 успели 
да освоје I место на Општинском такмичењу и пласман за Окружно 
такмичење. 

Због материјалних разлога, зајечарске школе су ове године одустале 
од организације такмичења, па су зато утакмице Окружног такмичења 
опет игране у Књажевцу. Победом над екипом из Бољевца, са резултатом 
25:22, наша рукометна екипа успела је да се пласира на Међуокружно 
такмичење, које је одржано у Нишу, 10. маја 2009. године. Треће место 
наших рукометаша на овом такмичењу представља највећи oвогодишњи 
екипни успех наше школе у колективним спортовима.

Екипу Техничке школе водио је професор Тошић Владимир, а у њој су 
играли: 

 Александар Павловић, III2, Милош Војиновић, III3, Милан Ђорђевић, 
III2, Iван Бранковић, III3, Марко Стојановић, IV2, Урош Никодијевић, III3, 
Милан Тасић, III3, Лазар Димитријевић, I5, Данијел Недељковић, I3, Урош 
Стевановић, III2, Милан Цвејић, III2, Никола Спасић, III1, Милош 
Стојановић, III3, и Милош Милановић, III3.

КРОС  РТС-а
Традиционална атлетска манифестација “Крос РТСа кроз Србију”, 

под покровитељством Министарства просвете, одржана је и у нашем 
граду. 15. маја у 10 часова. Министар просвете Жарко Обрадовић, преко 
Радио Београда означио је почетак такмичења. На градском стадиону, 
поред ученика две основне школе (ОШ“Вук Караџић” и ОШ“Каплар”), 
трчало је и око 90 ђака Техничке школе, које су водили професори Бонић 
Радивоје и Тошић Владимир.

Трчало се по разредима, а најбољи су били Вацић Даниел, I5, Стојковић 
Љубиша, II5 и Живковић Данијел, III1. На другом месту на крају трка били 
су Бурчић Маријан, I1, Репеђић Филип, II1 и Виличић Златко, III1. На циљ 
су, као трећи, стигли Милутиновић Iван, I3, Дједовић Дино, II1 и Стојановић 
Милош, III3.

Три првопласирана ученика из сваког разреда добили су дипломе и 
стекли право учешћа на завршној Крос серији РТСа, која ће бити одржа
на 26. септембра у Зајечару.     

III место  на међуокружном такмичењу

ВЕЛИКИ УСПЕХ  НАШИХ РУКОМЕТАША
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Поред осталих активности које 
смо у част  Дана Светог Саве орга
низовали у школи, 26. јануара 2009. 
године одржан је Школски турнир 
у стоном тенису у појединачној 
ко н  куренцији.

На турниру је учествовало 26 
ученика, а играло се по куп систему. 
Најбољи играч је био Милојевић 
Страхиња, I2, који је освојио I место. 
Васић Младен, ученик II3, освојио 
је II, а Митић Марко, ученик III3, 
освојио је III место на турниру. 
Њима су, на пригодној свечаности 
у Дому културе, уручени скромни 
поклони – диплома и књига.

На иницијативу ученика, Школ
ски турнир у стоном тенису у 
појединачној конкуренцији биће 
поново организован, овог пута у 
оквиру прославе Дана школе, 11. 
јуна 2009. године. Најбољи стоно
тенисери ће и овог пута добити 
симболичне награде, и то на за вр
шној свечаности, 12. маја 2009. го
дине, у Дому културе. 

Наша најбоља стонотенисерка, 
Александра Петровић, ученица 
одељења IV1, ове године је по чет
врти пут учествовала на Републич
ком првенству, на коме је освојила 
одлично 5. место. Можда ће ови 
турнири помоћи нашим професори
ма да уоче њеног наследника, који 
ће следеће године играти у школској 
екипи на стонотениским такми че
њима.

Захваљујући разумевању управе 
школе и подршци коју пружа школ
ском спорту, групи заинтересованих 
ученика, њих двадесетак, било је 
омогућено да се бави стрељаштвом 
и тренира у условима по највишим 
стандардима.

Два пута недељно, на прописно 
уређеном стрелишту ОШ”Вук 
Караџић” и са такмичарским ваз
душним пушкама, уз стручни рад 
професионалног тренера Милана 
Ракића, наши стрелци су се марљиво 
спремали за школска такмичења.

Успех није изостао, па су на 
Општинском такмичењу, које је 
одржано 17.02.2009. године, и 
мушка и женска екипа освојиле I 
место и пласман  на Окружно 
такмичење. У женској екипи Тех
ничке школе биле су ученице: 
Денков Ирена, II1, Казић Маријана, 
I6, и Стевановић Маријана, I4. 

У  конкуренцији мушких екипа, 
Техничку школу су представљали  
Рашић Александар, III1, Милојковић 
Јасмин, II5, и Стевановић Алексан
дар, III3.

23. фебруара 2009. године у 
Књажевцу је одржано Окружно 
такмичење у стрељаштву. Наша 

ДВА  ШКОЛСКА 
ТУРНИРА У СТОНОМ 

ТЕНИСУ

Стрељаштво
мушка екипа по први пут на републичкој сцени

мушка екипа понела је титулу нај
боље, освојивши I место, што јој је 
омогућило пласман на Републичко 
такмичење. Наша женска екипа 
пласирала се на II место, иза екипе 
из Зајечара

Велелепна Хала спортова у Пи

роту угостила је 2. марта 2009. го
дине најбоље стрелце међу школар
цима у Србији. Међу њима је била 
и наша екипа, предвођена професо
ром Радивојем Бонићем и тренером 
Миланом Ракићем.

За наше ученике била је част да 
пуцају у друштву пионирских и 
омладинских репрезентативаца 
Србије. Можда је и та чињеница 
била разлог да им задрхти рука и да 
„убију“ нешто мањи број кругова у 
односу на своје могућности.

Освојеним 19. местом на Репу
бличком такмичењу, екипа је оства
рила зацртане циљеве за ову такми
чарску годину. Уз неоспорни таленат 
који поседују, мању трему, више 
самопоуздања и тренинга, надамо 
се бољим резултатима у наредној 
школској години.

Радивоје Бонић, 
професор физичке културе
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Када си почео да се бавиш фуд-• 
балом?
Фудбалом сам почео да се бавим 

када сам имао шест година, играјући 
у млађим категоријама „Тимочани
на“.

Да ли се фудбалом бавиш зато • 
што волиш или због новца?
Наравно, зато што волим, али 

успут може добро и да се заради.
У ком клубу тренутно играш?• 
Тренутно играм у фудбалском 

клубу „Сврљиг“ из Сврљига, који 
се такмичи у Српској лиги исток.

Да ли си покушао да играш за • 
неки успешнији клуб?
На жалост, мој одлазак у неки 

успешнији клуб спречиле су по
вреде. Моја прва повреда је спречи
ла одлазак у „Партизан“, а друга 
повреда припреме са репрезен
тацијом Србије.

Да ли је тачно да си проглашен • 
за најбољег спортисту године?
Да, то је било 2006. године, про

глашен сам за најбољег младог 
спортисту у Књажевцу.

Како се осећаш сада када си • 
познат?
Клинци ме просто обожавају, а 

цурице ме непрестано јуре. (ха, ха, 
ха...)

Да ли се сећаш првог сениорског • 
гола?
Имао сам 16 година када сам 

постигао свој први сениорски гол. 
То је било у Ћићевцу.

Како подносиш поразе, а како • 
успехе?
Више сам имао успеха, али и 

када сам губио, ја сам то прихватао 
као прави спортиста.

Да ли се неко из твоје породице • 
бави или се бавио спортом?
Отац се бавио фудбалом. Играо 

је својевремено за „Тимочанина“.
Да ли ти је било тешко да оста-• 
виш породицу и пријатеље, да би 

играо у Обреновцу?
Било је веома тешко напустити 

породицу и најближе пријатеље, али 
да би човек успео у животу мора да 
се одрекне многих ствари.

Имаш ли девојку?• 
Да.
Како она прихвата то што више • 
времена проводиш на фудбалском 
терену, него с њом?
Она ме у потпуности разуме и 

подржава ме у сваком погледу.
Да ли ти и твоји другови пијете • 
алкохол?
Само у специјалним приликама 

(петак и субота). (Ха, ха, ха...)
Ко је твој узор у фудбалу?• 
Зинедин Зидан, а као мали волео 

сам Владимира Југовића.
Да ли си размишљао о томе да • 
се вратиш у „Тимочанин“?
Размишљао сам о томе, никад се 

не зна...
Да ли си могао да ускладиш • 
школске обавезе и тренинге?
Да. Разредна ми је у томе по

могла, јер је имала разумевање за 
моје ангажовање у фудбалу.

Да ли планираш наставак • 

школовања?
Да.
Хоће ли то бити у струци или • 
везано за спорт?
Волео бих да упишем Факултет 

физичке културе и надам се да ћу 
успети у томе.

Где и како видиш своју будућност • 
у фудбалу?
Видим себе у неком бољем клу

бу, надам се у иностранству. И само 
за крај додао бих: бавите се спортом 
и будите срећни! 

БАВИТЕ СЕ СПОРТОМ И БУДИТЕ СРЕЋНИ
Владимир Стојановић, који ће са дипломом машинског техничара за компјутерско конструисање 

ускоро напустити нашу школу, изабрао је фудбал као своје животно опредељење,  
а волео би да на његовој факултетској дипломи стоји – професор физичке културе.  

Са Владом је разговарала Савић Ивана, из одељења IV3.

ОДБОЈКАШИ  ДРУГИ НА ОКРУГУ

Као првопласирана екипа у одбојци на Општинском такмичењу, наши 
ученици стекли су право да учествују на Окружном такмичењу, које је 
одржано у Бољевцу 17.02.2009. године.

У првом колу, одбојкаши наше школе савладали су екипу Бољевачке 
средње школе са 2:0 (25:14, 25:11), а зајечарска екипа била је боља од 
Сокобањаца.

У финалу је Техничка школа из Зајечара била успешнија и резултатом 
2:0  (25:21, 27:25) успела да савлада нашу екипу и пласира се на Републико 
такмичење.

Наши одбојкаши играли су у саставу: 
Стојановић Марко, IV2, Милановић Милош, III3, Хорјак Милош, III4, 

Милијић Никола, II3, Пејчић Милан, III3, Цвејић Милан, III2, Живковић 
Кристијан, I2,

Митић Марко, III3, Радивојевић Милош, I4 и Војиновић Милош, III3.
Радивоје Бонић, професор физичке културе
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ВОЉА И НАПОР ПРЕТХОДЕ УСПЕХУ

Од када си почео да тренираш • 
кошарку?
Од 8. године.
Зашто си изабрао баш кошарку, • 
зашто не неки други спорт?
Зато што су сви у мојој породици 

тренирали кошарку, па сам и ја 
кренуо њиховим стопама. 

Значи ли то да ти  не волиш  • 
кошарку, тренираш ли само да 
б и  н а с т а в и о  п о р о д и ч н у 
традицију? 
Не, наравно да волим кошарку и 

зато се бавим тиме. 
За које клубове си до сада тре-• 
нирао?
Тренирао сам за КК „Данило 

Бошковић” из Грделице, КК „Бизон 
баскет“ из Лесковца“,  КК  „Здравље 
Лесковац“,  и КК „Књажевац“ за 
који тренутно играм.

Какви су ти утисци из Берлина, • 
са европског првенства у кошар-
ци?
Берлин је прелеп град, нажалост, 

нисмо имали времена за забаву и 
упознавање града јер смо имали 
напорне утакмице. Наравно, имали 
смо славље на крају, јер победа није 
могла да прође без славља.

Зашто је ФМП изабрао баш • 
тебе?
Због моје добре игре на првен

ству Србије где смо освојили 3. 
место. 

Који су ти даљи планови у вези • 
са  кошарком? 
Од следеће сезоне тренираћу за 

ФМП,  и надам се да ћу доказати да 
сам заслужио да будем део тог 
тима. 

Школу ћеш, претпостављам, • 
завршити у Београду?
Не, школу ћу завршити ванредно, 

у Техничкој школи у Књажевцу.
Зашто желиш да наставиш • 
школовање  баш у овој школи?
    Због друштва.
Какви су ти утисци о школовању • 
у Техничкој школи и какво 
мишљење имаш о професори-
ма?
О овој школи могу да кажем само 

лепе ствари, што се тиче професора, 
они су заиста дивни, толеришу моје 
изостанке и имају пуно разумевања 
за мене.

Јуниорска екипа ФМПа је на ЕВРОЛИГИ у кошарци, одржаној у Берлину, освојила је I место.  
У победничкој екипи играо је и Богдан Вукадиновић,  ученик одељења ΙΙΙ2,  
који је због кошарке ове школске године дошао у Књажевац и нашу школу.

Како сазнајемо,  Богдан је са 
ширег списка потенцијалних 
јуниорских репрезентативаца 
Србије, прошле недеље у Бечеју 
ушао  на ужи списак од 16 
играча. Од петка, 5. јуна 2009. 
године, налази се на висинским 
припремама јуниорске репре
зентације на Златибору. 

Након тога  ће са  репрезен
тацијом играти на три турнира 
уигравања, и то у Италији (25.
јул), Словенији (1013.јул) и 
Грчкој (1819. јул).  Надамо се 
да ће Богдан успешним играма 
успети да се избори за своје 
место  међу 12 најбољих јуни
орских репрезентативаца  Ср
бије, што би га одвело на Европ
ско јуниорско првенство у 
Француској, које се одржава од 
25. јула до 3. августа 2009. го
дине.

Са екипом ФМПа, са којом 
је освојио Европско јуниорско 
првенство, Богдан  путује у току 
августа у Портланд, САД, на 
Светско јуниорско првенство у 
кошарци. У име свих ученика и 
професора Техничке школе, 
можемо само да му пожелимо 
пуно спортске среће, кошева и 
медаља.

„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” ДОО, Књажевац

Шта би  желео да поручиш  • 
младима који желе да тренирају 
кошарку?
Поручио бих им само да воља и 

напор претходе успеху.
Првуловић  Санела,  ΙΙΙ2


