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Техничка школа из Књажевца прославља ове године свој 80. рођендан. Осно-
вана 6. јуна 1931. године, под именом Рударско-надзорничка школa и била је једна 
од две такве школе у предратној Југославији.
У протеклих 80 година школа се мењала, развијала, уводила нове струке и 

обра зовне профиле... И увек је остајала по много чему јединствена. Једина је 
средња стручна школа у општини Књажевац и једина школа Тимочког региона 
са грађевинском и кожарском струком. Једина је школа у којој се кровопокрива-
чи школују на српском језику, једна од две школе у Србији које школују обућаре. 
На мапи средњих стручних школа Србије обезбедила је своје место захваљујући 

доброј органи зацији, квалитету наставе, неговању традиционалних вредности 
школе, а пре свега захваљујући учешћу у реформи средњег стручног обра зовања, 
увођењу огледних образовних профила, савременим наставним средствима и 
методама рада, настојању да својим ученицима понуди програме и услове 
школовања сличне онима које имају њихови вршњаци у европским земљама.
За свој досадашњи успешни образовно-васпитни рад, Техничка школа добила 

је две дипломе за освојено прво место на „Креативној школи”, 2007. и 2009. 
године ,  као  и  три  општинска  јавна  признања: 
Захва лнице СО Књажевац 2004. и 2010. године и Мајску 
награду 2005. године.
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У Зајечару је 11. маја 2011. године организован 
Сајам професионалне оријентације. И наша школа 
учествовала је на њему, како бисмо будућим сре-
дњошколцима презентовали наше образовне профи-
ле. Да нашу школу представимо у најбољем све тлу 
били смо задужени: Силвио Пацић (II1, архитектон-
ски техничар), Милош Панић (II5, кровопокривач), 
Драгана Сре тковић (III4, техничар моделар коже), и 
ја, Виолета Куркић (III2, комер цијалиста). Са нама су 
били наши професори: Радмила Тошић, Милена 
Милијић, Љубинко Павловић, Горан Божић, Томица 
Мило са вљевић, као и директор наше школе Љиљана 
Жикић. 

Сајам је одржан у бившем Дому војске. Први смо 
стигли и одмах по доласку уредили смо свој штанд. 
Свако ко је пришао, а било је пуно посетилаца, могао 
је да погледа и узме школски лист „Идеја”, презентације 
профила и диск са многобројним информацијама о 
упису и презен тацијом наше школе. На штанду је био 
изложен и кров који су направили наши крово-
покривачи, као и торбице и футроле, које су на-
правили наши техничари-моделари коже. Ми смо 
одговарали на сва питања и давали информације 
о свим нашим образовним профилима. Највеће 
интересовање било је за следеће смерове: ко мер-
ци јалиста, кровопокривач и архитектонски тех-
ничар. Милош Панић је имао прилику да гово-
ри за локалну телевизију РТЗ. Говорио је о сме-
ру који похађа (кровопокривач), истакавши да 
су професори добри, да није тешко и да његово 
занимање има пуно часова праксе. Сајам је сни-
мала и ТВ Пинк, за коју је и директор школе го-
ворила о нашим занимањима из Конкурса. 

Осим наше школе, на Сајму су биле и све че-
тири зајечарске средње школе, средње школе из 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА – ВАШ НАЈБОЉИ ИЗБОР

Букова (са предивним пецивом, хва-
ла и овај пут!), Бољевца, Сокобање 
и Техничка школа из Бора. Сајам, 
који је организовала Национална 
служба за запошљавање, завршен до 
14 часова, а онда смо имали мало 
слободног времена за шетњу градом.

Недељу дана касније Техничку 
школу смо, 19. маја 2011. године, 
представили и на Сајму у Бору. Већ 
искусну групу ученика пратили су 
наши професори :Радмила Тошић, 
Саша  Милосављевић ,  Милена 

Милијић, Горан Божић, као и директор школе 
Љиљана Жикић. 

Сајам је одржан у Спортском центру. У Бору су 
осмаци највеће интересовање показали за смер ар-
хитектонски техничар. О овом смеру, који и сам 
похађа, Силвио Пацић је говорио и за Борску 
телевизију. Будући да наша школа има пуно инте-
ресантних образовних профила, којих нема у дру-
гим школама Борског округа, новинари две локал-
не и регионалне Борске теле визије разговарали су 
са нашом директорком.

Наши наставници били су веома задовољни на-
чином на који смо покушали да одговоримо на 
много бројна питања осмака о школи, занимањима, 
професорима, интернату. Надамо се да ће наше 
учешће на Сајму имати добар резултат и да ће бар 
неколико ученика са којима смо разговарали схва-
тити да је упис у нашу школу њихов најбољи избор.

Виолета Куркић III2

Знали смо да је наша школа годинама запажен учесник Сајмова професионалне оријентације у Бору
и Зајечару, а ове године улогу PR-а школе преузело је нас четворо ученика. Надамо се да ће наше учешће 
на сајму дати добар резултат и да ће бар неколико ученика са којима смо разговарали схватити да је упис 

у нашу школу њихов најбољи избор.
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Пројекат „Отворени информа-
тивни клуб младих” је први пројекат 
Ученичког парламента наше шко-
ле. Овај пројекат подржан је од 
стране „Зајечарске иницијативе”, 
невладиног и непрофитног удру-
жења из Зајечара, у сарадњи са На-
ционалном задужбином за демо-
кратију, а у оквиру програма „Мла-
ди у покрету”. 

НАШ КУТАК У
 НАШОЈ ШКОЛИ!

су узели наши другови и другарице 
– припремом медијске промоције 
пројекта, изградњом бетонске под-
логе објекта, обиласком кња же-
вачких предузећа ради прикупљања 
донација... 

Акција прикупљања средстава 
од наших суграђана организована 
је 2. јуна, у центру града, на шета-

Циљ пројекта је јачање активиз-
ма младих кроз спровођење акције 
прикупљања средстава и изградње 
Отвореног информативног клуба, 
објекта у дворишту наше школе, где 
би се млади људи информисали, 
дружили и едуковали. Симболично, 
овај клуб назвали смо НАШ КУТАК 
У НАШОЈ ШКОЛИ!

Пројекат се финансира из више 
извора. Зајечарска иницијатива обе-
збедила  је  36.000,00 динара , 
намењених за медијску промоцију 
пројекта (флајери, беџеви, плака-
ти..). Удео школе у пројекту износи 
око 100.000 динара, а средства су 
намењена за бетонску подлогу, 
ламперију, ограду, огласну таблу и 
клупе унутар клуба. „Потисје” из 
Кањиже даровало нам је цреп вред-
ности 73.000,00 динара, за покри-
вање објекта. По условима пројекта, 
како би се подстакао омладински ак-
тивизам, ученици треба да прикупе 
донације у висини од 100.000,00 ди-
нара, намењених за куповину дрве-
не резане грађе.

Значајно учешће у пројекту већ 

лишту код каменог моста, у време-
ну од 10.30 до 16.30 часова. Ова 
акција окупила је велики број уче-
ника, које није омело ни јако сунце, 
ни прави летњи пљусак. За пет сати 
прикупљено је преко 7.000 динара. 
Захваљујемо свима који су нам 
својим примером показали шта зна-
чи бити хуман и подржали наш 
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пројекат скромним прилогом.
До сада је од предузећа и поје-

динаца прикупљено око 30.000,00 
динара у новцу и 13.000,00 динара 
у материјалу (ДВП „Ерозија” Кња-
жевац). Од прилога наших профе-
сора очекујемо око 20.000,00 дина-
ра... Савет родитеља подржао је ову 
акцију и донео одлуку да ученици, 
односно њихови родитељи, помог-
ну ову акцију прилогом од 100,00 
динара, за који ће добити беџ про-
јекта. 

 Пројекат је пропраћен и од стра-
не локалних медија, тако да наш 
труд није прошао незапажено.

Ученички парламент је са мало 
труда, воље и жеље, као и заје дни-
чким снагама начинио корак пози-
тивних промена у нашој околини. 
Надамо се да ће их бити још!

координатор 
културно-образовних активности,

 Сања Јовановић, IV2
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Обласно такмичење из практич-
не наставе за браваре, аутолимаре и 
аутомеханичаре одржано је 8. апри-
ла 2011. године у Смедереву. На 
такмичењу су нашу школу репре-
зентовала шеторица ученика (Мла-
ден Крстић, Милан Аранђеловић, 
Ненад С. Нешић, Никола Адамовић, 
Владица Стојановић и ја, Игор 
Пауновић), сви из одељења III6, и то 
по двојица аутолимара, бравара и ау-
томеханичара. У Смедерево су нас 
водили наш разредни старешина То-
мица Милосављевић, професор ма-
шинске групе предмета и Брани слав 
Милојковић, наставник практичне 
наставе.

Како бисмо на време стигли у 
овај прелепи град на обали Дунава, 
из Књажевца смо кренули у пет сати 
изјутра, у петак, 8. априла ове годи-
не. Основна школа „Димитрије 
Тодоровић Каплар” изашла нам је у 
сусрет позајмивши нам свој комби 
и возача, на чему им се и овом при-
ликом захваљујемо. 

Обласно такмичење одржавало 
се у смедеревској Техничкој школи. 
Пошто смо на време стигли, било је 
времена и за малу шетњу по Смеде-
реву, граду о коме смо доста тога 
знали из историје и српског језика. 
Сетили смо се прича наших профе-
сора о Деспоту Ђурђу, његовој жени 
Проклетој Јерини и паду српске де-
спотовине.

У девет сати почело је такмичење. 
Најпре смо радили тест знања, за 
чију смо израду имали 45 минута. 
Када смо завршили са тестом, доби-
ли смо цедуљу на којој је писало која 
смо смена за израду практичног 
рада. Ја сам био трећа смена, друго 
радно место. Када смо завршили 
практични део, чекали смо резулта-
те. То време искористили смо за 
дружење са нашим новим при ја-
тељима, ученицима из других шко-
ла.

ТРИЈУМФ УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
 НА ОБЛАСНОМ ТАКМИЧЕЊУ МАШИНСКИХ ШКОЛА

 Око 18 часова резултати су били истакнути на паноу у школи. Мла-
ден Крстић освојио је прво место, а Милан Аранђеловић (бравар) и ја, 
Игор Пауновић (аутолимар), четврта места у својим категоријама. 

 У 19 часова почела је свечана вечера, током које су додељене дипло-
ме и пригодни поклони. Тако је првопласирани Младен Крстић добио 
шлајферицу, а Милан Аранђеловић и ја, Игор Пауновић смо за своје плас-
мане награђени маказама за лим и лимарским чекићем.

 Из Смедерева смо кренули око 22 часа, а у Књажевац смо стигли пола 
сата после поноћи. 

Игор Пауновић, III6
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Месец дана након Обласног 
такмичења одржано је и Репу бли чко 
такмичење машинских школа Ср-
бије, за образовне профиле тре ћег 
степена. Републичко такми чење од-

ПО ДРУГИ ПУТ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ МАШИНСКИХ ШКОЛА 
СРБИЈЕ, ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

кренемо у школу.
 У школи смо најпре упознали 

директора, који нам је уручио при-
годне поклоне. Потом смо отишли 
у учионицу, где су нам се придру-

раде теста прошетали смо кра ље-
вачким улицама.

 Увече смо отишли у хотел, да се 
спремимо  за  свечану  вечеру. 
Таксијем смо отишли у ресторан 
„Сунце”, у којем смо вечерали уз 
музику уживо.

 Након обилне и укусне вечере 
отишли смо на спавање, јер нас је и 
сутра очекивао напоран дан. 

 Сутрадан смо устали у осам, до-
ручковали и кренули са израдом 
практичног рада. Игор Пауновић и 
ја, Младен Крстић, били смо у истој 
смени. Практичан рад трајао је око 
50 минута, али смо га нас двојица 
брже завршили.

 У току ручка стигли су резулта-
ти. Ја сам освојио тринаесто место, 
Милан Аранђеловић био је седам-
наести, а Игор Пауновић двадесет 
и други.

 После ручка отишли смо у хо-
тел да спакујемо своје ствари и кре-
нули за Књажевац. У наш градић 
стигли смо око 20 часова, уморни 
од пута, али и богати за још једно 
непоновљиво искуство.

Младен Крстић III6 

ржано је 13. и 14. маја у Краљеву, у 
Машинско-техничкој школи „14. 
октобар”. Ово такмичење организује 
се у категорији бравара, аутолима-
ра и аутомеханичара, а ми смо се по-
трудили да савладамо занимања за 
која се не школујемо и постигнемо 
на њему запажене резултате. 

 За републичко такмичење пла-
сирали смо се Игор Пауновић (ау-
толимар), Милан Аранђеловић (бра-
вар) и ја, Младен Крстић (аутоли-
мар), сви из одељења III6. Поново 
су нас водили наш разредни старе-
шина Томица Милосављевић и на-
ставник практичне наставе Бранис-
лав Милојковић.

 Кренули смо 13. маја у раним 
јутарњим часовима, а возио нас је 
професор Томица Милосављевић 
својим аутомобилом. Брзо смо сти-
гли у Краљево и сместили се у хо-
тел „Техноград”. Овај хотел има пет 
звездица, али није било времена за 
уживање у њему, јер смо морали да 

жили наши нови другари из Кра-
љева, који су нам причали о свом 
граду и школи. Уследио је ручак, а 
онда смо отишли у фискултурну 
салу, где смо радили тест. Након из-
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Републичко такмичење грађе-
винских и геодетских школа Србије 
одржано је у Караташу, од 12. до 15. 
маја ове године. Домаћин такмичења 
била је Геодетска школа из Београ-
да, а такмичило се по предметима 
(нацртна геометрија, статика, бетон, 
математика) и практичним дисци-
плинама (монтер суве градње, де-
коратер зидних површина, рукова-
лац грађевинске механизације и ке-
рамичар). 

Нашу школу представљали су 
ученици Ненад Барбуловић, III1, 
који се такмичио из статике, и Ду-
шан Добрић, II1, који се такмичио 
из предмета нацртна геометрија. 
Ученике су за такмичење припре-
мали и водили професори Ивица 
Милутиновић, Верица Лукић и 
Љубинко Павловић.

Веома смо задовољни постигну-
тим резултатима наших ученика. 
Ненад Барбуловић био је одличан 
пети, а Душан Добрић четрнаести, 
оставивши иза себе ученике из мно-
го већих грађевинских школа из Бе-
ограда, Ниша, Новог Сада, Суботи-
це, Чачка...

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
 И ГЕОДЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

На Републичком такмичењу из математике, које 
се сваке године организује за ученике економских 
школа (занимање економски техничар), ове године 
имали смо само једног такмичара. Једну, али вредну, 
Ивану Миливојевић, ученицу I2, oбразовног профи-
ла комерцијалиста. Са својом наставницом Тањом 
Игњатовић, 14. маја 2011. године, боравила је у Еко-
номској школи у Нишу, веома добро урадила тест и 
освојила одлично седмо место у конкуренцији више 
од четрдесет такмичара. Овакав резултат само је први 
корак ка успеху за ову талентовану ученицу, а нада-
мо се да ће наредне године Ивани на такмичењу пра-
вити друштво и другари из осталих разреда.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
 ЕКОНОМСКИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
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теке смо имали пар сати за разгледање, што је мало за један такав град 
као што је Нови Сад, али смо то време максимално искористили. Затим 
је уследио најлепши део: дискотека. Толико различите деце, а толико 
лепих новонасталих пријатељстава! Остварила сам леп контакт са но-
вим другарицама, са којима ћу се вероватно у будућности често сусре-

тати, с обзиром на то да је 
једна од њих из Бора, а дру-
га планира да у Бору упише 
факултет, који и ја желим да 
упишем.

Веома сам задовољна и 
домаћинима који су допри-
нели овако лепом проводу. 
Успехом сматрам и своје ме-
сто у „златној средини” на 
ранг листи такмичара. Су-
традан је, нажалост, усле-
дио растанак, како од Новог 
Сада, тако и од пријатеља.

Драго ми је што сам била 
учесник на овом такмичењу, 
које је за мене још једно 
ис куство више.

Марија Миленовић, IV4

Мода – стил одевања

 Реч мода потиче од латинске речи modus, што значи начин, ћуд, укус; 
а у ужем смислу означава начин одевања у одређеном времену. На фран-
цуском језику, à la mode значи по садашњем обичају и по најновијем уку-
су.

 У данашњем времену мода је и начин на који се размишља. Тако 
постоје особе које се облаче искључиво спортски, то јест скоро у свим 
приликама носе спортску одећу и обућу (мајице, тренерке, патике). Дру-
ги се, пак, облаче елeгантно (уске хаљине и сукње, свилене блузе, висо-
ке потпетице, а за мушкарце одела, кравате и свечане ципеле). Начин 
облачења неке особе у великој мери зависи од тога којим се послом бави.

 Начин облачења у којем се носе маркиране робне марке (било спорт-
ског, било елегантног стила) назива се кежуал стил (casual – на енглеском 
значи слободан, опуштен, необавезујући). То је врло скупа гардероба, 
коју на жалост не могу сви да имају.

 Када кажемо да је нешто модерно, мисли се да је то по најновијем 
укусу. Опет, неко слепо прати модне трендове, а неко из онога што је мо-
дерно извлачи детаље и комбинује са својим укусом. 

 Већина људи прави комбинације у одевању, прилагођавајући одећу и 
обућу својој личности. Пошто се у данашње време живи брзо, треба би-
рати удобну одећу и обућу, и по могућности облачити се слојевито, како 
бисмо целог дана изгледали прикладно одевени.

 Модну линију надопуњују накит и торбе, у зависности од доба дана.
Андријана Никодијевић, II4

Републичко такмичење из по-
словне економије одржава се сваке 
године, а на њему учествује око пе-
десетак економских школа. Иако је 
програм такмичења направљен за 
ученике образовног профила еко-
номски техничар, нисам одустала 
од  жеље да, као једини комерција-
ли ста, учествујем на њему. Од про-
фесорке Марије Цветковић, која ме 
је спремала за такмичење, чула сам 
да су пуно размишљали о нашој 
при јави, јер економски техничари 
пословну економију слушају две го-
дине, а нама је изборни предмет 
са мо у II разреду. Ипак сам се по-
трудила и веровала сам да ће ми ово 
такмичење свакако користити, због 
припреме пријемног за факултет.

После помало напорног и дугог 
пута имали смо врло мало слобод-
ног времена до такмичења, које је 
трајало три сата, а након тога мис-
ли свих нас биле су сконцентриса-
не на што бољи провод. До диско-

Републичко такмичење из пословне економије 
(Нови Сад, 8-9. април 2011. године)

Републичко 
такмичење кожарских 
и текстилних школа 

Србије

У Ариљу је од 14. до 16. апри-
ла 2011. године одржано репу-
бличко такмичење кожарских и 
текстилних школа републике 
Србије, на коме је учествовало 
26 школа из исто толико градо-
ва. И у тако оштрој конкуренцији 
наша школа постигла је запажен 
резултат.

Учесници су се надметали 
са мо из теоретског дела, из по-
зна вања кожарских материјала. 
Нашу школу представљала је 
трагично преминула Милица 
Цвејић, IV4, која је освојила ви-
соко шесто место. Њу је за та-
кмичење припремала професор 
Славица Митић, а на та кмичење 
водио Горан Божић, наставник 
практичне наставе. 
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ЗАШТО СТУДИРАТИ У ЗАЈЕЧАРУ?

Одговор на ово питање покушали смо да добијемо на Факултету за менаџмент у Зајечару, 
на коме су љубазни домаћини срдачно су дочекали наше матуранте и објаснили им 

предности студирања на нама најближој високошколској установи

У четвртак, 19. маја ове године, 
ученици четвртог разреда наше 
школе били су у посети нама нај-
ближој високошколској установи - 
Факултету за менаџмент у За јечару, 
који ради у оквиру Мегатренд уни-
верзитета. Ученике су примили, 
пред ставили им факултет и са њима 
разговарали, проф. др Драган Ми-
хајловић, декан овог факултета 
проф. др Недељко Магдалиновић, 
као и проф. др Небојша Симеоновић. 

И овом приликом желели бисмо 
да се захвалимо Факултету за ме-
наџ  мент што нам је омогућио ову 
посету. На ову својеврсну „мини 
ек скурзију” водили су нас Бојан 
Ри стић, професор српског језика, и 
Ма ри на Милошевић, педагог. 

У току нашег боравка на факул-
тету добили смо пуно корисних 
ин формација. Приказан нам је и 

• Можете ли, за наше другове који 
нису данас са нама, рећи нешто 
о историјату Факултета?
Факултет за менаџмент у Зајечару 

почео је са радом пре више од једне 
де це није. Основан је 1997. године, 
као део престижног Мегатренд уни-
верзитета. Факултет, као и Висока 
школа за менаџмент, настали су због 
потребе за школовањем високо-
стручних кадрова. Факултет је осно-
вао проф. др Мића Јовановић. Ви-
сока школа за менаџмент и бизнис 
је акредитована и ради по Болоњи, 
а студије трају три године.

• Који смерови постоје на Факул-
тету за менаџмент?

На Факултету имамо два смера 
- економију и менаџмент.

• Ускоро нас очекују припреме и 
пријемни испити. Који предме-
ти се полажу на Факултету за 
менаџмент и да ли постоје неке 
припреме?
На пријемном се полажу два 

предмета, по слободном избору 
између информатике, математике, 
социологије и економике пословања. 
Наравно, организована је и припре-
мна настава.

• Која је цена школарине и да ли 
се пријава  испита  посебно 
плаћа?

Интервју са проф. др Драганом Михајловићем, 
директором Високе школе за менаџмент и бизнис –

струковне студије и ванредним професором Факултета за менаџмент у Зајечару

Цена школарине је 65 000 дина-
ра, а као на ретко ком факултету се 
може се платити у чак петнаест 
ме се ч них рата. Пријава испита пла-
ћа се у зависности од начина по-
лагања испита.

• Чули смо да постоје неке при-
вилегије за добре ученике?
Да, исплати се бити добар уче-

ник, јер се првих петоро ученика на 
ранг-листи школује се о трошку фа-
култета. Исто то важи и за студен-
те који имају током студирања про-
сек изнад 9,7. 

• Да ли Факултет могу да упишу 
и ученици са завршеним трећим 
степеном?

промотивни филм о Мегатренду и 
уручени пригодни поклони. Након 
обиласка факултетске библиотеке, 
књи жаре, професорских канцела-
рија, амфитеатра, али и студентског 

клуба, задржали смо се у разговору 
са проф. др Драганом Михајловићем, 
иначе родом из књажевачког села 
Потркања, који нам је детаљније 
појаснио услове студирања.



11

Нажалост, не.

• Имамо још неколико питања. Да 
ли је диплома Факултета при-
зната у иностранству? Каква је 
проходност даље, које послове 
можемо да радимо са дипломом 
Вашег факултета?
Јесте, призната је. Основне ака-

демске студије менаџмента трају че-
тири године. Завршетком факулте-
та студент стиче звање: дипломира-
ни менаџер.Дакле, можете бити ди-
ректори, водећи менаџери у приват-
ним пословима и приватним и 
државним банкама, шефови експо-
зитура... .

• Када су предавања и вежбе?
Сваког радног дана од 9 до 16 ча-

сова.

• Да ли постоји могућност интер-
натског смештаја и исхране?
Нажалост, не. Зајечару недостаје 

студентски дом, али надамо се да ће 
га добити у будућности. 

• Колико је поена било потребно 
за упис претходних година?
Око шездесет.

• Који је проценат пролазности 
током студија?
До сада је двоје кандидата завр-

шило мастер студије, специја-
листичке студије завршило је деве-
торо кандидата, магистарске студије 
тридесет и деветоро, док је доктор-
ске дисертације одбранило шесна-
есторо кандидата.

• Да ли сте имали презентације у 
средњим школама?
Углавном ученике доводимо код 

нас, као што сте и ви дошли у посе-
ту, а постоји и информатор, који се 
може добити на факултету и у коме 
се налазе опширније информације 
о условима студирања у Зајечару.

• Како се остварују консултације 
са професорима?
Могући су сви видови комуни-

кације: лично, путем електронске 
поште, позивом на фиксни или мо-
билни телефон... .

• Да ли студенти добијају пре-
давања која су слушали?
Добијају, може у виду скрипти, 

а може и у електронском облику, на 
флеш-меморији.

• Како се полажу испити?
Неки писмено, неки усмено, а 

неки и пи смено и усмено, што је 
утврђено наставним планом и про-
грамом.

• Да ли факултет нуди још не-
што, невезано за наставу?
Сваке године организујемо Бру-

цошијаду за нове студенте, а пома-
жемо и концерте, који се организују 
у Зајечару.

• У име редакције „Идеје” захва-
љујемо Вам се на издвојеном вре-
мену и разговору.
Хвала и вама на посети.
_________________________

Да закључимо: уколико вас зани-
ма менаџмент, цените добру опре-
мљеност факултета, повољне усло-
ве студирања и могућност да уште-
дите на скупим станаринама путу-
јући до факултета (што је свакодне-
вица у Београду), онда слобо дно 
размислите о упису на Факултет за 
менаџмент у Зајечару!

Милица Младеновић и 
Јована Стефановић IV3

Обласно такмичење машинских техничара
за компјутерско конструисање

Техничка школа „Никола Тесла” из Велике Плане била је ове године домаћин 19. Обласног такмичења 
за образовани профил машински техничар за компјутерско конструисање. Такмичење је одржано 15. 
априла, а на њему је учествовало деветнаест ученика из 10 школа из Неготина, Мајданпека, Костолца, 
Параћина, Бора, Крагујевца, Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане.

Нашу школу представљао је Младен Васић, IV3.
Ученици су се такмичили у изради практичног рада у одговарајућем програмском пакету, као и у те-

сту знања који обухвата градиво из пет стручних 
предмета четворогодишњег школовања. Израда 
практичног рада траје 3 сата, након чега учени-
ци раде тест знања у трајању од сат времена. 

Прва два места заузели су ученици из Смеде-
рева, треће место припало је Великој Плани, а 
четврто место ученику из Бора. Прва четири ме-
ста обезбеђују учешће на Републичком такмичењу, 
а наш Младен је заузео најнезахвалније, пето ме-
сто. То је одличан резултат у односу на кон ку-
ренцију, али, на жалост, недовољан за пласман 
за Републичко такмичење.
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Награде и признања нису ништа 
ново за њих. Сви признају врхун-
ски квалитет и дизајн њихових про-
извода, први су заслужили знак 
„пријатељ животне средине” у 
Србији. Снага њихове визије, несе-
бична стручна и финансијска помоћ 
омогућили су школовање наших 
кро вопокривача. Да Министарство 
просвете даје награду за најбољег 
социјалног партнера, сигурно би 
била у њиховим рукама, јер – они је 
заслужују!

На овогодишњем 37. по реду 
Сајму грађевинарства који је одр-
жан у Београду од 12. до 16. апри-
ла, „Потисје Кањижа”, члан групе 
TONDACH, изазвало је својим на-
ступом велико интересовање посе-
тилаца, стручне јавности, али и 
па  жњу  стручних  жирија  који 
оцењују понуде излагача . Стручни 
жири је из понуде око 900 излагача 
из земље и света, сврстаних у 5 
категорија, највише признање за 
квалитет „НОВА ВИЗУРА” доделио 
„Потисју Кањижа” за керамички 
цреп „МЕДИТЕРАН ПЛУС”. Ово је 
шеста по реду највиша награда коју 
осваја ово предузеће, препознатљиво 

„ПОТИСЈЕ Кањижа” – најбољи у свему!

по врхунском квалитету и дизајну 
својих производа.

Брига и настојање да се побољша 
квалитет производа, иновира дизајн 
и оствари што већи промет, нису 
једини императив ове успешне фир-
ме. На прошлогодишњем сајму 
грађевинарства TONDACH - „По-
тисје Кањижа”, заслужило је при-
знање „пријатељ животне средине” 
и постало први корисник овог еко-
лошког  знака  у  Србији .  Ово 
признање награда је за доследност 

у остваривању мисије предузећа то-
ком више од века постојања, а то је 
производња грађевинских, еколош-
ки исправних, трајних и поузданих 
материјала од печене глине који 
омогућују изградњу објеката за 
бе  збедан и здрав боравак у њима. 
Улагања од близу 35 милиона ЕУР 
која су остварена у скоријој про-
шлости „Потисја Кањижа”, била су 
усмерена не само на стварање пред-
услова за производњу технички ко-
ректних производа, већ и на то да 
се она остварује под условима који 
ће задовољавати строге критеријуме 
дефинисане и по стандардима 
развијенијег дела Европе. 

За наш сусрет и четворогодишњу 
успешну сарадњу са „Потисјем 
Кањижа” заслужни су – кровопо-
кривачи. Снага визије стручњака из 
„Потисја”, њихова упорност, струч-
на и финансијска помоћ, успели су 
да убеде Министарство просвете да 
је српском образовању потребан 
један нови образовни профил, ка-
кав већ постоји у земљама ЕУ, а који 
у себи обједињава знања више 
постојећих грађевинских заната. 
Тако је настао кровопокривач. Наша 
школа препознала је шансу у 
њиховом школовању, озбиљно про-
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мовисала упис и постала једина 
школа у Србији у којој се кровопо-
кривачи школују на српском језику.

Учешће „Потисја Кањижа” у 
школовању кровопокривача је 
непроцењиво – нису се зауставили 
на иницијативи, већ су учествова-
ли и у креирању наставног плана и 
програма. Сва обећања према шко-
ли и ученицима су испуњена, од 
стручних екскурзија, преко посета 
школама, до држања стручних 
предавања ученицима и наставни-
цима, донација у алату, материјалу, 
радној одећи и обући за ученике, 
организације завршног испита, бри-
ге о напредовању ученика… 

Ученици наше школе посетили су 14. априла 2011. године 
Сајам грађевинарства, који је одржан у Београду. Ово велико и 
значајно збивање за грађевинску струку посетила су одељења 
II1, II5, III1 и III5.

Кренули смо из Књажевца организованим аутобуским пре-
возом у шест сати изјутра. Путовање је протекло у најбољем 
реду, тако да смо у нашу престоницу допутовали око 10 часова, 
како је било и предвиђено. Ученици и професори наше школе 
(директор Љиљана Жикић, професори Љубинко Павловић, Иви-
ца Милутиновић, Милан Вукић и Ивана Дамњановић) имали су 
прилику да виде велике и мале штандове грађевинских предузећа 
из земље и иностранства, који су нудили си јасет различитих 
врста грађе вин ских материјала, производа и машина. Ученици 
су на штандовима ве ћине грађевинских предузећа добијали ка-
талоге њихових производа. 

Сајмиште смо напустили око 14 часова. Остатак времена 
иско ристили смо за обилазак Београда. Ка Књажевцу смо кре-
нули око 17 часова. Пут нам је, у сређивању утисака, протекао 
веома брзо.

Надамо се да ћемо имати прилике да и следећих година са 
својим ученицима посетимо Сајам гра ђевинарства, један од 
најзна чајнијих догађаја везаних за ову струку. Користимо при-
лику да се још једном захвалимо предузећу „ПОТИСЈЕ Кањижа”, 
које је нашим кровопокривачима платило ову стручну екскурзију, 
а нама љубазно омогу ћило кратак предах на свом прелепом штан-
ду.

Ивана Дамњановић, 
проф. грађевинске групе предмета

Сајам грађевинарства

Досадашња успешна сарадња 
настављена је и ове године – пред-
ставници предузећа, г-дин Алексан-
дар Бероња и г-дин Дарко Мијатовић 
посетили су школу и упознали че т-
врту генерацију кровопокривача, 
били смо њихови гости на Сајму. 
Као екстерни члан комисије, г-дин 
Мијатовић ће, заједно са нашим на-
ставницима, будно пратити по-
лагање завршног испита кровопо-
кривача 9. и 10. јуна у Књажевцу. 

Као посебан дар пред јубиларни, 
80. Дан школе, „Потисје Кањижа” 
поклонило је нашем Ученичком 
парламенту цреп у вредности од 
73.000,000 динара , као донацију за 
пројекат ОТВОРЕНИ ИНФОР-
МАТИВНИ КЛУБ – НАШ КУТАК 
У НАШОЈ ШКОЛИ! У име свих 
ученика и запослених, срдачно 
захваљујемо на поклону. И да не за-
боравимо – захваљујући њима, има-
мо мајсторе који ће га поставити. 
Да Министарство просвете даје на-
граду за најбољег социјалног пар-
тнера, сигурно би била у њиховим 
рукама – јер они то заслужују!

Љиљана Жикић, професор
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Ученици прве године наше шко-
ле, занимања комерцијалиста и ту-
ристички техничар, обишли су 
Међународни сајам туризма, који је 
по 33. пут организован у нашем 
главном граду, на београдском Сај-
мишту. Спровођење оваква једно-
дневне стручне екскурзије у скла-
ду је са предметима и програмима 
које похађају ученици поменутих 
струка. 

Под вођством својих одељењских 
старешина и наставника стручних 
предмета, ученици су обишли вели-
ки број штандова са разноврсним 
туристичким понудама домаћих ту-
ристичких агенција и туристичких 
организација али такође и туристи-
чких организација страних земаља, 
попут Турске, Египта, Словеније, 
Ју жне Африке, Хрватске, Сирије, 
Сингапура, Македоније, итд... Није 
изостала и посета штанду Туристи-
чке организације Књажевац, и то у 
време када је трајала изузетно за-
нимљива презентација туристичке 
понуде нашег града и општине, пот-
помогнута презентацијом понуде 
комшијског града Белоградчик из 
Бугарске. 

Са овог сајма понели смо, поред 
бројних и разноврсних проспеката, 
постера, каталога и понуда, само по-
зитивне утиске, што само потврђује 
да оваква путовања на један прелеп 
и незабораван начин спајају по-
свећеност струци и – дружењу вр-
шњака. Сајму туризма, видимо се 
поново следеће године!

ПРВИ ПУТ НА САЈМУ ТУРИЗМА
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ТУРИСТИЧКИ РЕЧНИК
Први део туристичког речника, у коме се налазе речи којима ће се убудуће често служити,

 представљају вам ученици прве генерације туристичких техничара наше школе

Питање

Да ли се треба надати, 
и када нада 
не представља ништа до узалудног размишљања
које нам свима ствара бол?

Да ли треба имати веру
у нешто што не постоји?
Што нам измиче,
и попут песка нестаје кроз прсте...

Да ли треба и даље волети,
када то означава 
празнину данима,
и само један поглед од кога се живи?

Да ли заборав пружа
оно најслађе?
Ону срећу за којом сви жуде,
или је то бајка старих људи?

Да ли ће ми вера,
нада, љубав и заборав
допустити да живим?
Или ће ме држати у својим оковима
докле год не решим лавиринт
и одгонетнем свој циљ...
Слободу и време које бих вратила,
а не могу...

Ивана Јовановић, I4

ТУРИСТА • особа која привремено напушта место свог боравка и привремено бора-
ви у другом месту, при чему троши свој новац

ЕКСКУРЗАНТ • особа која посећује друго место за период краћи од 24 часа
ТУРИСТИЧКИ 

ВОДИЧ
• лице које по програму пружа туристима туристичке услуге показивања 
и стручног објашњавања знаменитости

ТУРИСТИЧКА 
АГЕНЦИЈА • субјекат на туристичком тржишту који олакшава туристичко путовање

ТУРОПЕРАТЕРИ • агенције које креирају сопствене производе и пласирају их саме или преко 
других агенција

РИТЕЈЛЕРИ • мале породичне агенције
ПАКЕТ АРАНЖМАН • сопствени производ агенције који се продаје по јединственој цени

ИНИЦИЈАТИВНИ 
ПОСЛОВИ АГЕНЦИЈЕ • послови који усмеравају потенцијалне туристе на путовања

РЕЦЕПТИВНИ 
ПОСЛОВИ АГЕНЦИЈЕ • послови на прихвату туриста у туристичком месту

ХОТЕЛИЈЕРСТВО • услужна делатност која се бави задовољавањем потреба у смештају, ис-
храни и пићу на угоститељски начин

ХОТЕЛИ-
АПАРТМАНИ • објекти посебног типа који уместо соба имају апартмане

ГАРНИ ХОТЕЛИ • хотели који обезбеђују основну хотелску услугу (смештај и доручак)
РЕЗИДЕНТ ХОТЕЛИ • обезбеђују хотелске услуге гостима на дужем боравку

РОТЕЛ • хотелски објекат на точковима
АКВАТЕЛ • хотелски објекат на води

КСР • кола за спавање и ручавање

УГОСТИТЕЉ • правно лице које пружа услуге смештаја, припремања у услуживања хра-
не и пића

СНЕК-БАР • угоститељска пословна јединица намењена брзој и ефикасној услузи ис-
хране и пића

WTO • Светска туристичка организација
ТОС • Туристичка организација Србије

Д
над
допу
Или ћ
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Појам виртуелних предузећа је 
вероватно многима нејасан. Трећа 
година образовног профила ко мер-
цијалиста у оквиру сваког одељења 
креира по два виртуелна предузећа. 
Ово значи да обавља све послове 
које предузеће и иначе обавља, само 
што стварна роба не постоји. Ту су 
виртуелне отпремнице, налози, ра-
чуни, калкулације... Замишљена 
продаја, набавка, рачуноводство и 
складиште.

Пословање једног оваквог пре-
дузећа требало је представити на 
Четвртом националном сајму вир-
туелних предузећа који је 20. и 21. 
маја ове године одржан у Бечеју. За 
то је одабрано предузеће „Лимун-
до”, које се „бави” продајом спорт-
ске одеће и обуће. За потребе Сајма 
ово предузеће је проширило свој 
асортиман и решило да на свом 
штанду представи опрему за екс-
тремне спортове. Идеја је била да 
штанд Лимунда буде оригиналан.

Предвиђено је да на Сајам оду 
три ученика тог одељења са профе-
сором. Почевши од дизајна штанда 
па све до пословне документације 
која се користи као у стварном 

ЗАПАЖЕНИ НА САЈМУ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Четврти национални сајам виртуелних предузећа одржан је у Бечеју 20. и 21. маја 2011. 
године. Наше прво учешће прошло је веома запажено, а наше предузеће „Лимундо”, уз 

оригиналност штанда, успело је да „заради” око 1.200.000,00 динара!

пословању, припрема за Сајам за-
хтевала је много идеја, пре свега 
оригиналних.

Иначе, Бечеј је мали град у 
Војводини на неких 60 км од Новог 
Сада. Сајам се био је такмичарског 
типа и окупио је 33 штанда са исто 
толико виртуелних предузећа. Сва-
ки са својим производима и пред-
ставницима, сваки са израженом 
жељом да победи и тако осигура 
свом граду организовање следећег 
сајма 2013. године.

Свако физичко лице које би до-
шло у посету Сајму добило би кар-
тицу са 50.000 динара, виртуелним 
новцем којим су могли куповати 
производе од предузећа на Сајму. 
Осим са физичким лицима, наше 
предузеће пословало је и са другим 
предузећима (правним лицима). 
Успешна комуникација, изглед 
особља и штанда - све то је комисија 
морала да запази и оцени. По оце-
нама комисије, 1. место заузео је Бор 
са предузећем „Diamond”, тако да 
нас за две године очекује Сајам у 
Бору. Наше предузеће остварило је 
промет од неких 1. 200.000 динара 
и било међу првих пет предузећа 

што се тиче промета робе.
Све у свему, као резултат Сајма 

остале су дивне успомене, добра 
пријатељства и једно велико иску-
ство. Драго нам је што смо учество-
вале и жао нам је што нисмо побе-
диле, али надамо се да ће нека на-
редна генерација успети у томе.

Учеснице Сајма из одељења III2:
Катарина Првуловић, 

финансије и рачуноводство
Марија Веселиновић, промоција 

производа и предузећа
Ирена Тошић,

односи са јавношћу
са професором Мирославом 

Станчићем
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Као ученици другог разреда ко-
мерцијалиста дана 06. маја 2011. го-
дине добили смо прилику да про-
шетамо складишним просторијама 
„Falc East”-а, једне од највећих фа-
брика у нашем крају која сe бави из-
возом обуће на страно тржиште. 
Признајемо да и нисмо били баш 
заинтересовани у почетку, али ула-
ском у свет великих просторија, 
за ни мљивих послова, шарених 
мате ријала и љубазних радника, све 
је постало некако занимљиво и до-
ста тога смо научили.

При уласку у двориште фабрике 
морали смо да причекамо да човек 
са портирнице пријави наш долазак 
и да дође један од људи који ће нас 
водити у обилазак фабрике. Прво 
складиште које смо обишли било је 
складиште материјала. Ту нас је са-
чекао мали „креативни неред” јер 
смо стигли одмах након истовара 
материјала. Ту смо наишли на вео-
ма љубазно особље које је са задо-
вољ ством прихватило да нас са го-
сподином који нас је дочекао пове-
де у шетњу складиштем и покаже 
нам чега све ту има. Ту су нам украт-
ко објаснили да сваки материјал има 
своју ознаку која се назива номен-
клатура материјала. Објаснили су 
нам такође да је номенклатура 
шифрирање материјала ради лак-
шег сналажења, јер постоји веома 
велики број артикала. Након тога 
смо отишли и до машине која слу-
жи за спајање коже ради ојачавања. 
Једна веома занимљива ствар је то 
како се мери платно. Постоји руч-
но и машинско мерење платна. Чо-
век који нас је водио у обилазак 
објаснио нам је да се ручно мери 
само материјал правилног облика, 
а све остало се мери машинским пу-
тем који је доста прецизнији и бржи. 
При завршетку овог мерења отиш-
ли смо до још једне справчице за 
мерење али је то овог пута била 
вага. На овој ваги видели смо како 

без ручног бројања и уз много мање 
времена можемо тачно видети ко-
лико перлица је стављено на вагу уз 
претходно мерење једне перлице и 
подешавања ваге. 

Да бисмо стигли до складишта 
по лупроизвода морали смо да про-
ђемо кроз производњу. Ту смо се 
упознали са још једним послом, а 
то је пеглање. Поступак пеглања ве-
ома је занимљив. У два реда поре-
ђа ни су калупи разних величина на 
које се стављају горњи делови обуће 
и ту се обућа исправља у облику тих 
калупа. Наравно, и ту постоје и руч-
но и машинско пеглање.

Улазимо у магацин полупроиз-
вода. Наилазимо на бризгање. Бри-
згање је један од начина спајање 
ђона и горњег дела ципеле. Постоје 
и четири одељења монтаже. Најза-
нимљивије је финиширање, где се 
врши преправка грешки насталих 
током производње. Након свега тога 
обућа се пакује у кутије и шаље у 
магацин готових производа. 

На крају долазимо до складиш-
та готових производа и паковања. 
Паковање се врши у транспортним 
картонима. Транспортни картони су 
веће кутије у којима се налазе мале, 
тзв. парске кутије. На транспортним 
картонима пише која се роба у њима 

налази. Након тога ређају се на 
пале ту. Када се палете спремају за 
отпремање, кутије се облепљују 
како би биле стабилне. Посебна ма-
шина обмотава палету фолијом, али 
то се такође може радити и ручно.

Излазимо из складишта. У је д-
ном делу дворишта видели смо и 
складиште лако запаљивих мате-
рија, које је издвојено од осталих 
просторија због састава материјала 
који се у њему чува. Из овог скла-
дишта се лако запаљиве материје 
узимају само у количинама потреб-
ним за дневну производњу. Након 
обиласка целокупне фабрике свра-
тили смо и до продавнице са обућом 
која се тамо производи и која се на-
лази такође у дворишту фабрике.

Завршило се наше путовање кроз 
занимљив свет обуће. Излазимо из 
„Falc East”-а у ком смо доста тога 
научили и захваљујемо се нашим 
професоркама Наташи Јанкуловски 
и Марији Цветковић, као и Техничкој 
школи на овој шанси да упознамо 
једну фабрику из нашег краја, за 
ко ју нисмо ни слутили колико она 
у ствари вреди.
  Јована Николић, II2 

Катарина Цветковић, II2

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЗАНИМЉИВ СВЕТ ОБУЋЕ
Посета складишту фабрике обуће „Falc East”
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АКТИВНА vs КЛАСИЧНА НАСТАВА

Одржан семинар Основе активно оријентисане наставе

У оквиру „Обуке 1000 наставника”, за професоре наше школе одржан је, 4. и 5. јуна ове године, семинар 
под називом Основе активно оријентисане наставе (АОН). Ово је обавезни семинар из програма Министар-
ства просвете, а предавач је био Дејан Пејчић, иначе 
професор рачунарства и информатике у Економској 
школи у Нишу. Он је тренер при Удружењу настав-
ника „ВЕТ форум”, чији су циљеви стру чно 
усавршавање и оспо  со бља вање наставника за 
планирање, спро во ђење, анализу и оцењивање на-
ставе оријентисане на праксу у стручним школама.

Током два семинарска дана двадесет и четворо 
професора наше школе вежбало је активно оријен-
тисану наставу, вођени сигурном руком предавача. 
Учесницима је појашњено како треба да изгледа до-
бро осмишљена АОН и како је применити у настави. 
Сви учесници били су добро расположени и актив-
но су учествовали у раду семинара.

У суботу, првог дана семинара, најпре смо се упо-
знали са предавачем и изнели своја очекивања. Најпре 
је говорено о томе шта је то АОН, шта представља 
оријенти са ност на деловање, као и које су основне 
теорије учења, памћења и заборављања. Потом су 
професори вежбали своје памћење, на основу 
слушања, читања, писања и гледања. Готово сви учес-
ници остварили су веома добре резултате, мада се 
доста нас изненадило колико су мање запамтили 
писањем, него гледањем или читањем.

У поподневним часовима говорено је о разлици 
између класичне и активне наставе. Најзанимљивији 
део првог дана била је метода рада „дискусија на 
подијуму”, при коме су учесници, уз глуму и панто-
миму, покушали да докажу предности активне или 
класичне наставе, зависно од својих личних афинитета.

Други дан семинара почео је освртом на претходни дан. Најпре је било речи о томе шта је то добра настава 
и која су њена обележја. Уочили смо значај активног слушања саговорника, а потом је говорено о комуникацији 
у АОН, да бисмо у поподневним часовима кроз глуму презентовали своје радове на ову тему. Тада смо уочи-

ли значај ненасилне комуникације у школи 
кроз симулацију интервјуа. Конкретна при-
мена била је уочавање разлике између „жи-
рафског” и „змијског” говора.

Надамо се да ће и у наредном периоду бити 
још сличних семинара, на којима ће профе-
сори Техничке школе наставити са својим 
стручним усавршавањем у циљу боље и леп-
ше наставе, која ће ученицима помоћи да лак-
ше савладају градиво!

Бојан Ристић,
 проф. српског језика
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Конкурс „Креативна школа”, који већ седам година организују Завод 
за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мајкро софтом, 
врло је значајан за афи рмацију рада наставника. Његов циљ је да про-
мовише примере добре наставне праксе, подстиче сарадњу и тимски 
рад у школама и развија један посебан вид стручног усавршавања пу-
тем размене искустава засноване на примени модерне рачунарске 
технологије.

Критеријуми конкурса мењају се сваке године. У почетку се инси-
стирало на примени савремених информационих технологија, затим на 
мултимедијалној настави, а онда на методама активне наставе. Тема 
овогодишњег конкурса била је подршка вршњачком учењу. Оно што се 
не мења јесте да сваки рад садржи три до пет часова који садрже наве-
дене новине у настави. Тимови наставника наше школе редовно учествују 
на конкурсу, од 2007. године.

На конкурс „Креативна школа 2010/2011.” пристигло је 139 радова, 
од којих осам из наше школе. У „Базу знања” , у којој се налазе приме-
ри добре наставне праксе, доступни свим заинтересованим наставни-
цима, стручне комисије уврстиле су 69 радова, од којих су 33 из средњих 
школа. 

На нашу велику радост, међу њима су и 4 рада наших тимова и то:

• Однос кружнице са тачком, правом и другом кружницом (матема-
тика) - Љиљана Жикић, Тања Игња то вић, Славољуб Вучић.

• Међуспратна конструкција-ЛМТ (Геодезија и грађевинарство) - 
Лидија Јевтић Вушковић, Милан Вукић, Ивана Дамњановић. 

• Пут набавке и продаје води преко складишта (Економија, право и 
администрација) - Марија Цветковић, Наташа Јанкулоски, Иван 
Амон.

• Културолошке различитости народа (Економија, право и адми-
нистрација) - Мирослав Станчић, Младен Милошевић, Живка 
Милошевић.
После пет година успешног учешћа на „Креативној школи”, Технич-

ка школа заиста има права да се назове креативном школом. Захваљујући 
ентузијазму, тимском раду и мотивисаности наших наставника, Базу 
знања средњих школа обогатило је, до сада, 20 наших радова. Осим пет 
радова из математике, у Бази знања средњих школа налазе се и четири 
наша рада из економских предмета, четири рада из грађевинских 
конструкција, три рада из машинства и по један рад из српског језика, 
енглеског језика, организације производње и грађанског васпитања. 

Највећи успех на конкурсу школа је остварила 2007. и 2009. године, 
када је добила дипломе за освојено I место на Конкурсу, као једна од 
школа са највише радова изабраних за Базу знања.

Љиљана Жикић, проф. математике

КРЕАТИВНА НАСТАВА КАО 
ПОДРШКА ВРШЊАЧКОМ УЧЕЊУ

После пет година успешног учешћа на конкурсу „Креативна школа”, који 
расписује Завод за унапређење васпитања и образовања, у сарадњи са 

Мајкрософтом, Техничка школа има права да се назове креативном школом. 
На овогодишњем конкурсу, чија је тема била вршњачко учење, четири рада 

наших наставника изабрана су за Базу знања средњих школа 

Постоје две врсте говора у кому-
никацији: говор насиља и говор 
ненасиља. М. Росенберг их на-
зива:
1. ЗМИЈСКИ ГОВОР (низак, 
зми ја напада с пода, оштар, нео-
дме рен, лако повреди), односно 
2. ЖИРАФСКИ ГОВОР (жира-
фа је сисар с највећим срцем, 
за то је тај говор благ, одмерен, 
ука же на оно што не ваља, али 
на леп начин).

„То што радиш не ваља!”
„Учитељице, ви увек питате 
само своје миљенике а мене 

никад.”
„Не волим кад је галама у 

разреду!” 

“То што радиш могао би 
променити и радити на 
другачији, бољи начин!”

„Учитељице, ја бих желела да и 
мене питате.”

„Данас сте јако бучни.” 
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Трећи викенд у мају (20, 21. и 22. мај), део про-
светних радника књажевачких основних и средњих 
школа провео је у друштву пожаревачких педагога. 
Разлог томе је семинар у 
организацији ШУ Зајечар, под 
називом „Упознај и покрени 
– подршка развоју друштве-
ности код ученика”, чији су 
аутори Живкица Ђорђевић, 
Светлана Спасић, Милена 
Васић и Радиша Ђорђевић. 

Домаћин је била ОШ „Вук 
Караџић”, а из свих књаже-
вачких школа било је по пето-
ро учесника. Нашу школу 
представљали су Ивана Спа-
сић, Славица Митић, Милена Милијић, Томица 
Милосављевић и ја, Златица Геров. Водитељи семи-
нара били су Жив кица и Радиша Ђорђевић. У лепом 
амбијенту, у друштву познатих, а уз вођство веома 
позитивних људи, било је веома пријатно радити и 
у току викенда.

Речи Елизабете Харлок „Добро социјално при-
лагођавање има основни значај за ментално здравље 
не само у детињству, већ током целог живота” били 
су мото су овог семинара, који се састојао из три це-
лине. 

Прва целина је теоријски део који започиње 
давањем основних информација о самом програму 
и о појмовима соци јализације и развојних каракте-
ристика од рођења до краја адолесценције, а које су 

Настављена сарадња са Машинским факултетом из Ниша
Машински факултет из Ниша још једном нас је пријатно изненадио, 

овог пута књигама за школску библиотеку.

Априла месеца ове године библиотека наше школе постала је богатија за седам наслова у издању Ма-
шинског факултета из Ниша. Посебно нам је задо вољство то што је један од аутора збирке задатака „По-
узданост машинских система” бивши ученик наше школе Мирослав Ми јајловић, који је прва сазнања о 
машинству стекао управо у нашој школи. Такође, драго нам је што ћемо у школској библиотеци имати и 
наслов „Машински елементи”, чији је аутор Војислав Милтеновић, чувени професор Машинског факул-
тета, који је прошле школске године одржао предавање у нашој школи на тему „Профил инжињера 
будућности”.

 Надамо се да ће дугогодишња и успешна сарадња Техничке школе и Машинског факултета бити 
настављена на обострану корист и задовољство.

ВИКЕНД У ДРУШТВУ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

значајне за социјално учење. Централно место 
посвећено је социјалној интелигенцији и педагошким 
поступцима за њен развој код ученика. Такође, пажња 

је посвећена и лидерским осо-
бинама и тимском раду, као и 
елементима добре комуникације. 
Овај део завршен је из ра дом ак-
ционог плана за решавање ва-
спитних проблема, уна  пређење 
обра зовања и стварање културе 
мира и толе ранције.

Друга целина су вежбе. Било 
је разних индивидуалних и груп-
них вежби, којима је поткрепљена 
теорија и показано како код уче-
ника развијати социјалну инте-

лигенцију, лидерство и кому никацију.
Трећа целина била је размена искустава из праксе, 

која је започета на самом семинару, а и пуно примера 
добили смо у материјалу. Збирка искустава из праксе 
сакупља се и даље. 

Сви учесници семинара добили су и домаћи зада-
так да изведу одређене радионице са ученицима и на-
пишу извештај о томе, како би „заслужили” сертифи-
кате. Осим тога, добили смо и списак литературе која 
представља базичан садржај о социјалном развоју у 
психолошкој и педагошкој науци.

Али најбитније је да смо добили подршку, позитив-
ну атмосферу и елан за даљи рад. Све у свему, био је 
то веома забаван радни викенд, који бих ја радо поно-
вила.

Златица Геров, проф. машинске групе предмета
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Када

Када ти тама замени ноћ,
и суза у оку сјај,
када да живиш изгубиш моћ,
када помислиш да је свему крај...

Када помислиш да ништа што радиш нема смисла,
и напољу те дочека дан без светла, зима без снега,
када се у вртлогу живота изгубиш
и не желиш да живиш без њега...

Када за тебе стане свет,
када помислиш да си оставила осмех код њега.
Када се осетиш као птица којој је забрањен лет,
и не можеш да спречиш да твоје место заузме друга.

Када је у срцу празнина,
а у твојој души тама,
када мислиш да је дан без њега као година,
када поред милион људи осећаш да си сама.

Када ти се читав свет сруши у минути,
и помислиш да све што је лепо има крај,
да имаш неког ко те воли, тад се сети,
и да свака твоја рана неког боли, знај.

Када помислиш да на срећу немаш права,
сети се да када се затварају једна врата отварају се друга,
када се бојиш и патиш,
сети се да не бисмо умели да ценимо срећу да не постоји туга.

Сети се да ћу те волети и када моје лице украсе боре,
и када утихну наши гласови,
кад нам се тела уморе,
сети се, спајају нас наши снови.

Када помислиш да ником ниси битна,
сети се да постоји срце које за тебе куца,
и да је неком најбитније да си ти срећна,
јер за то служи најбоља другарица!

Романа Матић, I2

Киша

Хладне капи кише попут стакла
распршују се на твој потиљак,
ходаш празном улицом полузатворених очију
и покушаваш да спереш сву прашину
света са себе.

Те речи које ломе те, 
те људе који полако руше те, 
те гласове који лове те.
Киша се лепо меша са сузама,
стапају се једно у друго и постају бол.

Шта је горе, сузе неба или из твојих очију?
Допусти киши да спере сво зло својом тугом,
ионако си ти само обичан смртник.

Чекај сунце.
Удахни себи живот и крени све из почетка.
Кад погрешиш, опет ће пасти киша...

Јована Андоновска, II1

Очи

Шта је то,
што ме увек наводи
да те погледам?
Да се изгубим у тим језерима,
и никада се не вратим?
Нека виша сила,
или једноставно,
силина наших погледа?
Увек им се враћам,
видим их на сваком углу,
у свакој особи,
у сновима...
Оне чине да моје срце брже туче!
Очи које ми не дају мира!
Волим да се изнова и изнова
губим у њима...
Оне пружају све за чим жудим.
Пружају мистерију, оазу, срећу...
Како бих само волела
да их довека гледам.
Али, знам да не могу...
Зато склањам поглед,
сакривам тугу,
смешим се празнини,
која ме изједа изнутра.
једноставно, бежим...

Ивана Јовановић, I4

ма замени ноћ,
ј ј

р ,
другарица!

.

.



22

У претходном броју „ИДЕЈЕ” најавили смо да неколико ученика наше школе ради неку врсту истражива чког 
рада из енглеског језика. Радило се о шесторо ученика који су били подељени у четири истраживачка тима. У 
прикупљању грађе за своје радове ученици су се користили различитим изворима: интернетом, књигом, часо-
писима, телевизијом, филмом, музиком, а од велике помоћи били су и подаци добијени путем анкета у нашој 
школи. Ови млади ентузијасти су показали велико интересовање за своје теме и брижљиво радили на њима од 
јануара до априла текуће године. Час за одбрану радова куцнуо је 7. маја, када су ученици на Регионалној смо-
три талената у Бору бранили своје радове пред комисијом. Радови су успешно презентовани и одбрањени са 
максималним бројем поена. Нажалост, пласман на Републичку смотру је ове године изостао услед нешто слабије 
урађених језичких тестова, који су такође део овакве врсте такмичења. Пошто се већина ученика овом прили-
ком упознала са темељима и начином израде научно-истраживачког рада, очекујемо да искуство са овогодишње 
смотре буде подстицај за боље резултате догодине, а такође и још једно богато искуство у свом средњешколском 
образовању, које ће бити од важности приликом даљег школовања или рада у ма којој струци, невезано за стра-
ни језик.

 Радове, који су писани на енглеском језику, можете скинути са веб сајта Техничке школе и прочитати 
(http://www.tehnickaskola-knjazevac.com), а ево и кратких извода из самих радова на српском језику где украт-
ко можете видети која је била тема сваког истраживачког рада. 

Овај истраживачки рад бави се 
вампирима – бићима која су плаши-
ла човечанство широм света још од 
настанка човечанства. Ово ис тра-
живање ће се нарочито бавити њи-
ховим изгледом, различитим по-
јавним облицима и последицама 
које су вампири имали на људску 
свест уопште. Имајући у виду да је 
радозналост једна од особености 
људске природе, људи су одувек 
постављали питања у вези са по-
стојањем вампира. Најчешће пи-

Наши радови представљени на
 Регионалној смотри талената у Бору

тање које је постављано јесте: да ли 
су приче о вампирима само делови 
мита, творевине људског ума, или 
стварности, живота каквог га позна-
јемо. Покушаћемо да обја снимо по-
менути  феномен  вампиризма 
проу чавањем општег појма о томе 
како вампир изгледа или како би 
требало да изгледа, различитих 
мани фестација вампира кроз исто-
рију човечанства, и митовима, ле-
гендама и наводно истинитим при-
чама које су присутне у готово 

свакој светској култури. Поред ра-
зматрања различитих начина на које 
су вампири представљени у наро-
дним причама, посебну пажњу 
обра ти ћемо на присуство вампира 
у књи жевности и на филму, како у 
про шлости тако и у данашње вре-
ме. Да бисмо овај проблем сагледа-
ли са објективне тачке гледишта, 
такође смо укључили неке научне 
резултате који ће нам помоћи да 
потпуније разумемо концепт вам-
пира.
Кључне речи: 
вампир, мит, наука, Дракула, књи-
жевност, филм

Vampirism – myth or reality (вампиризам – мит или стварност)
Аутори: Ивана Јовановић I4, Романа Матић I2
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Овај истраживачки рад бави се 
испитивањем метала као музичког 
жанра, жанра чији се корени нала-
зе у блуз-року и психоделичном 
року. Користећи доступну литера-
туру, која се углавном састоји из веб 
страница преузетих са интернета, 
рад садржи на самом почетку по-
главље које објашњава порекло тер-
мина „хеви метал”. Рад ће исто тако 
истраживати развој жанра, са 
историјске тачке гледишта укључу-
јући непосредан период пре настан-
ка, настанак и ране почетке, прела-
зак метала у mainstream, гранање у 
мноштво различитих поджанрова 
заједно са развојем подземне сцене 
и садашње стање жанра. Такође, рад 

се фокусира и на музичке и вокал-
не карактеристике као и карактери-
стике текстова неких од најпо-
пуларнијих и за развој метала нај-
битнијих поджанрова укључу јући 
неке од типичних и најпознатијих 
представника. Поред тога, једно од 
битних тема овог истраживачког 
рада је проучавање карактеристика 
хеви метал подкултуре и утицај 
жанра на данашњу омладину. У вези 
са тим а као део рада, спроведена је 
кратка анкета у нашој школи. Резул-
тати анкете заједно са генералним 
проучавањем метал музике и под-
културе садрже информације које 
показују колико јак утицај сам жанр 
и подкултура имају на друштво уоп-
штено. Поред тога, прикупљене 
информације такође показују коли-
ко јак утицај жанр и подкултура 
имају на ученике наше школе, што 
и јесте био циљ целокупног истра-
живања. 

Кључне речи: 
хеви метал, жанр, развој, поджанр, 
бенд, утицај, анкета

Metal as a music genre - birth, development and infl uence on 
today’s youth (Метал као музички жанр - 

настанак, развој и утицај на данашњу омладину)
Аутор: Ивана Миливојевић I2

Овај истраживачки рад проуча-
ва појаву и развој Фејсбука као једне 
од најпопуларнијих друштвених ин-
тернет мрежа на свету. Радом поку-
шавамо да анализирамо позитивне 
и негативне стране ове популарне 
мреже, која је првобитно настала 
као идеја америчког студента Ма рка 
Цукенберга. Његова намера да на-
прави једну универзитетску мрежу 
довела је до стварања једне глобал-
не светске мреже која се може 
сврстати у масовне медије попут 
те левизије, радија или уопште ин-
тернета. Срж нашег рада пред-
стављаће истраживање историје на-

станка Фејсбука и помна анализа 
занимљивих статистичких подата-
ка у вези са односом између кори-
сника Фејсбука и саме мреже. 
Про  учавањем резултата анкете коју 
смо спровели у нашој школи и зва-
ни чним подацима објављених од 
стране самог Фејсбука, покушаћемо 
да истражимо разлоге због којих 
људи широм планете, али такође и 
наши вршњаци из школе, користе 
Фејсбук и у којој мери и зашто на 
њих утиче Фејсбук.

Кључне речи: Фејсбук, истра-
жи вање, цхат, профил, фото гра-
фи је, комуникација.

The place of liverpool FC in the 
modern football (Место ФК 

Ливерпул у модерном фудбалу)
Аутор: Марко Минчић, IV2

Овај истраживачки рад за тему 
има један од најуспешнијих клубо-
ва који се икада појавио на европској 
фудбалској сцени – Ливерпул. Клуб 
има шездесет и четири трофеја свих 
врста у својој колекцији. Од тих 
трофеја нису сви престижни, али 
трофеји који су најважнији су 
трофеји Лиге Шампиона и Купа 
Уефа. Пошто клуб има богату исто-
рију и изванредне трофеје, одувек 
је имао широко распрострањену 
армију навијача и поклоника свуда 
у свету. Овај рад нуди целовиту ана-
лизу историје клуба, почевши од 
одвајања клуба од Евертона па до 
ере успешнијих година клуба, како 
у енглеским тако и у европским 
такмичењима. Осим тога, нека од 
највећих имена у историји евро-
пског фудбала играла су за Ливер-
поол, што ће такође бити једна став-
ка за анализу. Такође, менаџери клу-
ба одувек су били најбољи у Евро-
пи, те су добијали одговарајуће на-
граде и одобравање критике за своје 
успехе. Сви ови подаци биће при-
казани у раду да би се потврдило да 
допринос Ливерпула историји и 
развоју фудбала уопште не треба 
бити умањен нити занемарен.

Кључне речи: Ливерпул, фудбал, на-
града, шампионат, играч, трофеј

Младен Милошевић,
проф. енглеског језика

Facebook as a popular social network 
(Фејсбук као популарна друштвена мрежа)

Аутори: Катарина Првуловић, Ирена Тошић III2 
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Тешка ноћ... Стегла се нека че-
лична паучина око срца, а она месе-
чина што на тренутке осветљава 
бљештаво беле каменчиће на криву-
давом путу пред нама, не помаже. 
Велики, модроплави облаци на-
димају се и у тренуцима при ти ска-
ју ћи светлост чине ми се тако стра-
ним и далеким, а пут преда мном без 
краја... Прсти су у мраку покушава-
ли да напипају чврст ослонац, да 
грчећи се, без потпоре вида, додир-
ну струну која нас веже. Знам да ова-
ко изгубљени, ипак јесмо нитима по-
везани. Ништа нам не могу она чу-
довишна тамна обличја која се 
оцртавају на прашњавом путу. Во-
димо се ми несвесно, повезани смо 
случајно. И да, корачамо несигурно 
кроз шуму око нас, притискају нас 
оне гране као да су нам најгори ду-
шмани, али сами себи смо спас. И 
ако ти трагаш за мном, наћи ћемо се.

Како ми месечина не пружа ни-

шта до оно мало светлости да могу 
видети сопствена стопала, реших да 
пузећи дођем до циља. Циљ? У гла-
ви ми се створила слика снажне ка-
мените грађевине, неко обличје не-
саломиво и постојаније од самог жи-
вота. Хладан зној ускомешан са 
обилном прашином скупљао у не-
правилним цртама на мом намрште-
ном челу. Очај се оцртавао у мојим 
очима. Пузећи, спуштена на најнижи 
положај, осетила сам да ми посеко-
тине на телу сежу све дубље и ду бље. 
Крв на мојим коленима није ми сме-
тала. Сломљена споља, а тако јака 
изнутра. Белина моста хранила је 
моју вољу. Месечина је почела да 
пулсира над издуженим сенкама, 
које су јуриле у сусрет моме врату 
као руке људских створова.

Изненада, оно за чим су посеза-
ли моји прсти очврсну и постаде 
стварност. Светлосни стубови купа-
ли су своје лукове у валовима црних 

Градите мостове да би земља била лепша 
и људи на њој живели лакше и боље

Сви тежимо неком идеалу, савр-
шенству и желимо да нам све у жи-
воту иде лако и лепо. Свакo од нас 
има циљ коме тежи и који жели да 
оствари по сваку цену. Често, да 
бисмо дошли до онога што желимо, 
морамо да се одрекнемо неких ства-
ри.

У животу није све једноставно и 
лепо. Постоје лепе ствари, због 
којих смо срећни, али постоје и 
ствари до којих не можемо доћи 
тако лако. Морамо да савладамо 
многе препреке на путу ка свом 
циљу, а понекад се чак и посвађамо 
са људима из околине, који нас 
спутавају у ономе што смо зами-
слили. Такве свађе обично кратко 
трају и завршавају се помирењем, 
кад особе које су нас спутавале схва-

таласа. Савршенство контраста. Под 
окриљем сребрног сјаја на небу че-
кала ме је бела хаљина наслоњена на 
сјајну камену површину. Поред ње, 
у посуди са бисерном водом оцрта-
вала се блажена светлост. У мојим 
мислима, потпуни мир.

Корацима балерине на неком 
удаљеном мосту, миљама далеко, 
лепршала је нека непозната особа, 
незнана многима, позната реткима. 
Њено бело чело и златни праменови 
косе сијали су снажније од Месеца 
и Сунца. Бела хаљина је у наборима 
падала на под и стапала се у прозрач-
ном сјају са хладним каменом. И није 
било краја уједначеном лупању срца. 
На тренутке је не ста јала са те савр-
шене слике, али се убрзо враћала. У 
нејасним обрисима спа јала се са не-
живим. Постала је не имар свог савр-
шенства.

Ирена Тошић, III2

те колико нам је тај циљ битан и 
прихвате ту чињеницу. 

Међутим, постоји свађа коју не 
можемо лако решити, а то није свађа 
са другима, већ свађа са самим со-
бом. То су унутрашњи немири, због 
којих не можемо да наставимо свој 
живот. Они нас колебају и враћају 
у прошлост. То се дешава када сти-
гнемо на корак до свог циља и 
срећни смо због тога што ћемо уско-
ро остварити баш оно ка чему смо 
целог живота тежили и за шта смо 
се борили. Међутим, спотакнемо се 
због непредвидивих ситуација и 
пропустимо прилику за остварење 
свог сна баш онда када смо били 
само на корак до своје потпуне 
среће.Осећамо како пропадамо и 
како је све око нас црно. Мучимо 

себе мислима о томе како је све 
мо гло да буде другачије. Враћамо 
се у прошлост, преиспитујући се у 
чему смо то погрешили. Боримо се 
са самим собом. Желимо да наста-
вимо даље, али немамо снаге за то. 
У таквим ситуацијама схватамо да 
смо сами себи највећи непријатељи. 
Због тога морамо да сакупимо сна-
гу и наставимо даље. Срећни смо 
што смо успели да пребродимо све, 
што смо добили битку и уздигнуте 
главе крећемо даље, ка остварењу 
свог циља.

Само упорношћу, истрајношћу 
и самоодрицањем можемо победи-
ти и све остало, јер победом над са-
мим собом побеђујемо цео свет.

Милица Ђорђевић, IV2

Најјачи је онај ко победи себе

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ
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Срећа је осећај
да живите онако како 

сањате

Живот је трен који брзо пролази, 
неповратна станица и реч која 
поседује велику снагу. Живот без 
љубави, среће, снова и није живот. 
Он настаје из љубави, а често се 
завршава патњом. Ипак, срећа је са-
ставни део живота. Неке људе она 
прати при сваком кораку, док је неки 
још нису пронашли и осетили сигу-
рност коју она пружа. 

Само упорношћу и напором по-
стижу се велике ствари. Да бисмо 
били срећни морамо да се потруди-
мо и дамо део себе суровом окружењу 
у коме живимо. Живот је баш такав, 
суров. Жели да потонеш што дубље, 
и да иза тебе остане тиха празнина. 
Наши разговори, поступци и сам на-
чин нашег живљења буде у нама 
ра зна питања о томе да ли је срећа 
која нас прати истинска или само 
илузија. За мене је срећа сваки тре-
нутак проведен са породицом и 
пријатељима, сваки осмех и поглед 
који ме разнежи, гледање слика из 
детињства, осећај сигурности у 
мајчином загрљају. За праву и истин-
ску срећу такође је потребно и жр-
твовање, много одрицања и чињења 
нечега са много размишљања, како 
би се осигурао сваки следећи корак. 

Права срећа је осећај да живите 
онако како сањате, када радите оно 
што вас испуњава и даје снагу за нове 
животне подвиге. Она представља 
осећај безбрижности и сигурности, 
осећај нестајања свега што може да 
вам науди. Често значај своје среће 
схватамо тек када смо на добром 
путу да је изгубимо, као и све оста-
ло у животу, па чак и сам живот.

Пут до истинске среће је стрм и 
пун разних замки. Треба знати кло-
нити се тога, како би осећај постизања 
среће био невин и искрен.

Живот нас заједно са годинама 
обликује различито, мишљења су 
различита, па оно што је у једном 
тренутку истинска срећа, у другом, 
заправо, није. Међутим, борба за 
наше постојеће снове представља 
борбу за нашу истинску срећу.

Милица Стојановић, I2

Бели мантил пресијавао се у 
ноћи, ходала је насмејаног лица и 
замршених мисли. Чула је његове 
шаљиве речи да њен изглед потпу-
но одговара пустолову, у том белом 
мантилу, или каквом детективу.

Замислила је слику пустолова на 
напуштеном острву. А онда је сину-
ла мисао: „Заправо, ја и јесам пусто-
лов, сваког дана пробијам се кроз 
грање и шибље тражећи пут у овој 
густој шуми мисли. Како је ово ин-
тересантна мисао!” Поново је зами-
слила слику свега, а онда је стегла 
његову руку. Враћали су се кући, 
били су насмејани, ведрог духа. 

Пред њеном кућом осетили су чу-
дан мирис који се ширио из непозна-
тог правца. Осећало се на болницу, 

Трагајући за објашњењем лир-
ског дела „Суматра” и неким ли-
чним одговорима, сазнала сам за 
једно рајско острво ушушкано у то-
плим водама. Открила сам једну 
нову оазу мира, спокоја и љубави. 
Схватила сам значење термина и 
правца „суматризам” и закључила 
да свако од нас има своју Суматру.

Свуда се и данас осећа непреки-
дан притисак прошлости. Прошли 
су векови, ратови, несугласице... 
Обишли су свет и вратили се нама, 
тражећи нешто ново и боље, тра-
жећи закон, праведан и безбрижан 
живот.

Траговима ових интереса и 
жеља, дошла сам до своје Суматре. 
Јер, свако од нас има своју сопстве-
ну, јединствену Суматру. Свако од 
нас може да буде домаћин на острву 
мира и спокоја, да подели чари и 
магију свог острва са осталим љу-
дима. Тако је лепо помоћи неком, 
улепшати му стварност и подстаћи 
га да нађе своју Суматру. 

Космичка, нераскидива и трајна 
нит повезује сва острва. Љубав, 

на болест, на вакцине. Одједном је 
замислила целу ту слику и јавио јој 
се чудан страх у стомаку. Анксио-
зност, како је он објашњавао. Била 
је срећна што је чула нову инфор ма-
цију од тако паметне особе и за до-
вољ на што има такву особу поред 
себе. У једном тренутку осетила се 
несигурно, а у његовом загрљају осе-
тила је топлоту и сигурност. Поже-
лела је да је он заувек овако грли, да 
однесе сав страх једним потезом, као 
сада. 

Желела је да овај тренутак траје 
дуго, дуго... Али, време их је спре-
чавало. Растали су се тихо и неста-
ли у ноћи.

И страх се опет јавио.
Јована Андоновска, II1

СТРАХ

Суматра ми нуди мисао о космичком јединству, 
љубави и миру

„Суматризам изражава чежњу за висинама и даљинама, веру да су све 
те ствари повезане невидљивим нитима и да се сви удаљени предели 

стапају у један лирски флуид.”

искре на и чиста љубав гради мосто-
ве које није тешко прећи. Потребно 
је да верујеш, препустиш се крили-
ма маште и безбрижним, лаким ко-
рацима се ушуњаш у своју Суматру. 
Свет никако не жели да чује ужа сну 
олују над нашим главама, прочита 
мелахоличне мисли, живот у коме 
су многи покушаји пропали. До-
живљај света у ком се меша жу дња, 
са сликама плавих, прови  дних 
даљина, где мир и сређеност људ-
ског живота царују и бране се од 
ударца стварности и судбине. То је 
слика мог савршеног света и моје 
Суматре која ми увек пожели добро-
дошлицу кад сурова стварност за-
боли.

Себи повремено приуштим не-
реалну могућност да живим два па-
ралелна живота. Један савршен и 
други стваран. Уз неке људе и успо-
мене често и овај живот постане 
бајковит и чаробан. Њима дајем кар-
ту без повратка за моју Суматру. Са 
њима живим сне.

Катарина Живановић, III2
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У акцију „Великог спремања Србије”, која се под 
слоганом „Очистимо Србију” већ други пут организу-
је поводом Дана заштите животне средине, ове го-
дине укључило се скоро 400 ученика и запослених 
Техничке школе. На овај начин смо се одазвали по-
зиву нашег тренутно најпопуларнијег сународника, 
Новака Ђоковића, да свако од нас уради по мало за 
лепшу, чистију и бољу Србију. 

Трећег јуна, од пола десет до шест поподне, били 
смо брзи, радни и весели... Почистили смо школско 
двориште и тротоаре око школе, али и наше учиони-
це. Одзив ученика премашио је очекивања, тако да 
је качкета са логом акције, на жалост, било само за 
оне који су чистили школско двориште. 

У суботу, 4. јуна, у организацији Туристичке 
организације општине Књажевац, Планинарског 
друштва „Бабин зуб” и Јавних предузећа „Стара пла-
нина” и „Србијашуме” двадесетак наших ученика, 
туристичких техничара, чистило је излетиште „Би-
гар”. 

Драго нам је да нас ове године има више него про-
шле, јер и желимо да нас буде много више од оних 
који наш град и околину непрестано прљају и загађују. 
По броју учесника у овој еколошкој акцији, Технич-
ка школа свакако спада у организације које су пока-
зале високу свест о значају заштите животне среди-
не, а пре свега свог најближег окружења.

За лепшу, чистију и бољу Србију!
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У петак, четвртог јуна ове годи-
не, сва јавна предузећа и установе, 
удружења, као и све основне и 
средње школе, учествовали су у 
акцији  под  називом  „Велико 
спремање Србије”, а под слоганом 
„Очистимо Србију”. Наравно, међу 
њима је била и Техничка школа, од-
носно ученици одељења I4, који су 
у раним јутарњим часовима крену-
ли са акцијом сакупљања отпада са 
излетишта Бигар, које се налази не-

далеко од села Калне, а тридесетак 
километара од Књажевца.

После једночасовног путовања 
коначно смо стигли на наше одре-
диште. Били смо импресионирани 
целокупном природом коју Бигар 
поседује. Нажалост, убрзо нам је 
било ускраћено разгледање и ужи-
вање у крајолику, уместо кога нам 
је подељена „опрема” за сакупљање 
отпада (али и чоколадице!). Уз мало 
негодовања, али и постепено се 

Green is good!
привикавајући на новонасталу 
ситуацију, кренули смо у акцију. 

Прво одредиште била нам је во-
деница, а и на путу до ње чистили 
смо отпатке. Поред саме воденице 
чекала нас је права радна акција. 
Морали смо да очистимо земљу од 
грана. Као што можете претпоста-
вити, дошло је до „побуне” међу 
нама, али захваљујући професору 
Мирославу Станчићу све је успеш-
но завршено, уз много смеха, заба-
ве и ситуација сличних Survivoru. 
Након тога, наставили смо свој пут 
до манастира Светог Онфурија, где 
смо своју акцију привели крају. Сам 
манастир био је наш циљ, а када смо 
га достигли сви смо одахнули и на-
стао је прави „фотошутинг”.

Након тога, вратили смо се ауто-
бусима на Бигар где нас је, захва-
љујући Туристичкој организацији 
Књажевца, дочекала права гозба. 
Убрзо смо почели припреме за по-
вратак кући.

Захваљујући овој акцији и Пла-
нинарском друштву „Бабин зуб” на-
учили смо да је очување природе ве-
ома важно за све нас, за наше живо-
те, а и за сам опстанак човечанства.

„Green is good” – ово је оно што 
смо ми научили, а ово је и мантра 
коју би сви требало да знају!

Ивана Јовановић и
 Милица Ранђеловић I4
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Почетак. Рођење. Није почетак 
само родити се, морамо се бринути 
и за неке друге, нове почетке у жи-
воту. Сваки почетак је тежак, али мо-
жемо га олакшати, ако изаберемо 
прави пут. 

Завршавамо средњу школу. По-
што смо напунили осамнаест годи-
на и постали пунолетни морамо 
сами да размислимо и одлучимо шта 
и како даље? До сада су о нама бри-
нули родитељи, саветовали нас, 
школовали нас, зарађивали новац за 
нас и помагали на све друге начине, 
као што и сви родитељи раде за своју 
децу. 

Сада смо на великом животном 
раскршћу, на крају свог школовања. 
У школи нам је било лепо, из ње 
ћемо понети драга сећања на своје 
дру гове и другарице. Најежимо се 
на саму помисао „куда даље”. Ра-
зми шљање не мора да доведе до пра-
ве одлуке, па чак ни до било какве. 
То одлучивање чини се превише 
тешким и компликованим за наше 
младе године. Размишљање захтева 
време, одлучивање тражи храброст. 

Налазимо се пред великим иску-
шењима. Времена су тешка, пара ни-
откуд, као ни посла. Сада нам је 
најтеже, јер треба изабрати пут ко-

јим ћемо ићи до краја живота. Пут 
мора бити један, али вредан, прави. 
Ако не изаберемо прави пут, можда 
нећемо успети у животу. А чак и да 
изаберемо прави пут, увек ће у нама 
остати жал и за неком другом опци-
јом, за другим путем. Увек ће нас 
мучити црв сумње да је могло боље.

На време треба размишљати о 
својој будућности. Сада, када смо 
још увек млади и пуни енергије, мо-
рамо ићи правим путем, како бисмо 
успели у животу и раду. После овог, 
најлепшег раздобља у животу, јавиће 
се нови пријатељи, нове успомене, 
а успомене треба чувати јер их, ма 
колико желели, не можемо поново 
проживети. Биће тешко кренути и 
оставити неке драге људе.

Можда ћемо постати неке друге 
особе, потпуно другачије од оних 
момака и девојака са матурских 
фотографија. А можда то и неће 
бити мењање, већ упознавање себе. 
Знамо само да морамо остати хра-
бри. 

А људи који нас воле подржаће 
нас. Уз њихову подршку успећемо, 
у то дубоко верујемо!

Маријана Казић и 
Сања Стаменковић, III6

НА ПОЧЕТКУ НОВОГ ЖИВОТНОГ ПУТА
И ове године одржан је тра-

диционални матурантски плес на 
коме су учествовали ученици 
завршних разреда средњих шко-
ла. У оквиру манифе  стације 
„Плес са Европом”, матуранти 
Техничке школе заплесали су 20. 
маја ове године са својим вр шња-
цима из преко педесет градова 
из осам европских земаља и око 
петнаестак градо ва Србије. Циљ 
ове, већ традиционалне ма ни-
фестације, јесте обарање Ги-
нисо вог рекорда у синхронизо-
ваном плесу, али и весео и за ни-
мљив наши прослављања за вр-
ше тка средњо школ ског шко ло-
вања.

Наши  матуранти  били  су 
„уни   формисани” у црним и на-
ран   џастим мајицама, са пи шта-
љ кама и кишобранима. Иако је 
одзив био мали – учествовале су 
само „четири четворке”, то није 
спречило плесаче да заплешу ка-
дрил. Плес је почео тачно у под-
не, на платоу Дома културе, на-
кон звука фанфара, а у њему су 
учествовали матуранти: Емилија 
Веселиновић, Милица Ђорђевић, 
Маја Драгићевић, Марко Мин-
чић, Ема Ђорђевић, Ана Ђор-
ђевић, Александра Петровић, 
Сања Јовановић, Јована Сте-
фановић, Јована Првуловић, Ми-
лица Младеновић, Кристина 
Богојевић, Милан Бјелош, Ми-
лош Вукић, Марко Николић и 
Ивана Алексић.

У реализацији овог плеса, ма-
турантима су помогли кореограф 
Валентина Богојевић и професор 
физичког васпи тања Данијел 
Јаневски, који је са њима уве-
жбавао кореографију. Са жељом 
да следеће године кадрил запле-
шу сви будући матуранти Те-
хничке школе, честитке и по-
здрав свим друговима и другари-
цама који су учествовали у о вом 
лепом плесу!

Милица Ђорђевић, IV2
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Матурско вече, 25. мај... Жељно смо га ишче-
кивали и чинило нам се као да тај дан никада 
неће доћи. Али ево, већ је и прошао, а ми и даље, 
са сузама у очима препричавамо сваки детаљ те 
незаборавне и прелепе вечери. Ђускајући и 
певајући целе ноћи, схватили смо да најлепши 
период нашег живота полако остаје иза нас и ре-
шили смо да све своје мисли усредсредимо на ту 
ноћ и на људе у њој, у чему смо и успели. Свако 
од нас сијао је на свој начин и свако је био важан 
у тој нераздвојивој целини, у тој незаборавној 
`92. генерацији. Вече је протекло без икаквих 
проблема, сви присутни били су задовољни, а ми 
смо са слављем наставили и сутрадан...

Марија Миленовић, IV2

Матурантски плес са Европом



30

Сагледајући прву деценију од по-
вратка верске наставе у државни об-
разовни систем, слободно се може 
рећи да, после жестоких приговора 
који су се противили повратку вер-
ске наставе у јавне школе, имамо 
пе риод ћутања. Понеко понешто 
про збори, али то још увек не значи 
да су се сви сложили. Стално се 
по ставља питање како вредновати 
ус пешност верске наставе. Да ли 
бро јем опредељених ученика? Да 
ли стањем у друштву? Да ли степе-
ном ангажовања присуства вере у 
друштвеном животу? Пажљиво тре-
ба ослушкивати и похвале и приго-
воре и из свега треба извлачити по-
требне поуке, знајући да ништа није 
тако добро да не може бити и боље, 
као што није ни тако лоше да се не 
може исправити.

Као сунце засијала је вест да се, 
вероватно Божијом промишљу, ди-
ректор школе, госпођа Љиљана 
Жикић придружила јубилеју тиме 
што је школску библиотеку круни-
сала са два капитална издања. То су 
монографија „Срп ска патријарши  
ја” и „Ближе Богу” Пјетра Тарала, 
књига која говори о светим мести-
ма на која хришћани целог света од-
лазе на ходочашће. Верујемо да ће 
гене рације ученика налазити нада-
хнуће крепећи се у православној 
вери.

А за времена у којима живимо 
слободно можемо рећи да су изазо-
вна времена, у којима су односи 
поремећени, када се врлина прогла-
шава пороком, а основне вредности 
и начела понашања су преврнути 
наопачке. Није претерано ни рећи 
да је, са становишта нормалног жи-
вота од пре само 50 година, свет по-
стао просто наказан.

Шта можемо и шта би требало 

Хришћанин је земљани суд
 у који се налива божанска сила и светлост

да учинимо да би се избегле горе 
споменуте поремећене крајности, и 
да бисмо живели истински плодно 
у овим палим и суморним времени-
ма? 

Знаш ли, дете моје, зашто побе-
доносни народ трпи поразе од своје 
неслоге и раздора и једе хлеб загор-
чан сузама и пакошћу? Зато што 
победи крвнике око себе, а не побе-
ди их у себи.
Знаш ли, дете моје, зашто мајка 

храни, а не може да нахрани децу 
своју? Зато што дојећи их не пева 
песму љубави, но песму мржње пре-
ма суседу.
Знаш ли, дете моје, зашто људи 

постадоше ружни и изгубише ле-
поту својих предака? Зато што од-
бацише лик Божји, што изнутра из 
душе деља лепоту лика, и навукоше 
образину земљу.
Знаш ли, дете моје, зашто се бо-

лести умножише и помори стра-
шни? Зато што људи почеше сма-
трати да је здравље отмица од 
природе, а не дар од Бога. А што се 
отима с муком с двојном муком се 
мора бранити.
Знаш ли, дете моје, зашто се 

људи боре за земљу и не стиде се 
свога равенства са кртицама? 
Зато што им земља прорасте кроз 
срце, те очи виде само оно што у 
срцу расте. И зато, дете моје, што 
их грех сувише онемоћа за борбу за 
небо.

Не плачи, дете моје, скоро ће Го-
спод доћи и уредиће све.

На земљи нема веће части ни 
већег звања него бити хришћанин. 
Када је судија-мучитељ Севир упи-
тао младога Петра Авасаламига од 
ког је рода, Петар је одговорио да је 
хришћанин. Судија га је даље питао 
у којем је чину, а Петар је одгово-
рио да нема ни већег ни бољег чина 
до бити хришћанин. А отац Јован 
Кронштатски пише: „Сав је свет па-

Не треба много мудровати. Се-
тимо се само поука нашег Јована 
Златоустог, Светог владике Николаја 
жичког и охридског, који у оно вре-
ме опомиње:

Знаш ли, дете моје?
Знаш ли, дете моје, зашто се 

затварају облаци онда када су поља 
жедна кише, а отварају онда када 
поља кишу не желе? Од злочина 
људи збуни се природа и напусти 
ред свој.
Знаш ли, дете моје, зашто њиве 

понесу тешки плод у пролеће, а у 
лето дају јалову жетву? Зато што 
и кћери људске омрзоше на плод 
утробе своје и убијају га у цвету.
Знаш ли, дете моје, зашто изво-

ри пресушују и плодови земаљски 
немају више оне сласти које имадо-
ше? Због греха људског, од кога уђе 
немоћ у сву природу.
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учина у сравњењу са човековом ду-
шом хришћанина”.

Хришћанин је земљани суд у који 
се налива божанска сила и светлост. 
Да ли ће се тај суд ставити на зла-
тан престо царски или ће се спусти-
ти у тамну избу просјачку, вредност 
његова тиме нити се увеличава нити 
смањује. Није ли злату иста вре дно-
ст, завили га у свилену мараму или 
у цвет купуса?

Црквено-народни сабор
Хришћанско наслеђе Феликс 
Ромулијане - у сусрет 1700. 
годи шњици Миланског едикта

На касноантичком локалитету 
Феликс Ромулијана одржан је, од 29. 
априла до 1. маја 2011. године, ве-
лики црквено-народни сабор. У 
присуству високих званица, архи-
јереја Српске православне цркве, 
скуп је отворио његова светост, 
патријарх српски господин Иринеј.

Од када је 2007. године стављена 
на Унескову листу светске култур-
не и природне баштине о Феликс 
Ромулијани се доста зна. Овога пута 
укратко о мање познатим чиње ни-
цама.

Галерије, царског имена Galerie 
Valerius Maximilianus, рођен је сре-
дином III века после Христа у при-
обалној провинцији Дакија. Његови 
родитељи доселили су се у ове обла-
сти из источне Дакије. У раној мла-
дости чувао је стоку, па је тако сте-
као надимак Говедар (Ar men ta rius), 
кога се никад није одрекао.

Његова војничка каријера била 
је изузетна. Стицана је мачем и 
војничким врлинама. Оженио се 
Диоклецијановом ћерком Вале ри-
јом, поистовећеном са Венером (он 
је поистовећиван са Марсом), која 
је стварала илузију небеског божан-
ства.

Његов биограф Лактанције опи-
сује га као љутог гонитеља хри-
шћана (ово дело недавно је преве-
дено на српски језик). За крај Га ле-

ријеве блиставе каријере заслу жна 
је дуга подмукла и разје дајућа бо-
лест. Окован неизлечивом боле шћу, 
он у Никомидији пре мајских кален-
да издаје први едикт о слободи 
вероисповедања хри шћанства (пре-
веден је на српски језик). Али, 
његова смрт 311. године баца сенку 
на овај едикт, који пр актично ника-

- Никада не допуштам себи да изгубим саосећање и жељу да 
помогнем људима у невољи. Многи су људи у тешкој ситуацији и 
немају благодети које су мени омогућене. Управо због тога, док 
играм и побеђујем, мислим и на њих - поручио је Ђоковић.

да није заживео нити донео слобо-
ду хришћанима.

О знаменитом равноапостолном 
цару Светом Констатину Великом, 
који у Милану 313. године обзнањује 
чувени Милански едикт, читаћете у 
следећем броју „Идеје”.

Мирослав Манојловић,
вероучитељ
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На пољу хардвера ствари су при-
лично јасне, јер су правци развоја 
давно трасирани, и сви водећи свет-
ски произвођачи само настоје да 
бу ду бржи од својих конкурената и 
да пре њих избаце на тржиште своје 
иновације поштујући следеће захте-
ве:

- повећање капацитета меморије 
(радне и спољних – спољне су већ 
реда Тв), 

- прелазак на SOLID STATE ме-
мо рије, уместо електро-механичких 
(дискета је већ „историја”, а ускоро 
ће то бити и механички хард диск). 

- повећање радног такта процесо-
ра, повећање дужине меморијске 
речи (тренутно су актуелни 64-би-
тни процесори) и интеграција и па-
ралелни рад више процесора у 
једном уређају (мултипроцесорски 
системи)

- сви ови горе наведени захтеви, 
када се реализују доводе до драма-
тичног повећања брзине рада целог 
уређаја. Брзина рада данашњих су-
перрачунара мери се petafl ops-има. 
(1 petafl ops = 1.000.000.000.000.000 
операција у секунди!)

- замена улазних уређаја као што 
су тастатура и миш, пре свега код 
мобилних уређаја, имплементацијом 
тзв. touch – технологије.

- и на крају тренд повећања ин-
те грације (густине „паковања” 
еле  ктронских компоненти) доводи 
до смањења димензија уређаја, тако 
да данашњи notebook рачунар који 
може да стане у наш џеп има већу 
снагу (изржену у Мb-има, GHz-има 
и Bips-овима) него рачунарски си-
стем који је пре 20 година заузимао 
просторију од тридесетак m2.

Уосталом, ви данас имате на 
тржишту тзв. мултимедијалне па-
метне телефоне – који то нису! Само 

се тако зову. То су у ствари прави 
џепни мултимедијални центри, код 
којих је телефон само једна од де-
сетак функција које има. Па тако 
осим за телефонирање може да слу-
жи и као: фотоапарат, видеореко-
рдер, рачунар са приступом интер-
нету, радио, TV-апарат, GPS-уређај 
и још понешто! То јасно показује да 
и у будућности (блиској) можемо 
очекивати још већу интеграцију 
ра зличитих уређаја у „All in one” 
тренду!

Што се софтвера тиче, ствар ни 
изблиза није тако једноставна, нити 
је будућност лако предвидљива. Па 
ипак, наступ Microsoft-а који је на 
последњем Internet Bussiness Foru-
m-у 2011. изложио своје планове 
развоја софтвера, с обзиром да се 
ради о водећој фирми у тој области, 
може се сматрати и најавом софтве-
ра будућности. Иначе, аутор овог 
чланка се са новостима на помену-
том IBF-у 2011 упознао преко свог 
PC-ја и интернета, што је још један 
доказ како развој IT утиче на до-
ступност и размену информација.

Microsoft је целу филозофију но-
вог софтвера изразио речима Cloud 
computing. Водећи стручњаци ове 
фирме потрудили су се да објасне 
шта се крије иза овог термина, и да 
убеде потенцијалне кориснике у 
предности коришћења новог софт-
вера. Иако се ради о пословном со-
фтверу, намењеном пре свега фир-
мама, многе његове особине и 
могућности биће интересантне и 
власницима персоналних рачунара. 
Да видимо шта се из ових „облака” 
нуди просечном кориснику.

Cloud-платформа састоји се од 
читавог низа Cloud-сервиса, од 
којих корисник бира оне који су му 
потребни и којима приступа преко 
мреже (интернета). Сви они конци-
пирани су на принципу виртуели-
зације.

Серверска виртуелизација, на 
пример, омогућава да на једном ра-
чунару покренете више (различи-
тих) оперативних система. Нема 
више ограничења ... 3, 5 ,10 ... оно-
лико колико вам треба, при чему се 
оперативни систем који покрећете 

КАКВА НАМ ЈЕ IT БУДУЋНОСТ ?
Шта је то CLOUD COMPUTING? 

Упустити се у предвиђање развоја тако динамичне технологије каква је информациона, и 
покушати да сагледате шта ће се ново у тој области појавити у наредној деценији, или за 

само неколико година, изгледа тешко, али може бити занимљиво. 
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и не налази на вашем хардверу, него 
на неком серверу коме приступате 
преко мреже. 

Ако, на пример, желите да 
пређете на WINDOWS 7, али такође 
желите и да користите апликације 
које су радиле под старим оператив-
ним системом, такозвана Desk top-
вирту елизација омогућиће вам 
његову симулацију, и коришћење 
програма на које сте навикли. 

Постоји и виртуелизација апли-
кација. Ако из неког разлога жели-
мо да имамо Word 2003 и Word 2007, 
а знамо да обе верзије овог програ-
ма не могу бити инсталиране исто-
времено на једном рачунару, и то је 
могуће, тако што ћемо покренути 
било коју апликацију са удаљеног 
сервера. Ствар функционише тако 
што са сервера нама стиже (у „па-
кетима”) „слика” апликације, док се 
реална обрада дешава на самом сер-
веру. То такође значи да ми користећи 
ове сервисе, можемо да покренемо 
и оне апликације за које немамо 
хардверску инфраструктуру, и које 
не би радиле када би биле инстали-
ране на нашој машини.

Траума звана „пад оперативног 
система” више то неће бити, јер 
не ћете морати да вршите дуготрајну 
и досадну инсталацију са диска, већ 
ћете једноставно ОS са copy-paste 
преузети са мреже.

И да закључим, све потребне 
апликације, укључујући и ОS до-
бијате са Cloud-сервиса, па и мно-
ге функције хардвера постају Cloud 
апликације. Према томе коришћење 
овог софтвера ослободиће вас инве-
стирања у хардвер, а из Microsoftа 
поручују да је закуп Cloud-сервиса 
јефтинији него улагање у хардвер. 
Такође тврде да је обрада поуздана 
и да су подаци који се чувају на 
њиховом серверима сигурни.

Судећи по интересовању за нови 
софтвер и многобројним питањима 
у панел дискусији, изгледа да су га 
велики корисници већ прихватили 
и да је његова будућност већ поче-
ла.

Миомир Костић,
проф. информатике

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

УСПОМЕНА...

Љубав, реч која се лако пише, а тешко разуме... Неком значи све, а не-
ком ништа. Лекција коју сви уче, а нико је не зна. Лекција која се учи чи-
тавог живота, а никада се не научи. Љубав је реч која звучи једноставно, 
а тако је компликована, реч која некоме није довољна.

Понекада, када легнем у кревет и сетим се нас, суза из ока лагано 
почиње да клизи. Опет се враћају сви они тренуци проведени са тобом. 
Дани који су били срећни без икаквих несугласица и ружних речи. Од 
њих је остала само успомена. Успомена на тебе и мене, успомена на нас.

Јер прах који се те вечери расуо био је прах нашег растанка. Нико није 
знао колико сам те волела тада, колико те волим и сада…

Зар ћеш ме после свега, свега онога што смо заједно прошли, тајни 
које смо делили и које смо само ми знали, oдбацити? Бацити у воду као 
неки папир који је исписан разним словима? Драги мој, то није било само 
парче папира, а ако ти тако мислиш онда ми је жао тебе, а и себе. Јер за 
мене је то било све, а за тебе ништа.

Милена Лазукић, I1

Свет који видим и који желим

Сви смо ми доспели у овоземаљску башту која се зове живот. Стазе 
којима ходамо су различите, преплићу се и разилазе. Ми течемо као вре-
ме, патимо, радујемо се, смејемо, болујемо, волимо, а, у ствари, живимо.

Свако ново свитање опомене ме да је прошао још један дан живота. 
Преслишавам себе да ли сам могла још нешто урадити за то време које је 
отишло у неповрат. Глава је пуна мисли, оне се преплићу и мешају у све-
ту у коме сам живела, у коме живим и у којем ћу живети.

Доживела сам и запамтила доста и лепих и ружних тренутака. 
Садашњост доживљавам некад лепо, некад монотоно, а у себи потајно 
прижељкујем да што пре прође и нестрпљиво корачам ка свету који ја же-
лим. А какав ће он бити? Хоће ли бити онакав каквим га ја замишљам или 
ће га живот кројити по својој мери?

Своју будућност замишљам лепом, здравом и срећном. Сва та лепота 
и сјај много коштају, захтевају пуно жртвовања и одрицања. Имамо само 
један живот, а он нам доноси разна искушења и поставља нам замке као 
стари ловац зверима. Кроз све то треба проћи, савладати многе препре-
ке, а затим уздигнуте главе кренути даље. Ако желимо свет који ће нам 
блистати, треба се борити свом снагом, не губити наду ниједног трену тка, 
а најпре веровати себи и својим снагама. Свет који желим јесте свет који 
желим да стварам сама, да будем кројач своје среће и она ће блистати као 
најлепша балска хаљина. Свет у коме желим да живим биће скројен од 
љубави, среће, наде и здравља. Када је човек испуњен изнутра, спољашност 
се лако дотера. Међутим, живот не пише само бајке, него и драме. Свет 
у коме живимо није савршен.

Сваки преживљени дан и преспавана ноћ део су огромног мозаика. 
Никада се једном преживљени тренутак неће поновити, и зато треба жи-
вети у сваком тренутку овог несавршеног живота.

Јована Милаћевић, II3
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СПОРТСКЕ ПРИЧЕ

Година у знаку стрелаца и одбојкаша

Стрељаштво
Општинско првенство у стре-

љаштву (екипно) одржано је 13. 04. 
2011. године, на стрелишту ОШ 
„Вук Караџић”. Екипе Техничке 
школе освојиле су прво место, у 
мушкој и женској конкуренцији.

Мушка екипа такмичила се у са-
ставу: Александар Тошић, III1, Сте-
фан Mла  деновић, III4 и Миљан 
Гми тровић, II6.

У женској екипи биле су: Ирена 
Денков IV1, Драгана Максимовић 
III4 и Маријана Степановић III4.

Александар Тошић и Ирена Ден-
ков били су најбољи и у поје диначној 
конкуренцији. 

Ови резултати омогућили су им 
учешће на Републичком такмичењу 
које је било одржано 20.04.2011. у 
Смедереву. У јакој конкуренцији 
најбољих средњошколских стрела-
ца, Александар Тошић, III1, Стефан 
Младеновић,III4 и Миљан Гми тро-
вић, II6 „упуцали” су 13. место на 
Републичком такмичењу у гађању 
из ваздушне пушке. На истој смо-
три најпрецизнијих средњошколки, 
наше ученице Ирена Денков, IV1 , 
Драгана Максимовић, III4 и Ма ри-
јана Степановић, III4, биле су 14. у 
конкуренцији женских екипа.

Одбојка
Добрим играма, великом бо рбе-

ношћу, дисциплином у игри и ван 
ње, као и солидним резултатима 
обра довали су нас и одбојкаши. 

у првој полуфиналној утакмици 
наши ученици радовали су се побе-
ди од 2:0 над екипом Медицинске 
школе из Прокупља (25:21; 28:26).

Била је то победа за улазак у фи-

Спортисти Техничке школе и у овој години постигли су запажене резултате. Посебно признање и 
захвалност заслужили су наши стрелци и одбојкаши. Они су у оквиру школских спортских игара,

 као првопласиране школске екипе, на Општинском и Окружном такмичењу изборили 
право учешћа на Међуокружном и Републичком такмичењу.

Победом над екипом Књажевачке 
гимназије (2:1, по сетовима 25:21, 
25:23, 15:11), мушка одбојкашка 
екипа Техничке школе обезбедила 
је пласман у виши ниво такмичења. 

На међуокружном одмеравању 
снага у одбојци за ученике средњих 
школа, 4. марта у Трстенику, до-
стојно су репрезентовали нашу шко-
лу, град Књажевац и Зајечарски 
округ. Вођени професором физич-
ког васпитања Владаном Цвејићем, 

нале и борбу за прво место са од-
бојкашима Машинско-еле ктро-
техничке школе из Крушевца, који 
су у другом полуфиналном сусрету 
савладали нишке електротехнича-
ре. У финалној утакмици су Кру-
шевљани, објективно боља екипа, 
оправдали епитет фаворита и резул-
татом 2:0 победили наше момке, 
који су морали да се задовоље дру-
гим местом. 

Наш тим играо је у следећем са-
ставу: Никола Николић,III2, Кри-
стијан Живковић, III2, Саша Ђор-
ђевић, I4, Ненад Милошевић, I3, Ми-
лош  Радивојевић ,  III4, Филип 
Димитријевић, I2, Филип Репеђић, 
IV1, Никола Милијић, IV3 и Marcu 
Alexandru, IV1.

Поносни смо на постигнуте ре-
зултате стрелаца и мушку одбој-
кашку селекцију, али нас ништа 
мање не радује ни чињеница да смо 
први пут у историји Техничке шко-
ле оформили и женску одбојкашку 
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„Идеја”, лист ученика и професора Техничке школе, 19350 Књажевац, Карађорђева 52, тел: 019 731 054; 
www.tehnickaskola-knjazevac.com, tehknjaz@gmail.com;

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

екипу. Посебно нас радује податак 
да окосницу екипе чине ученице 
првог и другог разреда, да су све од-
лични ђаци и примерне омладинке. 
И поред пораза у свом дебију од 0:2 
( 1 9 : 2 5 ;  2 1 : 2 5 )  од  ученица 
књажевачке Гимназије, напустиле 
су терен уздигнутог чела и са вером 
у сопствене могућности. Показале 
су да имају снаге, знања и умећа да 
се  супротставе  старијим  и 
искуснијим од себе. Сви знамо да је 

Фудбал
У оквиру обележавања мајских свечаности и Дана 

општине Књажевац, у хали OШ „Д. Т. Каплар” оди-
гран је турнир у малом фудбалу за основце и сре-
дњошколце.

У категорији средњошколаца ученици наше школе 
заузели су прво место, освојивши пехар председника 
Општине. У регуларном току меч против ученика 
књажевачке Гимназије завршен је резултатом 1:1, а 
бољим извођењем пенала славила је Техничка школа 
резултатом 4:3.

За Техничку школу играли су: Александар Хорјак, 
II3, Бранко Тривунчевић, III1, Немања Митић, I6, Жељко 
Милошевић,II3, Иван Милутиновић, III3, Марјан 
Бурчић, III1, Никола Јеленковић, III1, Андрија Ђорђевић, 
III4 и Миодраг Јовановић, III4.

ово први корак и зато нас пораз мно-
го не погађа. Убеђени смо да ће кроз 
тренинге  избрусити  форму, 
побољшати технику и тактику у 
игри и стећи неопходан такмичар-
ски дух и победнички менталитет. 
У том случају неће изостати ни 
успех против њихових добрих дру-
гарица, али и љутих противница на 
паркету.

Зато с нестрпљењем очекујемо 
нова искушења и изазове за Марију 

Кривошију, I4, Јелену Милијић, II2, 
Тамару Миладиновић, I4, Маријану 
Филиповић, I2, Александру Жив ко-
вић, II2, Јелену Милојевић, II1, 
Јовану Живановић, I4 и Миљану 
Степановић,I4.

У нади да ће нови уписни рок за 
прваке у нашој школи изнедрити 
неке нове дизаче, блокере, смечере 
и примаче, новоформираној екипи 
одбојкашица желимо пуно среће и 
добрих резултата.

Рукомет
На Општинском такмичењу у рукомету за де-

војчице, женска екипа Техничке школе играла је без 
своје најбоље играчице, Светлане Павловић, III3 , која 
због повреде није могла да предводи своју екипу. Иако 
су се својски трудиле, наше рукометашице изгубиле 
су утакмицу од селекције књажевачке Гимназије, ре-
зултатом 17:13. 

За селекцију Техничке школе наступале су: Марија 
Кривошија, I4, Милена Павловић, I3, Кристина 
Ђорђевић, I2, Марија Јеленковић, II3, Милица 
Стојановић, I2, Јована Живановић, I4, Аница Костић, 
II3, Јована Милаћевић, II3 и Тамара Миладиновић I4.

Крос РТС-а
Традиционални, 21. по реду, крос Радио-телевизије 

Србије „Кроз Србију” одржан је и у нашем граду. На 
градском стадиону окупио се, 13. маја, велики број 
књажевачких основаца и средњошколаца да испробају 
своје тркачке способности, брзину и издржљивост. 
Такмичили су се ученици који нису ослобођени на-
ставе физичког васпитања и који су то желели.

Свако од њих је показао да трчање, као база сва-
ке спортске дисциплине, нема алтернативу када је у 
питању здрав и квалитетан живот и на симболичан 
начин дао скроман допринос борби против насиља, 
употребе дроге и алкохола, као и прекомерног седења 
за компјутером.

У категорији средњошколаца ученици наше шко  ле 
Јован Тошић, I1, Милош Стаменковић, II2 и Бран ко 
Тривунчевић, III1, освојили су прва места, а Милан 
Крагујевић, II1, и Стефан Васиљковић, I3, били су дру-
ги.

Сва петорица добила су дипломе и стекли право 
учешћа на финалној крос-серији РТС, која ће бити од-
ржана септембра ове године у Зајечару.

Радивоје Бонић, 
проф. физичког васпитања




