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Техничка школа из Књажевца 
редовни  је учесник  на сајмовима 
образовања које су, почевши од 
2008. године, почеле да организују 
филијале Националне службе за 
запошљавање у Зајечару и Бору. По 
речима организатора, својим уче-
шћем и презентацијом плана уписа 
у I разред за наредну школску годи-
ну, ова школа подиже ниво ове 
манифестације, пружајући велики 
број корисних информација будућим 
средњошколцима.

О учешћу на Сајму, стручном 
образовању и занимањима које шко-
ла нуди разговарали смо са ди-
ректором школе, Љиљаном Жи-
кић.

УПИС 2010 – да свако пронађе себе
На овогодишњим Сајмовима професионалне оријентације, одржаним у Зајечару и Бору , Техничка 

школа је ученицима VIII разреда представила  девет  образовних профила, који покривају разноврсна 
интересовања и склоности и у којима себе могу пронаћи не само љубитељи технике, већ и они који 
имају дара и склоности за стране језике, комуникацију, креативност, вештине...

Бору, редовно учествујемо на 
Сајмовима професионалне оријен-
тације. Знамо да су и средње школе 
на тржишту и зато су овакве ма-
нифестације за нас веома корисне. 
Ипак, најважније је да их на најбољи 
начин искористе будући сре дњо-
школци, јер наше искуство показује 
да немају довољно ин формација о 
упису и занимањима у средњим 
школама. Овом изложбом и пре-
зентацијом ми се трудимо да их 
заинтересујемо за средње стручно 
образовање и за занимања која им 
можда нису била атрактивна, јер о 
њима нису довољно знали, или су о 
њима имали погрешну представу. 
Сајам би био још успешнији ако би 

средње школе.

Како бисте представили школу • 
онима  који нису били на Сајму 
образовања?
Техничка школа је једина средња 

стручна школа у књажевачкој оп-
штини, а по много чему је једи н-
ствена не само у Тимочкој крајини, 
већ и у Србији. Једини у Тимочкој 
крајини образујемо ученике у по-
дручјима рада Геодезија и грађе-
винарство и Текстилство и кожар-
ство. Укључени смо у Програм ре-
форме средњег стручног образовања, 
а од септембра ће скоро половина 
ученика у школи стицати знања у 
оквиру четири огледна профила. По 
кровопокривачима нас од 2007. го-
дине препознају у целој Србији, јер 
се овај огледни профил једино у 
нашој школи образује на српском 
језику. Ове године школовање за-
вршава прва генерација кровопо-
кривача, а половина уписаних 
уче  ника, због повољних услова 
шко ловања, дошла је из других 
општина региона. Исте године упи-
сали смо и огледно одељење ко-
мерцијалиста, 2009. одељење архи-
тектонски техничар – оглед, а од 
септембра 2010. у наше учионице 
ући ће и прво одељење занимања 
туристички техничар. То до вољно 
говори о стратегији школе да 
модернизује наставу, подигне ква-
литет свог рада и понуди својим 
ученицима програме и услове шко-
ловања сличне онима које имају 
њи хови вршњаци у европским 
земљама. 

На који начин планирате обра-• 
зовне профиле за наредну школску 
годину? 
Рекла сам већ да смо једина 

Да ли су школама потребне • 
манифестације ове врсте и који 
су Ваши мотиви за учешће на 
њима?
Од априла 2008. године у За је-

чару, па до 5.маја 2010. године у 

основне школе организовале посету 
Сајму, у оквиру професионалне 
оријентације осмака, а посебно ако 
би нас посетило више родитеља, јер 
и они немају довољно информација 
да би помогли својој деци у избору 



3

средња стручна школа у општини и 
зато је наш стални циљ да постане-
мо и останемо одговоран партнер 
породици, локалној заједници, 
социјалним партнерима. Предлог 
плана уписа доносимо после ан ке-
тирања ученика VIII разреда кња-
жевачких основних школа, при-
купљања података са тржишта рада, 
разговора са представницима ло-
калне самоуправе и привреде. Све 
то смо покушали да сагледамо и 
направимо добар предлог. То је 
тешко, имајући у виду мали број 
деце, стање у привреди и на тржиш-
ту рада. Било би исувише лепо и 
једноставно када би средње школе 
својим уписом могле да реше про-
блем незапослености. Овако нам 
преостаје да покушамо да помири-
мо жеље ученика и роди теља са 
често сасвим другачијим потребама 
привреде и локалне заје днице.

Шта Техничка школа из Кња-• 
жевца може да понуди свршеним 
основцима у овогодишњем упи-
су?
Конкурс за упис у први разред 

средњих школа излази ових дана, а 
у њему ће, испод назива Техничке 
школе, моћи да се пронађе чак 9 
различитих образовних профила, 
распоређених у оквиру 5 подручја 
рада. Ту су најатрактивнији про-
фили у грађевинској струци: архи-
тектонски техничар – оглед (IV 
степен) и кровопокривач – оглед (III 
степен). Машинска струка може да 
понуди ученицима увек популарног 
машинског техничара за компју-
терско конструисање (IV степен), и 
комбиновано одељење са профили-
ма инсталатер, аутомеханичар и 
механичар грејне и расхладне тех-
нике (III степена). За женску по-
пулацију ученика имамо креативно 
и лако занимање – обућар (III сте-
пен), подручја рада Текстилство и 
кожарство, које се уписује у још 
само две школе у Србији. Међу 
планираним занимањима налази се 
и комерци јалиста – оглед (IV сте-
пен), до ове године најтраженији 
образовни профил у Књажевцу, 

профил који по везује економију и 
трговину. Листа се завршава са но-
вим зани мањем – туристички те-
хничар (IV степен), које смо предо-
жили уз ве лику подршку локалне 
самоуправе, будући да је туризам 
стратешко опредељење наше оп-
штине. 

Зашто бисте осмацима пред-• 
ложили да изаберу Техничку 
школу за наставак школовања?
Ако погледате образовне про-

филе које је Техничка школа пред-
ставила на Сајму, можете видети да 
је она надрасла своје име, јер њена 
образовна понуда покрива широка 
и разноврсна интересовања и скло-
ности. Зато у нашој школи могу 
пронаћи себе не само љубитељи 
„технике“, већ и они који имају да-
ра за учење страних језика, комуни-
кацију, креативност, тимски рад, 
вештине... Постоје занимања и за 
оне са одличним успехом и ам би-
цијама за студирање, али и занима-
ња за оне који имају просечан успех 
из основне школе и који или не желе 
или немају финансијских могу ћно-
сти за даље школовање. Додајте 
томе стручност, мотивисаност и 
посвећеност наставника, добру 
опремљеност школе савременим 
наставним средствима, могућност 
добијања ученичких кредита за 
дефицитарна занимања, прилику за 
учествовање на такмичењима и 
бројне ваннаставне активности које 
се у школи спроводе, и биће Вам 
јасно зашто деци говоримо да је 
упис у нашу школу добар избор. 
Свакако треба рећи и да диплома 
средње стручне школе пружа дво-
струку квалификацију. Са њом мо-
жете да се запослите, али и да сту-
дирате на бројним факултетима и 
високим школама. Ми зато често 
кажемо да смо школа која даје „и 
знање и звање“. 

Постоји ли још неки савет који • 
бисте дали осмацима?
Одлука коју они доносе јуна ме-

сеца, са четрнаест година, није лака 
и зато ни један савет није наодмет. 
Било би добро ако би одлуку донели 

објективно сагледавајући своје 
предзнање, успех у основној школи, 
склоности, интересовања, али и 
могућности.  Било би добро да обиђу 
школе, питају старије другове, по-
траже списак предмета за занимања 
која их интересују, распитају се за 
трошкове школовања и могућност 
смештаја ако желе да се школују ван 
свог града... Највећу помоћ у томе 
морају да им пруже њихови ро-
дитељи, јер је могућност прела   ска  
у други профил после распоре ђи-
вања могућа само у непо пу ње на 
оде љења. 

Како родитељи и ученици могу • 
доћи до детаљнијих информација 
о предложеним занимањима? 
Дан Отворених врата у нашој 

школи је последњих година постао 
„месец отворених врата“. Школа 
ради у две смене, а родитељи и 
ученици могу да дођу у школу сва-
ког радног дана, обиђу школски 
простор и сазнају све што их ин-
тересује о упису, школи, зани ма њи-
ма, наставку школовања... Школа 
има и свој web site: www.tehni cka-
skola-knjazevac.com, а могу нас 
потражити и на Facebook- у, на коме 
школа има своју страницу Tehnička 
škola Knjaževac (zvanična strana). 
Питања о упису заинтересовани 
могу поставити и ако се обрате теле-
фоном (019/731-054) или мејлом 
(tehknjaz@gmail.com). Наравно, 
најбоља прилика да се слика о 
школи потпуно заокружи јесте про-
слава Дана шко ле. Планирана је за 
11. јуни,  у про стору Дома културе 
и ја овом приликом позивам све 
наше суграђане да у њој уче ствују. 
Очекује их пуно занимљивих са-
држаја: изложба ученичких радова, 
пре зен тација школе, нови број 
школског листа „ИДЕЈА“, спортски 
сусрети и позоришна представа коју 
драмска секција припрема  по 
„Аутобио гра фији“ Бранислава Ну-
шића.
(Део интервјуа објављеног у 6. броју 

„Нових књажевачких новина”)
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Наш Драган Радојковић, IV1, пети у Србији из организације грађења

На 21. Републичком такмиче њу геодетских и грађевинских школа Србије, одржаном од 22. до 24. априла 
2010. године у Врњачкој Бањи, учствовала су два наша ученика – Милица Давидовић, II1 и Драган Радој ковић, 
IV1. Ученике су на та кмичење водили професори Верица Лукић и Љубинко Па вло вић. 

Драган  је, као најбољи ученик 
грађевинске струке, од другог раз-
реда редован учесник републичких 
такмичења грађевинских школа, на 
којима је нашу школу представљао 
на најбољи могући начин. До сада 
се такмичио из статике и грађе вин-
ских материјала, а ове године из 
ор ганизације грађења. На ового-
дишњем такмичењу учествовало је 
27 грађевинских школа из целе 
Србије, а Драган је заузео пето 
место, што је заиста велики успех, 
на коме му честитамо! На Дан оп-
штине на грађен је и Похвалницом 
СО Књажевац, која ће му бити 
уручена 11. јуна, у оквиру прославе 
Дана школе. 

У току четворогодишњег шко-
ловања, Драган је показао изузетне резултате у настави и ваннаставним активностима, зато је и био у најужем 
избору за Ученика генерације. Ових дана активно се припрема за пријемни испит за упис на грађевински 
факултет. Желимо му много среће! 

Такмичење је савршено за све оне који су добри из неког школског 
предмета и желе да „одмере снаге“ са ученицима других школа и градо-
ва.

Ученици наше школе су и ове, као и сваке претходне године, учество-
вали на многим такмичењима на којима су, кроз завидне резултате, 
представљали школу. Међутим, ове године  смо по први пут имали и 
представника  на Републичком такмичењу из енглеског језика.

Такмичење је одржано у Београду, 24. 04. 2010. године, у Дванаестој 
београдској гимназији, а нашу школу представљала је Санела Првуловић, 
финансијски техничар – одељење IV2. Санела је остварила право на учешће 
на Републичком такмичењу након доброг пласмана на Окружном такмичењу 
из енглеског језика, где је освојила треће место, у оштрој конкуренцији 
ученика друштвено језичког смера гимназија. У припреми за такмичење 
помагали су јој професорка Анкица Тошковић, са којом је ишла на 
такмичење, као и професор Младен Милошевић.

На Републичком такмичењу Санела Првуловић се нашла међу 160 
најбољих познавалаца енглеског је зика из целе Србије. Језици су оч и  гле дно 
Санелин избор, јер плани ра да упише филолошки факултет, на коме ће 
студирати шпански и ја пански језик. Уз честитке, желимо јој пуно успеха 
у даљем школо ва њу.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ И 
ГРАЂЕВИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
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Миљане, чини се да си се поприли-• 
чно усталио на странама на  шег 
листа. Како то објашња ваш?
Ето, прошле године сам остварио 

неке поприлично запажене успехе на 
Обласном и Републичком такмичењу 
у категорији аутолимара, а и ове го-
дине нисам направио изузетак. 
Најпре сам на Обласном такмичењу 
одржаном у Крагујевцу освојио 2. 
место, а потом на Републичком у 
Лесковцу заузео 5.позицију, што 
сматрам знатно већим успехом у 
односу на претходну годину.

Свака част, ево и званично ти • 
честитам на твојим успесима. 
Какви су твоји утисци са ово-
годишњих такмичења? 
Истакао бих најпре да је предуслов 

за сваки добар пласман на такмичењу 
добра припрема. У шко ли сам се 
до бро припремио, ка ко теоријски 
тако и практично, радећи са профе-
сорима Сашом Мило са вљевићем, 
Браниславом Милојко вићем и Зора-
ном Јовановићем. Овом приликом их 
поздрављам и захва љујем им на не-
себичној помоћи у мојој припреми 
за ова искушења. Што се тиче самих 
такмичења, чини ми се да је практи-
чан задатак на Обласном такмичењу 
(прављење прага аутомобила), где 
ми је за дла ку измакло прво место, 
био можда и тежи од оног на Репу-
бличком, али, како год, ја увек 
настојим да дам свој максимум, без 
обзира на задатак и конкуренцију. 
Опет бих похвалио обе школе-
организаторе за изузетну припрему 
и пријем такмичара, а када на то 
додате добро опремљене учионице 
и радионице, добијате једну лепу и 
угодну радну атмосферу.

Неки други утисци са такми-• 
чења?
Па, рецимо, посебно ме је оду-

шевила Политехничка школа у 
Крагујевцу, која је била домаћин 
Обласног такмичења, због беспре-
корних услова рада, огромних и 

ПО ДРУГИ ПУТ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

Проћаскали смо и са учеником завршног разреда машинске струке, Миљаном Миленковићем 
(одељење III6, смер аутомеханичар) који је по други пут обезбедио пласман на Републичко 
такмичење и постао 5. аутолимар у Србији.

добро опремљених радионица. 
Велики град – велика школа (смех), 
чак имају и своје аутомобиле на 
којима ученици обављају праксу. На 
жалост, нисмо имали много време-
на да обиђемо овај град. То смо 
донекле исправили у Лесковцу, на 
Републичком, где смо провели два 
дана, те имали времена да боље 
упознамо овај град. Посебно ми је 
био занимљив тај специфични ле-
сковачки говор.

Ове године било је још твојих • 
другова из наше школе који су се 
такмичили. Реци нам нешто о 
њима.
Да, у нашој „екипи“ још је био и 

мој друг из одељења, Ђорђе Ми-
лутиновић, који се такмичио у 
кон куренцији аутомеханичара на 
Обласном такмичењу, а ту су такође 
били и Младен Крстић, Никола 
Адамовић, Ненад С. Нешић и Милан 
Аранђеловић, сви из одељења II6. 
Углавном, лепо смо се дружили и за 
време припрема, а и на самим та-
кми чењима. Последњој четворци 
желим да понове и побољшају 
успехе на такмичењима следеће 
године, када они буду ученици 
завршног разреда, мада су и ове 
године пласманом и учешћем на 

Републичком такмичењу, Никола и 
Младен постигли велики успех.

Ако се угледају да тебе, успех • 
неће да изостане (смех). За крај 
овог разговора, какве планове 
имаш за своју будућност после 
завршетка школовања?
Планирао сам да можда упишем 

ванредно неки од образовних про-
фила 4. степена у машинској струци, 
а такође имам амбиција да покушам 
и неки самосталан приватан рад. 
Углавном, желим да се бавим стру-
ком за коју сам се и школовао.

Нека порука за крај?• 
Честитам својој школи, свим 

запосленима и ђацима Дан школе. 
Захвалио бих се свим професорима 
и мојим друговима што су били уз 
мене све ово време. Поручио бих 
свим будућим такмичарима да 
уколико имају воље и вере у то што 
раде, успех никад неће изостати.
Хвала Миљане на искреним же-• 
љама, желимо ти сви из школе 
свако добро и успех у животу и 
раду.
Хвала и Вама, све најлепше.
Разговор водио, смејао се и добро 
се забавио, а онда све то записао
Младен Милошевић, професор
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У Књажевцу је 23. априла 2010. 
године одржано XVIII Обласно 
такмичење за ученике образовног 
про фила машински техничар за ком-
пјутерско конструисање. На та-
кмичењу је учествовало 17 учени ка 
из  девет  школа :  Машинско -

Добри домаћини XVIII Обласног такмичењa
 ученика III области машинских школа Србије за машинске 

техничаре за компјутерско конструисање

са њима кренуло је самим њиховим 
доласком. До почетка такмичења 
ученици су били мало збуњени и не-
рвозни. Међутим, зато смо ми били ту 
– да им пожелимо добродошлицу и 
покушамо да им помогнемо да се  што 
пре прилагоде  новој средини. Пози-

Kао домаћини, имали смо обавезу да ученицима и професорима обезбедимо пријатан боравак у 
нашем граду. Иако нису сви победили, они су 17 најбољих од 460 ученика наше III области машинских 
школа, тако да то није пораз него победа. Морам рећи да се наша школа, што се тиче гостопримства, 
јако добро показала. Један учесник је рекао да ни на једном такмичењу није било све овако добро 
организовано…

Размењивали смо нека своја искуства 
и знања све до почетка такмичења. 

Израда практичног рада трајала је 
три сата. После тога уследила је пауза 
до општег теста знања. За време те 
паузе показали смо им школу и среди-
ну око ње, што им је било за ни мљи-
во.  

Након теста знања, као домаћица 
такмичења, повела сам госте у обила-
зак града. Расположење такмичара је 
већ било сасвим другачије, јер све се 
већ завршило и они су се опустили у 
потпуности. 

Морам рећи да иако сам их тек тада 
упознала, имала сам утисак као да их 
већ дуже знам… Били су тако опуш-
тени и дружељубиви. Поглед са види-
ковца им се веома свидео. Неколико 
њих ове слике са видиковца ставило 
је на интернет. Леп је осећај када се 
неком свиди ваш град.

Повела сам их и у шетњу кроз 
Средорек. Цео пут је прошао у ша ли. 
Разменили смо бројеве телефона, јер 
склопили смо лепа при јатељства, а и 
лепо је имати прија теље у неком 
другом граду. 

Касније смо се вратили у школу, 
где су сазнали резултате и примили 
награде. Упркос тој жељи за победом, 

електротехничке школе из Бора, 
Техничке школе “Никола Тесла” из 
Велике Плане, Техничке школе из 
Смедерева, Машинско-електро те-
хничке школе “Гоша” из Смедеревске 
Паланке, Техничке школе из Не готина, 
Машинско-електроте хни чке школе из 
Параћина, Политехничке школе из 
Крагујевца, Техничке школе са домом 
ученика из Костолца и ми, као до-
маћини такмичења, Техничка школа 
из Књажевца. Ученици су радили на 
програмским пакетима “INVENTOR 
2008”, ”SOLID WORKS 2005 и  2007”, 
”PRO ENГINEER 3.0 и 4.0”, ”CATIA 
V5R16” и “ PRODESK TOP8”. 

Као домаћини, имали смо обавезу 
да ученицима и професорима обе-
збедимо пријатан боравак у нашем 
граду.

Учесници су дошли у раним ју-
тарњим часовима и остали све до 
вечерњих часова. Било је и оних ко ји 
су дошли дан раније и преспавали код  
наших другова из шко ле. Упознавање 

тивне треме је ипак било, јер је свако 
од њих очекивао да уради што више 
и покаже се у што бољем светлу. Јесте 
истина да је важно учествовати, али 
свако ипак на такмичење долази са 
намером да да све од себе, и победи. 
Неки  ученици су се пријатно изнена-
дили када су видели неке пријатеље 
које познају са ранијих такмичења. 
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Наш представник, Митић Мартин, ученик IV  образовног профила 
финансијски техничар, заузео је 10. место. 

„Могло је и боље. Знао сам да ћу бити међу првих двадесет...”

Довољно времена је иза нас и можемо реално да изнесемо утиске с 
Републичког такмичења из пословне економије за ученике четвртих 
разреда, одржаног у Пироту, крајем априла. У Економској школи у 
Пироту дочекала нас је гужва и ужурбаност на сваком кораку, с обзиром 
на 47 пријављених школа из Србије. 

Непосредно по отварању, које је уприличено у холу, такмичари су 
рапоређени по учионицама, а наставници су имали прилику да се 
упознају са школским простором. Директор школе, господин Видојко 
Цветковић, врло је поносан на своју канцеларију, кроз коју нас је про-
вео. Обишли смо и спортску дворану „Кеј”, која је уз школску зграду, 
бирое виртуелних предузећа, конференциону салу, двориште школе, 
интернет клуб, просторије које користе ученици угоститељских про-
фила и др. Затим је уследила организована шетња до Музеја „Пони-
шавља“. 

Приближаво се крај такмичарског дела. Ми, наставници, у међувремену 
смо бурно дискутовали о тесту и кључу теста који нам је представљен, 
јер нам је последњи, десети задатак, створио недоумице. 

Стигла је и ранг листа. Нажалост, ни један од такмичара није урадио 
последњи задатак, тако да је и провопласирани ученик, ученик из 
Ужица, имао 75 поена од могућих 95.

Наш представник, Митић Мартин, ученик одељења IV2, образовног 
профила финансијски техничар, заузео је 10. место. Када сам га теле-
фоном обавестила о резултату, пошто је отишао на заслужено и опуш-
тено разгледања града, прокоментарисао је: „Професорка, могло је и 
боље. Знао сам да ћу бити међу првих двадесет...“  За мене, као његовог 
предметног наставника и одељенског старешину, ово је био велики дан. 
У овако јакој конкуренцији економских школа, десето место у Репу-
блици представља добар резултат. Честитке, још једном.

Био је десети на овом такмичењу, али је зато први међу најбољима 
у нашој школи – ове школске године проглашен је за ученика ге-
нерације.

Марија Цветковић, проф.

Републичко такмичење из пословне економије у Пироту

ДЕСЕТИ НА ТАКМИЧЕЊУ, 
ПРВИ У ШКОЛИ

а нису могли сви да победе, остали су 
и даље добро расположени. Иако нису 
сви победили, они су 17 најбољих од 
460 ученика, тако да то није пораз него 
победа. Морам рећи да се наша школа, 
што се тиче гостопримства, јако добро 
показала. Један учесник је рекао да ни 
на једном такмичењу није било све 
овако добро организовано. 

На крају је уследила свечана вече-
ра. Учесник из Костолца је понео са 
собом гитару. Уследила је свирка и 
певање. То је још више допринело 
добром расположењу. Нажалост, како 
је време одмицало, ближио се тренутак 
да свако пође својој кући. Не верујем 
да је иком тада било до одласка…  

Иако Књажевац није велики град, 
свим гостима се допао наш ментали-
тет, посебно наша срдачност и 
гостољубивост. Ово је једно лепо ис-
куство за мене, а лепе ствари се памте. 
Наша школа, организација и град 
добили су све похвале. 

Oве године су нашу школу пред-
стављали моји другови, Мило јевић 
Јован и Војиновић Милош, ученици 
IV3. Потрудићу се да следеће године 
и ја одем у неки други град да се 
такмичим. Јер сигурно ништа нећу 
тиме изгубити, него само добити… 
Бар искуство више, ако ништа друго.

Милица Младеновић, III3
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Зашто баш финансијски техи-• 
чар?
Једина жеља коју сам имао након 

завршене основне школе била је да 
упишем економски смер, а пошто је 
смер финансијски техничар био 
понуђен у Техничкој школи, одлу-
чио сам се за њега.

Да ли ти је уклапање у нову сре-• 
дину донело потешкоћа?
Нисам имао никаквих потешкоћа, 

углавном зато јер сам другове и 
другарице из одељења познавао и 
раније, тако да смо се одлично 
сложили још на почетку.

Да ли си током школовања уче-• 
ствовао на неким такми че-
њима?
Да, у првој години учествовао 

сам на Републичком такмичењу из 
математике и постигао одличан 
успех. У другој години сам такође 
био на такмичењу из математике. А 

сада, у четвртој, био сам на та кми-
чењу из пословне економије.

А што се тиче ваншколских • 
активности?
Три године сам био члан драмске 

секције Техничке школе. Том при-
ликом сам учествовао у неколико 
сјајних представа, од којих ми је у 
сећању остала представа под на-
зивом „Такви смо ми Срби...“.

Током четворогоишњег шко-• 
ловања,  које би предмете из-
двојио као омиљене?
У првој и другој години то је био 

предмет основи економије, а ка-
сниј е, у трећој и четвртој јавне 
финансије.

И, шта планираш након заврше-• 
не средње школе?
Планирам да упишем Економски 

факултет у Нишу, смер рачуновод-
ство и ревизија.

Шта можеш да ми кажеш о • 
дружењу са осталим ученицима 
из одељења?
Све четири године смо се ствар-

но одлично дружили, али у сећању 
ми  је  остала  четвородневна 
екскурзија у трећој години на Охри-
ду у Македонији, где смо се неза-
боравно провели.

Како гледаш на Техничку школу, • 
сада након четири завршене 
године?
Средња школа је најлепши пери-

од у животу, а мени је драго што сам 
га провео баш у овој школи, са овим 
друговима и другарицама. Задо-
вољство ми је што сам имао при-
лике да ми предају професори који 
раде у овој школи. Једно велико 
хвала, од Вас сам научио много!

***
Волимо да учимо од других и да 

примере добре праксе применимо 
и код нас у школи. Један леп обичај 
пронашли смо у Машинској школи 
из Панчева, која сваке године про-
глашава два најбоља ученика у 
школи, за одељења трећег и четвртог 
степена. Тако је и Наставничко веће 
наше школе, прихвативши ову лепу 
идеју, за првог ученика генерације 
III степена у нашој школи прогла-
сило Радомира Петровића, ученика 
одељења III5, који је у Техничку 
школу дошао из Николичева 2007. 
године, да би се школовао за оглед-
но занимање кровопокривач. По-
стигао је одличан успех у сва три 
разреда, са само једном четворком, 
а пред њим је полагање завршног 
испита у Кањижи. 

НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
 – УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Наставничко веће Техничке школе одлучивало је и ове године о похваљивању и награђивању 
најбољих ученика, поводом Дана школе. А ко су најбољи међу најбољима? По одлуци Наставничког 
већа Тeхничке школе, за ученика генерације IV  степена 2010. године изабран је Мартин Митић, 

IV2,  док је за ученика генерације III степена проглашен Радомир Петровић, III5.

МАРТИН МИТИЋ, IV2

Омиљена књига:
 „Странац“, Албер Ками.
Омиљени филм:
 „Покераши“.
Врста музике коју слушаш:
 Углавном забавна.
Омиљени спорт:
 Фудбал.
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Зашто баш кровопокривач?• 
Ннакон завршене основне школе 

желео сам да упишем неко занимање 
трећег степена, кровопокривач који 
је нудила Техничка школа ми се 
допао и тако сам се  одлучио за ње-
га.

Да ли ти је уклапање у нову • 
средину донело потешкоћа?
Нова средина ми није донела 

никакве потешкоће. Стекао сам нове 
пријатеље, другове и себи драге 
особе.

И, шта планираш након заврше-• 
не средње школе?
Остаћу и даље ученик Техничке 

школе. Планирам да наставим шко-
ловање, као ванредан ученик, да бих 
се доквалификовао за грађе ви н ског 
техничара за високо градњу.

Шта можеш да ми кажеш о • 
дружењу са осталим ученицима 
из одељења?
Добро смо се дружили, а највише 

памтим своје учешће на Сајму 
грађевинарства 2008. године, еду-
кативни камп у Кањижи и стручне 
екскурзије.

Како гледаш на Техничку школу, • 
сада на крају трогодишњег 
школовања?
Да су моји утисци о Техничкој 

школи позитивни, говори и то што 
и даље остајем њен ученик. На-
равно, не могу да не споменем и 

људе из „Потисја“ из Кањиже, који 
су на свој начин помогли моје 
школовање.

***
Покушали смо да ступимо у 

контакт и са некадашњим ученици-
ма генерације. Да видимо где су 
сада, чиме се баве, да ли се понекад 
сете своје средње школе. На жалост, 
нисмо успели да се чујемо са Ми-
ланом Здравковићем, учеником 
генерације 2003. године, Милошем 
Ћирковићем, учеником генерације 
2005. године, Душаном Цветкови-
ћем и  Милицом Димитријевић, који 
су били најбољи у својој генерацији 
2007, односно 2008. године.

Александра Милетић је учени-
ца генерације Техничке школе 2002. 
године. Она је завршила смер ма-
шински техичар (четврти два). 
Иначе, рођена је 22. јула 1983. го-
дине. Након завршене средње шко-
ле уписала је машински факултет, 
смер транспорт и логистика. А да-
нас, након седам година, она живи 
у Нишу и ради у својој струци. Своје 
сећање на Техничку школу описала 
је као: „Неко друго време... Средња 
школа, било је лепо! Вероватно као 
и вама сада“.

Анита Ивановић је 2004. годи-
не била ученица генерације. Рођена 

је 23. 01. 1985. године. И она је у 
Техничкој школи провела четири 
године са својим одељењем, и 
завршила смер грађевински техни-
чар за високоградњу. Уписала је 
грађевински факултет, општи смер, 
и данас је апсолвент. За своју 
некадашњу школу каже: „ Нас је у 
одељењу било мало, али нам је било 
„супер“. Средња школа је нешто 
што се памти.“ Каже и како до 
четврте године није размишљала о 
томе шта ће уписати, али ето, данас 
је на корак до завршеног факулте-
та.

Јелена Миленовић је добила 
признање најбоље ученице у ге не-
рацији 2006. године. Од почетка је 
желела да буде економиста, тако да 
је и уписала смер економски техни-
чар у Техничкој школи. Иначе, 
рођена је 12. 06. 1987. године. Тре-
нутно завршава четврту годину на 
Економском факултету у Нишу, 
смер финансијски менаџмент. За 
нашу школу и своје некадашње 
професоре рекла је: „Баш ми је дра-
го што сте ме поново подсетили на 
доба средње школе, све ми је остало 
у најбољем сећању, а посебно моји 
професори.“

Вукомановић Никола је 2009. 
године био ученик генерације у 
Техничкој школи. Завршио је смер 
финансијски техничар, одељење 
IV2. Рођен је 25. априла 1990. го-
дине. Након средње школе уписао 
је економски факултет, модул еко-
номија. Сада је прва година на овом 
факултету, а следеће године изабраће 
смер финансије, берзе и банкарство. 
За Техничку школу каже: „Школа 
ми је остала у позитивном сећању, 
криво ми је што нисам ту сада када 
је школа много сређенија. Чуо сам 
да сте добили и нову опрему и 
справе за вежбање, тако да ми је жао 
што нисам ту да све то видим.“

Ирена Тошић, II2

РАДОМИР ПЕТРОВИЋ, III5

Омиљена књига:
 „Алхемичар“, Паоло Коељо.
Омиљени филм:
 „Ван Хелсинг“.
Врста музике коју слушаш:
 Хеви метал, хард рок.
Омиљени спорт:
 Екстремни спортови.
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Прва генерација кровопокривача, 
огледног занимања које се у Србији 
на српском језику школује само у 
Техничкој школи из Књажевца, а на 
мађарском језику у Политехничкој 
школи из Суботице и Техничкој 
шко ли из Аде, ускоро излази из 
школских клупа. 

Пред њима је завршни испит који 
ће полагати по потпуно новом кон-
це пту. То, пре свега, значи да се 
ис пит мора спровести истовремено 
у обе школе, под једнаким захтеви-
ма и једнаким условима, како би се 
квалитет завршног испита уједначио 
на републичком нивоу.

Тим, састављен од наставника 
школа из Књажевца и Суботице и 
стручњака из „Потисја“, креирао је 

ли мар ских и изолационих радова на 
крову, као и извођење кровопокри-
вачких радова. Сваки ученик мора 
да на завршном испиту уради два 
радна задатка, како би се провериле 
обе компетенције, у укупном тра-
јању од око три сата.

Новина код извођења завршног 
испита кровопокривача јесте и 
увођење делимично екстерног 
оцењивања, односно учешће пред-
ставника послодаваца – стручњака 
у одређеној области као екстерних 
чланова испитне комисије. 

Како је овакав начин полагања 
испита био непознат свим будућим 
учесницима, после састанка орга-
низованог у Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања – Центар 

испиту могу појавити, а пре свега 
обука чланова комисије за кори-
шћење стандардизованих образаца 
за оцењивање и усаглашавање 
критеријума оцењивања. Сваки 
члан комисије радне задатке оце-
њиваће самостално, не комуници-
рајући ни са ученицима, ни са 
другим члановима комисије. А оце-
њи вање радног задатка је заиста 
свеобухватно.  Оцењује се уредност 
при раду (припрема радног места, 
спровођење мера заштите на раду, 
спровођење мера заштите животне 
средине, уредност радног места на 
крају задатка),  израда радног зада-
тка (обележавање на предмету рада, 
сечење алатом, обрада предме та 
рада, спајање елемената везе), брзи-
на извођења радног задатка, као и 
квалитет готовог производа.

Захваљујући предусретљивости 
фабрике „Потисје“, иницијатора 
увођења овог огледа, по први пут је 
демонстрација завршног испита 
одр жана у погонима социјалног 
партнера. Присутним ученицима и 
наставницима детаљна упутства о 
начину полагања дали су Драган 
Симић и Татијана Глишић, саветни-
ци из Центра за стручно образовање 
и образовање одраслих а затим су, 
на недавно опремљеном полигону 
за практичну наставу „Потисја“, 
ученици Техничке школе из Кња-
жевца и Политехничке школе из 
Суботице демострирали своје знање 
које су стекли током тро го дишњег 
школовања. 

Из књажевачке Техничке школе  
прилику да први провере своје мај-
сторство добили су ученици Јасмин 
Милојковић и Немања Шушић, који 
су у оквиру прописаних сат и по 
вре мена врло добро одрадили ра дни 

МАЈСТОРСТВО НА ИСПИТУ
Под будним оком наставника  и стручњака из „Потисја“, прва генерација кровопокривача у Србији 

полагаће, по новом концепту, свој завршни испит.  Израдом два практична радна задатка на полигону 
за практичну наставу фабрике у Кањижи, од 14. до 16. јуна 2010. године, будући кровопокривачи ће по-
казати да ли су у току трогодишњег школовања стекли знања, вештине и радне компетенције неопходне 
за обављање овог веома цењеног и траженог занимања.

радне задатке којима ће се провера-
вати  да ли је ученик, по завршетку 
трогодишњег школовања по про-
граму огледа, стекао прописана 
знања, вештине и стручне компе-
тен ције за занимање кровопокрива-
ча, а то су: извођење тесарских, 

за стручно образовање и образовање 
одраслих, договорено је да се орга-
низује демонстрација завршног 
ис пита. 

Циљ ове „генералне пробе“ био 
је уочавање и отклањање свих 
евентуалних проблема који се на 



11

задатак: постављање хидроизо  ла-
ције и летвисање косе кровне ра   вни 
површине 5m2 за покривање фал  цо-
ваним црепом. 

Њихови другови из Суботице, 
Ервин Новак и Давид Ладоцки, за 
то време су демонстрирали другу 
радну компетенцију, израду тесар-
ске везе. Као екстерни чланови 
комисија, рад ученика будно су 
пратили стручњаци из „Потисја“, 
дипломирани грађевински инже-
њери Александар Бероња и Дарко 
Мијатовић.

По оцени ученика, али и профе-
сора, оваква припрема за по ла гање 
била је врло корисна. Разбијена је 
трема, уочени су неки могући про-
блеми, разјашњено је шта се све 
вреднује. Јасмин и Немања ће ово 
искуство пренети  својим друговима 
из одељења, како би се сви што боље 
припремили за полагање. Материјал 

за вежбање обезбедили су и допре-
мили у Књажевац  партнери из 
„По тисја“,  а у припреми ће учени-
цима помоћи њихови професори, 
Милан Вукић и Љубинко Павловић, 
републички координатор за оглед 
кровопокривача.

Као и демонстрација завршног 
испита, и сам завршни испит биће 
организован у кругу фабрике „По-
тисје“ из Кањиже, од 14. до 16. јуна 
2010. године. То је круна несебичне 
помоћи ове успешне фирме, члани-
це групе TONDACH, која је за 
протекле три године уложила много 
времена, стручности и средстава у 
школовање кровопокривача. На 
будућим кровопокривачима је да 
добро врате добрим - знањем и 
вештином, како би први у Србији 
за служено стекли диплому овог 
це њеног и траженог занимања.

Љиљана Жикић

Матуранти на 
животном 
раскршћу

Разговарали смо са ученицима 
четвртог разреда, покушавајући 
да сазнамо колики значај придају 
професионалној оријентацији и 
да ли планирају наставак шко-
ловања после средње школе.

Од укупно 80 ученика четвртог 
разреда, образовних профила 
гра  ђевински техничар, финан-
сијски техничар и машински те-
хничар за компјутерско кон стру-
исање, анкетирали смо 46 учени-
ка.

Питања која смо им поставили 
била су следећа:

Који факултет планирате да • 
упишете?

Да ли су вам помогле пре зен-• 
тације факултета у школи?

Највише ученика је опре де-
љено за економски факултет. 
Затим су ученици наводили фа-
култет за физичку културу, Тех-
нички факултет у Бору, сао бра-
ћајни, машински и грађе вински 
факултет и студије пе да гогије.

По један ученик је исказао 
интересовање за филолошки и 
пра вни факултет, политичке науке, 
криминалистику, затим сту ди је 
математике и мена џмент.

Петнаесторо ученика је изја-
вило да не намерава да настави 
школовање.

Што се тиче високих струков-
них студија, постоји интересо ва-
 ње за наставак школовања у гра-
ђевинској и саобраћајној струци. 

Што се тиче одговора на дру-
го питање, трећина анкетираних 
ученика није изнела своје ми-
шљење. Друга трећина је давала 
одговоре типа: ту и тамо, не баш, 
онако и сл. Остали су сматрали 
да су презентације биле корисне 
или углавном корисне.

Азра Петровић, IV2
Стефан Радосављевић, IV2 
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Сајам младих одржан је 5. јуна 2010. године у Дому културе. Била је то лепа прилика да се 
Књажевцу представе даровити, вредни, вешти и успешни млади људи.

Сајам младих одржан је 5. 
ју на 2010. године у Дому култу-
ре. Била је то лепа прилика да се 
Књажевцу представе даровити, 
вредни, вешти и успешни млади 
људи.

Центар за креативни развој из 
Књажевца организовао је 5. јуна 
2010. године Сајам младих, који 
је одржан у Дому Културе у 
Књажевцу.  Да учествују на Сајму 
позвани су сви млади који имају 
нека посебна знања и вештине, 
или су део групе младих која 
ради нешто занимљиво и корис-
но, а  жели да то покаже јавности. 
На свом штанду они су то што 
раде представили фотографијама, 
проспектима, флајерима, по-
стерима, видео пројекцијом. 

На овом Сајму представили су 
се појединци и групе са запаже-
ним достигнућима из најра-
зличитијих области. Свој штанд 
имале су и школске секције и 

САЈАМ МЛАДИХ

удружења, као и ученици који су 
постигли успехе на такмичењима 
или су успешни у неким ванш-
колским активностима.

 Запажено место на Сајму 
имали су и  ученици наше школе. 
Они су посетиоце Сајма упо-
знали са радом драмске и нови-
нарске секције, успесима учени-
ка машинске струке на ово-
годишњим такмичењима, веш-
тинама кро вопокривања, моде-
лирања машинских делова, као 
и израде кожне одеће и обуће. 
Поносни смо на њих и захв а-
љујемо Центру за креативни 
ра звој, организатору ове про-
моције даровитих, вредних, 
вештих и успе шних младих љу-
ди.
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Тамара Аранђеловић: „Дана 
27.04.2010. године, моје одељење 
II2 Техничке школе у Књажевцу и 
ја, посетили смо највећу фабрику у 
нашем граду – „Falc East“. Посета 
је била пре подне, у време прва два 
школска часа. Иако смо били мало 
поспани, било нам је занимљиво да 
видимо унутрашњост овог преду-
зећа. На улазу смо мало причекали 
док са портице нису пријавили наш 
долазак...“

Страхиња Милојевић: „Када 
смо стигли, испред улаза у складиш-
те материјала затекли смо превозно 
средство на рампи за истовар. По 
уласку  у складиште, угледали смо 
нераспоређену, тек примљену робу. 
На полицама се налазила кожа, 
платно, пертле. Видели смо и један 
виљушкар којим се палете дижу на 
високе полице. У самом складишту 
је био један сто за мануално, тј. 
ручно мерење материјала....“

Анђелија Милановић: „Пошто 
мерење на великом столу није толи-

ко прецизно, показали су нам и 
ма шину која то ради много пре ци-
зније. Сваки материјал у склади шту 
има свој код. Складиште је под ви-
део надзором...“

Ивана Тасић: „Ово предузеће 
се бави производњом обуће и има 
око 37000 различитих материјала у 
свим бојама, у једном складишту! 
Ту су и разне кутије са ђоновима 
које само предузеће прави, али  има 
и ђонова који стижу из Италије. На 
доњим полицама поређани су 
најпотребнији материјали. У ћошку 
овог складишта смештена је маши-
на на којој двојица радника лепе и 
спајају кожу...“

Александра Петровић: „Затим 
смо прошли кроз производњу. Ту су 
били радници који су паковали про-
изводе у кутије, а други радници су 
долазили по ту робу и одвозили је у 
складиште готових производа. У 
том складишту роба је на ниским 
поли цама (због влаге), распоређена 
по бројеви ма ради лакшег снала же-

УЧИМО ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ

ПОСЕТА СКЛАДИШТУ ФАБРИКЕ ОБУЋЕ 
„Falc East“ – извештај ученика

Како научити Организацију набавке и продаје? Лако, ако се учи од најбољих. Зато су наши 
комерцијалисти, ученици II2, обишли фабрику обуће „Falc East”. Обилазећи складишта материјала, 
међуфазна складишта и складишта готових производа, упознали су се са складишним пословањем 

најуспешнијег извозника у Србији 2009. године.

ња...“
Ирена Тошић: „Транспортни 

кар тони су веће кутије у којима се 
налазе мале, тзв. парске кутије. На 
транспортним картонима пише која 
је роба у њима. Ређају се на палету. 
Када се палете спремају за отпремање, 
кутије се облепљују како би биле 
стабилне. Посебна машина обмота-
ва палету фоли јом...“

Александар Бранковић: „Тако 
обмотане, палете се виљушкарима 
утоварују у камион. 

Издвојено од ова два складишта 
налази се складиште запаљивих 
материја које је из превентивних 
разлога одвојено од свих зграда. У 
њему се чувају разни лепкови, 
фарбе и лакови који се користе при-
ликом производње.

Свако од горе поменутих скла-
дишта поседује добро регулисан 
систем проветравања и грејања, 
односно хлађења ваздуха, као и 
противпожарни систем, како рад и 
живот људи у складиштима не би 
био угрожен.“
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По свему судећи, за наставнике нема изласка из школских клупа. Уколико желимо промене у настави, 
бољи квалитет рада и већи ниво ученичких постигнућа, остаје нам само једно - Long life learning, 
односно доживотно учење. Семинари се нижу један за другим, а сва нова сазнања несебично деле. 

За добробит школе, а пре свега, наших ученика.

ОБУКА ЗА ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ НОСИОЦЕ ПРОМЕНА
Једна од новина уведена Програмом реформе средњег стручног образовања јесте  увођење носилаца про-

мена. 
Носиоци промена су наставници који један део свог радног 

времена посвећују реформским активностима и подржавају 
рад осталих наставника. Термин носилац промена често се 
означава скраћеницом CAT, која је настала од термина на ен-
глеском језику “Change Agent Teachers”, а који у дословном 
преводу значи наставник – носилац промена. 

Један од наставника, као интерни носилац промена, задужен  
је за интерне школске активности. Ове активности подразумевају: 
стварање интерне школске мреже, обуку наставника новим 
методима рада, подршку наставницима у реализацији нових 
наставних програма и сл. Други наставник, као екстерни но-
силац промена, задужен је за успостављање и одржавање 
контаката са другим стручним школама, успостављање односа 
са локалном заједницом, представницима општине и локалним 
институцијама, локалним службама за запошљавање, роди-
тељима, ученицима и осталим интересним групама.

Оваква организација унапређује рад у школама, даје добре 
резултате и подржана је од стране Министарства просвете. 
Представнице наше школе на семинару за интерне и екстерне 
носиоце промена, одржаном у време Ускршњег распуста у 
Београду, биле су Тања Игњатовић и Марија Цветковић. 

Марија Цветковић, проф. 

PR ОБУКА – „БУДИ ДОБАР И РЕЦИ ТО СВИМА“

Крајем фебруара месеца запо-
чела је, у организацији ГРЗ-а,  обу-
ка директора и наставника школа у 
којима постоје огледни образовни 
профили економске струке, са 
циљем да се они обуче за веома 
важан задатак, а то је успостављање 
и одржавање међусобне сарадње и 
разумевања између школа и њених 
циљних група – ученика, родитеља, 
локалне самоуправе, социјалних 
партнера, Министарства просвете, 
медија и др...

Обуку  су,  из  наше  школе , 
похађале Љиљана Жикић, директор 
школе, и Марија Цветковић, интер-

ни носилац промена. Четири викен-
да протекла су у савладавању 
основе азбуке односа са јавношћу. 
Научиле смо који су задаци PR-а, 
које су области PR деловања, коли-
ко су важни односи са медијима, 
како планирати медијске наступе... 
Последњи део семинара за све нас 
био је веома узбудљив и помало 
стресан, јер смо имали снимање 
троминутног наступа, са новинарем 
који је на све начине покушавао да 
нас збуни „незгодним“ питањима, 
које је требало да премостимо, на 
сваки начин покушавајући да пла-
сирамо своју поруку. Касније смо 

сви заједно гледали наступ и комен-
тарисали грешке и добре стране 
наступа. Наравно, имали смо и „по-
правни испит“ – још један наступ 
са још више искушења.

Оно што смо посебно запамтиле 
јесте да PR није реклама, да се добра 
репутација не стиче преко ноћи, али 
се зато лако губи, и да директно 
зависи од квалитета наших услуга. 

Дакле, треба створити добру 
атмосферу у организацији, бити 
добар у свом послу и рећи то сви-
ма!

Љиљана Жикић, проф.

3L = Long Life Learning
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У прошлом броју „Идеје“ гово-
рили смо о Удружењу наставника 
„Доситеј“, основаном 2004. године 
од стране мотивисаних наставника  
средњих економских школа Србије, 
који својим радом желе да допри-
несу развоју средњег стручног 
образовања, преносећи стечена 
знања на своје ученике и колеге. 
Септембра 2009. године организо-
вана је обука за нове тренере, одно-
сно предаваче „Доситеја“, који ће 
након завршене обуке бити ангажо-
вани на програмима обуке за ус-
авршавање наставника. 

Пошто сам конкурисала за обуку 
за нове тренере и моја пријава била 
прихваћена, нашла сам се поново у 
школској клупи, активно кренула са 
обукама  и  учењем .  Обуке  су 
најчешће спровођене током викенда 
у Београду, како не бисмо губили 
наставу у својим школама. Обуке је 
реализовала проф. др Ангела Крефт, 
немачки стручњак за наставу и 
образовање. У групи нових тренера 
нашло се 25 људи из Србије.

Да би кандидат постао и званич-
но тренер, неопходно је да након 
обуке, која је завршена почетком 
априла, положи три дела испита. 

Први део испита је усмени испит 
– чији је циљ  провера знања из 
области: Теорије учења, Активно 
оријентисане наставе, Тренинга 
тренера, Комуникације, Карактери-
стика добре наставе и  Концепта за 
креирање семинара. Трајање усме-
ног испита било је 20 минута. 

Овај део испита за нове тренере, 
који сам успешно положила, одржан 
је у Београду 08.05.2010.год.  Само 
испитивање кандидата вршила је 
Сертификациона комисија, која 
броји шест чланова и састављена је 
од представника Министарства 
просвете, Друштва за образовање 
одраслих, Удружења „ДОСИТЕЈ“ и 
АДЕШ-а (Удружења директора 
економских школа Србије).

Други део испита састоји се из 
посете часу у школи. Том приликом 
наставник изводи наставу уз при-
суство чланова Сертификационе 

ЈОШ КОРАК ДО ТРЕНЕРСКОГ СЕРТИФИКАТА

Стручњаци „Потисја” из Кањи же 
одржали су 7. и 8. маја акредитова-
ни семинар за професоре стручних 
предмета грађевинске струке, коме 
су, осим професора наше школе- 
Једрена Тошића, Љубинка Па вло-
вића, Милана Вукића и Горана 
По повића,  који изводе практичну 
наставу код кровопокривача, при-
суствовали и професори средњих 
школа из Суботице, Аде и Бачке 
Тополе. Семинар је обухватао три 
тематске области везане за прои-
зводњу и примену покривних мате-
ријала, црепова.

Полазници обуке упознали су се, 
у два дана и на више локација, са 
технолошким процесом производње  
пресованих и вучених глинених 
црепова, а посебна пажња и време је 
посвећено практичном раду на 
формирању кровних система које за 

комисије у трајању од 45 минута. 
Параметри за праћење часа су уна-
пред утврђени и стандардизовани 
од стране Сертификационе комисије, 
прате се при реализацији часа и 
обележавају на прописаном обрасцу 
од стране експерата који присуствују 
часу. И овај део испита сам успеш-
но завршила, 4. јуна 2010. године.

 Од сертификата за тренере дели 
ме само трећи део испита, који се 
састоји  из пробног семинара у 
трајању од 90 минута. Кандидат 
овим доказује да користи различите 
методе за различите циљеве учења 
и ситуације на семинарима. Када и 
то будем положила, имаћу могућност 
да реализујем тренинг програме за 
наставнике средњих школа. Они ће 
се најчешће обављати у учионицама 
или у виртуелним компанијама.  
Тренинг методологија може укљу-
чивати групне дискусије, играње 
улога, симулацију, тренинг помоћу 
рачунарске технологије, снимање 
итд… 

Наташа Јанкулоски, проф.

примену препоручује "Потисје 
Кањижа". Сви учесници су се сло-
жили да је такав вид обучавања 
прави метод да се теоретска знања 
трајно претворе у научену вештину 
примењиву не само у наставном 
процесу већ и у пракси. Због обимног 
градива, предвиђеним семинаром 
неке тематске целине нису се могле 

до детаља обрадити, те остаје да се 
у наредним годинама тим битним 
елементима сложених кровних си-
стема посвети посебна пажња. Сви 
полазници су демонстрирали изузет-
ну заинтересованост за примену 
додатне кровне опреме, на жалост 
врло мало заступљене у нашој 
грађевинској пракси.

СТРУЧЊАЦИ „ПОТИСЈА“ НЕСЕБИЧНО ДЕЛЕ  СВОЈЕ ЗНАЊЕ
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Почетком ове године, у сарадњи 
са Јединственим информатичким 
савезом (JISA) и EBC тест центром 
из Београда, организовано је полагање 
за европску рачунарску возачку до-
зволу.

Европска рачунарска возачка до-
звола је међународно призната 
потврда информатичке писмености, 

која гарантује власнику познавање 
рада на рачунару према ECDL нор-
ми.

Предности ECDL за кандидата 
јесу: пораст нивоа вештина у основној 

употреби ICT и компјутера, ме ђу-
народно призната квалификација, 
побољшање пословног изгледа и 
пословне покретљивости, изградња 
самопоуздања.

Тестирање кандидата, међу којима 
сам био и ја, спроведено је ме ђу-
народно признатим и стандардизова-
ним тестовима. Програм је обухватио 

седам модула оних апли-
кација које се најчешће 
користе у свакодневном 
раду.

На свом путу ка ин-
теграцији у ЕУ, наша 
земља је учинила значајан 
корак усвајањем Стра-
тегије развоја информа-
ционог друштва.Усва-
јањем Стратегије развоја 
информационог друштва 

у Републици Србији, која је обухва-
тила и ECDL стандард, стекли су се 
услови да и наша земља брже крене 
у свеопште информатичко образовање 
својих грађана, толико неопходно 

данашњим условима рада и савреме-
ног пословања.

Да ли сте знали да просечан служ-
беник проводи 38 минута дневно 
решавајући проблеме свог компјутера 
и компјутера осталих људи ?

То је отприлике 3 сата недељно, 
или 12 сати месечно, или око 20 дана 
годишње. Помножено са бројем запо-
слених у било којој организацији, то 
је много изгубљеног времена и нов-
ца.

При решавању проблема, већина 
затражи помоћ колега на послу, што 
значи да се нежељени утрошак вре-
мена двоструко повећава.

Ако сте себе препознали у овој 
причи, придружите се и Ви информа-
тичком друштву од седам милиона 
учесника у преко 146 земаља. Техно-
логија може дати пословима конку-
рентне оквире, уколико је сви користе 
ефикасно.

проф.Томица Милосављевић,
 дипл. маш. инж.

European Computer Driving Licence 
– Рачунарска возачка дозвола

Циљ програма Ни црно, ни бело 
је стварање система образовања 
којим ће се превазићи  предрасуде, 
развити толеранција и изградити 
друштво отворено за различитости.

Семинар „Ни црно, ни бело” од-
ржан је у Зајечару  од 16. до18. 
априла 2010. године. Семинар је део 
планираних активности удружења 
„Имам идеју“, а у склопу пројекта 
„Живети заједно“, који ова ор га-
низација реализује од 2003. године, 
уз подршку швајцарске фон дације 
„Pestalozzi”. Захваљујући ини ци-
јативи Центра за креативни развој из 
Књажевца, на семинару су учество-
вали и професори наше школе: Ни-
кола Вучковић, Ивана Стојановић, 
Младен Милошевић, Иван Амон и 

Ивана Спасић. 
Циљ овог програма је стварање 

система образовања којим ће се пре-
вазићи  предрасуде, развити то ле-
ранција и изградити друштво отво-
рено за различитости.

На овом семинару смо стекли 
знања и вештине намењене раду са 
децом и младима, знања и вештине 
за подизање нивоа свести и знања о 
проблему дискриминације, као и 
вештине развијања стратегија де-
ловања у односу на изворе предра-
суда  и  система  доминације , 
превазилажења страха од различи-
тости и развијања критичког ми-
шљења. 

Професори који су ушли у овај 
иновативни пројекат у обавези су да 
обраде по две наставне јединице из 

предмета који предају, али на нов 
начин, применом мултикултурал-
ности у конкретним наставним је-
диницама. Наставне јединице које 
буду прихваћене, биће примењене у 
настави. Тим из наше школе обрадио 
је наставне јединице из предмета: 
српски језик и  књижевност, ликовна 
култура, рачунарство и информатика, 
право, енглески језик.

Надамо се да ћемо стечена знања 
успешно применити у настави и тако 
помоћи ученицима да боље разумеју 
себе и свој поглед на свет, али и да 
схвате да други погледи на свет нису 
ни бољи, ни лошији и да свако 
друштво и култура имају шта да 
науче од других друштава и култу-
ра.

Ивана Спасић, проф.

ДРУШТВО ОТВОРЕНО ЗА РАЗЛИЧИТОСТИ
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У фебруару текуће године гости 
наше школе били су професори са 
Машинског факултета из Ниша, 
Војислав Милтеновић и Милан 
Банић. Они су нам, кроз бројне 
примере из своје области, указали 
на значај активног учења и на то да 
сами одређујемо и градимо своју 
будућност! Посебно су указали на 
тимски рад као кључ успеха!

Посета са машинског факултета из Ниша

„НЕ МОЖЕТЕ НИКАДА НЕКОГА ПРЕТЕЋИ
 АКО ИДЕТЕ ЊЕГОВИМ СТОПАМА“

Поглед на машинство радикално се променио последњих година...

Поглед на машинство радикално 
се променио последњих година, 
тако да данас истраживања у ма-
шинству обихватају и: горива, ми-
крооптику, керамичко-металне 
материјале, различите системе 
транспорта и вештачке интели-
генције, нпр. у авио-саобраћају, 
е-сервиси, као инжењерска подршка 
на Интернету. 

поузданости и расположивости. 
Према истраживањима, потреба 

за машинским инжењерима је вели-
ка, али за инжењерима који имају, 
осим одговарајућих стручних спо-
собности (основна знања из мате-
матике, физике, механике, машин-
ских елемената, информационих 
технологија, енглеског језика) и 
методске (методе развоја, методе 
испитивања, статистика и др.) и  
социјалне способносри (лични на-
чин рада, комуникација и спремност 
за тимски рад, визуелизација и 
презентација, руковођење), као и 
способност елаборације (снага 
трансформације, оријентација ка 
купцу, свест о трошковима, систе-
матски стил рада, спремност доно-
ше ња одлука, толеранција за фру-
страције) и креативни потенцијал 
(осећај за проблем, креативна тех-
ника, храброст за нова решења, 
сигурност у размишљању).

На овом предавању, од профе-
сора са Машинског факултета чули 
смо доста тога што ће нам помоћи 
у даљем  школовању и животу. 
Можемо се и ми у животу и раду 
држати њиховог мотоа: „Не можете 
никада некога претећи ако идете 
његовим стопама“, али и оног „Ни-
кад се не предај“!

Захваљујемо им на гостовању!
Јована Стефановић, III3

Говорили су о смањењу периода 
развоја производа, од идеје, преко 
стратегије и методе конструисања, 
до примене. На пример, прва идеја 
о парној машини забележена је 
1680. године, а прва парна машина 
је пуштена у погон тек кроз 100 
го дина! Прва идеја о летилици 
појавила се 1880. године, а први лет 
на моторни погон био је 1903. годи-
не, да би већ 1908. године била от-
ворена прва фабрика авиона. Значи, 
тај период развоја био је доста краћи 
од оног у претходном примеру.

Истакли су да се велики значај 
придаје способности инжењера да у 
потпуности може презентовати резул-
тате свога рада. Због тога је неопходно 
развијање битних спосо бности код 
инжењера, као и тимски рад.

Истраживања у машинству су у 
великој мери интердисциплинарна 
и апликативно усмерена. „Full-
Service“ обухвата понуде машина и 
уређаја и подразумева: планирање, 
развој, конструисање, израду, пу-
штање у погон, одржавање, фи нан-
сирање и рециклажу, као и гаранцију 



18

Планина Тупижница простире се 
између Књажевца и Бољевца, одно-
сно између маркантних суседа, 
планина Ртња и Старе планине. 
По следних година је планинарима 
широм наше земље позната по 
републичкој планинарској акцији 
„Дани јоргована“, која се одржава 
сваке године средином маја месеца. 
Планина је некад била позната под 
називом Ласовачка планина (по 
једном од села што леже у подножју 
јој, Ласову), а сматра се да је да-
нашњи назив добила по једној 
биљној врсти која на њој расте, а 
која се, по тврђењима мештана из 
околних села, назива Тупиж. Стро-
го географски гледано, планина 
припада најјужнијим обронцима 
карпатског појаса планина и углав-
ном се састоји од кречњачких стена, 
које до изражаја долазе на импре-

позната и по сточарству.
Елем, планинарски клуб „Ши-

љак“ из Бољевца, у сарадњи са 
планинарским клубом „Бабин зуб“ 
из Књажевца, и ове године, по трећи 
пут, организовао је републичку 
акцију „Дани јоргована“ на којој је 
учествовало око 500 планинара –  
љубитеља природе из целе Србије. 
Окупљање планинара је у селу 
Бучју, које се налази на око 450 м н. 
в., подно Маглена, једног од врхова 
Тупижнице, а које је удаљено неких 
18 км од Књажевца.

Баш као и претходних година, и 
овог пролећа пошло се из центра 
села Бучје, након окупљања плани-
нара из целе Србије и званичног 
отварања акције, на којој су при-
суствовали и председници општина 
Књажевац и Бољевац. Пут ка врху 
ове планинске лепотице нас најпре 

шетња по стеновитом гребену пла-
нине поред расцветалих јоргована. 
Све време успона се пружа предиван 
поглед на околна села и планину 
Ртањ и врх Шиљак (1560 м н. в.), са 
једне, и врх планине са репетитором, 
са друге стране. Сам врх, тзв. Леде-
нички врх, налази се на 1160 м н.в. 
и на њему су планинари „сазидали“ 
малу печурку, која је постала за-
штитни знак врха.  Иначе, плани-
нарска стаза је укупне дужине 11 км 
и за три сата лаганог хода стиже се 
до врха на 1160 м н. в. Повратни део 
стазе са врха нас води до једне мале 
заравни недалеко од гребена плани-
не, где се налази још један природ-
ни феномен ове планине – јама 
Леденица, која је свој назив добила 
по снегу и леду који се током зиме 
у њој акумулира и обично се зад-
ржава до летњих месеци. Утиске са 
леденог дна ове јаме нам је ове го-
дине пренела група спелеолога која 
је у њој одржала малу тренажну 
вежбу.

Иако планинарима ове године 
временска прогноза уочи успона није 
била наклоњена, кишовити облаци 
су ипак одлучили да, углавном, 
заобиђу део планине који су походи-
ли заљубљеници у висину, зеленило 
и опојне пролећне мирисе. Све оне 
који су у међувремену огла днили, по 
повратку у село, у поподневним ча-
совима, очекивао је традиционално 
неодољиви пасуљ са сланином, који 
је, као и увек, био слађи од ичега. Као 
и досадашњих година, и овог пута је 
успон на ову јединствену планину 
пратила добра организација, и још 
боље дружење на десетине људи који, 
чини се, сви до једног, поручују да 
наше природно окружење сваке го-
дине пружа нова, свежа и занимљивија 
искуства.

Редовни планинари
Милена Марјановић, Младен 

Милошевић, професори енглеског 
језика

ПОХОД НА ТУПИЖНИЦУ 
Планинарски клуб „Шиљак“ из Бољевца, у сарадњи са планинарским клубом „Бабин зуб“ 

из Књажевца, и ове године, по трећи пут, организовао је републичку планинарску акцију „Дани 
јоргована“ на којој је учествовало око 500 планинара – љубитеља природе из целе Србије

сивном западном стеновитом одсе-
ку – гребену планине. Источни део 
планине је углавном блажи, обра-
стао што шумом, што густим ши-
бљем. Тупижница је рај за заљу бље-
нике у природу, планинаре, алпини-
сте, спелеологе, али и за ловце јер 
је пуна дивљачи. Некада је била 

води поред цркве посвећене светом 
Илији, а неколико метара даље од 
цркве почиње уређени колски пут 
са благим успоном, који чини први 
део стазе. Средњи део стазе је мало 
стрмији и углавном се пешачи кроз 
букову шуму, која плени лепотом и 
грациозношћу. Трећи део стазе је 
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Позивно писмо за путовање 
стигло је и на моју адресу. У први 

Студијско путовање у Немачку
У периоду од 25. до 31. априла текуће године реализовано је студијско путовање у Немачку, 
за десет чланова Удружења „ДОСИТЕЈ“, а у организацији ГТЗ-а, Немачке организације за 
техничку сарадњу. Управни одбор „ДОСИТЕЈА“  за путовање је изабрао чланове који су 
својим ангажовањем и радом активно учествовали у раду Удружења и реформи средњег 

стручног образовања. 

у коме смо посетили Савезни ин-
ститут за стручно образовање 
(BIBB), на коме се спроводе истра-
живања и на коме се ради на развоју 
стручног образовања и стручног 
усавршавања. BIBB подржава ино-
вативност у домаћем и међународном 
стручном образовању и развија нове 
и практично оријентисане предлоге 
за приступе стручном образовању 
и уса врша вању.  

 Из Бона пут нас је одвео у Емден, 
где смо посетили школу за стручно 
образовање. Школа за стручно 
образовање  у Емдену  образује 18 
различитих струка. Настава се 

одвија делом у школи, а делом у 
предузећима. 

У Хамбургу смо посетили VLW, 
Удружење наставница и наставника 
економских школа. Удружење је у 
свом раду усредсређено на сва 
питања која су значајна за чланове. 
VLW настоји да, унутар постављених 

оквирних услова, постигне што је 
могуће боље услове рада за своје 
колегинице и колеге: обезбеђивање 
зараде која одговара служби која се 
обавља, обезбеђивање пензија и 
свеобухватног здравственог оси-
гурања. Посебно значајно поље 
деловања односи се на питање 
даљег развоја образовања у области 
економије.

У глобализованом свету неоп-
ходно је посматрати ствари  изван 
сопствених граница. Да би се то 
остварило, неопходно је одржавање 
контаката са образовним инсти-

мах сам била изненађена, али и 
свесна чињенице да је то што сам 
се нашла у групи од десет изабраних 
људи који ће ићи на стручно уса-
вршавање, велика привилегија и 
част, које сам заслужила својим 
радом и залагањем. 

Циљ студијског путовања био је 
да  размена искустава и сазнања са 
истакнутим немачким удружењима 
и институцијама у области обра-
зовања  омогући да се нова сазнања 
примене у пракси и даљем развоју 
Удружења „ДОСИТЕЈ“ и образовног 
система у Србији.

Путовање је организовано тако 
да смо обишли четири града за-
падне Немачке, у којима се налазе 
релевантне институције образовања. 
Први град у коме се нашла српска 
делегације био је Карлсруе, где смо 
посетили Државни семинар за ди-
дактику и образовање наставника и 
школу  „Валтер Ојкен“. 

Из Карсруеа смо отишли у Бон, 

туцијама, предузећима и привредом 
на међународном нивоу. Након овог 
путовања схватила сам да инве сти-
рање у стручно образовање и 
усавршавање представља једини и 
прави пут ка светлој и успешној 
будућности.

Наташа Јанкулоски, професор
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Ученици и наставници образов-
ног профила комерцијалиста – оглед, 
ове школске године се по први пут 
срећу (у трећем разреду) са настав-
ним предметом обука у виртуелном 
предузећу. 

Виртуелна предузећа се баве 
продајом спортске одеће и обуће. 
Ученици,   тј. запослени поменутих 
предузећа, прошли су све фазе 
пословања, кроз које пролазе пре-
дузећа у свом раду. Септембра ме-
сеца, регистровали су своја пре-
дузећа код Агенције за привредне 
регистре, отворили текуће рачуне 
код WSB банке и почели са радом. 
У провом полугодишту су радили 
заједно, кроз тзв. фазу јединственог 
рада, док су у другом самостално 
радили у оквиру фазе подељеног 
рада. У предузећима су формиране 
четири службе: набавна, складишна, 
продајна и финансијско-рачуно-
водствена. Свака служба има троје 
запослених радника, од којих је 
један шеф. Након месец дана до-

ПРЕДУЗЕЋА ВИРТУЕЛНА, А ПОСАО ПРАВИ!
Ове школске године почела су са радом, у нашој школи, два виртуелна предузећа: ВП „PLAY 

THE GAME“, чији је директор професорка Јелена Вукић и ВП „АДРНАЛИН 019“,  
чији је директор професорка Марија Цветковић.

лази до ротације служби и до про-
мене шефа. Циљ ротације је да 
сваки ученик буде запослен у свакој 
служби и бар једном буде шеф. 

Ученици радом у виртуелном 
предузећу стичу вештине за оба-
вљање послова набавке, склади-
штења, продаје, финансијско-ра-
чуноводствене послове, али овакав 
рад доприноси и стицању основних 
радних навика, ефикасном само-

У ВИРТУЕЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ ,,PLAY 

ТHE GAME“
„Када нам се на радној повр-

шини појави гомила докумената 
које треба да обрадимо, евиден-
тирамо и томе слично, тежимо ка 
томе да свој посао одрадимо што 
брже и ефикасније...“

На самом почетку рада у 
виртуелном предузећу ,,PLAY 
ТHE GAME“, од многих другова, 
као и од мене, могле су се чути 
бројне изјаве, попут: ,,Ја то не 
умем“, ,,Ја то не могу“, ,,То ни-
када нећу успети да схватим“... 
Међутим, понекад ни сами нисмо 
свесни колико у ствари умемо, 
можемо и разумемо. 

Када нам се на радној повр-
шини појави гомила докумената 
које треба да обрадимо, евиден-
тирамо и томе слично, тежимо ка 
томе да свој посао одрадимо што 
брже и ефикасније, како не бисмо 
,,кочили“ остале службе и како 
не бисмо због пропуста и греша-
ка беспотребно дуплирали посао. 
Међутим, деси се и по неки про-
пуст некада и онда се јави не-
рвоза кад помислимо да све мо-
рамо испочетка.  

Али, суштина ове обуке и јесте 
да сада учимо на грешкама, које 
нећемо понављати када у радни 
однос ступимо као већ „искусни“ 
радници!

Марија Миленовић, III2

сталном и тимском раду, преузимању 
одговорности за своје поступке, 
ефикасном организвоању времена. 

Јелена Вукић, проф.
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У новој школској години, у 
оквиру пројекта Виртуелна при-
вреда, ученици ће, у оквиру до-
датне наставе, моћи да раде у 
ста тистичкој и преводилачкој 
агенцији.

По оснивању два виртуелна 
привредна друштва – ВПД “Play 
the game” и ВПД “Адреналин 019”, 
која тргују спортском опремом у 
оквиру редовне наставе, решили 
смо да одемо и корак даље и по-
клонимо пажњу потпројекту под 
називом Виртуелна привреда, у 
оквиру Пројекта реформе средњег 
стручног образовања. 

Наша школа је конкурисала за 
придруживање пројекту Виртуел-
на привреда, на основу огласа 
расписаног од стране Удржења 
професора средњих школа ”До-
ситеј“. Циљ Пројекта је пру жање 
услуга које недостају постојећем 
систему виртуелних предузећа, а 
то су: услуге превођења, шпеди-
терске, рачуноводствене и марке-
тиншке услуге, услуге статистич-
ке агенције и др.

Задовољство нам је, али и ве-
лики изазов, укључивање у тај 
нови систем, преко секундарних 
делатности наших већ основаних 
предузећа. Ми смо одлучили да 
своје активности  усмеримо ка 
преводилачким услугама и стати-
стичким пословима. Међу по-
нуђеним начинима за реализацију 
нових послова били су редовна 
настава, додатна настава и секције. 
Колеге задужене за Виртуелну 
привреду, Мирослав Станчић – 
професор економске групе пред-
мета и Младен Милошевић – про-
фесор енглеског језика, одлучили 
су се да са заинтересованим уче-
ницима раде у статистичкој и 
преводилачкој агенцији у оквиру 
додатне наставе.

Представник наше школе на 
првој једнодневној радионици 
везаној за активности које очекују 
нашу школу у овом пројекту, 
одржаној у Београду 26. маја те-
куће године, био је професор 
Младен Милошевић.

Марија Цветковић, проф. 

ВИРТУЕЛНА ПРИВРЕДА FILM REVIEWS – 
WE’VE SEEN AND 

RECOMMEND: 
P.S. I LOVE YOU, 2007

The fi lm was written by Cecelia 
Ahern and directed by Wendy Finerman 
as a very upsetting romantic movie, 
which is defi nitely going to make you 
cry. The main characters are starred by 
Hillary Swank, Gerard Butler, Lisa 
Kudrow and James Holland.

The story is the following: Holy 
(Hillary S.) and Gary (Gerard B.) had 
a perfect life, lived together in Dublin, 
near their families and friends. They 
had a lot of fun together, and, short, 
the world was their own... or they only 
thought things were such? The day 
before her 30th birthday, the man who 
was her biggest love, her best friend, 
was to leave Holy, forever. So, when 
Gary died, Holy thought that she 
couldn’t continue her life without him. 
However, Gary promised her once that 
he would always be with her. And he 
was. Gary left the letters to Holy that 
she read every month and felt as if Gary 
was there beside her once again.

The acting in the film is simply 
brilliant and Hillary performed the role 
very well. As for the music in the fi lm, 
there are a lot of beautiful ballads 
which follow this excellent romantic 
story.

If you want to see one amazing and 
strong story which will make you cry, 
then you should defi nitely see “P.S. I 
love you”.

Катарина Живановић, II2
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У периоду од 15.фебруара 2010. 
године до 20.марта 2010. године, 
учествовао сам на семинару који је 
организовао Електронски Факултет 
у Нишу. Курс је трајао шест недеља, 
свака недеља је имала предвиђене 
задатке, као што су: прављење ле-
кције у Мудлу, активности на фору-
мима, прављење тестова, оцењивање 
и праћење радова осталих учесника 
семинара.

Овај курс је превасходно намењен 
наставницима који иду корак даље 
од класичног начина предавања, 
који праве електронске курсеве и 
чије је знање информационих 
технологија на вишем нивоу. Курс 
је у потпуности испунио моја оче-
кивања и сада сам сигуран да ћу га 
почетком наредне школске године 
и практично применити у нашим 
рачунарским учионицама.

Непрекидно побољшавање про-
цеса образовања представља у 
основи филозофију која сматра да, 
ма колико било добро, увек може 
бити још боље. Ако наставу у шко-
ли не учинимо бољом, неко други 
ће то урадити, и тако ће нам преузе-
ти све кориснике наших услуга - 
ученике.

„Побољшање процеса образо-
вања“ заправо значи учинити ства-
ри бољим, а не само „гасити пожаре 
и борити се са кризама“.То значи 
заборавити стару праксу оптуживања 
људи за проблеме и промашаје.То 
је нови приступ и покушај да посао 
који радимо урадимо боље.

Ако се жели побољшање про-
дуктивности и квалитета у обра-
зовању, то значи да треба да се ради 
боље него сада. И овде важи пра-
вило:“Ако радиш као до сада, очекуј 
да добијеш оно што си добијао до 
сада. Желиш ли нешто боље, тада 
мораш и боље да радиш.“

Електронско учење
 (Инструкциони дизајн)

Нема нових знања без савладавања нових вештина и метода,
 односно без новог начина образовања...

Због стања у образовању које не 
прати брзе промене до којих долази 
свакодневно, компаније у свету су 
почеле да организују образовање у 
самим компанијама.

Ако се зна да је ниво образовања 
наставника важнији фактор који 
утиче на продуктивност, него што 
је то број сати рада или капитал, 
постаје јасно зашто треба унапре-
дити процес образовања.

Нема нових знања без савла да-
вања нових вештина и метода, одно-
сно без новог начина образовања...

Ако погледамо један корак даље, 
одговор се намеће: “Успехом еко-
номије управља знање“, или – до 
успешне економије долази се знањем. 
До знања се долази обра зовањем. 
Ако постојеће образовање не даје 
резултате, треба ићи корак даље. 

компетенцијом и већу потребу за 
сарадњом. Нове информационе 
технологије помажу ученику да 
побољша способност за учењем. 
Технологије, као нпр. World Wide 
Web, e-mail, chat и видео-конференције 
омогућују да се ученик постави у 
средиште процеса учења.

Предавања која држи наставник 
постављају се на Web site школе, 
тако да су доступна ученику. Ученик 
прегледа предавања и дискутује са 
наставником директно на видео 
конференцији, али ако му је нешто 
остало нејасно, и преко chat-a.

Поред те комуникације, ученик 
може да комуницира и са другим 
ученицима, са другим школама, да 
користи библиотеку (Electronic 
Library).

Досадашњи систем образовања 
био је центриран према наставнику. 
Глобална конкуренција и технологија 
трансформишу друштво тако брзо да 
школство мора да се прилагоди 
информацијском добу. Једна од 
највећих одговорности наставника је 
развој и пружање квалитетних об-
разовних програма, релевантних у 
реалном свету. Индикатори промена 
у реалном свету укључују велики 
пораст обима доступних информација, 
повећани захтев за технолошком 

Електронско учење и 
учење на даљину  

Почеци учења на даљину заиста 
датирају из прве половине 19. века. 
Електронско учење је, наравно, тада 
било у домену научне фантастике.

Електронско учење у веку у коме 
живимо више не спада у домен на-
учне фантастике, полако је захвати-
ло све поре образовања. Императив 
21. века представља коришћење 
интернета у свим областима друшт-
ва. Код учења на даљину, наставник 
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и ученик су физички раздвијени, 
док код електронског учења не 
морају бити.

Интензитет коришћења 
електронског учења

На самом почетку налази се 
класична настава, у којој се елек-
тронско учење не користи. Како 
идемо корак даље, полако упло-
вљавамо у воде електронског учења. 
У почетку електронско учење кори-
стимо само понекад и то као на-
ставно средство.

То је први степен коришћења 
електронског учења, ту спадају 
Power Point презентације, различи-
ти едукативни компакт дискови, 
аудио или видео записи  и сл., које 
користимо у току часа како бисмо 
ученицима боље представили и 
објаснили неки појам или појаву. 
Идући корак даље, долазимо до 
другог степена електронског учења, 
где се налази комбиновани модел 
наставе. Овај степен електронског 
учења назива се хибридно учење 
(eng. blended learning, hybrid learning 
ili mixed mode) и у њему се део на-
ставе одвија на класичан начин, а 
део „он-лајн“. Последњи степен 
представља потпуна „он-лајн“ на-
става, у којој су наставник и ученик 
заиста физички раздвојени.

Развој алата за 
електронско учење

Развој технологије довео је до 
појаве LMS-a (Learning Management 
System), система за управљање 
учењем. Ови системи омогућавају 
да наставник прати индивидуални 
рад и напредак сваког ученика и да 
податке бележи у одређену базу 
података. Поред ових система, 
постоји и читав низ других алата 
које можемо искористити.

Електронска пошта
Најједноставнији алат је, свака-

ко, електронска пошта. Помоћу ње 
можемо ученицима слати наставне 
материјале. Исто тако, ученици нам 
електронском поштом могу слати 
домаће задатке, а када их прегледа-

мо, на исти начин им можемо по-
слати повратну информацију.

Чет
Предност овог алата јесте његова 

блискост ученицима. Можемо га 
користити за договор са ученицима 
о одређеној теми, или за индивиду-
ални рад са ученицима који наилазе 
на потешкоће приликом учења.

Видео конференција
Обезбеђује учествовање већег 

броја људи који се налазе на раз-
личитим географскиом подручјима. 
Занимљива активност помоћу видео 
конференције била би дискусија 
ученика из различитих школа на 
одређену тему.

Вики и блог
Ово су алати који се користе за 

сарадничко учење. Веома успешно 
се могу користити за групни рад 
ученика на неком задатку или 
пројекту. Осим што ученици могу 
међусобно размењивати мишљења 
и идеје, кориговати једни друге, и 
наставник се може и треба укљу-
чивати, како би усмеравао рад 
уче ника у жељеном правцу, поста-
вљајући потпитања, дајући комен-
таре и предлоге. Најбољи пример 
садржаја креираних помоћу овог 
алата јесте Википедија.

Социјални софтвер
У последње време, широку при-

мену међу ученицима има социјални 
софтвер, па зашто ту предност не 
искористити за потребе образовања 
и наставе!

Мајкрософтов програм Windows 
Live поседује широки дијапазон 
могућности које се могу искористи-
ти у настави. Могу се креирати 
лекције, поставити мултимедијални 
садржаји, списак обавезне и додатне 
литературе. Ученици се могу помоћу 
линкова упућивати на додатне или 
допунске садржаје, могу коментари-
сати лекције, преузимати наставне 
материјале или домаће задатке.

Форум
Представља комуникацијски 

алат који доприноси квалитету на-
ставе у хибридном учењу, јер 
омогућава сарадничко и вршњачко 
учење кроз квалитетне и инструк-
тивне дискусије. Како комуникација 
није синхрона, ученици ће имати 
довољно времена да проуче лекцију, 
прочитају „постове“ других учени-
ка,  добро осмисле свој одговор и 
размишљање и тек онда пошаљу 
„пост“.

Виртуелна учионица 
помоћу Мудла

Мудл (Moodle) спада у бесплат-
не системе за управљање учењем, 
али то што је слободан за преузимање 
не умањује његов значај.

Мудл ће нам омогућити да током 
„он-лајн“ наставе креирамо лекције 
које ће осим текста и слика моћи да 
садрже и мултимедијалне записе. То 
ће ученицима сигурно бити зани-
мљивије и знање стечено на редовној 
настави моћи ће да допуне знањем 
помоћу „он-лајн“ лекција.

Како хибридно учење користимо 
као допуну класичној настави, 
најбоље је да одмах сазнамо колико 
је времена сваки ученик посветио 
одређеној лекцији, па ћемо знати 
која је лекција ученицима била лака, 
а која тешка.

Квизови, укрштенице и тестови 
за проверавање наученог градива 
ученици ће користити за само-
вредновање и вежбање. Ученици ће 
сигурно бити задовољни што у 
виртуелној учионици имају мо-
гућност да сами провере своје 
зна ње, а највише ће их обрадовати 
брза повратна информација.

Уколико је потребно да ученици 
групно раде на неком пројекту или 
задатку, у виртуелној учионици 
додаћемо вики.Ученици ће моћи да 
се договарају, размењују мишљења, 
исправљају једни друге, све док у 
потпуности не заврше задатак.

Томица Милосављевић,
дипл. инж. маш. 
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,,Aутобиографија“ 
– животопис Бранислава Нушића

Аутобиографија је врста књи-
жевног дела у коме писац даје опис 
свог живота од рођења, па до тре-
нутка када пише свој животопис, 
обично у поодмаклим годинама,  
или како се то метафорички каже 
– у ,,јесен свог живота“. Међутим, 
аутобиограф може писати свој жи-
вотопис и етапно, односно предмет 
његовог аутобиографског казивања 
могу бити само одређене етапе 
живота, нпр. детињство, младост, 
средње доба, старост.

Управо са једном таквом етапном 
биографијом сусрећемо се и у Ну-
шићевој ,,Аутобиографији“, где 
писац на комичан начин описује 
доба свог детињства и младости.

Драмска секција наше школе, 
по водом овогодишњег обележавања 
Дана школе, припремила је драма-
тизовани прозни текст – ,,Ауто-
биографија“, Бранислава Нушића. 
Представа ће премијерно бити изве-
де на завршног дана обележава ња 
Да на школе, 11.  јуна  у  књажева     -
чком Дому културе.

Овом представом желимо да 
прикажемо детињство, згоде и не-
згоде из некадашњег ђачког живота, 
прва заљубљивања, матуру, али и 
недоумице ђака, шта и куда даље.

Ученици, чланови драмске се-
кције, заједно са професорком ср-
пског језика и књижевноти, Иваном 
Стојановић, и редитељем Славо-
љубом Јовановићем, учествују у 
припреми ове представе и искрено 
се надају да ће и овога пута њихов 
труд бити награђен громогласним 
аплаузом задовољне публике. 

Глуме:
Дино Јовановић, I• 3
Ирена Тошић, II• 2  
Мартина Ивковић, II• 2
Марија Веселиновић, II• 2

Александар Миладиновић, II• 2

Милица Ђорђевић, III• 2

Маја Драгићевић, III• 2

Марија Миленовић, III• 2

Сања Јовановић, III• 2

Нова представа драмске секције

Из наше представе...

Хор: Професор је, у недостатку глобуса, употребљавао главу 
једног нашег друга, Сретена Јовића.

04: Изађи, Срето, овамо! Изађи и стани овде крај прозора да те 
дохвати сунце. Е, видиш, кад тако окренеш десни образ сунцу, онда 
ти је та половина главе осветљена, а ова друга није. Је ли тако? 
Окрени се! И ето, сад је ова друга страна осветљена, а она није. То 
су, дакле, дан и ноћ и то нам доказује да је Земља округла.

Хор: На Сретеновој глави професор нам је објаснио и полове.
04: Ево, овде, видиш? Ту је северни ледени пол. Ту је вечита 

зима, никад ништа не цвета, све је изумрло, а и ако има чега, то је 
закржљало.

Хор: И четврти доказ о округлини Земље:
04: Узећемо, дакле, нос као полазну тачку и кренућемо на исток. 

Затим ћемо... Сретене, да испереш уши, пуне су ти блата к’о да си 
из свињца изаш’о... Потом ћемо обићи земљину куглу и доћи на 
супротну страну света... Ја сам ти још прошлог часа рекао да 
ошишаш косу, Сретене. Иако у овим пределима живе дивљаци, ја 
ипак нећу више да провлачим прсте кроз ту твоју прљаву косу... На 
тој страни света је ноћ када је код нас дан и обрнуто. Затим ћемо 
ићи све даље и даље, прећи ћемо преко Сретеновог десног увета и 
ево нас на његовом носу, одакле смо и пошли...

Милош Вукић, III• 2
Марко Минчић, III• 2
Мирјана Вукашиновић, III• 3
Марко Тодоровић, IV• 2

Ивана Стојановић, проф.
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Хип-хоп група „KNM KLAN“

Када сте  основали групу?• 
Ex Nili: Групу смо основали 2009. године.

Ко је дошао на ту идеју?• 
Strawa: Мој друг и ја смо пре тога имали групу „Млади репери“, 

али су нам се касније 
придружила још два 
члана и тако је настао 
„KNM KLAN“. Ме-
ђутим, имали смо доста 
проблема тако да два 
члана  нису  више  у 
групи. Остали смо само 
Ex Nili и ја.

Одакле назив „KNM • 
KLAN“?

Strawa: То су, уства-
ри, иницијали наших 
уметничких  имена 
(Koya MC, Nili i  Mladi 
reperi), као што сам 
напоменуо Koya MC и 
Pirnix су одустали, али 
је назив групе остао.

О чему су текстови ваших песама?• 
Ex Nili: Сви наши текстови углавном садрже слике из наших жи-

вота и тако описујемо своју личност, а понекад се деси да текстом 
искажемо нека дешавања из живота наших другова. Све зависи коли-
ко нас инспиришу ти догађаји.

Где и како снимате песме?• 
Strawa: Тренутно снимамо у Нилијевој кући, радимо кућну 

продукцију са програмима и опремом коју тренутно имамо. Ускоро 
ћемо завршити наш лични студио „Ватрене улице“, захваљујући чика 
Мити, Нилијевом тати. Овом приликом га поздрављам јер је увек био 
ту да нам „отвори очи” и да добре савете.

Где можемо чути  вашу музику?• 
Ex Nili: Нашу музику, тренутно, можете наћи на Интернету. Мож-

да ћемо направити неку компилацију и делити по граду, а можда 
ускоро успемо да направимо и неки наступ. Мада је то тешко, јер реп 
и хип-хоп музика није на добром гласу у овом граду.

И за крај, које песме можеш да издвојиш као теби омиљене?• 
Strawa: Мени је свака наша песма драга, јер свака има неки свој 

значај. Али наравно, ту постоји и мало бољих радова, али која је 
најбоља... то ћу препустити вама да одлучите.

Дино Јовановић - Strawa
Стефан Стевић - Ex Nili

Ирена Тошић, II2

FILM REVIEWS – 
WE’VE SEEN AND 

RECOMMEND: 
THE SENTINEL, 2006

Directed by Cler Johnson, The 
Sentinel (2006) is a famous thriller 
fi lm. The main characters are starred 
by Michael Douglas, Kiefer Sutherland, 
Eva Longoria Parker, Martin Donovan 
and Kim Basinger.

The Sentinel is set in the present 
and follows the story of Pete Garrison, 
the president’s guard and a secret 
service agent, played by Michael 
Douglas. He is a vet in an elite 
government unit charged with the 
protection of the president. When he 
was suspected for plotting against the 
president, Garrison, who used to be 
the hunter, becomes the prey, and soon 
has his longtime colleague and rival 
on his heels. Garrison may have done 
something that seems suspicious, but 
insists he is not guilty and the chase 
after him will only distract agency 
from the real criminal.

The acting in this movie is great. 
Douglas is superb in his role, he always 
acts in action movie which are usually 
very good. Although there is much 
violence in the fi lm, I recommend that 
you see it as soon as possible!

Никола Накић, II1
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Тачније, књиге које су ме одушевиле! Циклус епске фантастике 
Роберта Џордана под називом „Точак времена“ је итригантна, мистич-
на, драматична прича, која се одликује нереалним ситуацијама.

Циклус се састоји од осам књига, од којих су стилски најбоље 
написане прве три (бар по мом мишљењу), и то: „Зеница света“, 
„Велики лов“ и „Поноворођени змај“. Обележјe ових књига је, у 
ствари, оно што ја волим код књига. Књига је, за мене, карта до неког 
другог света у коме је читалац неми посматрач или један од ликoва. 
Своју улогу у књизи бирамо сами кроз своје подсвесне жеље.

Ја верујем у магију. Једна реченица и ова књига постаје стварна! 
Непредвидиве ситуације у неочекиваном времену, уверљива фабула 
и концизна реченица стварају савршенство вредно пажње.

Радња овог епског циклуса романа смештена је у неки други свет, 
нову димензију, и одликује се немогућим догађајима који су остваре-
ни уз помоћ магије, у коју морате да верујете уколико читате ове или 
сличне романе.

Разлог мог одушевљења је управо та нестварност, тајанственост, 
мистичност магичних људи и њихова занимљива реалност. Симболич-
ност одређених догађаја се провачи кроз ове романе и све ово даје 
драж романима и оставља утисак.

Роберт Џордан приповеда о главном јунаку Ранд ал Тору, који је 
на почетку приче обичан сељачић, али низом даљих догађаја он от-
крива, да је самим тим што је рођен, испунио пророчанство о Последњој 
бици. Рођен као Поноворођени змај, предодређен да се супротстави 
Мрачном. Самим тим што је мушки Аес Седаи, суђено му је да по-
луди и умре. Да ли ће успети да остане жив до Последње битке? Да 
ли ће дух последњег Поноворођеног змаја, који је мртав, престати да 
му се јавља у мислима? И на крају, да ли му је потребна помоћ Сто-
тину садругова да би победио? Све ово се сазнаје кроз овај необичан 
циклус епских романа.

Аутентичност назива рoмана „Точак времена“ означава појам који 
се појављује на почетку сваке од осам књига. Точак времена се окреће. 
Покреће га вода Истинског извора. Доба се мењају, а древни симбол 
Аес Седаи поново се вијори у виду заставе на тмурном небу.

Симболи и њихова древност се преплићу кроз целу причу и они 
су још један разлог моје наклоњености овом циклусу. Они означавају 
давнашњу прошлост коју нико не зна, а то је оно што је мене при-
вукло и заинтересовало.

Сазнање да сам нешто открила, да сам успела да створим 
ретроспекцију свих догађаја и да могу јасно да их искажем. Најбоље 
од свега је то што могу илузијом да створим све, а маштом потпомог-
нем Стварање.

Ирена Тошић, II2

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

КЊИГА КОЈА МЕ ЈЕ ОДУШЕВИЛА

„Точак времена“ 
Циклус епске фантастике Роберта Џордана

У НОВОЈ ШКОЛИ
Искрено,  бојала сам се како ће ми 

бити у новој школи... A све је испало 
много боље од оног како сам за-
мишљала.

Уписала сам Техничку школу у 
Књажевцу, смер архитектонски техни-
чар, и уопште се не кајем због тога. 
Брзо сам схватила да је ово била права 
одлука! Свиђа ми се смер и моје 
одељење (први један). У одељењу нас 
је двадесет четири – седам девојчица 
и седамнаест дечака, и за сада се сви 
лепо слажемо. Професори су добри 
према нама, лепо и јасно предају, 
труде се да што боље схватимо гради-
во и не траже много од нас. На часо-
вима нам никада није досадно јер сви 
воле да се шале, свако има неку своју 
особину по којој је посебан и другачији 
од осталих. И професори су такви, али 
наравно, увек постоји и неко ко је 
строг. 

О школи се прича да је прво била 
рударско надзорничка школа, па бол-
ница, а сада је школа која прима сваког 
ученика који би хтео да научи и сазна 
обиље нових ствари. 

У новој школи је одлично: обна-
вљамо и проширујемо градиво из 
основне школе, а из стручних пред-
мета радимо нешто сасвим ново, нама 
непознато и занимљиво и зато се 
трудимо да у томе будемо што бољи. 
Ученици старијих разреда нас саве-
тују како треба да се понашамо на 
одре ђеним часовима, а помажу нам и 
око неких домаћих задатака. За сада 
ми се једино не допада  то што се на-
става одвија у две смене, мада... у томе 
има и неких предности...

Мислим да никада нећу променити 
мишљење о својој садашњој школи, о 
професорима и школским друговима. 
У почетку ми је било тешко да се 
уклопим у нову средину, али сада 
осећам да сам део ње. Срећна сам и 
задовољна ту где јесам.

Милена Ивановић, I1
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ИГРА ОБЛАКА, ВЕТРА И СУНЦА
Пролеће је полако ушетало у наш крај. Лагано попут пахуљица, 

унело је много разнобојних цветића, зеленила и наравно – љубав.
Седела сам покрај прелепог језера, слушала гласове природе. Ах, 

прелепо је... Не знам како могу то речима описати. На том плаветнилу, 
осим разиграних рибица, гордих и отмених лабудоба, играло се сунце. 
Та сјајна звезда, заслепила ме је на тренутак. Излетео ми је уздах... 
Безброј кристалића пресијавало се на таласима воде. У том малом 
бескрајном рају одсјај воде изгледао је као мноштво малих дуга. На 
тренутак, учинило ми се да ме неко зове... А не, то је само ветрић, који 
приповеда своје приче баршунастим гласом. Пробијао се кроз велике, 
понекад чини ми се, бесмртне борове и јеле. Тај звук је прелеп, тако 
умирујућ. На ливади, прошараној цветићима, скакутали су лептирићи 
раширених крила. Приметила сам једну бубамарицу на својој руци. 
Запевала сам јој песмицу: „Бубамаро лет, лет...“,  лагано сам дунула и 
послала бубамару у тај „шарени лепи свет”. Деловало ми је то помало 
смешто, али ипак, прелепо је бити дете и уживати у тој бескрајној срећи. 
Опустила сам се, ушетала у сан. Заспала сам.

Пробудио ме је талас, који ми је заpљускивао ноге. Брррр... баш је 
захладнело. Облаци попут пене, прекрили су безбрижно сунце. Сунце 
је кренуло свом починку. Тада сам се сетила да је касно и да би требало 
поћи кући. Устала сам и одлучила да напустим овај рај. Док сам одла-
зила, дозволила сам себи да „бацим још један поглед“ према води и том 
прелепом месташцу. Блистави сунчеви зраци, који су се пробијали иза 
брда, обасјали су језеро. Од тих златних боја језеро је деловало као из 
сна, из неке далеке земље пуне магије...

Одлазила сам лаганим корацима ка својој кући, маштајући о том 
пропланку на коме је остало моје срце. Знам, вратићу се једног дана да 
посетим мој пропланак и уживам у бескрајном и беспрекорном рају.

Јелена Милијић, I2 

Краљ свих крајева

Стави на лице челични осмех
Скини блато са свог упалог лица
Умиј се у прашини

Све је боље од илузије
Од илузије која се завршава

Пепељасти траг који остаје
Црни зрак светлости
Осветљава стварност
Јер је мрак краљ свих крајева.

Само се не осврћи
Ако се осврнеш можда схватиш
Да краљ нема своју земљу
Да чучи у прикарајку, иза угла
И чека.
Чека да се након свега
Поново врати...

Бескрајни почетак

Сећање на један тренутак 
Слепе гордости
Довољно да заборавим
Пред чиме дрхтим
А чему се дивим

И све што остаје
Је још један бедан покушај
Да се избрише стварност 
и да схватим оно што већ знам.

Пре него што почине
Машта ће све окончати
А кад маште нестане
Ум каже НЕ када се најмање надаш.

А кад избледи сјај
Све што остаје је сазвежђе жеља…
А сва снага остаје
Прикачена на ћошак црног свемира.

Црни анђео

Рашири руке као крила
Око тебе нема ничега
Сем стрме литице
Којој се не види крај

Дубоко низ провалију
Створио се твој одраз
Поћи ка њему...?
Зашто да не
Па и људи имају крила.

Дуж понора потисни
Све жеље, страхове и сећања
Остави их иза себе 
И створи непробојну тишину.

Огледало без окова.
Ваздух без граница.
Простор без ичега.

Окити се најлепшим осмехом
И крени у сусрет неоткривеној тајни…

Ирена Тош
ић, II2
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Техничка школа из Књажевца организовала 
је у суботу, 5. јуна 2010. године, акцију „Очисти-
мо Србију“, чишћењем зелених површина испред 
школе, унутрашњег дворишта и спортског по-
лигона, али и уређењем унутрашњег школског 
простора – учионица, кабинета и радионица. Део 
ученика био је ангажован и на изради наставног 
материјала, који ће бити истакнут у учионицама 
(слике, схеме и сл.). По распореду утврђеном на 
Наставничком већу, свако одељење добило је 
своје конкретне задатке.

Акција је почела у 10:30 часова за запослене, 
односно 11:00 за ученике, и трајала је до 13:30  
часова. У уређењу школског простора учество-
вало је 237 ученика и 59 запослених.

Резултат наших активности су три џака са 
прикупљеном пластичном амбалажом, два вели-
ка контејнера пуна смећа у школском дворишту, 
као и један мањи, који је постављен испред 
школе. Било је смећа за још један контејнер, али 
из ЈКП „Стандард“ нису могли да испразне један 
од оних у дворишту школе.

На крају бисмо истакли да је ова акција, иако 
организована у јако кратком времену, била веома 
успешна, како по одзиву ученика и запослених, 
тако и по озбиљности са којом су се укључили у 
њу. Најбољи резултат је опште мишљење да би 
овакве „радне акције“ могле да се одржавају и 
чешће. Наравно, уз добру припрему, ни журка за 
„акцијаше“ тада не би изостала!

Још једном, велико хвала свим вредницама! 
И мало подсећање на општепознату чињеницу: 
чистоћа се не одржава чишћењем, него не пр-
љањем!

ОЧИСТИМО СРБИЈУ
Ученици и запослени Техничке школе укључили су се у акцију „Очистимо Србију“

 и Међународни дан заштите животне средине обележили  5. јуна 2010. године  
вредно и радно, уређујући своју школу. Велико ХВАЛА свим вредницама!
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Први пут на „Serbia open”- у

Захваљујући Општини Нови Београд, која је понудила бесплатне улазнице, и Општини 
Књажевац, која је организовала превоз,  група књажевачких средњошколаца  имала је 
част да уживо прати тениски турнир Serbia Open. Шесторо љубитеља тениса из Техничке 

школе пратио је професор Владан Цвејић.

„Право је одушевљење видети све те тенисере уживо. Пажљиво смо посматрали и бодрили 
нашет познатог тенисера Виктора Троицког...“

 
Сваке године, почетком месеца маја, у нашем главном граду Београду, 

одржава се тениски турнир под називом „Serbia open”. Као и претходних, 
тако и ове године, на тениским теренима „Милан Гале Мушкатовић” на 
Дорћолу, одржан је турнир на коме су учествовали наши познати тенисе-

ри и тенисери из других земаља.
У организацији Скупштине оп-

штине Књажевац, група ученика 
средњих школа имала је част да 
посети овај турнир. 

Турнир је трајао девет дана (01–
09. маја), а ми смо 7. маја присуство-
вали полуфиналном мечу између 
Американца Џона Изнера и Фран-
цуза Ричарда Гaскеа и мечу између 
Швајцарца Станисласа Вавринкe и 
нашег Виктора Троицког. 

Пред сам улазак на терен наишли смо на пријатне средњошколце који 
су били задужени да нам објасне правила понашања у време трајања меча, 
делили су нам часописе са распоредом турнира и помагали нам у 
проналажењу наших места.

  Било је право одушевљење видети све те тенисере уживо. Пажљиво 
смо посматрали и бодрили нашет познатог тенисера Виктора Троицког. Нажалост, после тешког и дугог меча, 
изгубио је резултатом 7:5, 6:7, 7:6. Уследио је повратак за Књажевац. 

Пријатне утиске и занимљиве доживљаје 
из Београда поделили смо са својим 
најдражима у Књажевцу. Нажалост, меч 
нашег најпознатијег и најбољег тенисера 
Новака Ђоковића нисмо били у могућности 
да пратимо, зато што је одржан у касним 
вечерњим сатима. Сазнали смо да је због 
здравствених проблема Новак предао меч. 

Веома ми је драго што сам имала ту част 
да и ја будем један од ученика који су при-
суствовали овом турниру. У себи ћу заувек 
чувати прелепе успомене са ових терена. 
Нарочито сам узбуђена што сам имала при-
лику да видим ове велике терене и 
најпознатије тенисере света, с обзиром  на 
то да већ дужи низ година тренирам те-
нис.

Мартина Ивковић, II2
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Мушка фудбалска екипа Технич-
ке школе из Књажевца завршила је 
сезону овогодишњих такмичења до 
сада највећим успехом – освајањем 
другог места на Међуокружном 
такмичењу у малом фудбалу, одржа-
ном у Блацу 24. маја. Добра игра 
против екипе нишке Спортске 
гимназије, у финалној утакмици, 
улила је самопоуздање младој 
екипи  и показала да од њих можемо 
очекивати још боље резултате.

Пут до Међуокружног такмичења 
започет је победом над екипом Кња-
жевачке гимназије од 3:2, у оквиру 
Општинског такмичења. На Окруж-
ном такмичењу, одржаном у Бо-
љевцу крајем априла месеца, убе-
дљива победа над екипом Сраедње 
школе „Никола Тесла“ из Бољевца 
од 5:1  омогућила је фудбалерима 
Те хничке школе наставак такми-
чења.

Добра прилика да се још боље 
припреме за наставак такмичења 
била је ревијална утакмица за пехар 
председника општине, одиграна 17. 
маја 2010. године на Градском ста-
диону у Књажевцу.  Дан општине је 
екипа Техничке школе прославила 
победом од 2:0 над екипом Кња-
жевачке гимназије.

Међуокружно такмичење, од-
ржано у Блацу 24. маја 2010. године, 
започето је победом од 2:0 над 
екипом домаћина, Средње школе из 
Блаца. У другој полуфиналној ута-
кмици, екипа Спортске гимназије 
из Ниша победила је екипу из Кру-
шевца резултатом 3:1.

Под руководством професора 

Владимира Тошића, екипа у саставу: 
Спасић Никола, IV1, Коцић Милош, 
III4,  Живковић  Данијел ,  IV1, 
Стојковић Љубиша, III5, Ђорђевић 
Андреја, II4, Репеђић Филип, III1, 
Тривунчевић Бранко, II1, Милу ти-
новић Иван, II3, Хорјак Александар, 
I3, Тасић Милован, I3 и Младеновић 
Денис, II3, стигла је на корак до 
пласмана на Републичко такмичење 
у малом фудбалу, изгубивши у 
финалној утакмици Међуокружног 
такмичења у Блацу од екипе Спорт-
ске гимназије из Ниша, резултатом 
2:1.

Постигнут резултат је обећа ва-
јући, имајући у виду младост екипе. 
Већина учесника је из I и II разреда, 
а  самопоуздање и свест да су по 
ква литету равни учесницима из 
већих градова и школа у које иду 
учесници – спортисти, помоћиће им 

ГОДИНА У ЗНАКУ ФУДБАЛА
Мушка фудбалска екипа Техничке школе из Књажевца завршила је сезону овогодишњих 

такмичења до сада највећим успехом – освајањем другог места на Међуокружном 
такмичењу, одржаном у оквиру Олимпијаде школске омладине Србије у малом фудбалу.

да у наредној школској години 
остваре још већи успех.

Владимир Тошић, проф.
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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: Драгана Цвејић-Вукић, професор српског језика и 
књижевности; технички уредник: Ненад Цорељ; штампа: ГИП „Тимок” ДОО, Књажевац

Пред нама је месец „фудбалске грознице“, стрепње, наде, али и уживања у најважнијој спортској ствари на 
свету. Пред нама је највећа планетарна фудбалска светковина, 19. по реду, а прва која ће се одржати на африч-
ком континенту. Јужна Африка ће од 11. јуна до 11. јула, на десет стадиона у девет градова, угостити 32 најбоље 
светске репрезентације. Без икакве дилеме, за нас је најважније једанаесто учешће наше селекције, али први 
пут под именом – Србија.

Светско првенство у фудбалу је такмичење које се одржава сваке четврте године. Први шампионат у фуд-
балу одржан је 1930. године у Монтевидеу, главном граду Уругваја. Прво место припало је екипи домаћина. 
Човек који је најзаслужнији за покретање и организацију СП у фудбалу је Француз Жил Риме. Њему у част, 
1950. године, титула која је додељивана победнику названа је „Куп Жила Римеа“. Освајач СП добио би пехар 
тежине 1,8 кг, израђен од чистог злата. Пошто је 1970. године репрезентација Бразила по трећи пут била по-
бедник Мундијала, припао јој је пехар у трајном власништву. 1971. године израђен је нови пехар, верна копија 
претходниог и додељује га ФИФА – Светска фудбалска асоцијација.

Хронолошки гледано, организатори и победници СП у фудбалу били су:
1930. године домаћин Уругвај, победник Уругвај,
1934. године Италија – Италија,
1938. године Француска – Италија,
1942. године и 1946. године СП није одржано због Другог светског рата и његових последица,
1950. године Бразил – Уругвај,
1954. године Швајцарска – Немачка,
1958. године Шведска – Бразил,
1962. године Чиле – Бразил,
1966. године Енглеска – Енглеска,
1970. године Мексико – Бразил,
1974. године Немачка - Немачка,
1978. године Аргентина – Аргентина,
1982. године Шпанија - Италија,
1986. године Мексико - Аргентина,
1990. године Италија – Немачка,
1994. године САД – Бразил,
1998. године Француска – Француска,
2002. године Јапа/Ј. Кореја – Бразил,
2006. године Немачка -  Италија.
Наша репрезентација је на СП наступала као Краљевина Југославија, СФР Југославија, СР Југославија, 

Србија и Црна Гора, а у Јужној Африци ћемо се први пут, на највећој фудбалској манифестацији на планети, 
појавити под именом Србија.

Наша селекција је спој младости и искуства. Колектив саткан од изврсних појединаца, предвођених једним 
од најпознатијих и најискуснијих стручњака у свету фудбала, Радомиром Антићем.

Све нам то даје за право да верујемо „Орловима“ и да од њих очекујемо добру, борбену, атрактивну и 
ефикасну игру. Надамо се да ће  указано поверење и оправдати!

Србија креће ка Мундијалу великих очекивања. Срећно!
Радивоје Бонић, професор

У СУСРЕТ 19. СП У ФУДБАЛУ


