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Школску 2013/14. годину успешно смо започели, а исто тако је и завршавамо. На свечаној седници СО Књажевац, 
одржаној поводом прославе Дана општине 16. маја 2014. године, Техничка школа је заслужено добила општинско 
јавно признање – Захвалницу Скупштине општине Књажевац, као школа највиших стандарда и квалитета у свим 
областима рада.

Ево чиме смо то заслужили:
• Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, спроводећи екстерно вредновање 

рада школе, оценило је септембра 2013. године Техничку школу четворком – највишом оценом на скали вредновања. 
• Школа свој образовно-васпитни рад базира на иновативном и проактивном приступу, настојећи да прати 

разноврсне образовне пројекте и и учествује у њима, од локалних до међународних.  
• Школа је, по четврти пут, освојила 1. место на републичком конкурсу „Креативна школа”, који расписују 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Microsoft, што потврђује висок квалитет и мотивисаност на-
ставника школе. 

• Успеси ученика на такмичењима доказ су ангажовања наставника, који су их мотивисали и припремали за 
бројна такмичења, како стручна, тако и по предметима. Ове школске године чак 14 наших ученика учествовало 
је  на републичким такмичењима по струкама и предметима.

• Техничка школа је школа која својим примером промовише један од миленијумских циљева – принцип до-
животног учења. Само у школској 2013/14. години реализовали смо преко 2000 сати стручног усавршавања на 
акредитованим семинарима и још више на интерним обукама у школи.

• У сарадњи са Регионалним центром за стручно усавршавање у Књажевцу, наставнице Техничке школе: 
Љиљана Жикић, Златица Геров и Лидија Јевтић Вушковић  припремиле су програм стручног усавршавања који 
је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и објављен у Каталогу програма 
стручног усавршавања за школску 2014/15. годину.

• Сваке године организујемо и реализујемо бројне културно уметничке и јавне манифестације, којима допри-
носимо  разноврсности и подизању квалитета културног живота у граду. Ове школске године то су: 

- Обележавање Европског дана језика, септембра 2013.
- Градска прослава Дана Светог Саве „Опраштањем не мењамо прошлост, али улепшавамо будућност”, јануара 2014.
- Издавање још једног броја школског листа „ИДЕЈА”, јануара 2014.
- Обележавање Међународног  дана  матерњег језика, фебруара 2014.
- Обележавање руског народног празника Масљенице, фебруара 2014.
- Обележавање Дана броја пи,  марта 2014.
- Обележавање рођендана Мирослава Мике Антића „Мики Антићу, с љубављу”,  марта 2014.
- Ератостенов експеримент, марта 2014.
- Обележавање Светског дана књиге Јавним часом  о завичају, априла 2014.
- Матурантска парада, маја 2014.
- Let’s Clean Europe, маја-јуна 2014.
• Школа је одговоран партнер  не само ученицима и родитељима, већ и 

локалној самоуправи, социјалним партнерима и бројним установама у граду, 
у чијим пројектима и активностима је узела запажено учешће.

• И на крају, истакли бисмо да је посебан квалитет Техничке школе чињеница 
да се не задовољава постојећим стањем, већ да стално тежи подизању квали-
тета и унапређењу свог рада. Доказ за то је пријава школе на Конкурс Мини-
старства просвете, науке и технолошког развоја  за избор основних школа, 
гимназија и средњих стручних школа за учешће у  Програму огледа за при-
мену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у 
основном и средњем образовању и васпитању и развијање школа вежбаоница, 
као и пројекат „Пут ка ЕКО-школи”, који је школа послала на конкурс локал-
не самоуправе за еколошке пројекте образовних установа.
	 Љиљана	Жикић,	директор	школе

ЗАХВАЛНИЦА  СО КЊАЖЕВАЦ 2014. 

Још једно јавно признање за успешан  
образовно-васпитни рад Техничке школе
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ИВАНА МИЛИВОЈЕВИЋ – УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

У њеном прозивнику су саме петице, а успеси које је низала годинама 
 крунисани су освајањем другог места на Републичком такмичењу  

економских школа из математике

Ивана Миливојевић, ученица оде љења IV2, об-
разовног профила ко мерцијалиста-оглед, овогодишњи 
је Ученик генерације. Ова изузетна млада девојка 
већ од првог разреда постизала је натпросечне ре-
зултате у учењу и показивала инте ресовање за учешће 
у бројним ваннаставним активностима. 

Њен прозивник у дневницима кра се све петице, а успеси 
на такми чењима низали су се из године у годину.

 ШКОЛСКА 2010/11. ГОДИНА
• 7. место на Републичком та кми чењу економских школа 

из математике
• Учешће на Регионалној смотри талената из енглеског 

језика
ШКОЛСКА 2011/12. ГОДИНА
• 4. место на Републичком та кми чењу економских школа 

из математике
ШКОЛСКА 2012/13. ГОДИНА
• 4. место на Републичком такми чењу економских школа 

из математике
• 3. место на Регионалној смотри талената из енглеског 

језика 
• Учешће на Републичкој смотри талената из енглеског 

језика
ШКОЛСКА 2013/14. ГОДИНА
• 2. место на Републичком такми чењу економских школа 

из математике
• 4. место на Окружном такмичењу из енглеског језика
• Учешће на Међународном „Hippo” такмичењу из енгле-

ског језика (81,43 поена од могућих 90)
• Учешће на такмичењу „Ин фо манија” на Електронском 

факултету у Нишу (информатика и рачунарство)
Одговорна, вредна и талентована, Ивана је имала време-

на да учествује и  у догађањима која је школа организовала, 
обележавајући значајне датуме:

• Европски дан језика, 2011.
• Језицима кроз Европу, 2012.
• 225-годишњица рођења Вука Караџића, 2012.
• Geography of Knjaževac, 2012.
Њена поезија на енглеском језику објављена је у школском 

листу  ученика и наставника Техничке школе „Идеја”,  у 
бројевима од  јануара 2011, јануара 2012. и јуна 2012. године. 
Своје знање енглеског језика усавршавала је као члан секције 
ЕNGLISH WORKSHOP, која је  почела са радом септембра 
2013. године.

Поносни смо што је Ивана била наш ђак и желимо јој 
пуно успеха у студирању на Електронском  факултету у Нишу. 
Овај цењени факултет Ивана  ће уписати без полагања при-
јемног испита,  што је заслужена  награда за освојено друго 
место на овогодишњем  републичком такми чењу из матема-
тике.
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ТАКМИЧЕЊА

Милош поново међу најбољим машинцима Србије

Ове године, поучен искуством са 
прошлогодишњег такмичења, учество-
вао сам на два такмичења из области 
машинства. Прво је било такмичење 
за ученике трећег степена, смер ауто-
лимар, а друго за ученике четвртог 
степена, образовног профила машин-
ски техничар за ком  пју терско 
конструисање.

Регионално такмичење за четврти 
степен одржано је 25. априла у Вели кој 
Плани, а за трећи 18. априла у Лесков-
цу. На оба такмичења сам одлично 
показао своје знање. Нисам имао про-
блема ни са практичним радом, нити 
са тестом, тако да сам успешно изборио 
пласман на републичка та кмичења. 
Као аутолимар освојио сам друго место, 
док сам као машински техничар заузео 
шесту позицију. 

Две недеље након такмичења у 
Великој Плани уследило је 21. Репу-
бличко такмичење ученика трећег 
степена. За неке је то било две недеље 
одмора, али су за мене то биле две 
недеље напорног рада у школској ра-
дионици. Могу рећи да се тај труд на 
крају исплатио. 

Републичко та кмичење је одржано 
9. и 10. маја у Крагујевцу.  Смештени 
смо у хотел „Лазаревић” у чијем смо 
амбијенту уживали. Крагујевац је ве-
лики град, један од највећих у Србији. 
Школа-домаћин била је Политехничка 
шко ла, најстарија стручна школа на 
Балкану. Оду шевљен сам школом, у 
којој су нас љубазно дочекали и уго-
стили. Првог дана радили смо тест, а 
другог практични рад. Тест ми није 
задавао бри га, али сам имао мало 
треме приликом израде практичног 
рада, јер тада грешке нису дозвољене. 

По завршетку рада имао сам доста 
слободног времена, које сам провео у 
обиласку града. Позвао сам друга који 
студира у Крагујевцу и заједно смо 
кренули у обилазак града. Након дру-
говог одласка, упутио сам се у Шума-
рице, национални парк, удаљен неко-
лико километара од центра града. Лепо 

је уређен, а, пошто је била субота, било 
је доста шетача. Након неког времена 
зазвонио ми је телефон. Позвао ме је 
мој разредни Томица Милосављевић 
и рекао да дођем у школу јер ће убрзо 
бити познати ре зултати.

Пожурио сам, не слутећи шта ме 
чека. Радови су били прегледани и била 
је објављена ранг-листа. Разредни ми 
је честитао, а ја нисам знао о чему се 
ради. Убрзо сазнах да сам освојио треће 
место. На тренутак сам се збунио, а 
затим сам осетио велику срећу и 
сатисфакцију. Прави осећај уследио је 
тек након доделе пехара. Е, то треба 
доживети! 

Осећај када међу најбољим учени-
цима Србије прочитају и твоје име, 
заиста је неописив. Представник Ма-
шинске заједнице ми је уручио пехар, 
а директор крагујевачке школе окачио 
медаљу око врата. Био сам поносан 
што представљам свој град и школу на 
овако леп начин. Затим су додељене и 
похвалнице менторима, као и школама 
– учесницама такмичења. Након до-
деле уследило је сликање и опро штај. 
Дошао је крај дружењу...

Када сам стигао кући, почело је 
велико славље и, наравно, здравица из 
пехара.

Због лоших временских услова и 
непогода које су задесиле нашу земљу, 
Републичко такмичење машинских 

техничара за компјутерско конструисање 
одржано је 29. и 30. маја у Лесковцу. 
Напредовао сам у односу на прошлу 
годину и освојио седамнаесто место. 
Задовољан сам својим радом и плас-
маном. На овом такмичењу ми резултат 
и није био толико битан, јер сам самим 
учешћем изборио место међу елитом 
својих вршњака.

У Лесковцу сам провео два пре-
лепа дана и упознао доста нових људи. 
Обишли смо најстарију хидроелектра-
ну у Србији, саграђену 1903. године. 
Подигнута је по инструкција ма Нико-
ле Тесле. У њој се налазе два његова 
генератора, као и трећи, но вијег дату-
ма. До електране смо пешачили, а један 
део пута водио је кроз шуму и био је 
веома пријатан. Затим смо се вратили 
у школу да видимо пласман и узмемо 
свој рачунар. Мој пријатељ из Бора био 
је први. Честитао сам му. Било ми је 
драго због његовог успеха. 

Ова такмичења памтићу веома дуго. 
На свима сам се веома лепо провео, 
упознао три нова града и много нових 
пријатеља. А то је ствар која се не може 
изрећи ни пласманом, ни медаљама, 
ни пехарима. Срећан сам што ми је 
Техничка школа омо гућила ово и за-
хвалан сам на томе.

Милош	Стевановић,	III3
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ПУТОПИСТАКМИЧЕЊА

На Регионалној смотри талената у Бору

„Безбедност рачунара младих на 
друштвеним мрежама и мере зашти-
те је назив рада којим сам учествовао 
на овом такмичењу. 

Када нам је разредна, Златица Ге-
ров, наставник информатике, рекла 
за могућност такмичења из информа-
тике, мој друг Јован Коста диновић и 
ја, одмах смо са одуше вљењем при-
хватили тај изазов. Има јући у виду да 
је такмичење у организацији Центра 
за таленте у Бору, најпре смо прошли 
тестирање у нашој школи. Тест је, по 
мени био лак, и обојица смо задовољи-
ли услове. 

После смо кренули у разматрање 
идеја за тему нашег истраживачког 
рада и одлучили смо се за безбедност 

на интернету. Имајући у виду да сви 
говоре о безбедности корисника ра-
чунара, изабрали смо да циљ ис тра-
живања буде безбедност самих рачу-
нара, која није ништа мање угрожена. 
У току истраживања вршили смо 
анкетирање ученика основних и сре-
дњих школа у граду. Негде након 
анкетирања, Јован је одустао од даљег 
рада, јер га више занима програми-
рање, те сам наставио сам.

Током рада, моја наставница Зла-
тица Геров, као ментор, увек је била 
ту ако нешто затреба да помогне, 
објасни... Рад је завршен средином 
априла и послат, а презентован је 11. 
маја на Регионалној смотри. Комисија 
је била веома задовољна и самим 

радом и мојим презентовањем истог, 
што се видело кроз максималну оце-
ну рада. Међутим, осим рада, на 
та кмичењу се радио и тест, који је 
садржао питања и задатке из инфор-
матике по гимназијском програму за 
све четири године. Због нешто мање 
бодова на тесту, нисам прошао даље, 
али сам веома задовољан освојеним 
петим местом. Сада сам видео како 
изгледа сам процес такмичења и 
крећем у припреме за следећу годи-
ну.

После такмичења ментори су нам 
припремили мало изненађење и од-
вели нас на излет до Лазареве пећине, 
а потом смо се вратили кући.

Никола	Јонић,	I3

Велики успех на Републичком такмичењу из математике
Ивана Миливојевић, ученица оде-

љења IV2 наше школе, остварила је 
изузетан успех на Републичком та-
кмичењу економских школа из мате-
матике, које је 11. и 12. априла од-
ржано у Економско-трговинској 
шко ли у Параћину.

Ивана је освојила друго место, а 
својим резултатом умногоме је до-
принела и до сада најбољем екипном 
резултату наше школе, која је у кон-
ку рен цији 49 школа заузела седмо 
место.

Техничку школу представљали су 

комерцијалисти: Лазар Николић I2, 
Теодора Миливојевић II2, Јована 
Станојевић III2 и Ивана Миливојевић 
IV2. Ивану, Јовану и Лазара је за 
такмичење припремала наставница 
Тања Игњатовић, док је Теодорин 
ментор био наставник Бојан Богоје-
вић.

Ивани је ово било четврто учешће 
на републичким такмичењима из 
математике. У првом разреду освојила 
је седмо место, док је у другом и 
трећем разреду била четвртопласи-
рана. Друго место на овогодишњем 
такмичењу за Ивану је и више од 
успеха, јер јој омогућава упис на 
жељени факултет без полагања при-
јемног испита. Као једна од награда, 
Ивани је понуђена стипендија за 
универзитет Сингидунум. Ипак, 
Иванин избор за студије остао је 
Електронски факултет у Нишу. 

Тања	Игњатовић,	 
наставник	математике
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Републичко такмичење ученика грађевинске струке

Такмичење машинаца – прилика за ново дружење

25. Републичко такмичење гра-
ђевинских и геодетских школа, које 
је организовало Пословно удружење 
геодетских и грађевинских школа 

у Чачку. Такмичење је обухватало 
седам теоријских и четири практич-
не дисциплине. Учестовало је 28 
школа, као и две гостујуће школе из 
Подгорице и Марибора. 

Наша школа је и ове године има-
ла своје представнике, а они су:

– Предраг Станојевић, ученик III1, 
који је из предмета примена рачуна-
ра у грађевинарству заузео 15. место, 
а његов наставник-ментор био је 
Милан Вукић и 

– Марија Милановић, ученица II1, 
која је из предмета нацртна геометрија 
освојила такође 15. место. Њу је за 
такмичење спремала предметни на-
ставник Верица Лукић 

Са нама су на такмичењу били 
наставник Милан Вукић и директор-
ка школе Љиљана Жикић. Пошто сам 
први пут ишла на неко такмичење, 
била сам веома уплашена. Задаци су 
били тешки, а био је и један из об-
ласти коју још нисмо радили. Ипак, 

мени је драго што сам учествовала, 
јер ово је једно велико искуство и 
волела бих поново да учествујем. 
Такође, на овај начин можемо да про-
веримо себе и своје знање и уједно 
видимо како други ученици раде. 
Caветовала бих свима да се не плаше, 
да се сконцентришу на задатке и да 
покажу своје знање. 

Поред такмичарског дела, наши 
домаћини су се потрудили да нам 
боравак у Чачку буде занимљив и 
пријатан. Првог дана, у четвртак 03. 
априла, одржано је свечано отварање 
такмичења, као и представа, а увече, 
после такмичарског дела, проглашење 
победника, журка за ученике и све-
чана вечера за наставнике. Време је 
било лепо, па смо га искористили за 
шетњу градом. Током такмичења 
одржана је и редовна скупштина По-
словног удружења геодетских и 
грађевинских школа Србије.

Марија	Милановић,	II1

Један од најлепших сегмената мога 
школовања у Техничкој школи јесу 
такмичења. Допадају ми се та та кми-
чења, зато што представљају праву 
прилику да одмеримо своја знања и 
умећа са својим вршњацима из дру-
гих градова, односно других школа 
нашег образовног профила. Наравно, 
неизоставни елеменат такмичења 
јесу и путовања у градове где се та-
кмичење одржава. Овога пута то је 
био Лесковац, град на југу Србије, а 
у питању је било Обласно такмичење 
машинских школа, које је одржано 
11. априла.

Овогодишње такмичење било је 
најлепше до сада. Било је пуно учес-
ника и нових другова, са којима смо 
успоставили пријатељство. На такми-
чење су ме водили моји наставници 

Томица Милосављевић и Саша Ми-
лосављевић, а оно је одржано у 
Техни чкој школи „Раде Металац” у 
Лесковцу. 

Моја дисциплина била је такми-
чење бравара, јер ме та област највише 
привлачи.

Након такмичења ми, учесници, 
обишли смо град, док су наставници 
остали у школи да прегледају радове. 
Помало разочаравајуће, нисам осво јио 
место коме сам се надао, али ни сам 
био превише тужан. Сматрам да ово 
нису такмичења за освајање титула и 
борбу са дугима, него, пре свега, 
стицање нових искустава и нових 
пријатеља. Успоставио сам контакт 
са неколико вршњака, а највише са 
једним Миланом из Неготина.

Срећан сам због доброг дружења, 

Србије, одржано је oд 3. 4. до 5. 4. 
2014. год. Oвогодишњи домаћин 
такмичења била је Техничка школа 

новог пријатељства и, наравно, лепог 
провода у Лесковцу.

Никола	Матејић,	II6
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ДРУЖЕЊЕ НА ОБАЛАМА РАШКЕ

Републичко такмичење текстилних и кожарских школа струке у Новом Пазару

„Није важно победити, важно је 
учествовати.” То је златно правило 
сваког такмичења. Поред тога што се 
такмичимо и проверавамо своје знање, 
важно је и да се на такмичењима лепо 
проведемо, упознамо нове другове, 
нека нова места и градове. 

И ове школске године наша школа 
учествовала је на републичком 
такмичењу ученика кожарске струке, 
из предмета кожарски материјали, на 
коме смо школу представљале Виоле-
та Поповић и ја, Јована Тасић. 
Такмичење је одржано у Новом Паза-
ру, у Школи за дизајн текстила и коже. 

Нови Пазар је град на југозападу 
наше земље, и ово нам је била ретка 
прилика да га посетимо. На такмичење 
су нас водили директорка школе 
Љиљана Жикић и наставник Горан 
Божић, а спремала нас је наставница 
Славица Митић. Били смо смештени 
у хотелу „Атлас”.

Одлазак на такмичење за нас је било 
веома лепо искуство. Ученици школе-
домаћина су нас пријатељски и срдач-
но дочекали. Шетали смо градом, 
покушавајући да за кратко време што 
боље упознамо Нови Пазар и његове 
знаменитости. Један од најлепших 
делова града јесте његов центар, кроз 
који протиче река Рашка. 

На свечаном отварању такмичења 
одржана је модна ревија, 
на којој су школе-учесни-
це приказивале нај-
успелије радове својих 
ученика ,  ко ји  су 
израђивани у школским 
радионицама. Сутрадан 
је било само та кмичење. 
Заузела сам четврто место, 
а Виолета је била седма.

Време је било добро 
испланирано. Имали смо 
и вечерњу прославу, на 

којој смо се дружили и размењивали 
своје утиске. Трећег дана морали смо, 
нажалост, да се растанемо. Из Новог 
Пазара сви смо понели веома лепе 
утиске и нова лепа искуства. Пласман 
ће вероватно брзо бити заборављен, 
али ћу се увек сећати дивног дружења 
на обалама Рашке.

Јована	Тасић,	II5

Наши рецитатори  поново најбољи у општини

У Дому културе у априлу је одржано оп-
штинско такмичење рецитатора. У 
конкуренцији сре дњо шко лаца учествовало је 
шесторо ученика наше школе: Марина 
Петровић (I2), Нина Тошић (I2), Мартина 
Жикић (I4), Невена Антић(II2), Никола 
Миленовић (IV1) и Катарина Јагодић (IV4). 
Постигли су запажене резултате.

Прво место освојио је Никола Миленовић, 
који је рецитовао песму Сергеја Јесењина „Ко 
сам, шта сам?”. Нина Тошић је заузела треће 
место, рецитујући песму Десанке Макси мовић 
„Ја и ја”.

Ученике су за такмичење спремали на-
ставници српског језика и књи жевности 
Ивана Стојановић и Бојан Ристић.

Нина	Тошић,	I2



8

ТАКМИЧЕЊА

Српски језик и језичка култура
Општинско такмичење из српског 

језика и језичке културе одржано је 
15. марта у Књажевачкој гимназији. 

Задаци на такмичењу били су рела-
тивно лаки, те је нас четири избори-
ло пласман на виши ниво – на окруж-

но такмичење.
Окружно такмичење одржано је 

12. априла у Економско-трговинској 
школи у Зајечару. Нашу школу пред-
стављале су ученице: Тина Марковић 
(I2), Марија Миладиновић (I2), Не-
вена Антић (II2) и Ирена Пештерано-
вић (II1). Најбољи резултат постигла 
је Тина Марковић, која је освојила 
прво место, са свега једним поеном 
мање од потребног броја за пласман 
на републичко такмичење. Солидна 
је била и Марија Мила диновић, која 
је заузела треће место, са 14 поена 
од могућих 20.

Ученике су припремали и на та-
кмичење водили њихови професори 
српског језика и књижевности: Ива-
на Стојановић, Јелена Ста ни сављевић 
и Бојан Ристић. 

Тина	Марковић	и	 
Марија	иладиновић,	I2

Заљубљеници у енглески језик на „Hippo” такмичењу
Средином месеца априла обја-

вљени су резултати са међународног 
„Hippo“ такмичења из енглеског 
језика на коме је, по први пут,  уче-
стовало осамнаесторо ученика наше 
школе. Такмичење је имало три дела: 
израду теста, пи сање есеја и тест 
читања, чије је време израде такође 
бодовано. 

У заиста жестокој конкуренцији, 
од преко две хиљаде такмичара по 
свакој категорији, из Србије и 7 зе-
маља региона (Македонија, Бугарска, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, 
Хрватска, Италија, Словенија), уче-
ници Техничке школе су остварили 
запажене резултате. У категорији 
Hippo 4 (ученици 1. и 2. разреда) 
најбољи резултат остварила је Тео-
дора Миливојевић, одељење II2, са 
освојених 58 од могућих 60 бодова, 
док је у категорији Hippo 5  (ученици 

III и IV разреда) најбољи резултат 
остварио Иван Јеремић, III4, освојивши 
83 бода од максималних 90. 

Прво учешће на овом такмичењу 
завршено је без пласмана у финални 
део такмичења. Узевши у обзир масов-
ност такмичења, мишљење је и на-
ставника и ученика да је пласман 
задовољавајући, а искуство са ово-

годишњег сигурно ће користити у 
припреми за такмичење наредне 
го дине. 

Ученике су за такмичење припре-
мали наставници енглеског језика, 
Аранђеловић Наташа и Младен 
Милошевић.

Младен	Милошевић,
наставник	енглеског	језика
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Таленти опет блистају!

ПУСТОЛОВИНЕ ТАЛЕНАТА

На Регионалној смотри талената 
и истраживачких радова, која је и ове 
школске године одржана у Бору, наша 
школа имала је шесторо представни-
ка из две области, енглеског језика и 
информатике. Из области информа-
тике такмичио се Никола Јонић I3, 
радом „Безбедност младих на интер-
нету”, ментор Златица Геров, а из 
енглеског језика такмичилe су се 
Даница Рајковић и Тамара Станиса-
вљевић II4, радом „China and its par-
ticularities” („Кина и њене особено-
сти”), ментор Наташа Аранђеловић, 
Милица Богдановић II4, радом „Ra-
stafarianism and reggae – the importance 
and influence” („Растафаријанизам и 
реге – значај и утицај”), ментор На-
таша Аранђеловић, Теодора Мили-
војевић II2, радом „Violence, aggre-
ssi on and their relation to human psyche” 
(„Однос насиља и агресивности на 
људску психу”), ментор Младен 
Милошевић и Иван Јеремић III4, 
радом „Factors that influence faculty 
choice of students” („Фактори који 
утичу на избор факултета код учени-
ка”), ментор Анкица Тошковић. При-
према за смотру и писање истражи-
вачких радова трајала је неколико 
месеци. 

Центра за таленте. Након добродо-
шлице, уследила је израда тестова 

Пуни добре енергије и знања, у 
недељу ујутру, 11. маја, упутили смо 
се ка Бору. У Бору су нам добродо-
шлицу пожелели представници 

знања, а након кратке паузе уследила 
је и усмена одбрана истраживачких 
радова. Пошто смо успешно одбра-
нили своје радове, убрзо смо сазнали 

и резултате. Теодора Миливојевић и 
Иван Јеремић су са по 95 поена, првим 
местом у општем пласману и другом 
наградом, обезбедили пласман на 
Републичку смотру талената и ис-
траживачких радова, која ће се од-
ржати 7. јуна у Крагујевцу. И остали 
наши представници су остварили 
одличне резултате.

Овај успешан дан крунисали смо 
обиласком наше најдуже и најлепше 
пећине, Лазареве пећине, и кањона 
око пећине. Уживали смо у обиласку 
кањона и пећине и времену које смо 
провели тамо и то је заиста био пра-
ви начин да завршимо овај успешан 
дан.

Радујемо се одласку у Крагујевац 
и надамо се да ћемо остварити добре 
резултате. Држите нам палчеве!

Теодора	Миливојевић,	II2 
Иван	Јеремић,	III4
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РЕГИОНАЛНА СМОТРА ТАЛЕНАТА

АПСТРАКТИ ТАКМИЧАРСКИХ РАДОВА

FACTORS THAT INFLUENCE FACULTY CHOICE OF STUDENTS
FAKTORI KOJI UTIČU NA IZBOR FAKULTETA KOD UČENIKA

Autor: IVAN JEREMIĆ, III razred, Tehnička škola, Knjaževac 
Mentor: ANKICA TOŠKOVIĆ, profesor engleskog jezika, Tehnička škola, Knjaževa

ABSTRACT
Choosing a faculty and a profession 

is one of the most important decisions 
senior secondary school students need 
to make during their lifetime. Decision 
making, as a dynamic process, often 
revolves around students’ vocational 
interests, which take a big part in pro-
fessional choice as well. These interests 
are sometimes explained as patterns of 
likes, dislikes, and indifferences re-
garding profession-relevant activities 
and occupations. In addition, personal 
abilities and traits are of major si gni-
ficance to the success in an individual’s 
profession. Furthermore, psychological 
theories of profession choice show some 
general rules and claims about profession 
choosing process. Many studies use 
economic and sociologic theoretical 

frameworks to examine factors of faculty 
and career choice as well. The research 
has shown that some of these factors 
influence most of the students, while 
the influence of some depends on stu-
dents’ personal circumstances.

Key words: faculty, profession, cho-
ice, factors, influence

APSTRAKT
Izbor fakulteta i zanimanja je jedna 

od najtežih odluka koju učenici završnih 
razreda srednjih škola moraju da donesu 
tokom svog života. Donošenje odluka, 
kao dinamičan proces, je često povezano 
sa profesionalnim interesovanjima uče-
nika, što ima velikog značaja za odabir 
zanimanja. Ova interesovanja se p one-
kad opisuju kao obrasci na klonosti, 

nenaklonosti i ravnodušnosti koji se 
odnose na aktivnosti bitne za karijeru 
i zanimanja. Pored toga, lične sposobno-
sti i osobine su, takođe, od velikog 
značaja za uspeh čoveka u svom z a-
nimanju. Osim toga, psihološke teorije 
izbora zanimanja pokazuju opšta pravila 
i tvrdnje o procesu izbora zanimanja. 
Mnoge studije, takođe, koriste eko-
nomske i društvene teorijske okvire da 
ispitaju faktore izbora fakulteta i karije-
re. Istraživanje je pokazalo da neki 
faktori utiču na većinu učenika, dok, 
uticaj nekih zavisi od okolnosti u kojima 
se učenik nalazi.

Ključne	reči: fakultet, zanimanje, 
izbor, faktori, uticaj

RASTAFARIANISM AND REGGAE – THE IMPORTANCE AND INFLUENCE
RASTAFARIJANIZAM I REGE –ZNAČAJ I UTICAJ

Autor: MILICA BOGDANOVIĆ II4, Tehnička škola, Knjaževac
Mentor: NATAŠA ARANĐELOVIĆ, profesor engleskog jezika, Tehnička škola, Knjaževac

ABSTRACT
This research paper is dedicated to 

a social movement, Rastafarianism, 
which was originally started in Africa. 
People who believe in it have a different 
life style. Because we know so little 
about them, through further work, I am 
going to show the basic characteristics 
and beliefs which make this social 
movement unique and interesting. This 
also includes reggae music which was 
made famous by Bob Marley, whose 

music is listened today and is very 
popular and appreciated.

Keywords: Rastafarian, social 
movement, reggae music, Bob Marley

APSTRAKT
Ovaj rad je posvećen jednom 

društvenom pokretu, rastafarijanstvu, 
koji je originalno započet u Africi. Ljudi 
koji se klanjaju tom verovanju imaju 
potpuno drugačiji stil života. S obzirom 

da se o njima veoma malo zna, kroz 
dalji rad baviću se proučavanjem 
njihovih osnovih karakteristika i 
verovanja koje ovaj društveni pokret 
čine jedinstvenim i zanimljivim. Tu 
takođe spada i rege muzika koju je 
proslavio Bob Marli, muzika koja se u 
današnje vreme veoma sluša i ceni.

Ključne	 reči: rastafarijanstvo, 
društveni pokret, rege muzika, Bob 
Marli



11

VIOLENCE, AGGRESSION, AND THEIR RELATION TO HUMAN PSYCHE
ODNOS NASILJA I AGRESIVNOSTI PREMA LJUDSKOJ PSIHI

Autor: TEODORA MILIVOJEVIĆ, II2, Tehnička škola, Knjaževac 
Mentor: MLADEN MILOŠEVIĆ, nastavnik engleskog jezika, Tehnička škola, Knjaževac

ABSTRACT
Violence and aggression are world 

wide problems in the contemporary 
society. They represent an intenional 
use of force and power against oneself 
or more people. The increase in violence 
is very visible in today’s schools. This 
paper examines the concepts of violence, 
aggression and human psyche, causes 
of aggressive behavior and relation 
between violence and aggression to-
wards psyche. The aim of this paper is 
to examine the relation of violence and 
the human psyche, starting from a 
theoretical point of view. The practical 
part of the paper is the survey, which 
analyses manifestation and frequency 
and types of violence in secondary school 

and the relation between the violence 
and aggression towards psyche. The 
survey was done by 100 students of 
Technical School in Knjaževac. The 
survey data were analyzed by statistical 
methods, and the appropraite conclusi-
ons are presented at the end of paper. 

Keywords: violence, aggression, 
psyche, causes, consequences

APSTRAKT
Nasilje i agresivnost su problemi 

rasprostranjeni u celom svetu, a odnose 
se na namernu upotrebu sile i nadmoći 
prema pojedincu ili više ljudi. Porast 
nasilja je veoma vidljiv i u savremenim 
školama. Ovaj rad se bavi istraživanjem 

pojmova nasilja, agresivnosti i psihe, 
uzrocima agresivnog ponašanja i odnosa 
nasilja i agresivnosti prema psihi. Cilj 
ovog rada je ispitivanje odnosa nasilja 
i ljudske psihe, najpre sa teorijskog 
aspekta. Praktični deo ovog rada pred-
stavlja upitnik, koji ispituje pojavne 
oblike i učestalosti nasilja, kao i vrste 
nasilja u srednjoj školi i odnos nasilja 
i psihe. Anketu je popunilo 100 učenika 
Tehničke škole u Knjaževcu. Podaci iz 
ankete su obrađeni statističkom me-
todom, a odgovarajući zaključci su 
prikazani na kraju rada.

Ključne	reči: nasilje, agresivnost, 
psiha, uzroci, posledice

РЕГИОНАЛНА СМОТРА ТАЛЕНАТА

CHINA AND ITS PARTICULARITIES
KINA I NJENE OSOBENOSTI

Autori: DANICA RAJKOVIĆ II4, Tehnička škola, Knjaževac
      TAMARA STANISAVLJEVIĆ II4, Tehnička škola, Knjaževac 
Mentor: NATAŠA ARANĐELOVIĆ, profesor engleskog jezika, Tehnička škola, Knjaževac

ABSTRACT
China has always been considered 

far, different and perhaps strange in the 
context of cultural understanding. This 
is true if one bears in mind particular 
historical and geographical distance 
with respect to what has for centuries 
been known as western civilization. 
Understanding the uniqueness of a 
country and its people and their culture, 
improves cross-cultural understanding, 
the quality that modern civilization 
seems to lack. For that reason, the 
purpose of this paper was to single out 
the particularities of this far eastern 
culture and try to understand them in 
the context of their origin. In order to 
do that, special attention will be paid to 

the history, geographical location, 
religion, myths and legends, the method 
of writing, landmarks, inventions - in a 
word to all the curiosities that make the 
Chinese nation unique and authentic.

Keywords: China, Chinese culture, 
landmarks, inventions, medicine

APSTRAKT
Kina je oduvek smatrana dalekom, 

različitom i možda neobičnom u 
kontekstu kulturološkog razumevanja. 
To je tačno ako imamo na umu određenu 
istorijsku i geografsku distancu od onoga 
što je vekovima bilo poznato kao zapadna 
civilizacija. Razumevanje jedinstvenosti 
jedne zemlje, njenih ljudi i kulture, 

umnogome doprinosi razumevanju 
drugih kultura, što i jeste osobina koja 
izgleda nedostaje modernoj civilizaciji. 
Iz tog razloga, svrha ovog rada bila je 
da izdvojimo osobenosti ove daleke 
istočne kulture i pokušamo da ih 
razumemo u kontekstu njihovog porekla. 
Da bismo to uradili, posebnu pažnju 
ćemo posvetiti istoriji, geografskom 
položaju, religiji, mitovima i legendama, 
načinu pisanja, znamenitostima, 
izumima – jednom reči svim zanimljivim 
stvarima koje čine kineski narod tako 
jedinstvenim i autentičim.

Ključne	reči: Kina, kineska kultura, 
znamenitosti, izumi, medicina
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У периоду од 21. до 25. марта ове 
године, реализован је програм „Си-
мулација рада парламента Републи-
ке Србије”. Уз помоћ Омладинског 
одбора за образовање и Амбасаде 
Сједињених Америчких Држава, 
че трдесет средњошколаца из триде-
сет општина, окупило се са циљем 
да се упознају са најбитнијом ин-
ституцијом у држави, Народном 
ску   пштином Републике Србије, кроз 
симулацију усвајања једног закона, 
као и да разговарају о политичком и 
активном грађанству. 

У оквиру овог програма посетили 
смо Народну скупштину Републике 
Србије, „Центар за промоцију науке” 
и „Министарство омладине и спорта”. 
Посебно су нам се свидела предавања 
одличних говорника: Селенe Тор-
лаковић, која је започела дебату о 
култури дијалога, Иванa Ђурићa из 
„Иницијативе младих за људска пра-
ва”, који је говорио о активизму 

мла  дих, Снежанe Клашњe из „Ми-
нистарства омладине и спорта”, која 
се потрудила да нас информише о 
томе на који начин можемо постати 
млади активни и одговорни грађани, 
Ђорђa Вуковићa из „Цесид-а”, који 
нас је увео у сам изборни процес у 
Републици Србији, Бобанa Стоја-
новићa из „Qweeria Centra”, који је 
говорио о грађанској одговорности 
и поверенице за заштиту равноправн-
сти др Невене Петрушић, која нам је 
причала о томе зашто су битне транс-
парентност и равноправност.

Симулација седнице Народне ску-
пштине: 

Седницу Народне скупштине от-
ворила је председница Народне ску-
пштине Маја Гојковић, која нас је 
поздравила и разговарала о тренутним 
дешавањима у земљи. Имали смо 
част да са народним послаником 
Владимиром Павићевићем диску-
тујемо о самом раду скупштине као 

и да разговарамо са амбасадором 
САД-а Мајклом Д. Кирбијем. Као 
народни посланици упознали смо се 
са радом странака и посланичких 
одбора, у оквиру странке подносили 
амандмане, касније стављали на гла-
сање те амандмане и на крају сви 
заједно изгласали један закон.

Симулација ми је помогла да на-
учим како да постанем активан гра-
ђанин, како да допринесем раду своје 
школе и општине, да схватим да је 
мој глас и те како битан као и уче-
ствовање у доношењу одлука. У 
окви ру интеркултурне вечери, када 
су сви учесници представљали своје 
градове, упознала сам се са културом 
и обичајима разних делова Србије. 
Стекла сам нова познанства, провела 
се одлично и што је најважније, на-
учила нешто што ће ми у животу 
сигурно бити потребно 

Јана	Марковић,	II2

Програм „Симулација рада парламента Републике Србије”

BEZBEDNOST RAČUNARA MLADIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I MERE ZAŠTITE
COMPUTER SAFETY OF YOUNG PEOPLE ON SOCIAL NETWORKS 

AND PROTECTION MEASURES

Autor: Jonić Nikola, I razred, Tehnička škola, Knjaževac 
Mentor: ZLATICA GEROV, master inženjer mašinstva, nastavnik Tehničkе školе, Knjaževаc

APSTRAKT
Istraživački rad pod nazivom 

„Bezbednost računara mladih na 
društvenim mrežama i mere zaštite” 
nastao je sa ciljem upoznavanja mladih 
sa opasnostima po računare zbog 
interneta i mogućom zaštitom. Poznato 
je da je bezbednost mladih na internetu 
uopšte, a posebno na društvenim 
mrežama iz godine u godinu sve manja, 
jer je dostupnost istiх sve veća. Sve više 
se priča o bezbednom korišćenju 
interneta, ali i pored toga, polovina 
učenika kako u osnovnim, tako i u 

srednjim školama, ne zna da zaštiti svoj 
računar pomoću antivirus softvera. 

Ovim radom pokazano je kako to 
treba uraditi. Do potvrde pretpostavki 
o (ne)poznavanju zaštite na internetu 
došlo se anketom učenika knjaževačkih 
osnovnih i srednjih škola, kao i njihovih 
roditelja. Čak 59% anketiranih učenika 
srednjih škola bili su zaraženi nekim 
virusom, jer su rekli da su imali program 
„Fejsbuk Haker”. Program „Fejsbuk 
Haker“ ne postoji! Ta aplikacija je virus, 
koja je najčešće zapakovana u 
WinRAR-u. Čak 99% korisnika računara 

koristi antivirus, ali od 99% korisnika, 
76% zna da osigura свој računar pomoću 
antivirus softvera. Na osnovu rezultata 
anketa dat je predlog mera obuke 
učenika, ali i njihovih roditelja, 
organizovanjem tribina. Činjenica je 
da, pošto deca u sve mlađem uzrastu 
počinju sa korišćenjem računara, što 
ranije treba početi i sa edukacijom 
opasnosti i zaštite na internetu.

Ključne	reči: sigurnost, opasnost, 
internet, fejsbuk, virus.

РЕГИОНАЛНА СМОТРА ТАЛЕНАТА
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„Међународни монетарни форум” 
 у нашој школи

„Користим прилику да отворим 
скуп и поздравим све присутне учес-
нике ПРВОГ МЕЂУНАРОДНОГ 
МОНЕТАРНОГ ФОРУМА...” Ово је 
била уводна реченица која се чула на 
форуму, који је одржан у просторијама 
наше школе.

На часовима спољнотрговинског 
пословања, дошли смо на идеју да 
међусобно проверимо своје знање. 
Пре свега, имали смо задатак да на-
пишемо семинарски рад. Радили смо 
у паровима. Свако је обрађивао једну 
од следећих тема: 

• Међународна банка за обнову и 
развој.

• Мултилатерална агенција за га-
рантовање инвестиција.

• Међунараодно удружење за развој.
• Међунарнодна финансијска кор-

порација.
• Регионалне монитарне орга ни-

зације.
• Мултинационалне компаније.

У току договора за презентацију 
семинарских радова дошли смо на 
идеју да то не буде класично пре-
зентовање, већ у облику форума и о 
томе смо причали на часовима. Сами 
смо одредили организаторе, водите-
ље, суорганизатора и учеснике фо-
рума, као и ток целокупног дешавања. 
Одабрали смо просторију у којој ће 

форум бити одржан, водили рачуна 
о распореду седења и сл. Када смо 
били у пуном саставу, форум је могао 
да почне. 

Пре почетка добили смо обавештење 
о плану рада – току форума. Када смо 
почели, међусобно смо постављали 
питања о организацијама и стављали 

Форум је био на тему: „Пред став-
љање међународних монетарних 
ор ганизација новим чланицама Међу-
народног монетарног фонда”. Свака 
група имала је по једног представни-
ка/говорника који је укратко обја-
шњавао улогу своје организације. 

смо се у неке светске проблеме и 
ситуације о којима се прича на правом 
форуму. Било нам је најзанимљивије 
то представљање својих организација, 
управо зато што смо преузели одго-
ворност и осећали се као да смо от-
ишли у посету правом организованом 
и веома озбиљном Међународном 
монетарном форуму. На крају фору-
ма, сумирајући утиске уз импро ви-
зовање „пословног” коктела, схвати-
ли смо да је овакав начин презентације 
семинарских радова веома ефикасан 
и занимљив и сматрамо да треба да 
се више примењује овакав начин 
учења.

Захваљујемо се директорки шко-
ле, за омогућене услове оваквог рада, 
као и професорки Марији Цветковић, 
која је била уз нас и помогла у реали-
зацији.

Марија	Милијић,	III2  
Александра	Цветковић,	III2
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ИНТЕРВЈУ

Волим да маштам, јер тада све постаје савршено
Невена Антић, ученица одељења II2 Техничке школе, образовног профила комерцијалиста, 

бави се писањем поезије, у чему већ дуже времена постиже запажене резултате.  
То је био повод да за „Идеју” поразговарамо са њом. 

• Невена,	ти	си	веома	добра	учени-
ца.	За	које	области	образовања	
си	најзаинтересованија?
- Првенствено се интересујем за 

предмете који се тичу мог образовног 
профила, али ме поред тога посебно 
занима српски језик и књижевност.

• Шта	те	највише	занима	у	вези	са	
тим	предметом?
- Српски језик ми се посебно до-

пада због свог језичког богатства, јер 
има велики фонд речи и стилски је 
згодан за лепо изражавање. Морам 
да напоменем и да ми је књи жевност 
дража од граматике.

• На	који	начин	долазиш	до	лите-
ратуре	којом	усавршаваш	своје	
знање?
- Служим се градском и интернат-

ском библиотеком, али много лите-
ратуре користим и са интернета.

• Да	ли	у	слободно	време	волиш	да	
прочиташ	и	неку	књигу	која	није	
везана	за	школу?
- Наравно. Сматрам да читањем 

своје време проводим на креативан 
начин. Привлаче ме тинејџерски и 
љубавни романи, научна фантастика, 
а волим и да прочитам по коју збир-
ку поезије.

• Чула	сам	да	се	између	осталог	
бавиш	и	писањем	поезије	и	прозе.	
Да	ли	је	до	сада	нека	твоја	песма	
или	прича	пронашла	своје	место	
у	неком	зборнику?
- Да, тако је. Песма „Размахнула 

крила”, којом сам освојила треће 
место на Петом фестивалу љубавне 
поезије „Иван Пангарић” у Сомбору, 
пронашла је своје место у зборнику. 
Песма „Одлазим” као и многе друге 
нашле су се у многобројним зборни-
цима у земљи и ван ње. 

• Шта	те	највише	инспирише	у	
писању	и	са	колико	година	си	от-
крила	свој	таленат?
- Инспирацију видим у свему: у 

Сунцу, облацима, људима око себе, 
цвећу, природи, а некад ми је сасвим 
довољан бели папир испред себе и 
речи саме проналазе место на њему. 
Од малена сам волела да ми мама 
чита песмице, док и сама нисам на-
писала једну. Назвала сам је „Деда 
Мраз”, а написала сам је у шестој 
години свог живота, и од тада је све 
кренуло...

• Какви	су	коментари	твојих	про-
фесора	и	другова	у	школи?	Који	
коментар	ти	се	највише	допао?	
- Постоје и позитивни и негатив-

ни коментари. Драго ми је када до-
бијем реч похвале од својих најдра-
жих, као и од особа које су се оства-
риле у животу, међу којима су и моји 
професори, директорка школе, као и 
педагог из интерната која ме сваким 
даном бодри све више. Издвојила бих 
подршку коју добијам од свог на-

ставника српског језика Бојана 
Ристића, као и директорке школе 
Љиљане Жикић, који ми увек излазе 
у сусрет и помажу у пријавама за 
разне књижевне конкурсе. Комента-
ри другова ми веома значе, мада 
на илазим и на неке који нису оду-
шевљени тиме, али свако има право 
укуса. Критике су незаобилазне, како 
позитивне, тако и негативне, а по-
некад ми могу бити од изузетне ко-
ристи. Свако на почетку прави гре шке, 
а грешке су ту како бих учила на 
њима.

• С	обзиром	на	то	да	се	активно	
бавиш	писањем,	да	ли	имаш	у	
плану	објављивање	сопствене	
збирке	песама?
- Да, имам. Материјала имам до-

вољно, мада бих сачекала још неко 
време, како бих била сигурнија у то 
што желим. Нећу откривати детаље, 
али то ће се десити убрзо. 

• О	чему	највише	волиш	да	пишеш?	
Колико	времена	ти	је	потребно	
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да	напишеш	песму?
- Волим да пишем о ономе што 

осећам. Тачније – о љубави, при-
јатељству, животу, али и о неправди 
која је веома честа... Време ми не 
представља проблем када је у питању 
писање. Некада ми је сасвим довољно 
и пет минута како бих написала добру 
песму, а и за прозни текст ми не 
треба много више времена. Битна ми 
је инспирација која ме у том тренут-
ку обузима. 

• 	Можеш	ли	набројати	неке	од	
својих	успеха	у	овој	школској	го-
дини?
- На општинском такмичењу Књи-

жевне олимпијаде освојила сам прво 
место са максималним бројем поена, 
али на окружном такмичењу нисам 
могла да учествујем јер је у току било 
и такмичење „Домијада”. 

Такође, на општинском такмиче-
њу из српског језика и језичке кул-
туре сам освојила 1. место, док на 
окружном такмичењу нисам дала 
свој максимум, али следеће године 
ће бити боље, верујем у то. 

Што се тиче књижевних по сти-
гнућа, ова година ми је била веома 
успешна. Ево неких од успеха: 3. 
место на Петом фестивалу љубавне 
поезије „Иван Пангарић” у Сомбору; 
3. место на Петом фестивалу поезије 
и кратке приче „Магда Симин”; 2. 
место на Петом међународном фе-
стивалу поезије и кратке приче мла-
дих „Михал Бабинка” за поезију у 
категорији средњошколаца; друга 
награда на Четвртом међународном 
фестивалу поезије и кратке приче 
„Војислав Деспотов” за кратке при-
че у категорији средњошколаца; прва 
награда на Шестом међународном 
фестивалу поезије и кратке приче 
младих „Јанош Сивери” за поезију у 
категорији средњошколаца у Новом 
Саду; најужи избор у зборнику 
„Осветљење” у Нишу; похвала на 
конкурсу „Шантићево перо” у Бео-
граду; 1. место на Светосавском 
конкурсу у нашој школи.

• 	Постоји	ли	особа	којој	су	твоје	
песме	посвећене?	
- Наравно, мада то није једна осо-

ба већ више њих. Песме о пријатељству 
посвећене су мојим пријатељима, не 
желим да их именујем, пронаћи ће 
се. Оне у којима преовладава осећање 
љубави, посвећене су свакој мушкој 
особи која је у мом животу оставила 
траг, а и њему који ми тренутно даје 
инспирацију за даље стварање. Ни-
како не могу да изоставим породицу, 
јер оне најлепше песме су управо 
њима посвећене.

• Јесу	ли	твоје	приче	измишљене	
или	стварне?
- Волим да маштам, јер тада све 

постаје савршено, тако да сам већину 
својих прича написала док сам била 
у свету маште.

• Ко	је	твој	узор?	Да	ли	њега	пред
ставља	неко	од	чланова	твоје	
породице,	омиљени	писац	или	неко	
трећи?
- Искрено немам узора, али имам 

свој циљ у животу који тежим да 
остварим. Мада изузетно ценим Ану 
Ахматову, Десанку Максимовић и 
Мику Антића.

• Који	факултет	планираш	да	упи
шеш,	или	је	прерано	да	размишљаш	
о	томе?
- Планирам да упишем правни 

факултет, али можда ми се до краја 
средњошколског образовања ми-
шљење промени.

• Како	твоја	породица	реагује	на	
твоје	успехе,	да	ли	те	подржавају?
- Они су од почетка били уз мене. 

Њихова подршка ми највише значи. 
Драго ми је да су поносни на мене и 
што подржавају сваку моју одлуку.

• Да	ли	желиш	да	нам	откријеш	
своје	планове	за	будућност?
- Не бих да откривам све, узбу-

дљивије је очекивати. Време ће по-
казати да ли ће се моји планови 
оби стинити, и у ком смеру ће они 
ићи.

• Хвала	ти	на	искрености	и	издво
јеном	времену	које	си	нам	посве-
тила.	Искрено	се	надам	да	ћеш	
до	нашег	следећег	интервјуа	
осво	јити	још	мноштво	награда,	
и	наравно	издати	своју	прву	књигу	

Ревија олдтајмера у 
нашој школи

У склопу прославе 83-го ди-
шњице Дана школе, наставници 
и ученици наше школе организују 
један несвакидашњи догађај – 
ревију старовременских возила 
из нашег краја. Власници старих 
возила су и неки од наших учени-
ка, али и наставника. Циљ овакве 
акције јесте подизање свести мла-
дих о неопходности очувања ста-
рих возила, од којих су нека од 
историјског значаја за саобраћај, 
али и за историју аутомобилизма 
на овим просторима. Нека од пе-
тнаестак возила која ће бити из-
ложена су: џипови „Форд ГПВ” и 
„Вилис МБ” из 40-их, ГАЗ и Вилис 
Оверленд из 50-их, три Фолксва-
ген „Бубе” из 60-их година, и не-
колико занимљивих путничких 
аутомобила и мотора из 60-их и 
70-их година прошлог века. Ревија 
олдтајмера је заказана за 11. јун, 
среду, са почетком од 12 сати, у 
задњем дворишту школе. Овај скуп 
трајаће до 15 часова, када ће шко-
ла доделити захвалнице свим 
уче сницима и плакете власници-
ма најстаријег, најоригиналнијег 
и најатрактивнијег возила.

Младен	Милошевић,	 
наставник	енглеског	језика

којом	ћеш	заблистати.
- И ја се надам да ће моје прво 

издање убрзо угледати светлост дана 
и да ћу утиске поделити са вама.

Разговор	водила 
Александра	Ивковић,	II2
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ИНТЕРВЈУ

КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ –  
Будите људи!

Велика природна несрећа која је 
овог пролећа задесила нашу земљу 
често је и за нас, наставнике, пред-
стављала изазов и недоумицу како 
да са својим ученицима разговарамо 
о тим трагичним догађајима. Иако у 
нашем крају није било значајнијих 
штета, целом земљом је владала на-
петост и зебња како ће се догађаји 
даље одвијати. Хоће ли издржати 
насипи? Да ли ће се водена стихија 
опет враћати? Шта ће бити сутра?

Уопште, питање поступања у кри-
зним ситуацијама мучило нас је у 
тим данима неизвесности. Све то био 
је повод да за овај број „Идеје” по-
разговарамо са Јеленом Петровић, 
наставницом психологије.

• За	почетак,	објасните	нам	шта	
су	то	кризне	ситуације?	
– Криза је догађај који се појављује 

изненада, често неочекивано и зах-
тева брзу реакцију, омета рутину и 
ствара несигурност и стрес. Може 
да је узрокује природна појава 
(земљотрес, поплава), или људски 
фактор.

• Шта	најпре	треба	радити	у	
таквим	ситуацијама?	
– У таквим ситуацијама најважније 

је заштитити физички интегритет 
појединца. Одмах затим, након што 
су збринуте основне физичке по-
требе људи које је задесио трауматски 
догађај, веома је важно пружити и 
психолошки ослонац за адаптацију 
на промене које је трауматски догађај 
изазвао.

• Како	трауматска	искуства	делују	
на	човека,	посебно	на	младе?	
– Трауматска искуства у значајној 

мери нарушавају осећај сигурности, 
јавља се страх за сопствени живот, 
као и за живот драгих особа. Осим 
тога, у ситуацијама изненадних и 
значајних губитака развија се за-

бринутост за будућност.

• Какве	реакције	на	трауматско	
искуство	могу	бити	код	младих?	
– Реакције деце на трауматско 

искуство могу бити различите у за-
висности од њиховог узраста, изложе-
ности трауматском догађају и по-
следицама које је трауматски догађај 
оставио на њих (повреде, губитак 
дома, губитак блиских особа). Ка-
рактеристичне реакције за адолес-
центе јесу поремећај сна и апетита, 
раздражљивост, учестали конфликти, 
соматске тегобе, деликвентно 
понашање, слаба концентрација, 
повлачење и губитак интересовања 
за вршњаке и уобичајене активности.

• Како	помоћи	младима	у	кризним	
ситуацијама?	
– Информишите дете, слушајте 

га пажљиво, износите само чињенице 
без нагађања и непотврђених прет-
поставки о томе шта би могло да се 
деси, јер би то могло да повећа 
осећање неизвесности и страха. 
Пружите емоционалну подршку, 
користите хумор, останите смирени 
колико год можете, али немојте по-
тискивати и негирати своје емоције. 
Пратите промене у апетиту, спавању 
и понашању деце. Колико год може-
те одржавајте дневну рутину и 
придржавајте се уобичајеног рас-
пореда активности, јер је то веома 
важно за дечији доживљај да је њихов 
свет и даље присутан и да функцио-
нише. Радите на подизању 
самопоуздања, пружите сву распо-
ложиву социјалну подршку (помоћ 
пријатеља, рођака, наставника, лека-
ра, свештеника, волонтера). Потра-
жите професионалну помоћ психо-
лога, психијатра или психотерапеута 
уколико приметите присуство снаж-
них емоција или других тешкоћа 
током дугог временског периода, а 

које ометају дететово свакодневно 
функционисање (лош апетит, слаба 
концентрација, поремећај спавања, 
губитак интересовања...).

• Која	би	била	ваша	порука	за	крај?	
– Будите људи, будите доступни, 

будите саосећајни.
Хвала на разговору за „Идеју”. 

Надамо се да Ваше савете нећемо 
често бити у прилици да следимо, 
иако су веома потребни и корисни.

Разговор	водио:	Бојан	Ристић,	
наставник	српског	језика

ЧАРИ ЛАЗАРЕВЕ 
ПЕЋИНЕ

Са успехом или без њега,  након 
такмичења (Регионалне смотре 
талената у Бору), ученици наше 
школе су, заједно са својим про-
фесорима, частили себе обиласком 
Лазареве пећине која се налази у 
близини Бора. За уживање у по-
сети нашој најдужој и најлепшој 
пећини, као и предивној околини 
Лазаревог кањона, можемо за-
хвалити нашем професору Мла-
дену Милошевићу, који често има 
прилике да у овим чарима ужива. 
Лек за очи, мелем за душу, али и 
место за опуштање, оставили смо 
до следећег виђења, након одмора 
управо испред ове природне ле-
поте – Лазареве пећине. Након 
сумирања утисака, кренули смо 
пут Књажевца. Ово је, дефини-
тивно, био дан који ће се памтити!

Даница	Рајковић,	II4 
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САРАДЊА СА МАШИНСКИМ ФАКУЛТЕТОМ

Нова научно-популарна предавања професора  
Машинског факултета из Ниша

Оно што је добро – не треба ме-
њати! Због тога смо и ове године 
наставили са организовањем научно-
популарних предавања професора 
Машинског факултета из Ниша. 

„Легуре које памте облик” назив 
је предавања одржаног 5. марта. Као 
и обично, предавању су присуство-
вали ученици одељења IV3, образов-
ног профила машински техничар за 
компјутерско конструисање, као и 
наставници. Због посебно занимљиве 
теме, предавању су присуствовали и 
наставници других техничких стру-
ка, а не само машинске. Заиста је 
било вредно чути новине из области 
машинских материјала, а мени је била 
посебна част да поново слушам свог 
професора код кога сам пре скоро 30 
година полагала испит из машинских 

давање. Са темом „Сунце и могућно-
сти искоришћења соларне енергије 
у Србији” упознао нас је професор, 
доцент Предраг Живковић. Предава-
њу су присуствовали ученици оде-
љења III3 и IV3, образовног профила 
машински техничар за компјутерско 
конструисање, као и наставници 
стручних предмета машинске струке, 
Душко Милошевић, Горан Геров, 
Саша Милосављевић, Томица Ми-
лосављевић и Златица Геров. У току 
овог занимљивог и корисног пре-
давања чули смо како се и за шта 
може користити соларна енергија, 
како треба, према намени, бирати 
колекторе, који су услови повољни 
за коришћење соларне енергије и 
каква је исплативост њеног кори-
шћења. 

материјала – професора доктора 
Горана Денковића. Сада су ми јаснија 
многа „чуда” која се остварују у ор-
топедији, управо захваљујући овим 
легурама. 

Деветнаестог марта одржано је 
још једно научно-популарно пре-

Како од немогућег направити 
могуће, 2. априла нам је представио 
др Милош Милованчевић, професор 
Машинског факултета у Нишу на 
катедри Инжињерски менаџмент. 
Наш предавач је најмлађи двоструки 
доктор наука у Србији. Наиме, он је 

докторирао најпре на Машинском, а 
потом и на Економском факултету у 
Нишу. Причао нам је о менаџменту, 
маркетингу, светским и нашим брен-
довима. Целу своју причу употпунио 
је интересантним примерима. За-
нимљиво је чути да мушкарци у 
Србији више воле титулу од новца, 
а жене, ипак, новац… Због теме која 
је интересантна за све струке, пре-
давање је одржано у два термина, 
како би могли бити присутни сви 
наши матуранти, али и наставници. 

Последње, али не и најмање важ-
но, било је предавање које је 15. маја 
одржао професор др Милан Здрав-
ковић, на тему „Научно-истраживач-
ка каријера у инжињерским наукама 
уздуж и попреко”. Предавању су 
присуствовали ученици одељења IV3, 
образовног профила машински тех-
ничар за компјутерско конструисање, 
као и наставници машинске струке. 
Међутим, још у току предавања, 
схватила сам да је ову причу требало 
да чују сви ученици наше школе. 
Заиста мислим баш сви, и они који 
планирају да наставе са студијама, 
али и они који желе да се запосле 
одмах после средње школе. Ово је 
заправо била прича о томе зашто 
вре ди нешто урадити и због чега се 
тре ба трудити. Ово је била прича о 
томе како обезбедити бољи живот. 

Захваљујемо професору доктору 
Ненаду Павловићу, продекану за на-
учно-истраживачки рад на указаном 
поверењу и предлогу за обострано 
корисну сарадњу наше школе и Ма-
шинског факултета у Нишу, као и 
свим професорима на уложеном 
тру  ду и времену.

Златица	Геров,	 
педагошки	саветник
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Ове године навршава се сто годи-
на од избијања Првог светског рата, 
некада познатог под именом Велики 
рат. То је био највећи сукоб у до-
тадашњој историји људског рода, а 

вљевића, познатог писца рођеног у 
нашем граду. Програм су припре-
мили директорка Народне библиоте-
ке „Његош” Владана Стојадиновић 
и професори српског језика и књи-

САРАДЊА СА НАРОДНОМ БИБЛИОТЕКОМ „ЊЕГОШ”

Јавни час о завичају: Стеван Јаковљевић, живот и дело

жевности наше школе Јелена Мило-
шевић Петровић и Бојан Ристић, који 
је написао и текст програма. У јавном 
часу учествовали су ученици наше 
школе, као и дувачки орекестар „Ти-
мочки весељаци”, који су одсвирали 
две најпознатије песме из Првог 
свет ског рата, а то су „Тамо далеко” 
и „Марш на Дрину”. 

Велики рат отпочео је 1914. годи-
не и трајао је до 1918. године. Биле 

су то четири тешке, мучне и гладне 
године. Србија је била међу земљама 
победницама, али уз тешке губитке. 
Наиме, у рату је настрадало око ми-
лион и двеста педесет хиљада људи, 

или чак 30% укупног становништва. 
Последице овог демографског удара 
српско друштво осећало је током 
целог двадесетог века. 

 Велики рат је велика тема наше 
књижевности. О њему се писало из 
различитих углова. То је најдин а-
мичније доба наше књижевности. 
Динамика друштвених кретања тог 
времена пренела се и на литературу. 
О Првом светском рату писали су и 
Црњански, и Добрица Ћосић, и Бра-
нислав Нушић, али је најпознатији, 
најпотпунији и најчитанији роман о 

трајао је пуне четири године. У обе-
лежавање овог јубилеја, а поводом 
Светског дана књиге (23. април), 
укључила се и наша школа, у сарадњи 
са Народном бибиотеком „Његош” 
из Књажевца.

Дан књиге обележен је пригодним 
програмом, јавним часом о завичају, 
који је 16. априла 2014. године одржан 
у Дому културе. Програм је био по-
свећен животу и раду Стевана Јак о-
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ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА – ОГЛЕДНИ ЧАС
овом рату оставио један 
писац рођен у Књажевцу. 
Његово име је Стеван 
Јаковљевић, живeо је од 
1890. до 1962. године, а 
назив његовог дела јесте 
„Српска трилогија”.

Данашњим читаоцима 
ће посебно бити занимљив 
податак да је Стеван 
Јаковљевић био рођени 
брат Милице Јако вљевић, 
познатије под псе у донимом 
Мир-Јам, која такође спада 
у најчитаније срп ске писце 
и која се сма тра родоначел-
ницом такозваног „женског 
пера” на ше књижевности. 
По ње  ним романима сним-
љене су и телеви зијске 
серије, као што је на при мер 
„Рањени орао”.

Програм је присутнима 
у Дому културе донео нова 
знања и мање познате по-
датке, али их је и насмејао 
драмским приказом из дела 
под н азивом „Поднаредник 
Танасије”, који је приказао 
ратни сусрет писца са под-
наредником Танасијем 
Пр ву ло вићем, родом из 
књажевачког села Потр-
кања. Наравно, Танасије је 
говорио тимочким дијале-
ктом, а њега је представио 
Никола Миленовић (IV1). 
Стевана Јаковљевића глу-
мио је Иван Јеремић (III4). 
Осим њих дво јице, у про-
граму су учествовале и 
Невена Антић (II2), Ката-
рина Жив ковић (III4) и 
дувачки оркестар „Тимоч-
ки весељаци” Милутина 
Стоја новића (IV1).

Надамо се да ће успеш-
на сарадња наше школе и 
Народне библиотеке „Ње-
гош” бити настављена и да 
ће и у наредном периоду 
бити још сличних дружења.

Бојан	Ристић,	 
наставник	српског	језика

На почетку ове школске године свом наставнику српског језика Бојану Ристићу 
изразили смо жељу да и ми, ученици одељења II5, учествујемо у некој школској 
приредби. Прилика за то указала се у фебруарy. 

Наиме, 21. фебруара је Дан матерњег језика, који је 1999. године прогласио 
Унеско. Поводом овог дана 
заједно са наставником 
осмислили смо огледни час 
у форми колажног програ-
ма. Направили смо зидне 
новине а наставник је на-
писао текст за приредбу. У 
цртању нам је помогла 
на  ста вница гра ђан ског ва-
спитања Мартина Мило-
сављевић. Били смо срећни 
што смо и ми добили при-
лику да учествујемо у некој 
активности у којој можемо да покажемо своју креативност. Цртежи на зидним 
новинама представљали су различите погледе на матерњи језик, почевши од тога 
да је то језик којим дете најпре проговори. Најлепша илустрација било је сунце 
на чијим су зрацима били исписани називи матерњих језика народа и народности 
који живе у Србији. 

Мој задатак био је да прочитам песму о слову S(ДЗ), коју је написао Горан 
Петровић. То је глас који се може чути у нашем крају, али слова S(ДЗ) нема у 
азбуци. Чули смо и познату песму „Језик рода мог” Петра Прерадовића. Програм 
је почео песмом „Стрепња” Десанке Максимовић, чиме је указано на нашу стрепњу 
да ли ће наш језик опстати, а на крају смо чули песму „Опомена” Десанке 
Максимовић, као опомену да треба да чувамо свој језик. Овај огледни час сни-
мала је и телевизија. Моје другарице Ана, Мартина и Виолета, заједно са мном, 
дале су изјаву за локалну телевизију. Признајем, било је и мало треме. 

Ово је било лепо искуство које бих волела да поновимо и следеће године. 
Хвала на помоћи нашим наставницима Бојану и Мартини, као и наставницама 
српског језика Јелени Милошевић Петровић и Јелени Станисављевић, на подршци 
у реализацији овог часа.

Јелена	Милетић,	II5

Jезик рода мог 



20

Свако време носи своје бреме и 
пред човека поставља нове теме. Ово 
нам, пак, намеће бригу како, од себе 
самих, да сачувамо природу, творе-
вину Божију и своје голе животе у 
њој. Скоро свакодневно чујемо за 
разне непогоде: поплаве, бујице 
блата, овде земљотрес, тамо снежне 
лавине. Свуда гласови о људској 
несрећи и погибији. Неки оптужују 
Бога, други природу за кривце не среће 
која нас задеси, али, да ли је тако? Да 
ли нас Бог кажњава? Да ли нас при-
рода кажњава? Или смо сами криви 
за несрећу, односно, да ли су непо-
годе само последица нашег немарног 
односа према природи, творевини 
Божјој? 
„У	почетку	створи	Бог	небо	и	

зе	мљу;	(1.Мојс. 11, 1)	и	све	што	Бог	
створи,	гле,	добро	бјеше	веома.”	(1. 
Мојс. 1, 27-28)	„И	створи	Бог	човјека	
по	обличју	својему,	по	обличју	Бо	жјему	
створи	га;	мушко	и	женско	створи	
их.	И	благослови	их	Бог,	и	рече	им:	
Рађајте	се	и	множите	се,	и	напуни-
те	земљу,	и	владајте	њом,	и	будите	
господари	од	риба	морских	и	од	
птица	небеских	и	од	свега	звјериња	
што	се	миче	по	земљи.” (1. Мојс. 
27-28)

Из текста „Књиге постања” види-
мо да Бог ствара свет речју и ствара 
га као добар. Дакле, није природа та 
која је зла и која хоће да нанесе ште-
ту човеку. А човека Бог ствара на 
крају као врхунац стварања да 
управља творевином и приведе је 
Богу. Човек је створен од праха 
земаљског и удахнуо му је дах, тј. 
живот. Овакав развој ствари нам 
говори да човек јесте део овог света, 
али такође и о достојанству човека. 
Један велики број библиста сматра 
да се људска боголикост огледа у 
његовом духовном бићу. Други ак-
ценат стављају на то што је библијски 
писац човека представио као влада-
ра, он је боголик јер је владар на 
земљи. То је карактеристично за за-
падне библисте, где је по среди порив 
воље за доминацијом. Немци немају 

адекватан превод за Бога – Pantokrator, 
они обично кажу Свевладар (уместо 
Сведржитељ). Да, човек као бого-
лико биће добио је многе дарове, али 
и велику одговорност да брине о 
творевини Божјој. Међутим, како је 
човек одговорио на овај задатак? 
Уместо да унапређује природу и при-
носи је Богу, он је све више дегради-
ра и уништава. „Гријешењем	човјек	
је	навукао	копрену	на	очи	своје	и	ум,	
и	пожурио	да	заборави	да	је	Господ	
земљу	дао	синовима	човјечијим	(Пс. 
115, 16)	на	услугу	а	да	је	и	даље	
Господња	сва	земља	(2. Мојс. 19, 5) 
и	што	год	је	у	њој,	васељена	и	све	
што	живи	у	њој.” (Пс. 24, 1). 

Охоли људски род је уместо да 
сарађује са природом као део ње, 
покушао да је покори. То се може 
видети на сваком кораку: нуклеарне 
електране, велика индустријска 
постројења, издувни гасови аутомо-
била, ратна разарања, бацање отпада 
свуда, нерециклирање... Уместо 
пријатељског односа, на шта нас је 
Бог позвао, ми смо својом охолошћу 
створили непријатеља. Уништавајући 
природу, човек уништава свој дом, 
сам себи наноси зло. Да бисмо се 
вратили на прави пут, морамо се под-
сетити ко смо и зашто смо створени, 
да овај свет није само привремена 
станица већ је наш дом који нам је 
Господ подарио да бринемо о њему. 
Зато почнимо од малих ствари, не 
бацајмо смеће на сваком месту (после 
прославе Првог маја остале су гоми-
ле смећа иза нас). Покушајмо да 
употребу аутомобила сведемо на 
минимум, можемо користити бицикл, 
али нажалост код нас у граду ретко 
која установа има простор предвиђен 
за остављање бицикала. Толико је 
много начина на које можемо пози-
тивно утицати. Потребно је само мало 
труда, а резултати ће бити видљиви. 
Ваљда ћемо тако поново пробудити 
нашу боголикост и постати пријатељи 
са природом. 

Милан	Николић,	вероучитељ	

Човек и природа
НА ЧАСУ ВЕРОНАУКЕ

САРАДЊА СА ОСНОВНИМ 

ШКОЛАМА 

Фејсбук у настави 
 за осмаке

Поучени примером Машинског 
факултета из Ниша, чији профе-
сори са занимљивим темама често 
гостују у нашој школи, предложи-
ли смо основним школама сличну 
врсту сарадње. 

Децембра смо анкетирали уче-
нике осмих разреда о инте ре со-
вањима за нека наша популарна 
предавања. Највећи број њих се 
ијаснио за тему  „Фејсбук у на-
стави”. Почетком априла реали-
зовали смо договорене активности. 

Према унапред утврђеном рас-
пореду, колеге из градских основ-
них школа доводиле су ученике 
осмих разреда у нашу школу. Била 
су сва одељења појединачно. Ко-
легиница Наташа Аранђеловић, 
наставник енглеског језика и ја, 
Златица Геров, наставник инфор-
матике, биле смо у улози преда-
вача и водитеља. Презентовале 
смо како користимо фејсбук у 
на ставним, али и ваннаставним 
акт и вностима, са нашим ученици-
ма, и на тај начин се трудимо да 
наставу учинимо занимљивијом. 

У презентовању примене феј-
сбука у настави, али и још неких 
„облак” метода учења помогли су 
нам ученици четвртог разреда 
машинске и економске стру ке, као 
и чланице Блогострип секције, 
ученице трећег разреда машинске 
струке.

После предавања, осмаци су 
обишли нашу школу...

Златица	Геров,	 
педагошки	саветник
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Сваког 14. марта, широм света 
прославља се Дан броја пи. И ми смо 
се придружили обележавању овог 
интересантног празника, при суству-
јући јавном часу који су припремили 
ученици одељења I2 и IV2, са својом 
наставницом математике Тањом 
Игња товић. Презентацију су пред-
ставиле ученице Нина Тошић, I2 и 
Марина Петровић, I2. Иако је остао 
у сенци тајанственог броја пи, који 
скоро 4000 година заокупља пажњу 
математичара, и не само њих, није 
заборављен ни велики физичар Ал-
берт Ајнштајн, који је рођен на овај 
дан.

та. У пракси се бележи малим грчким 
словом π а у српском језику је пра-
вилно писати и „пи”. Ознака за број 
пи потиче од грчке речи периметар 
(περίμετρος). У математику ју је увео 
Вилијам Џоунс 1707. године, а по-
пуларизовао ју је Леонард Ојлер 1737. 
године.

Нумеричка вредност пи заокру-
жена на 64 децимална места је:

π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 
26433 83279 50288 41971 69399 37510 
58209 74944 5923

Пи је ирационалан	број, што зна-
чи да се његова вредност не 
може изразити преко раз-
ломака. Због тога његов 
децимални запис нема краја 
и није периодичан.

Пи дан (π дан или Pi Day) 
се у магично егзактном све-
ту математике и физике 
слави сваког 14. марта, почев 
од 1988. године, када је фи-
зичар Лери Шо предложио 
да се овој ма тематичкој 
константи посвети празник, 

што је после подржао и амерички 
Сенат.

 Зашто баш 14. март? Ствар је 
врло очигледна – ако овај датум пи-
шемо по западној варијанти, прво 
месец, па датум, онда је управо 14. 
март најједноставнија апроксимација 
броја пи (π): 3,14.

Тренутак у току дана који је по-
себно значајан је 1 сат и 59 минута 
(или ујутру или поподне), јер тада 
број изгледа овако: 3,14 1 59 што је 
шира апроксимација овог бесконач-
ног броја. 

Ако сте случајно заборавили: Број 
пи је однос обима и пречника круга, 
односно однос површина круга и 
квадрата над његовим полупречни-
ком. Пи је такође познато и као Ар-
химедова константа или Лудолфов 
број. Пи је ирационалан број, што 
значи да се његова вредност не може 
изразити преко разломака. Због тога 
његов децимални запис нема краја и 
није периодичан. Пи је, такође, транс-
цендентан број, што значи да га није 
могуће изразити коришћењем конач-
ног броја целих бројева уз сабирање, 
одузимање, множење, дељење и ко-
реновања. Током историје математи-
ке вршено је много покушаја да се 
што прецизније израчуна вредност 
броја пи и разуме његова природа, 
али до сада то још нико није успео. 

Марина	Петровић,	I2

ДАН БРОЈА  

Број	пи,	који	у	математици	де-
финише	сразмер	обима	и	пречника	
кру	га,	износи	око	3,14.

Пи или π је математичка констан-
та, данас широко примењивана у 
ма тематици и физици. Пи је такође 
познато и као Архимедова констан-
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Са жељом да започнемо уређење 
дела школског дворишта Техничке 
школе,  организовали смо гласање за 
избор најбољег идејног решења. 

Идеј на решења су урађена на часо-
вима предмета Пејзажна архитекту-
ра, који се у IV разреду изучава као 
изборни предмет у образовном про-
филу архитектонски техничар-оглед. 

Задатак који сам поставио учени-
цима био је уређење дела школског 
дворишта који се налази испред нове 
зграде школе, како би се овај простор 

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

САМИ УРЕЂУЈЕМО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ
Идејно ређење Милутина Стојановића за уређење школског дворишта,  

после гласања на фејсбуку,  
између седам радова изабрано за најуспешније

унапредио и прилагодио захтевима 
ученика. Сви ученици одељења IV1, 
њих двадесет и четворо, урадили су 
оригинално идејно решење, а коми-

сија, састављена од на-
ставника стру чних 
пре дмета грађевинске 
стру ке и чланова тима за 
уређење школе, изабра-
ла је 7  радова који су 
ушли у конкуренцију за 
најбољи рад. То су били 
радови Јовановић Ми-
лоша, Величковић На-
таше, Миленковић 

Ивана, Миленовић Николе, Стоја-
новић Милутина, Трандафиловић 
Вука и Пауновић Предрага.

Све радове који су ушли у ужи 
избор одликовала је једноставна фор-
ма, добре визуре и адекватно трети-
ране пратеће садржине. Основни 
критеријуми при избору најбољих 
решења били су: функционалност, 

рационалност, естетика, уклапање у 
простор и атрактивност.

Ученици и наставници наше шко-
ле, као и сви пријатељи школе који 
прате нашу фејсбук страницу,  гла-
сали су и бирали, по њима, нај у спе-
шније решење, које ће на најбољи 
начин омогућити уређење овог школ-
ског простора. 

После завршеног гласања, које је 
трајало две недеље (од 6. до 15. маја 
2014. године), убедљиво највећи број 
гласова  добило је идејно решење 
Милутина Стојановића. Прилика да 
се његова идеја реализује  указаће се 
у току распуста, уколико наш еко-
лошки пројекат „Пут ка ЕКО-школи“, 
који предвиђа уређење овог дела 
школског дворишта, буде прихваћен, 
а средства за његово финансирање 
одобрена. 

Милан	Вукић,	 
наставник	стручних	предмета	

грађевинске	струке
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ЕКОЛОГИКА – ШКОЛСКА ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

На крилима природе

Ове школске године у нашој шко-
ли основана је еколошка секција, која 
носи назив Екологика. Ову секцију 
води наставница биологије Биљана 
Гојковић, а чланови су ученици оде-

птице станарице, које смо поставили 
у школском дворишту. На ову идеју 
дошли су сами ученици. Жеља чла-
нова секције била је да се бар мало 
помогне птицама нашег краја, као и 
да се покаже добра воља и намера.

Чланови секције са забринутошћу 
прате нестајање многих биљних и 
животињских врста и труде се да 
заштите нашу околину. Једна изрека 
каже да је човекова околина онаква 
каквом је човек сам направи. 

Чланови секције придружили су 
се и акцији под називом „Чишћење 
Европе”, која је требало 
да се изведе 15. маја 2014. 
године. Нажалост, акција 
је одложена због времен-
ских непогода.

Секција Екологика 
пред ставља право осве-
жење у животу наше 
школе. Она окупља ис-
крене заљубљенике у 
пр и роду, а чланови ове 
секције ангажовани су 
током целе године. Између 
осталог, направили су два 
паноа посвећена заштити животне 
средине. Обишли смо и шумски 
екосистем Јевик, водене екосистеме 
Сврљишки и Трговишки Тимок и 
барски екосистем Бањица. Остваре-

љења II6 и II4. Ученица Тамара Ста-
нисављевић осмислила је и лого 
секције, чији слоган гласи „На кри-
лима природе”. Све активности се-
кције одвијају се под овим слоганом.

Једна од активности секције била 
је и израда и постављање кућица за 

на је сарадња са ЈКП „Стандард”, у 
пројекту чишћења Европе, и актив-
ност прикупљања отпада и упознавања 
са основним појмовима рециклаже. 

И наредне године секција Еколо-

гика наставиће са својим активно-
стима. Придружите нам се! Будимо 
сви екоактивни на крилима природе!

Биљана	Гојковић,	 
наставник	биологије
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МЕРЕЊЕ ОБИМА ЗЕМЉЕ

Ератостенов експеримент
Ератостенов експеримент (ERATOSTHENES EXPERIMENT) је састав-

ни део пројекта Open Discovery Space, који финансијски подржава Европска 
комисија. На позив да се измери обим Земље, на начин на који је то учинио 
Ератостен пре више од две хиљаде година, одазвало се 299 школа из 36 
земаља, са свих континената. 

Међу школама које су се регистровале и 21. марта 2014. године запо-
челе учешће у овом планетарном експерименту, била је и наша школа. 
Подаци из регистрације били су важни, јер је на списку школа учесница 
свака школа требало пронаћи партнерску школу са истом географском 
дужином, како би на основу мерења, израчунавања и размене потребних 
података, заједно израчунале обим Земље. 

Највише пријављених школа било је из Грчке, а међу њима су биле и 
школе које су нама одговарале по географској дужини. Младен Милошевић, 
наставник енглеског језика, и Љиљана Жикић, директор школе, успостави-
ли су договор о заједничком раду на експерименту са четири школе из Грчке 
(Junior High School of Oichalia, 1st Primary School of Neapolis, 1st Junior High 
School of Trikala i 11th Primary School of Kalamata).

У петак, 21. марта, на дан пролећне равнодневице, Предраг Пауновић, 
Дарко Рашић, Ален Лалић и Немања Накић, ученици одељења IV1, обра-
зовног профила архитектонски техничар, започели су експеримент 
постављањем штапа дугог један метар и мерењем његове сенке у подне по 
локалном времену. После израчунавања средње вредности сенке, угла и 
растојања између школа, остало је да се размене подаци са партнерским 
школама и, уз мало математике, обим Земље израчуна до петка, 28. марта. 
Са школом из Oichalie експеримент је успешно завршен, а очекујемо и 
податке из остале две школе, па ћемо имати прилике да упоредимо добијене 
резултате. 

Учешће у једном експерименту светских размера свакако је једно 
занимљиво и корисно искуство. Осим што смо се подсетили на Ератосте-
нову генијалност, успоставили смо и прве контакте са школама из Грчке, 
које ћемо даље развијати.

Јелена	Петровић,	наставник	физике

Примена методе 
пројеката у настави

 
ШТО САЗНАХ НА 

СЕМИНАРУ – 
ПРИМЕНИХ У ПРАКСИ

Након похађаних акредитованих 
семинара „Мето дологија писања и 
презентације научноистраживачког 
рада талентованих ученика” и „При-
мена ме тоде пројекта у настави”, 
одлучила сам да новостечена знања 
при меним код ученика четвртог 
разреда образовног профила комер-
цијалиста-оглед, на предмету 
Електронско пословање. Ученике 
сам поделила у тимове, методом 
слу чајног узорка. После извлачења 
тема и презентовања начина израде 
и писања научноистраживачког 
рада, тимови су почели са радом. 
На пројекту су радили два месеца. 
Више или мање успешно, тимови  
су урадили и предали своје радове, 
а 4. марта су их презентовали. 

Презентација радова била је 
ја вна, а час пријављен и одржан као 
огледни. Часу је присуствовала и 
друга група одељења.  Процену 
успешности часа вршили су педагог 
школе Зоран Маленовић и колеги-
ница Марија Цветковић, члан тима 
за праћење квалитета рада школе 
и тима за стручно усавршавање, 
који су час оценили високом оценом.

Теме научноистраживачких  
радова биле су: „Електронски плат-
ни промет и системи плаћања”, 
„Могућности примене електронског 
банкарства у Србији”, „Електронски 
чек и електронски новац – шта је и 
како се користи”, „Дигитални пот-
пис и сертификат – шта је и како се 
ко ристи”, „Телефонско, СМС, мо-
билно и интернет банкарство у 
свету и код нас”. 

Фотографијe са завршног часа, 
као и све радове и презентације 
можете видети на: informati kaijo-
spo nesto.wordpress.com

Златица	Геров,	 
педагошки	саветник
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ЕКОЛОГИЧАРИ У АКЦИЈИ
Кампања „Let’s Clean Europe” 

одржава се последњих година широм 
Европе, са циљем подизања свести 
о проблему нагомилавања отпада и 
његовом смањењу у природи, a ове 
године је по први пут организована 
и у Србији. Техничка школа при-
дружила се акцији на позив Дејана 
Маринковића, кординатора за Репу-
блику Србију и некадашњег ученика 
наше Техничке школе. 

школе и ученици осмог разреда ОШ 
„Дубрава”.

Одлагање акције чишћења, која 
је припремљена у веома кратком року, 
допринело је да се овај пројекат обо-
гати новим идејама и активностима 
и уклопи у обележавање Дана за-
штите животне средине. 

Двадесет седмог маја, чланови 
еколошке секције Екологика изра-
ђивали су предмете од пет-амба лаже, 

стичних флаша, неки старе новине и 
дискове, а било је ту и празних ли-
менки, балона, спрејева и сл. Међутим, 
од тих необичних материја ла, уз 
коришћење још и коже и лепка из 
наше радионице, после пар сати врло 
интензивног рада, настале су ориги-
налне креације, различитих употреб-
них вредности... Невероватно је ко-
лико тога можемо урадити са ма-
теријалом који смо мислили да ба-
цимо! Потребно је само мало воље 
и креативности.

Двадесет деветог маја, велика 
гру па ученика опремљена качкетима 
и беџевима са логом кампање, у пра-
тњи петоро наставника, кренула је у 
поход. Место окупљања, односно 
полазна станица била је задње школ-
ског двориште. У дворишту су биле 
велике метле, пластичне кесе и ве-
лике црне канте које се користе за 
разврставње отпада – папир, стакло, 
пластика и метал. Ученици и на-
ставници се се фотографисали у 
та квом амбијенту. Питате се зашто? 
Зато јер је у току била акција „Очи-
стимо Европу” и једна од активности 
наше школе била је и чишћење град-
ске пијаце, крајњег одредишта овог 
похода. Ову акцију подржало је ЈКП 
„Стандард”, обезбеђивањем кон-
тејнера и џакова за смеће. 

Другог јуна, у ОШ „Дубрава” 
одржана је модна ревија под називом  

У акцији при  ку пљања и сортирања 
одпада, промоцији идеје 3Р (редукција 
отпада, поновна употреба и реци-
клира ње отпада) и постављању еду-
кативних плаката требало је да уче-
ствују ученици I и II разреда , кao и 
чланови еколошке секције Екологи-
ка са својим наставницима. 

Пријављени термин извођења 
акц и је био je 15. мај, али временске 
прилике су нам то онемогућиле, па 
смо тај дан искористили за предавање 
о управљању отпадом. Предавање су, 
у библиотеци Техничке школе, од-
ржале наставнице биологије Анета 
Зорић и Биљана Гојковић, уз помоћ 
гостију Тање Радивојевић и Марка 
Михајловића, дипломираних инже-
њера заштите животне средине, 
при правника у ЈКП  „Стандард”. 
Предавању су присуствовали учени-
ци првог и другог разреда Техничке 

тканине, папира и пластике... Испред 
кожарске радионице се окупило два-
десетак ученика. Било је необично, 
јер су неки носили кесе пуне пла-
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„Од пластике лутке”, уз кратак осврт 
на претходно научене појмове от-
паду о рециклажи, у виду кратког 
сценског наступа ученика. Учесници 
активности били су ученици осмог 
разреда ОШ „Дубрава”, а реализатор 
ревије наставница ликовне културе 
Тањица Видојковић. Ова активност 
била је отвореног типа, а наши уче-
ници пажљиви гледаоци.

За трећи јун договорили смо по-
сету ЈКП „Стандард”, где су се уче-
ници упознали са начином рада по-
стројења за одлагање неопасног 
ам ба лажног комуналног отпада – пет 
амбалаже.

Изложба „Рециклирај и креирај”, 
коју смо 4. јуна приредили у прелепом 
летњиковцу наше школе, била је и 
једна врста едукације присутних о 
начину препознавања и кла си ф и-
кацији отпада и загађивача. Уједно 
смо показали како се од нечег, наи-
зглед неупотребљивог, могу напра-
вити интересантни и корисни украс-
ни предмети и на тај начин заштити 
околина. У природном амбијенту, са 
пуно пријатеља и сарадника, успели 
смо још једном да пошаљемо поруку 
колико је важно код свих пробудити 
еколошко-културну свест. Наши гости 
били су ученици два одељења ОШ 
„Дубрава”, које су пратиле колеги-
нице Данијела Јеленковић и Тањица 
Видојковић.

Последња активност у недељи 
заштите животне средине и пројекту 
„Let’s Clean Europe” реализована је 
6. јуна. Била је то израда еко-постера 
„ДАНИ У НЕДЕЉИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, од фото-
материјала насталог за време свих 
претходних активности ученика и 
наставника Техничке школе и ОШ 
„Дубрава”. 

Уз захвалност екологичарима и 
осталим ученицима наше школе и 
ученицима ОШ „Дубрава”, позивам 
вас да нам се придружите! Свако ће 
учинити велико дело за природу и 
човечанство уколико са нама учествује 
у некој од наредних акција!

Биљана	Гојковић,	 
наставник	биологије
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МИКИ АНТИЋУ, С ЉУБАВЉУ

„Моје песме нису песме, него пи сма свакоме од вас...” 
Многе његове песме, његово бла го које сваким даном све 

лепше сија, симпатисане су првенствено од стране деце разли-
читог узраста, али и одраслих. Омиљен песник српског народа, 
а и шире, познат је највише по својој чувеној Плавој	звезди, као 
и многобројним песмама међу којима се налазе и Плави	чуперак, 
Шашава	песма, Ђачки	корзо, Бесмртна	песма... Никако не 
можемо изоставити Гарави	сокак, који је Мика оставио као дар 
будућим генерацијама. 

За време једног школског часа, наши ко-
мерцијалисти и професори који су били драге 
воље да присуствују угледном часу, имали су 
прилику да чују занимљиве податке из Микине 
биографије, као и одломке из Гаравог	сокака, 
песме Прва	љубав, Плава	звезда и остале, али 
и нај познатије цитате овог свестраног уметни-
ка. У обраћању деци, он каже: „Моје песме нису 
песме, него писма свакоме од вас. Оне нису у 
овим речима, већ у вама, а речи се употре бљавају 
само као кључеви, да се от кључају врата иза 
којих нека пое зи ја, већ до живљена, већ завр-
шена, већ много пута речена, чека затворена да 
је неко ослободи.”

На крају овог часа прочитала сам своју 
песму Плава	звезда, којом сам пронашла своје 
место међу 100 младих талената Шумадијског 
округа, и била сам презадовољна подршком 
присутних.

Било је и смеха, чак и оног на крајичку 
усана када су учионицом пловили стихови 
Антићеве Бесмртне песме. Оправдали смо 
поверење тада присутних, који су нам пружили 
подршку и учинили да овај час буде оно што 
смо желели. Драго ми је да смо на тренутак 
подсетили остале на човека чије песме никада 
неће умрети, као ни он.

„Ако	ти	јаве:	умро	сам,
не	веруј

то	не	умем.”

Његова реч је драгоцена, његови стихови 
живе и даље са нама.

„Ноћу,
кад	гледаш	у	небо,
и	ти	намигни	мени.
Нека	то	буде	тајна.
Упркос	данима	сивим
кад	видиш	неку	комету
да	небо	зарумени,

упамти:	то	ја	још	увек
шашав	летим,	и	живим.”

Мика и даље живи кроз своје пе сме, бодри 
нас и подстиче да трагамо са својом „плавом 
звездом”. Она је ту, чека да је пронађемо... 

Невена	Антић,	II2

УГЛЕДНИ ЧАС КЊИЖЕВНОСТИ

Инспирисана животом и радом незаборавног Банаћанина, чедног 
распусника, песника, сликара, новинара, морнара, причалице, заједно 
са професорима српског језика и књи жевности Бојаном Ристићем 
и Јеле ном Милошевић Петровић, припремила сам угледни час 
„Мики Антићу, с љубављу”. У програму су учествовали ученици 
одељења II2, Милица Маринковић, Милош Јеленковић, Александра 
Ивковић, Катарина Љубић и моја маленкост, Антић Невена, као и 
ученици одељења III2, Стефан Николић, Милица Станковић, Ми-
лена Војиновић, Теодора Маринковић и Невена Милетић. 
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РАДИОНИЦА У АРХЕО-ЕТНО ПАРКУ У РАВНИ

ПУТОВАЊЕ КРОЗ ВРЕМЕ
У Архео-етно парку у Равни, на касноантичком локалитету Тимакум минус 

организована је радионица програма „Time travel”, или  
„Путовање кроз време”, 15. 03. 2014. године

Аутори програма „Time travel” су 
шведски стручњаци Ebe Vestergren и 
Ema Angelin Holmen. Програм пу-
товања кроз време резултат је кул-
турне размене Србије и Шведске, која 
се развија неколико година уз подршку 
амбасаде Шведске у Србији и Швед-
ског института.

Програм је развијен у градском 
музеју Калмар у Шведској, а учесни-
ци су били музејски стручњаци из 
региона, ученици књажевачких сре-
дњих школа и запослени у Туристи-
чкој организацији и Завичајном музеју 
Књажевац. Наша школа се радо 
ода звала позиву Завичајног музеја, 
а представници су били ученици: 
Иван Јеремић, Катарина Живковић, 
Теодора Миливојевић, Даница 
Рајковић, Никола Маринковић и 
Александра Радовановић, као и про-
фесори: Младен Милошевић, Наташа 
Аранђело вић, Марија Цветковић и 
Сања Мар кулин. 

У преподневним сатима прису-
ствовали смо презентацији програма 
„Time travel”, који веома успешно 
спроводи организација „Bridging 
Ages” дуги низ година на различитим 
континентима и у различитим зе-
мљама. 

Овај образовни метод представља 
нов, активан, креативан начин учења 
не само чињеница већ и прича које 
стоје иза историјских места. Он 
омугућава да се неко историјско 
место оживи људима и догађајима 
који су се у њему одвијали. 

Да би се организовало овакво једно 
путовање потребно је да постоји неко 
историјско окружење, тим људи који 
ће све то организовати, сазнати што 
више чињеница о месту и догађају 
који се реконструише из архиве му-
зеја, да се припреми одећа и пред-
мети који су аутентични (ко ришћени 
у том периоду). 

Тема радионице је била „War or 

peace, the Quinquatrus Festival at 
Timacum Minus, 370 AD” („Рат или 
мир за време фестивала посвећеног 
Марсу, богу рата и пољопривреде, 
као и доласку пролећа на Timacum 
minusu 370. н.е.”). Радионица, као и 
предавања, одвијала су се на енгле-
ском језику. Свако од учесника је 
имао улогу локалног становника који 
долази у тврђаву да плати порез и 
присуствује гозби, а у тврђави су 
живели командир, његова жена, ар-
хитекта и официри – војска. Свако 
од житеља се бавио неким од по-
слова као што су: прављење накита, 
поправка одеће, грнчарство, при-
премање хране, лекова, цртање сим-
бола, обука за војнике, спортске и 
друштвене игре. Једно од правила је 
да се свако понаша у складу са својим 
годинама и да задржава свој пол.

Најпре је свако од нас прочитао 
сценарио и одабрао своју улогу и 
посао. Затим смо обукли костиме, 
оставили своје ствари из садашњости 
и кренули ка локалитету. Затим је 
дошао тренутак када смо сви отпу-
товали у прошлост и постали локал-
но становништво Timacum minusa 
370. године. Користићи предмете из 
прошлости, извршавали смо своје 
задатке и спремали порез. 

Након повратка у садашњост, 
следила је дискусија о теми радио-

нице. Разговарали смо о томе да ли 
је бољи рат или мир, шта доносе и 
како ситуације из прошлости можемо 
применити у садашњости. Дошли 
смо до закључка да је мир свакако 
бољи, а да смо ми сами себи можда 
и највећи противници. Када смо се 
вратили у Равну, од аутора програма 
добили смо задатак да сами осмис-
лимо „Time travel” радионицу, коју 
бисмо могли да организујемо и што 
већем броју људи представимо овај 
програм и начин учења. Успели смо 
да осмислимо две теме. Прва би се 
бавила упоређивањем излазака мла-
дих у град из 70-их година прошлог 
века и излазака у град у садашњсти, 
а друга тема би се бавила политичким 
заточеништвом, на примеру Гургу-
совачке куле. Наше идеје су се до-
пале ауторима програма, а када смо 
завршили са излагањем, уследио је 
ручак и повратак кући. Такође смо 
замољени да запишемо наше утиске 
како би их аутори програма искори-
стили за даљу промоцију „Time travel” 
програма.

Ово је било јединствено искуство 
које нећемо заборавити и свакако је 
одличан, а уз то и забаван начин учења 
и има веома широку примену. 

Теодора	Миливојевић,	II2 
Иван	Јеремић,	III4
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НАЈРАДОСНИЈИ РУСКИ НАРОДНИ ПРАЗНИК

Масљеница –  
слављење пролећа уз палачинке

Пролеће је годишње доба које 
већини људи представља лепоту, 
буђење живота, почетак топлијег 
времена, доба љубави. Опраштање 
од зиме и долазак пролећа кроз ве-
кове се прослављало. Код католика 
су то Машкаре или чувени карнева-
ли, код Срба Покладе, а код Руса 
Масљеница.

Масљеница је један од нај ра-
достнијих руских народних празни-
ка. Празник који је сачувао у великом 
броју паганске ритуалне елементе, 
којим се обележава крај зиме и до-
лазак пролећа – буђење земље, сунца, 
природе, Руси славе и данас. У част 
сунца, на Масљеницу су се пекле 
палачинке, које су постале обележје 
овог празника. Главни симбол је 
Масљеница – лутка, која се последњег 
дана празновања спаљује и представ-
ља зиму коју на тај начин Руси и с-
праћају. Сваки дан у недељи има своје 
име и палачинке се припремају за 
сваки дан другачије. 

Масљеница, или Бела недеља, по 
календару Руске православне цркве, 
ове године је почела 24. фебруара и 
трајала до 2. марта. За православне 
хришћане, Бела недеља претходи 
почетку Великог поста, и код нас 
Срба се завршава у недељу, Покла-
дама. 

Ове године, Масљеницу је први 
пут обележила и наша школа. 

Ученици одељења IV2 припре-
мили су праву руску забаву, којом су 
обележили почетак овог празника и 
упознали госте са традицијом и оби-
чајима у току Масљеничне недеље и 
послужили их, наравно, палачинкама. 

Нашим гостима се јако допао про-
грам, а како су то доживели учесни-
ци, најбоље илуструју следећи ко-
ментари: 

„Учење језика подразумева и одре-
ђено проучавање историје, културе 

и традиције једног народа. У овом 
случају у питању је руски језик. Про-
фесорка нам је пуно причала о Русији, 
Русима и њиховим обичајима. У 

разговору са професорком, свима нам 
се свидео руски празник Масљени ца. 
То је празник који траје недељу дана 
и Руси га прослављају са пуно радо-
сти. Прослављају га у целој Ру сији, 
али најупечатљивије празновање јесте 
на Црвеном тргу у Москви. Тада 
увелико праве разноврсне палачинке 
и одржавају се разне игре. Они од 
давнина тим празником испраћају 
зиму и дочекују пролеће. 

Ми смо пожелели да делић руског 
празника прославимо и у нашој шко-
ли. Заједно са професорком спреми-
ли смо говор и свако од нас је рекао 
какве активности Руси имају током 
недеље за време празника Ма сље ница. 
Спремили смо палачинке и сви при-
сутни били су послужени.” Јована	
Крстић	IV2 

„По први пут у нашој школи је 
обележен овај дан, на иницијативу 

наше професорке руског језика Ма-
рије Костић. Било је то невероватно 
искуство, а у исто време и тежак 
задатак за нас, ученике руског језика. 

Требало је на најбољи начин пред-
ставити овај празник и приближити 
га онима који до сада нису чули, а ни 
знали ништа о њему. Ми ученици IV2 

се искрено надамо да смо успешно 
извршили овај веома интересантан 
задатак. Чак и гардероба коју смо 
носили била је аутентична, а наша 
професорка Марија је била та која је 
оставила најбољи утисак. 

На крају овог нашег дружења и 
обележавања празника Масљенице 
сви смо се заједно засладили пала-
чинкама које смо сами припремили, 
а које су симбол овог празника.” 
Љ	убица	Илић	IV2 

„Надам се да ће ово постати тра-
диција школе, уз жељу да у публици 
седите баш Ви!”

Марија	Костић,	 
наставник	руског	језика
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Теодора стипендиста програма А-SMYLE
Аmerican – Serbia & Montenegro Youth Leadership Exchange

А-SMYLE (Аmerican – Serbia & 
Montenegro Youth Leadership Ex-
change) је једногодишњи програм 
размене ученика са САД, а циљна 
група су ученици првог и другог раз-
реда средњих школа у Србији и Црној 
Гори. Ово је програм размене, тј. 
стипендирања ученика који покрива 
све трошкове њиховог одласка, де-
сетомесечног боравка у Америци и 
повратка у Србију.

међународне односе, на основу по-
казаних вредности у пријавном ма-
теријалу кандидата из Србије. Вред-
ности се одређују проценом писане 
пријаве, препорука, знања енглеског 
језика и спремности ученика на је-
дногодишње искуство размене.

Услови за пријављивање за 
А-SMYLE програм 2014/2015 су: 

• веома	добро	знање	енглеског	
језика,

• тренутно	уписан	први	или	други	
разред	средње	школе	у	Србији,

• држављанство	Републике	Србије,

• испуњени	услови	за	УС	Ј1	визу	за	
ученике	средњих	школа,

• рођен/а	после	1.	1.	1997.	године,	
а	пре	15.	7.	1999.	године,

• није	провео/ла	дуже	од	три	месе-
ца	у	Сједињеним	Државама	у	
последњих	пет	година,

• поседује	лидерски	потенцијал,

• испољава	жељу	да	допринесе	
заједници	након	повратка.
Ове године тестирање за А-SMYLE 

је обављено у девет градова.
Процес проналажења и одабира 

кандидата за А-SMYLE програм 
састоји се из неколико кругова: први 
круг: предтест; други круг: писање 
есеја; трећи круг: стандардизовани 
тест знања енглеског језика, писање 
есеја, попуњавање пријава и ин тервјуи.

Када сам чула за овај програм, била 
сам потпуно одушевљена. Истог 
тренутка сам знала да желим да се 
пријавим, јер нисам желела да про-
пустим ову јединствену прилику. 
Након неколико дана отишла сам у 
Зајечар на први круг тестирања, или 
такозвани предтест, којим је елими-
нисано 75% учесника. Након што сам 
прошла први круг тестирања, одмах 
је уследио и други круг тестирања, 
односно писање есеја. Прошло је 

месец дана од тада, када су ми јавили 
да сам и овај круг тестирања прошла. 
Затим је уследио трећи круг тестира-
ња, стандардизовани тест енглеског 
језика, писање есеја, интервју са пред-
ставницима Америчког савета и ам-
басаде САД и попуњавање при јаве. 

Дана 1. aприла су ми јавили да 
сам изабрана међу хиљадама учес-
ника да постанем стипендиста 
А-SMYLE програма. Наравно, када 

А-SMYLE је програм у потпу-
ности финансиран од стране америч-
ког Стејт департмента, а Амерички 
савет је координатор програма, уз 
подршку амбасаде САД. 

Овај програм пружа шансу уче-
ницима из Србије да стичу знања о 
САД и вредностима грађанског анга-
жовања и образовања, али и да, током 
боравка у САД, своје вршњаке упо-
знају с обичајима и животом у Србији. 
Такође, програм пружа прилику 
мла дим људима из Србије да развију 
вештине које ће им бити потребне да 
воде своју генерацију кроз XXI век 
и да промовишу међусобно ра зу-
мевање међу народима САД и Србије. 
По завршетку програма ученици који 
су боравили у САД постају део мре-
же бивших учесника програма, који 
путем друштвених активности уна-
пређују грађанско друштво у Србији. 

Добитнике А-SMYLE стипендије 
бира независни панел америчких 
професионалаца за образовање и 

сам родитељима и пријатељима ја-
вила, мислили су да се шалим, јер је 
био први април, али убрзо су сви 
схватили да сам озбиљнија него ика-
да. Уследило је попуњавање докуме-
ната, које још увек траје, али све ће 
се на крају исплатити, јер ћу оства-
рити своју дугогодишњу жељу, да 
посетим САД.

Свим средњошколцима, који та-
кође ово желе, саветујем да се пријаве, 
јер само тестирање је једно велико 
искуство, а ако још и успете да дођете 
до стипендије, не знате шта вас чека. 
Осећај је предиван!

Теодора	Миливојевић,	II2
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Топлина породичног гнезда греје нас и носи кроз живот

Дон Кихот између маште и стварног света

Породично гнездо из којег се 
топлина и љубав извијају попут дима 
из димњака породичне куће, ослика-
ва и оставља значајан траг у мом 
животу.

Од самог рођења, стискајући мај-
чину руку, тада за мене јаким стиском, 
осећала сам сигурност и топлину. Из 
дана у дан, од малог несташног де-
тета, везаног за мајчину локнасту 
косу коју сам око прстију увијала пре 
спавања, одрасла сам у средњошколку 
са много школских обавеза и љубав-
них проблема. Родитељи су ти који 
су гледали како одрастам. Посматра-

ли су ме како растем, развијам се, 
мењам. Гледали су како од малог 
створења одрастам у одговорну и 
сталожену девојку. Подстичући ме 
да радим на себи, учећи ме лепом 
понашању, испуњавали су свакод-
невно родитељске задатке. Када боље 
размислим, велика је то одговорност 
бринути о некоме, васпитати га, те шко 
је бити родитељ. И шта, није ваљда 
да мислите да ваши родитељи не 
брину где сте и с ким сте? Мора да 
се шалите. Од бриге и страха да вам 
се нешто не деси бде испред часов-
ника слушајући како откуцава и че-

кајући вас до касно у ноћ. Иако се 
понекад не слажем са родитељима, 
касније схватим да ме саветују за моје 
добро и из најбољих намера. Па како 
и не би? Они су моја породица, нешто 
највредније што имам. И док киша 
непрестано лије, одвијају се поро-
дични разговори из којих се могу 
извући савети који живот значе.

Породица је та која нас води кроз 
живот и формира личност човека. 
Треба је поштовати и бранити, јер 
понекад и када све изгубимо само 
нам она остаје.

Јана	Марковић,	II2

Сваки човек на овој планети има 
свој живот, који живи пуним плућима, 
мање или више спреман да се суочи 
са реалношћу. Но, да ли је сваки 
човек спреман да прихвати свет у 
коме данас живимо? Да ли је свет 
заиста онакав каквим смо га одувек 
замишљали? 

Одговор је не! Иако мислимо да 
је свет пун магије, и у њему људи 
живе срећни, на крају схватамо да 
нико не може заувек бити срећан. 
Људи мисле да увек могу да се осло-
не на особу поред себе, а онда схвате 
да никоме не треба веровати, јер и 
најбољи пријатељ може отићи од нас 
када нам је најтеже.

Помисао да су људи око нас по-
стали лоши, буди у нама машту, која 
нам служи да бар накратко побегне-
мо од овог суровог, стварног света у 
коме живимо. У машти је све лепо. 
У машти имамо све што смо одувек 
желели.

У витешком роману „Дон Кихот” 
Мигела де Сервантеса говори се о 
свету маште у коме је Дон Кихот 
живео. Дон Кихот је читао витешке 
романе и желећи да промени свет у 
коме живи, пожелео је да и сам на-

кратко постане славан витез. Живео 
је у свом свету, у коме је била важна 
само борба и слава витезова. Све 
своје борбе Дон Кихот је посветио 
Дулсинеји од Тобоза. Санчо Панса 
је био Дон Кихотов слуга и његова 
супротност. Свет Дон Кихота умно-
гоме се разликовао од света Санча 
Пансе. Они су на свет гледали из 
другачије перспективе. 

Санчо Панса је видео реалност у 
којој живи, док је Дон Кихот живео 
у машти. Мислећи да су ветрењаче 
дивови, Дон Кихот је покушао да им 
се супростави. Желео је да по сваку 
цену убије „дивове” и да тако по-
стане славан витез. Није слушао 
савете Санча Пансе, који му је гово-
рио да то нису дивови, већ обичне 
ветрењаче, чија крила покреће ветар. 
Након што је схватио да их не може 
поразити, кренуо је у даљe пу сто-
ловинe. У ноћима, када је требало да 
спава, размишљао је о својој љубави 
Дулсинеји.

Док су Дон Кихот и Санчо Панса 
шетали, спазили су како пролазе 
кочије. Мислећи да је у њима нека 
отета принцеза, Дон Кихот је зауста-
вио кочије и покушао да изазове свађу. 

Желео је да се бори са њеним „от-
мичарима”. Иако је Санчо Панса 
обећао Дон Кихоту да му неће по-
магати у „борбама”, на крају је по-
кушао да га одбрани. У кочијама је 
заправо била нека госпођа из Бискаје. 
Дон Кихот је мислио да је храбар, и 
да ће његова храброст и јунаштво 
бити цењени и поштовани, не схва-
тајући да је то само производ његове 
маште и да витезови не постоје. Свет 
би био другачији да постоје витезови, 
који би се борили против зла.

Лепо је кад маштамо, зар не? Али, 
маштање није увек довољно да успе-
мо у животу. Сви ми маштамо, али 
убрзо схватимо да то никада неће 
постати реалност и због тога постајемо 
тужни. Сви морамо да се суочимо са 
стварношћу ма каква она била. Не 
могу сви људи да буду срећни. Свет 
је постао окрутан, суров и зао. Због 
тога људи постају окрутни, повлаче 
се у своју машту и полако падају.

Живот је један, и ма какав био, 
морамо га прихватити. Реалност чини 
наш живот, а не машта!

Драгана	Јеленковић,	I2
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Хамлетове моралне дилеме

Само је један кутак свемира који можете променити, а то сте ви сами

Позната Шекспирова драма „Ха-
млет”, чија се радња одвија у Данској, 
у дворцу Елсинор, трагедија је на 
чијем крају сви главни ликови умиру, 
и она никога не оставља равнодушним.

Драма о младом данском краље-
вићу Хамлету, који по свом повратку 
у Данску, у дворац Елсинор, сазнаје 
да је његов отац, краљ Хамлет, мртав 
и да се његова мајка тек два месеца 
од смрти супруга преудала, била је 
прави изазов за мене. Сваки нови 
догађај у драми отвара са собом мно-
штво питања и даје тек понеки одговор.

Да ли је Хамлета више погодила 
очева смрт или, можда, чињеница да 
се његова мајка преудала за другог 
човека, и то баш за његовог стрица, 
Клаудија? Или, можда, нешто треће?

Свакако, све то му је тешко пало. 
Хамлетове сумње да је смрт његовог 
оца мутна бивају потврђене када се 

сам краљевић сусретне са његовим 
Духом, који му говори да је убијен. 
Већ уздрман претходним дешавањи-
ма, Хамлет одлучује да то и докаже 
и да пронађе кривца за очеву смрт. 
Сплетом околности, у дворцу се на-
шла глумачка трупа, која у договору 
са Хамлетом изводи комад у коме је 
приказана смрт његовог оца. Још пре 
краја представе нови краљ Клаудије 
је, видно узнемирен, напустио пред-
ставу. То је био довољан знак Хам-
лету да своје сумње и потврди.

Хамлетово чудно, готово лудачко 
понашање, већ је узнемиравало ње-
гову околину, али његова освета ипак 
није кренула по плану. 

Пошто је одлучио да се сусретне 
са мајком и да са њом о свему отво-
рено поразговара, Хамлет грешком 
убија Полонија, краљевог саветника. 
Након тога бива протеран, са налогом 

који је Клаудије издао, да буде убијен. 
Међутим, Хамлет се враћа у Данску.

Краљ Клаудије заказује, како ће 
се испоставити, фатални двобој. За-
тровани мач и затровано вино коштаће 
их живота. Истим мачем којим је 
Лаерт посекао Хамлета, Хамлет ће 
пробости Лаерта. Затровано вино из 
пехара, намењено Хамлету, испија 
његова мајка Гертруда.

Начин на који је сам Хамлет до-
носио своје одлуке, дилеме са којима 
се сусретао, прилике које је пропуш-
тао, начин на који је размишљао, 
представљају још једну велику ди-
лему: да ли је ово уопште била његова 
освета?

Исцрпна борба коју је Хамлет 
водио са собом донела је и више од 
очекиваног.

Никола	Маринковић,	IV4

Ја... Колико „ја” постоји на овом 
свету? Колико тих „ја” разумемо? Тре-
ћину, половину, све, или пак ни једно? 
Хм... размислите! Постоји ли оно једно 
које вам је најближе, и оно једно које 
вам је најдаље? Видите ли их?

Ја бих ову причу започела мишљу 
да није свако „ја” исто, чак ни слично, 
међутим, постоји оно једно „ја” за 
свакога од нас које нам је, понекад, 
истовремено и најближе и најдаље. Тај 
део нас самих нам је најбољи пријатељ, 
али и највећи непријатељ.

Сећам се када ме је једна старица 
упитала ко сам ја и шта су моји највећи 
страхови... Морам признати, била сам 
затечена питањем, а одговора нигде. 
Но, и данас, та питања ме муче. 

Ко сам ја? На раскршћу понора и 
успона, стајала је једна мала девојчица 
која није желела да одрасте. Јесам ли 
то ја? Можда, а можда и не. Можда су 
моји највећи страхови заправо сви ови 
дани који јуре силовитом брзином, 
одлазећи у тмину неповрата... Ето, то 
се све одиграло јуче. Јуче које је одав-

но прошло. 
Ево већ данас, ја сам седамна естого-

дишњакиња која, као и осталих три-
десеторо ученика, покушава да све 
своје мисли преточи на папир. Не, 
нисам уметник који би, очас посла, 
својом кичицом сва осећања сликови-
то представио својој публици. Ја пишем. 
Пишем у име себе и своје душе. У име 
оног свог „ја” које ми је и пријатељ и 
непријатељ. И, не пишем како бисте 
ви читали моју тишину, пишем како 
бих разумела себе! Сви смо ми једна 
велика црна „празнина” која се време-
ном и де лањем испуњава. Ето, можда 
у мени расте какав песник, филозоф, 
или сам само просечна девојка, која 
заправо неће спасити свет, нити ство-
рити бољу будућност; али даће све од 
себе за нешто боље, за веру и љубав; 
за то да створи једно достојанствено 
„ја”.

И као што рекох, можда су моји 
највећи страхови заправо заборав и 
одрастање, прелазак у зрелост и оста-
вљање за собом оног невиног де тета 

које сам била. Шта би то дете које смо 
били рекло о људима у које израстамо? 
Запитајте се, можда још увек није 
касно да своју „празнину” испуните 
нечим вреднијим за вас... 

Не, и даље нисам сазнала одговоре 
на питања оне старице. Ваљда су то 
она питања чије одговоре сазнајемо 
напослетку. Поента је да на крају жи-
вота не кажемо „лоша режија”. Све 
остало су ситнице. 

И на крају, сви ви који имате при-
лике да се насмејете или можда диви-
те овом мом раду, сетите се – шта год 
постали, чиме год се бавили, колико 
год пута одлазили и враћали се – ипак 
смо сви ми само људи из губљени у 
свемиру. И запамтите: и ми можемо 
бити део тог свемира! Не дозволите да 
вас прогута, па да се, попут звезда у 
зору угасите. Сједините се! Постаните 
свемир и сами!

Јер само тај кутак свемира можете 
променити. Себе!

Даница	Рајковић,	II4
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Наше импресије са 51. Сајма аутомобила у Београду

Пет сати је изјутра. Време је за 
полазак. Сакупили смо се испред 
школе поспани, ужурбани, радозна-
ли... Упутили смо се дабл-декер ау-
тобусом ка Београду. Није ни важно 
куда се путује, важно је само да смо 
заједно. Наше одељење II6 је са про-
фесорима на првом спрату, остали су 
на другом.

почетка... Дечаци причају о фудбалу, 
а девојчице о гардероби, као и обич-
но. На пу товањима време меримо од 
станице до станице, тако да није још 
много остало до Авале. Возач нам је 
пустио познати филм „Монтевидео, 
Бог те видео”. Сви гледају са усхи-
ћењем, иако знају шта ће се десити. 
Прекида се филм, не маримо, стигли 

рале су се око нас, зелене ливаде 
правиле су незабораван пејзаж, а са 
друге стране ширила се цивилизација 
Београда. Изнад нас је велико плаво 
пространство звано небо. Авалски 
телевизијски торањ се, као што и 
само име говори, налази на Авали, 
планини поред Београда. Представља 
ремек-дело архитектуре, то је једини 
торањ на свету који за пресек има 
једнакостранични троугао, који сим-
болизује српски троножац. Укупна 
висина торња је 204,57 метара, а ми 
смо били на видиковцу који се на-
лази на висини од 122 метра. Назад 
у лифт и силазимо... Краћа пауза да 
се слегну утисци, па опет у аутобус 
до дуго чеканог 51. Сајма аутомоби-
ла. Док возач паркира аутобус, ми 
правимо групну фотографију.

Улазимо на Сајам. Свако одлази 
куда жели, у зависности од инте-
ресовања. На Сајму је међу наја тра-
ктивнијим аутомобилима била нај-
новија генерација мерцедеса Ц-класе, 
а по први пут у Србији је представљен 
нови Мерцедесов кросовер ГЛА. Ове 
године нисмо видели представнике 
Ситроена, али дали су обећање да ће 
се догодине вратити са новим моде-
лима. У халама са опремом, климама 
и моторним уљима нисмо се много 
задржавали, али нас је у следећој 
хали одушевио БМВ-ов купе и кабрио, 
који је привукао доста посетилаца. 
Док сам их сликала, угледала сам 

Почиње прича, смех, шала, музи-
ка. Време пролази, наступа кра тко-
трајна тишина у аутобусу, чује се 
само понеко „пријатно”, доручак је 
у току. Свако је појео по сендвич и 
поново креће галама и ђачке приче. 
У аутобусу се деле слаткиши. Док 
слушамо водича како нам говори о 
Београду и његовим знаменитостима, 
време полако пролази и заустављамо 
се на пумпи. Правимо паузу, пијемо 
кафу, па назад у аутобус. И све ис-

смо на Авалу. 
Сликање је на потезу, професори 

деле карте и полако се пењемо ка 
лифту. Моја група је последња ушла 
у лифт. До врха има 40 метара. За 
мене је то била вечност. И, коначно, 
на врху смо. Пошто имам страх од 
висине, нисам одмах смела да изађем, 
али када сам сакупила храброст, не 
знам да ли је било до времена, сунца 
или мириса ветра, било је очаравајуће. 
С једне стране бујне шуме прости-
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ПУТОПИСПОСЕТЕ САЈМОВИМА

На Сајму туризма 2014.

лице познатог глумца из серије „Војна 
академија” Бојана Перића, који ту-
мачи Данијела Стошића. Наравно, 
нисам могла а да се не сликам са њим. 

Затим сам отишла у халу са мото-
циклима и, жаргонски речено, „за-
лепила сам се” за њих. Највише ми 
се допала јамаха Г1, од 1000 кубика, 
коју сам сликала из свих могућих 
углова. Такође, морала сам да седнем 
на априлију, која је била јарких боја 
и привлачила велики број људи. 
Имали смо и поглед на пробне вожње 
и дрифтовање испред Сајма. Остатак 

времена испунила сам посматрањем 
спортских аутомобила и мотора, али 
је дошло време за полазак.

Уследила је шетња Калемегданом 
и Кнез Михаиловом улицом. Право 
из аутобуса отишла сам у пицерију. 
Судећи по броју људи, била је то 
одлична пицерија. Прошетали смо 
центром града по прелепом дану. Ово 
лепо дружење прекинуо је долазак 
аутобуса.

Полако смо се укрцали у аутобус, 
проверили да ли смо сви ту и крену-
ли. У аутобусу препричавамо приче 

и показујемо једни другима шта смо 
купили или добили. Проналазимо 
безброј начина да се у малом про-
стору забавимо: певамо, слушамо 
занимљиве приче професорке Зла-
тице и вицеве професора Томице. 

Видим познати пејзаж, који пре-
познајем и по ноћи. Књажевац на 
видику! Радујемо се што стижемо 
кући, али смо и тужни због завршет-
ка предивног излета. Сви знамо да 
ће следеће године бити још лепше и 
забавније. Видимо се догодине!

Милица	Санковић,	II6

Ове године одржан је 36. Ме ђу-
народни сајам туризма у Београду. 
Слоган овогодишње манифестације 
гласио је „Испуњавамо жеље”. Као 
и сваке године, највеће туристичке 
агенције, организације, туроперате-
ри, хотели, планинарски центри, бање, 
градови, регије и земље са свих кон-
тинената нудили су аранжмане за 
предстојећу туристичку сезону.

Ученици наше школе, образовног 
профила туристички техничар, 28.фе-
бруара упутили су се у Београд. Циљ 
путовања био је да заједно са својим 
професорима проведу један напоран, 
али и занимљив дан, обилазећи штан-
дове београдског сајмишта. Уживали 
су у промоцији најатрактивнијих 
туристичких дестинација, пред ста-
вљених од стране 1000 излагача из 
53 земље света. Поред 45 држава које 
традиционално посећују ову мани-
фестацију, ту су се по први пут наш-
ли: Бразил, Аргентина, Алжир, Ин-
дија, Албанија, Румунија, Португал, 
Уједињени Арапски Емирати – Абу 
Даби и Иран. Земља – гост ово го ди-
шњег Сајма била је Индонезија, 
нај  већи архипелаг на свету, са више 
од 17000 острва, од којих је највеће 
Суматра са активним вулканом.

Истовремено са Сајмом туризма, 
одржан је и 10. Међународни сајам 
опреме за хотелијерство и угости-
тељство, 5. Сајам вина и 10. Сајам 
сувенира. Све је било распоређено у 
шест великих хала, кроз које су уче-
ници за кратко време ужурбано при-
купљали материјале и брошуре, 
упо  знавали се са занимљивостима и 
културама разних народа, успут испу-
њавајући задатке које су добили од 
професора.

На крају, да се осврнемо и на оби-
лазак Авалског торња, са кога се 
пру жа прелеп поглед на Београд и 

околину. Било је и оних који су се 
бојали висине од 205 m, али све је то 
у тренутку било заборављено. Шетња 
Кнез Михаиловом и Калемегданом 
приближила је бар део београдског 
живота ученицима који су се помало 
уморни вратили са овог путовања, за 
које се надају да ће бити само још 
једно у низу веселог дружења са вр-
шњацима и професорима, јер ово је 
само један од начина на који наша 
школа олакшава и приближава уче-
ницима смера туристички техничар 
њихов будући позив.

Александра	Накић	и	 
Сандра	Станковић,	II4
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Ученици грађевинске струке посетили су Сајам грађевинарства у Београду

Градите по својој мери

На почетку школске године, док 
смо се још упознавали са новим на-
ставницима и друговима, речено нам 
је да је у нашој Техничкој школи 
пракса да се екскурзија прве године 
изводи у виду стручне екскурзије, а 
да је за наш смер (архитектонски 
техничар – оглед) то посета Сајму 
грађевинарства у Беграду, који се 
традиционално одржава у априлу. 

Целе године једва смо чекали тај 
дан. И он је дошао. Посета међу-
народном Сајму грађевинарства била 
је заказана за 10. април 2014. године. 

то јединствен догађај! Пун аутобус 
ученика и наставника креће ка Бео-
граду. Први заједнички излет нашег 
одељења... У аутобусу је било веома 
весело. Чинило нам се да смо стигли 
за тили час. У престоници нас је до-
чекало лепо и сунчано време. Водич 
нам је говорио о Београду, а прва 
дестинција коју смо посетили био је 
Авалски торањ.

Дивили смо се његовој висини. 
То је грађевина значајна за нашу 
струку, јер представља ремек-дело 
архитектуре. Торањ је саграђен у 

Сајам је ове године одржан под сло-
ганом „Градите по вашој мери”, а на 
њему је учествовало више од пет 
стотина директних излагача из два-
десет и две земље Европе и Азије. 
Сајам су посетили ученици сва че-
тири разреда нашег смера, са својим 
наставницима.

Тог јутра сам се пробудила веома 
рано. Радовала сам се путовању. Биће 

периоду од 1961. до 1965. године, а 
обнављан је од 2006. до 2009. године. 
То је једини торањ на свету који за 
пресек има једнакостранични троугао, 
који симболизује српски троножац 
за седење. Пројектовали су га архи-
текти Угљеша Богуновић и Слободан 
Јанић, док је конструктор био акаде-
мик Милан Крстић. Маштали смо о 
томе како ће, једног дана, и неко од 

нас пројетовати неку сличну гра-
ђевину.

Возили смо се лифтом до види-
ковца, са кога је поглед био божан-
ствен. Природа, дрвеће и околна 
по давалска села изгледала су нам 
тако малени, као макете које ћемо 
правити на својим часовима.

Затим смо се упутили ка Сајму. 
Провели смо неко време чекајући. 
Огроман простор био је препун штан-
дова, на којима су били маркантни 
амблеми издавача. Најпосећенији је 
био штанд фирме „Јовановић”, који 
се и мени веома допао. Пажљиво смо 
разгледали сајам и дивили се при-
зору. Све смо обишли, видели, до-
били проспекте, а понешто смо и 
купили. Промотери су били веома 
љубазни и стрпљиво су одговарали 
на сва наша питања. Тог дана су 
најбројнији посетиоци били ученици 
грађевинских школа из целе Србије.

Због нагле промене времена нис-
мо имали великог избора након по-
сете Сајму. Обишли смо Тржни 
цен   тар „Ушће”, где смо се лепо за-
бавили. Остало нам је још толико 
времена да мало прошетамо градом. 
Прошетали смо Кнез Михаиловом, 
најпрометнијом и најпознатијом бео-
градском улицом, али време није било 
прикладно за шетњу. Било је кишо-
вито и прохладно, па нам је то мало 
покварило утисак. 

На крају, препуни утисака (али и 
помало наквашени кишом) ушли смо 
у свој аутобус. Дошло је време за 
повратак. Мало смо певали, више 
дремали и око 22 сата стигли у свој 
Књажевац уморни, али и презадовољ-
ни оним што смо тог дана видели и 
доживели.

Ивана	Милановић,	I1
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Има ли живота у свемиру?
Одувек сам желела да знам више 

о астрономији. Чини ми се да се о 
томе у школи не учи довољно, барем 
не онолико колико мене ова тема 
интересује. Зато сам сама, помоћу 
интернета и стручне литературе, по-
кушала да пронађем одговоре на нека 
питања која ме муче у вези са свеми-
ром и могућностима живота изван 
наше планете.

Свемир је временски простор у 
коме плови мноштво небеских тела 
и који постоји независно од људског 
знања. Али да ли знате како је он 
настао?

Претпоставља се да је свемир 
настао као последица Великог праска 
пре четрнаест милијарди година и 
тада је почео да се шири у бесконач-
ност. Створен је од електрона, про-
тона и неутрона. Свемир је све око 
нас, али гледајући са планете Земље, 
свемир започиње око 100 километа-
ра изнад Земљине површине. Када 
се пређе та граница и светлосни 
омотач око Земље, нестаје све и 
настаје тама. У свемиру не можете 
причати или вриштати јер нема ваз-
духа. Цео свемир је вакуум, зато 
звучни таласи не могу путовати кроз 
њега.

За свемир се често говори да је 
празан. Тачно је да он заправо и није 
истражен у потпуности, нити ће 
икада бити, али са сигурношћу мо-

много свемирских објеката око себе 
и тако је креиран наш Сунчев систем. 
Постоји осам планета у нашем Сун-
чевом систему: Меркур, Венера, 
Земља, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран 
и Нептун. Осим Нептуна и Урана, 
остале планете можемо видети теле-
скопом или јачим двогледом. 
Постојала је и девета планета, Плутон, 
али се он више не сматра планетом.

Планета је небеско тело које се 
креће елиптичном путањом око звез-
де. За разлику од звезда, планете 
немају сопствени извор енергије, тј. 
у њиховој унутрашњости не долази 
до нуклеарне фузије. Будући да 
постоји мноштво тела која круже око 
звезда, планетама сматрамо само оне 
значајнијих маса. Око планета круже 
и мања тела која називамо месецима, 
пратиоцима или природним сатели-
тима. 

Како настају планете?
Сматра се да планете настају из 

протопланетарног диска, у процесу 
формирања звезданог система. Гас и 
прашина који круже око протозвезде 
згушњавају се у ротирајући диск у 
којем се стварају скупине честица. 
Ове скупине повећавају масу под 
утицајем гравитације, сударају се и 
формирају већа тела – астероиде и 
планете.

Назив планета долази од грчке 
речи „planetes”, што значи „лутали ца”. 
Настао је у време када су стари на-
роди опажали да нека тела мењају 
свој положај на небеском своду и 
назвали су их звездама луталицама, 
или планетама.

Занимљиво је научити нешто ново 
о стварима са којима се не срећемо 
у свакодневном животу. Астрономија 
је једна од најстаријих наука и по 
мени једна од најзанимљивијих.

 Једно од најчешће постављених 
питања данас јесте: „Има ли ван зе-
ма  љ ског живота у свемиру?” Нисам 
сигурна да ли ћемо икада сазнати 
прави одговор...

Тамара	Станисављевић,	II4

ПОЕЗИЈА НА 
СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

STAY WITH ME

Scars eventually fade, 

your tears will dry,

I will always be here,

if you need to cry.

I’ll help you stay strong,

get you throught it all,

please don’t give up,

we can get over this wall.

Your smile will be real,

your eyes will shine brighter,

the problems on your shoulders

will become lighter.

No matter what happens,

the memories will stay,

but can we keep them locked up,

miles and miles away.

So will you stay with me?

Keep breathing for me?

Please don’t give up,

you’re stronger then you see.

Невена	Богојевић,	III1

жемо да кажемо да није празан. Пун 
је сазвежђа, звезда, планета, при-
родних сателита, комета или метеора, 
различитих гасова, као и свемирске 
прашине и различитих облика зрачења 
која су погубна за астронауте.

Нама најближа звезда је Сунце. 
Сунце својом гравитацијом држи 
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БЕСПЛАТНИ ЗАГРЉАЈИ

Почетком фебруара НВО „Заје-
чарска иницијатива” и фондација 
„Искорак” расписали су конкурс под 
називом „Млади у покрету”, намењен 
ученичким парламентима средњих 
школа. Ове године наша школа је 
конкурисала пројектом „Дружењем 
против насиља”, чији су координа-
тори Катарина Љубић и Никола 
Ристић, ученици одељења II2 и чла-
нови Ученичког парламента. У 
остварењу овог пројекта помагао нам 
је наставник Иван Амон, координатор 
Ученичког парламента. Одлучили 
смо се за ову тему зато што је насиље 

један од највећих проблема, како 
уопште, тако и у нашим школама. 
Реализација пројекта почела је крајем 
априла и трајала је до краја маја. 

Циљна група овог пројекта су 
ученици осмог разреда основних 
школа и ученици првог разреда 
средње школе. Циљ пројекта је 
упознавање осмака и ученика првог 
разреда средње школе са појмом и 
предностима ненасилне комуникације. 

Желели смо да овом акцијом про-
будимо свест о ненасиљу, која је 
веома потребна нашем друштву и да 
код ученика вратимо веру у значај 

дружења и лепог односа према дру-
говима из школе.

Пројекат се састојао од неколико 
радионица и уличне акције. У току 

радионица ученици су кроз игру и 
драмски приказ упознати са облици-
ма насиља који постоје у нашим 
школама, као и како се супростваити 
насиљу. На крају сваке радионице 
ученици су писали поруке ненасиља 
на мајицама, а најоригиналнија је 
била награђена. Кроз радионице је 
прошло пет одељења основних шко-
ла и свих пет одељења првог разреда 
наше школе, укупно око 200 ученика. 
Одржана је и улична акција под на-
зивом „Бесплатни загрљаји”, током 
које су учесници пројекта делили 
бесплатне загрљаје пролазницима, 
као и флајере на којима су се налази-
ле информације о насиљу, као и по-
руке против насиља, чији су творци 
били ученици књажевачких школа.

Теодора	Миливојевић	и	 
Никола	Ристић	II2

Дружењем против насиља
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У ФАБРИЦИ ОБУЋЕ „Falc East”
Kао и претходних година, са пред-

метним наставницима Организације 
набаве и продаје, посетили смо 11. 
04. 2014.године фабрику обуће „Falc 
East”. 

На самом улазу у складиште до-
чекао нас је човек који ради у кон-
тролној кући, у којој се налазе ком-
пјутери који су онлине повезани са 
Италијом. Тај мали део складишта 
служи и да би се одмах при уласку 
роба проверила, али и за припремање 
све потребне доку мен-
тације. На први поглед 
складиште је изгледало 
неуредно, али није ни 
близу тога. Сав материјал 
и делови ципеле долазе 
из Ита лије. Ради лакшег 
маневра роба се превози 
виљушкарима, којима 
управљају радници об-
учени за то. Складиште 
има све прописане еле-
менте, апарате за гашење 
пожара, обележене стре-
лице за евакуацију. 
Свака ствар је на свом 

месту, лепо спакована и сорти рана. 
У једном делу се налазе мате ријали 
од коже различитих боја, пер тле, 
етикете, ђонови, на спрату ра зн обојни 
конци различитих дебљи на и још 
много тога. Сваки радник у складиш-
ту има своје задужење и зна тачно 
шта се где налази. Радници добијају 
радне налоге и на основу њих узимају 
одређену количину ма теријала и 
предају делу за кројење. Производња 
се састоји из три дела: део за кројење, 

шивење и монтажу. Производња 
једног пара ципела зависи подједнако 
од сваког радника, јер до крајњег 
циља, производ прође кроз много 
руку и много различитих машина. 
Постоје одређени датуми до којих 
мора да се заврши производ ња 
одређеног броја ципела и пошаље у 
Италију, тако да се све наруџбине 
производе хронолошки. После завр-
шене ципеле врши се контрола. Ако 
се утврди неки недостатак или фелер, 

ципела се враћа у про из-
водњу, ако је могуће да се 
фелер отклони. Ако су ци-
пеле прошле контролу, 
па кују се у кутије и одлажу 
у складиште готових про-
извода. Одатле се ципеле 
пакују у камион и испо-
ручују до купца. Сам систем 
рада у овој фабрици је ко-
ректан, уредан и професи-
оналан, какав би требало 
да буде у свакој фабрици. 

	Јана	Марковић,	II2

Вода са поруком
„КАДА ТИ СЕ НОГЕ УМОРЕ, ТРЧИ СРЦЕМ И СТИЋИ ЋЕШ ДО ЦИЉА!”

Освојити награду, заиста је једно 
велико и предивно искуство, погото-
во када се деси изненада и када се 

посветила мало свог времена ономе 
што ме испуњава – писању! 

Стављајући годинама своје мисли 
и емоције на папир, до-
принела сам томе да 
освојим награду која ће 
ми остати у најлепшем 
сећању. Но, наравно, то 
не би било тако да није 
била ту екипа „Јана воде”. 
Рекла бих да је све то само 
случајност, међутим, 
ништа није случајно. Са 
вером у себе, пронала-
зивши инспирацију у 
свему што ме окружује, 
одлучила сам да ставим 

неко од својих ауторских дела на сајт 
„Јана воде”, без великих очекивања. 

Акција прикупљања „капљица” 
за пројекат „Јана, вода с поруком” и 

ради о нечему у чему заиста уживате 
и шта вас чини срећним. Нисам 
играла игре на срећу, нити сам била 
упорна што се тиче лутрије, само сам 

„Покрет 65+”, омогућили су ми да 
постанем један од десет најбољих 
аутора чије ће се поруке налазити на 
флашицама „Јана воде”, које су већ 
у продаји. 

Прича о води с поруком, прича је 
о потрази за извором инспирације. 
У данашњем убрзаном животном 
ритму, сви желимо да нас нешто 
инспирише и подстакне да учинимо 
нешто боље, другачије. Препоручи-
ла бих вам да потражите флашицу 
„Јана воде’’, можда је баш порука на 
њој она за вас, она која ће вам дати 
мотивацију и снагу!

Свима бих поручила да верују у 
себе и и храбро праве крупне кораке, 
јер нас понекад баш они доведу до 
циља. „Живимо живот онако како га 
сањамо!”

Даница	Рајковић,	II4
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„е-Туризам 2014.”
КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРИМЕНИ ИНТЕРНЕТА И НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

Велики туристички потенцијал 
Србије, нажалост, није довољно ис-
коришћен. Имајући у виду то да су у 
свету најуспешније туристичке де-
стинације оне које су лидери у при-
мени информационо-комуникацио-
них технологија (ИКТ), а нове те-
хнологије доносе нова знања и нове 
шансе, како у развоју дестинација 
тако и појединаца, лако се долази до 
закључка да домаћи туристички ка-
дрови губе трку са савременим до-
стигнућима и предностима примене 
ИКТ у туризму. 

маркетинга. Окупила је врсне пре-
даваче и људе који су „кренули од 
нуле”, да би од web-маркетинга и 
online-туризма покупили оно најбоље. 
Обични људи, професионалци, ус-
пешни, млади, способни показали су 
да се све може само ако радимо на 
себи свакога дана, а једна од порука 
предавања била је: „Будућност коју 
сам ствараш је увек креативнија од 
оне коју ти други кроје.”

Када сам се пријавила за овај скуп, 
очекивала сам да ће доста успешних 
људи из света туризма говорити о 

својим успесима, али 
не са толико примера 
из праксе, кон ретних 
предлога и начина за 
примену ИКТ у туриз-
му. 

Најјачи утисак на 
мене су оставила изла-
гања шармантне Јелене 
Ђа ковић, маркетинг 
ме наџера хотела Square 
Nine у Београду, и Ми-
лоша Петровића, осни-
вача агенције MWEB и 
једног од организатора 
Web Dan кон ферен ције.

Јелена је говорила о 
томе како да не користимо друштве-
не мреже у хоте ли јерству. Она саветује 
да ко муникација буде умерена, да 
изражава наш индивидуални став, 
али без религије личних ствари и 
политике. Најчешће грешке до којих 
долази у пословању хотела су: хоћемо 
све да радимо, превише ствари ра-
димо одједном и имамо нејасну ко-
муникацију. Да бисмо изабрали 
мре  жу путем које ћемо комунуцира-
ти са будућим гостима хотела, мора-
мо поштовати следеће принципе: 
изабрати мрежу коју користи највећи 
број потен цијалних гостију, веома 
добро познавати рад у оквиру изабра-
не мреже, циљеве и стратегију по-
словања усклађивати са претходним 
избором, комуницирати са клијенти-
ма, стално и редовно ажурирати 

садржај на сајту. Излагање је завр-
шила примером из Лос Aнђелеса: 
„Туриста је у време филмског фести-
вала у Лос Aнђелесу два сата седео 
на улици испред хотела, чекајући на 
своју собу, коју је резервисао две 
недеље раније. Своје незадовољство 
је објавио на Твитеру. Менаџер хо-
тела који се налазио преко пута одмах 
је одговорио на његову поруку рече-
ницом: „Ми смо преко пута” и тури-
ста је одмах отишао и код њих узео 
собу.” Ово је пример смерне ко му-
никације са гостима преко мреже. 

Милош Петровић је спонтан и 
енергичан човек, оснивач сајта SPA-
HOTELI.RS. Данас се налази у врху 
веб-маркетинга, захваљујући својој 
ујни која је желела да проведе спа-
викенд у Србији, али није имала на 
једном месту обједињену понуду 
хотела који нуде такав програм. Вођен 
том идејом, Милош је сам формирао 
сајт са понудама хотела који нуде 
спа-програме у Србији и тако зарадио 
много новца, нашао се на насловним 
странама многих дневних новина и 
гостовао на РТС-у као успешан прду-
зетник. Милош је истакао следећих 
пет основних правила о веб-ма р-
кетингу:
 1.	Научите	одмах	Гугланалитику;
 2.	ПР	текстови	и	блогови	злата	
вреде;

 3.	Не	бацајте	новац	на	рекламе	у	
оквиру	дневних	новина	које	имају	
милионске	тираже;

 4.	Инстаграм	користите	обавез-
но;

 5.	Твитер	користите	на	паметан	
начин.
Ово је само делић онога што смо 

чули на конференцији о е-туризму, 
која је, у то сам сасвим сигурна, по-
мерила границе од принта ка вебу. 
Веб је будућност маркетинга не само 
у туризму, већ и у осталим привред-
ним делатностима, то је шанса за 
посао за младе и креативне људе.

Наташа	Јанкуловски,	 
наставник

У Београду је 10.05.2014. одржа-
на прва конференција о примени ИКТ 
у туризму „е-Туризам 2014.”, у ор-
ганизацији удружења Србија за 
младе, Привредне коморе и агенције 
Tourism Management and Consulting. 
Конференцији сам присуствовала са 
својим колегиницама Јеленом Ра-
дисављевић и Сањом Маркулин, а 
њен циљ је био да афирмише и при-
ближи савремене ИКТ туристичком 
сектору. Захваљујући новим техно-
логијама туризам је данас једна од 
ретких делатности у свету која беле-
жи раст, а ова област вапи за стручним 
кадровима. 

Конференција је била својеврсно 
путовање по савременом свету вир-
туелне технологије, људске психе и 
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„Arctic Monkeys” је енглески инди-
рок бенд из Шефилда, основан 2002. 
године. Чланови бенда су: 

- Alex Turner (вокал и гитара),
- Jamie Cook (гитара),
- Nick O’Malley (бас гитара и пра-

тећи вокал),
- Matt Helders (бубњеви и пратећи 

вокал).

„Favourite Worst Nightmare”, објављен 
је 23. априла 2007. године. Прве 
недеље је продат у више од 225 000 
примерака широм света и био је 
номинован за награду Mercury Prize. 
Трећи албум, „Humbug”, објављен je 
19. августа 2009. године, и као оба 
претходна, одмах је заузео прво место 
на листи. Бенд је својим фановима 

ИЗ СВЕТА МУЗИКЕ

„Arctic monkeys”

Бивши члан бенда Andy Nicholson 
(бас гитара и пратећи вокал) напустио 
је бенд 2006. године, након што је 
издат њихов деби-албум. Бенд је 
снимио пет студијских албума. „Arctic 
Monkeys” су постигли велики успех 
својим првим синглом, „I Bet You 
Look Good On The Dancefloor”, који 
је био на првом месту британске топ-
листе. Њихов први албум, „Whatever 
People Say I Am, That’s What I’m Not”, 
објављен 23. јануара 2006. године, 
био је најбрже продат дебитантски 
албум у историји британске музике, 
чак је био продаванији од Oasis-овог 
албума „Definitley Maybe”. Примио 
је одличне критике, те је 2006. годи-
не освојио награду Mercury Prize и 
2007. године BRIT Award за најбољи 
британски албум. Њихов други албум, 

дозволио да четврти албум чују на 
њиховом веб-сајту чак и пре него што 
је био објављен. „Su** It And See” је 

напокон објављен 6. јуна 2011. годи-
не и одмах је заузео прво место. На 
тај начин, „Arctic Monkeys” је постао 
други бенд у историји који је деби-
товао са четири албума заредом на 
врху табеле. Након објављивања 
петог албума, „AM”, 9. септембра 
2013. године, албум је одмах заузео 
прво место на британској топ-листи, 
уз преко 157 000 продатих копија 
прве недеље. Као резултат тога, 
„Arctic Monkeys” се уписао у историју 
као први независни бенд са пет уза-
стопних првопласираних албума у 
Великој Британији. Албум је добио 
одличне критике и донео „Arctic 
Monkeys” - у њихову трећу номинацију 
за Mercury Prize. 

Када дођем кући, и после напорног 
дана пустим плеј-листу са њиховим 
песмама и ушушкам се уз неку добру 
књигу, то су моменти вредни живљења 
и писања. Начин на који стварају 
музику, веза између текста и мелодије, 
по мени је нешто што их чини ори-
гиналним. Дају ми инспирацију. Жеља 

ми је да доживим тренутке да их 
слушам и гледам из публике.

Сања	Недељковић,	II4
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Последњих година, у нашем дру-
штву је, под утицајем телевизијских 
серија и популарне културе, обно-
вљено интересовање за Tурску, 
оријенталну културу и начин живота. 
Наравно, са овом земљом повезује 
нас много тога. Петовековно ропство 
под Отоманском империјом није 
могло а да не остави значајне траго-
ве у српском друштву. Почев од тур-
цизама у језику, чији се број мери 
хиљадама, преко кухиње, до свакод-
невног начина живота, виде се тра-
гови Турске. Све то било је повод да 
се ове године одлучим за пролећно, 
првомајско путовање у Истанбул, 
највећи град Турске и некадашњу 
престоницу ове земље.

Ипак, данашња Турска је модерна 
и уређена земља, у којој се прожимају 
јуче и сутра, конзервативно и модерно, 
Европа и Азија. То није она кул тура 
коју смо запамтили кроз епске 
песме и приповетке. Нема више 
ста ринског начина облачења, 
фесова и шалвара, који нам, кроз 
опис Ефенди-Мите, Хаџи Зам-
фира и његове ћерке Зоне, Кош-
тане и трговца Митра оставише 
писци („Мој отац облачио се, 
разуме се турски”, рече описујући 
Митра Лаза Лазаревић).

Истанбул, некадашњи Визан-
тион, Константинопољ и Цари-
град, једини је град који се про-
стире на два континента – европ-
ском и азијском. Смештен је у 
области Мармара и вековима је 
мост између Истока и Запада. 
Какав и колики је то град, најбоље 
говори чињеница да је са преко 
петнаест милиона становника 
готово двоструко бројнији од 
Србије. Ево и једног правописног 
савета: по старом правопису, 
писало се Истамбул, док је по 
најновијем правилно Истанбул, 
са Н, како се и пише на турском 
језику.

Према митолошким изворима град 
је основао краљ Бизас, син Посејдона, 
бога мора и Керосе, кога су пророци 
посаветовали да оснује град на овом 
месту. За историју Истанбула значајан 
је цар Константин, који га је 340. 
године прогласио главним градом и 
дао му ново име, по себи – Кон стан-
тинопољ. Након тога град је постао 
важан религијски центар хришћана. 

Током средњег века град је добио 
ново име – Цариград. Тада се град 
веома развио и био украшен многим 
црквама и грађевинама. Али, 1453. 
године пао је под отоманску власт. У 
наредним вековима грађене су џамије, 
хамами и палате. Најзначајније гра-
ђевине подизане су на тргу Султа-
нахмет. Неке од њих смо обишли...

Аја Софија је некада била највећа 
хришћанска црква на свету, а потом 
је претворена у џамију. Од 1935. го-

дине је музеј. Света Софија је својом 
славом и величином опстала до да-
нашњих дана и представља један од 
најлепших примера ране византијске 
архитектуре. У њој и даље има старих 
хришћанских фресака.

Недалеко од Аја Софије смеште-
на је Плава џамија. Грађевина је ремек 
дело архитектуре и мешавина је ото-
манске и византијске архитектуре. 
Џамија је позната као Плава џамија 
због плавих плочица којима су об-
ложени унутрашњи зидови. 

Слушајући водича који је говорио 
о историјату ових двеју грађевина, 
размишљао сам о пореклу речи џ а-
мија, што значи сакупљати се, јер се 
муслимани сакупљају на позив му-
језина који се чује надалеко. Пало ми 
је на памет да још неке речи имају 
сличан корен, на пример гомила или 
дијалекатски израз џумле. Још једном 

сам схватио колико је језик 
богата и жива материја, са не-
када чудним и на први поглед 
необјашњивим везама. 

Ипак, моја радозналост пре-
вазилазила је границе туристич-
ког програма. Због тога сам, 
чувши позив на молитву, отишао 
до једне мале џамије близу хо-
тела у коме смо били смештени 
(у самом граду, иначе, има око 
4000 џамија). Гледао сам јацију, 
по следњу муслиманску дневну 
молитву, која се служи (клања) 
два сата након заласка сунца (у 
пролеће је то око 21 сат). Лепо 
су ме примили и понудили да 
седнем током трајања молитве, 
а на крају сам послужен ратлу-
ком и тулумбама. Ни трага од 
неког фанатизма, искључивости 
и затворености, што је једна од 
честих предрасуда о исламу.

Сутрадан смо ишли на кр-
старење Босфором. Са бродића 
се пружао фантастичан поглед 
на палате Топкапи и Долмабах-

ПУТОПИС

Истанбул – путовање кроз историју града из бајке
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че, последње седиште турских сул-
тана о чијем нам је историјату гово-
рио водич. Нисмо обилазили те па-
лате, мада су неки чланови групе 
самостално ишли тамо и пренели 
нам фантастичне утиске. Видели смо 
и Девојачку кулу, два моста који 
спајају Европу и Азију, као и још неке 
значај не грађевине и џамије.

Уследила је посета Васељенској 
патријаршији, православној оази. На 
тренутак нам се учинило да смо се 
вратили у период средњег века, усред 
предивне цркве препуне злата и 
реликвија.

Следећа авантура био је прелазак 
преко моста на Босфору и обилазак 
азијског дела Истанбула. Већина 
значајних грађевина налази се у ев-
ропском делу града, тако да смо 
азијски део града углавном разгле-
дали панорамски, из аутобуса. По-
пели смо се на једно брдо, са кога се 
пружа фантастичан поглед на цео 
град и море. На том брду – видиков-
цу организују се и венчања. Неки 
чланови групе чак су се, за успомену, 
и фотографисали са младенцима.

Четврти дан био је и крај боравка 
у Истанбулу. Паковање, трговина и 
полазак. Посетили смо један велики 
тржни центар, са акваријумом у коме 
пливају најневероватније рибе, раже 
и остала морска створења, за која 
нисмо знали да постоје. 

Након тога, напуштамо Истанбул, 
а убрзо и Турску. Вожња кроз Бугар-
ску до Србије, у коју смо стигли у 
раним јутарњим часовима. Утисак 
нестварног путовања у град из бајке 
употпунила је киша која је тог дана 
натапала нашу земљу. Још неколико 
дана чинило ми се да живим у том 
нeстварном свету. Једва чекам неко 
следеће путовање, у неки други град. 
Истина је да путовања освежују чо-
веков ум и оплемењују његову душу.

Бојан	Ристић,	 
наставник	српског	језика

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Младост Србије  
показала човекољубље, емпатију, 

солидарниост

Кажу да су човекољубље, солидарност и брига о другима особи-
не које је данашње време истопило. Данас се живи брзо, ручава се 
с ногу, новине се читају у пролазу и нема се времена ни за себе а 
камоли за друге. На питање „како сте?”, одговор се најчешће и не 
саслуша. Са сетом се говори о старим, добрим временима, када су 
људи више били упућени једни на друге и када је брига о другима 
била саставни део живота богатих људи.

Некада је, сазнасмо то 28. марта, у нашем граду живела породи-
ца Павловић, коју су чинили супружници Коста и Анка, који су се 
целог свог живота бавили хуманитарним радом. Коста је био 
окружни начелник, и помагао је сиромашним Књажевчанима оног 
времена. Стручни скуп о овој породици, на коме је говорио истори-
чар Славољуб Станковић Тале носио је назив „Грађанска елита 
Књажевца од 1877. до 1878. године”, а њему је присуствовала група 
наставника наше школе. 

Одлазећи са скупа, осетили смо неку носталгију за тим давно 
прошлим временима, уз неизоставну констатацију да данас нема 
солидарности и емпатије међу људима. Нажалост, уверили смо се 
да је и те како има и да младост Србије, а међу њима и наши учени-
ци, поседују људске квалитете и хуману црту карактера. 

Можда ће некоме претходна реченица деловати бесмислено. 
Зашто нажалост?! Ова реч овде стоји због тога што су неке добре и 
лепе особине испливале на таласу највеће природне несреће у 
историји наше земље. Наиме, маја 2014. године подивљале су неке 
српске реке, иначе мирне и тихе, које су тог месеца толико набујале 
да су буквално односиле поједине градове. Обреновац, Шабац, 
Трстеник, Параћин... платили су високу цену води која се отела 
контроли. Људи су остајали без домова, без средстава за живот, без 
ичега...

У том тренутку било је важно спасити само голи живот. А сутра-
дан, када смо сви схватили размере ове несреће, цела Србија устала 
је на ноге да помогне унесрећенима. Међу њима, били су и ученици 
наше школе, чланови Ученичког парламента. У школској библиоте-
ци организовано је дежурство наших парламентараца, где су учени-
ци, али и запослени у школи, могли да донесу разне потрепштине 
за своје вршњаке из угрожених подручја. Потребно је било све: 
пијаћа вода, храна, средства за хигијену, гардероба, па и дечије 
играчке. Одзив на ову акцију био је велики и прикупљена је разли-
чита врста помоћи, која је послата деци Обреновца.

Ученици наше школе положили су велики испит из школе живо-
та. Браво!

Бојан	Ристић,	 
наставник	српског	језика
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ПУТОПИС

ЗЕМЉЕ БЕНЕЛУКСА
још једно незаборавно путовање

Иако је за нас путовање практич-
но почело још у преподневним сати-
ма, када смо кренули за Крагујевац, 
град одакле је званично кретала наша 
тура, права „грозница” нас је обузе-
ла тек после подне, уласком у ком-
форан туристички аутобус. Кренуло 
се са упознавањем... Пронашли су се 
и стари „знанци” са ранијих путовања, 
а са тим и приче о ранијим путовањима. 
Тако је било до касно у ноћ, а онда 
смо се стишали и заспали.

Прво изненађење доживели смо 
само пар сати иза поноћи, када нас 
је пробудио љубазни глас нашег во-
дича, поклонивши нам непланирану 
ноћну посету Бечу и панорамско 
разгледање града. То је била награда 
због брзог и ефикасног преласка 
границе, а можда и „мамац” за пла-
нирани обилазак Беча неком другом 
приликом. Потом смо наставили даље.

У Нирнберг смо стигли око под-
нева, сместили се у хотел и мало 
одморили. Потом смо кренули у 
разгледање града. Нирнберг је град 
највише запамћен по бурној про-
шлости током Другог светског рата. 
Али, сада смо дознали да овај град 
своју величину носи још из средњег 
века, у виду Нирнбершког замка и 
некрунисане престонице светог 
Римског царства. Разгледали смо 
Цркву Св. Лоренца, старе мостове 
преко реке Пегниц, Дирерову кућу, 
дивне фонтане препуне симбола… 
Обилазак Нирнберга завршили смо 
у гостионици уз чувене нирнбершке 
беле кобасице (пошељи са купусом 
или кромпиром) које смо залили 
нирнбершким пивом.

После доручка, наставили смо 
путовање до Холандије и предвече 
стигли у Амстердам или, како га још 
зову, „Северну Венецију”. То је град 
на води са око 1000 мостова, 160 
канала и око 70 острвца. После 
смештаја и кратког одмора у хотелу, 
обишли смо град најпре панорамски, 

аутобусом, а потом и пешице, шетњом 
улицама и трговима (Леидс, Рембрант, 
Ватерло, Дам, Цветна пијаца, Моунт, 
Кинеска четврт, „Црвени канали”…). 
Тек сада сам схватила колико је ис-
тинита песма Рибље Чорбе „Амстер-
дам”. То треба доживети, да би се 
схватило.

Сутрадан смо најпре обишли музеј 
Ријкс и у њему Рембрантову „Ноћну 
стражу”, али и изложбу порцулана 
из Индонезије. Затим смо посетили 
брусионицу дијаманата и видели како 
се брусе дијаманти, копију круне 
краљице Викторије, као и костел 
ројал, дијамант који вреди 244 000 
евра, каквих је четири продато у 
Србији. Ко је хтео, могао је и да купи 
дијамантски прстен, минђуше, сат… 
Потом смо се бродом возили кана-
лима Амстердама поред нахерених 
кућа и дивних мостова… А онда смо 
прошетали улицом Калверстрат до 
трга Дам и музеја воштаних фигура 

Још једно рано буђење… Овога 
пута ради одласка у Кејкенхоф, пра-
ви цветни рај који се налази у центру 
цветних плантажа, у амбијенту 
окруженом дрвећем, са брежуљцима… 
То је парк лала, орхидеја, потока и 
језера пуних лабудова. Видели смо 
и плантаже са лалама. За два месеца, 
колико је отворен, посети га око 1,8 
милиона туриста. После дуге, мирис-
не шетње, наставили смо до села 
Зансешанс, поред реке Зане, познатог 
по свим симболима Холандије – си-
ревима, ветрењачама, порцелану и 
кломпама… Видели смо како се 
праве праве дрвене кломпе и про-
бали сиреве разних боја и укуса и 
опипали порцелан „делфински пла-
во-бели”. Потом смо обишли и сли-
ковито рибарско село Волендам са 
малим зеленим кућама, продавница-
ма где су продавци у народној ношњи, 
рибљим ресторанима, пробали ха-
ринге…

„Мадам Тисо”. После сликања са 
многим познатим личностима, воз-
или смо се у „корпама” на „точку”, 
и са висине од педесетак метара 
видели панораму Амстердама…

Сутрадан смо посетили светску 
берзу цвећа „Алсмир”. У једном 
хангару величине 60 фудбалских 
стадиона видели смо како функцио-
нише највећа берза цвећа на свету. 
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Затим смо обишли Шевенинген, најлепше лето-
валиште Северног мора. Посетили смо Медуродам 
– Холандију у малом. То је заправо парк у коме су 
смештене све познате грађевине Холандије умањене 
25 пута. А потом смо обишли и Хаг, главни град 
краљевине Холандије, пун паркова и зелених 
површина, град значајних институција типичне 
холандске архитеткуре... После подне, стигосмо 
у Ротердам, град модерне архитектуре, са широким 
улицама и трговима. До пре пар година био је и 
највећа светска лука, али су га Шангај и Сингапур 
престигли. То је град у коме је градска већница 
једина зграда из прве половине 19. века, а све 
остале зграде су резултат „игре” познатих светских 
архитеката. Тако у једном дану видесмо све раз-
личитости Холандије: од ужурбаног, натрпаног 
Амстердама, преко мирног Хага, до новог и мо-
дерног Ротердама. Попели смо се на Еуромас, 
торањ висине 180 метара и одозго видели пано-
раму луке и града, Еразмов мост... Касно увече, 
стигли смо у Брисел.

Ујутру смо кренули у разгледање Брисела, 
града пива, чоколаде, чипки, банака... Обишли 
смо симболе и ове европске престонице: Атомиум, 
200 милиона пута увећан атом кристала алфа 
гвожђа, висок 108 метара, са ког смо видели и 
панораму Брисела, најлепши трг на свету, Палату 
правде – седиште ЕУ, бројне рибље ресторана и 
дечака који „пишки”, Манекен пис. Након слобод-
ног поподнева и уживања у шетњи, наставили смо 
за Луксембург, главни град истоименог војводства. 
Елегантан и увоштен град изнад река Петрус и 
Алзас, обишли смо у вечерњим сатима. Пошто је 
био петак, улице и тргови били су пуни младих. 
Око поноћи кренули смо за Немачку...

У Минхен смо стигли у раним јутарњим сати-
ма. После панораме дворца, кренули смо у пано-
рамско разгледање главног града Баварске и трећег 
по величини у Немачкој. Културни и боемски 
центар разгледали смо пешице. Минхен су про-
славили Октобарфест који се одржава у новембру 
и Летње олимпијске игре. Лав је званични симбол 
овог града, а пиво незванични... Град је препун 
верних навијача који мирно, са симболима својих 
омиљених тимова, иду да бодре своје играче.

После слободног времена за шетњу, наставили 
смо до Крањске Горе, где смо ноћили. Ујутру, 
после доручка, свратили смо на Блед и пробали 
кремпите. После још једне паузе на Оточцу, на-
ставили смо пут до својих кућа. Било је ово још 
једно незаборавно путовање. 

Златица	Геров,	 
педагошки	саветник

МАТУРАНТСКА ПАРАДА

„Минутом громогласне тишине” 
  и слањем СМС порукама на број 1003,  

наши матуранти подржали су своје сународнике,  
погођене катастрофалним поплавама.

Матурантска парада, најмасовнији синхронизовани плес 
свршених сре дњошколаца широм Европе, планирана је за 
23. мај 2014. године. Наши матуранти вредно су у фискултурној 
сали увежбавали кадрил већ од марта месеца, под будним 
оком наставника Александра Панајотовића и Владимира 
Тошића, а локална самоуправа подржала је Европски плес 
толеранције обезбеђивањем традиционалних наранџастих 
и црних мајица, пиштаљки и кишобрана.

Онда су кренуле кише и катастрофалне поплаве, које су 
многим ученицима широм Србије, а међу њима и матуран-
тима, однеле живот који су познавали. 

У том тренутку  матуранти пле сањем нису могли обе-
лежити крај свог школовања, већ су, волонтирањем или 
хуманитарним радом, помагали тамо где је то било по-
требно.

По новом сценарију, ова мани фестација младости и оп-
тимизма одржана је недељу дана касније. Нај пре су, минутом 
громогласне ти шине, књажевачки матуранти одали су пошту 
пострадалима и послали поруку свим жртвама поплава да 
нису сами,  слањем празног СМС-а на број 1003, наменски 
број Владе Србије за помоћ поплављенима.  Плес је, након 
тога, одигран  у нашем школ ском дворишту, које су разигра-
не четворке испуниле својом радо шћуи лепотом.
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ДОЛИНОМ РЕКЕ МОЗЕЛ –  
КРОЗ ВИНОГРАДЕ И ДУГУ ИСТОРИЈУ

После хладних зимских дана про-
леће је право време за обилазак раз-
личитих туристичких дестинација. 
Овог пролећа била сам међу бројним 
туристима који су првомајске праз-
нике искористили да негде отпутују. 
Моја дестинација била је Немачка, 
тачније долина реке Мозел. Река 
Мозел извире у планинама Вогези у 
Француској. Наставља северно ка 
Немачкој, где се улива у Рајну. Својом 
величанственом долином, река Мозел 
спаја чувена виноградарска подручја, 
античке споменике, средњовековне 
дворце и градове. Због својих је-
динствених лепота и богатства кул-
турног наслеђа, долина реке Мозел 
је стављена под заштиту Унеска.

„Раскошна гозба за сва чула.” Том 
реченицом би се верно могло описа-
ти оно што смо ми, путници, дожи-
вели током седам узбудљивих и ма-
ксимално испуњених дана. За то је 
био заслужан и предусретљиви водич, 
који нас је у вешто одмереним ин-
тервалима засипао историјским чи-
њеницама, живописним детаљима и 
песмама које је сам компоновао.

Путовање смо почели обиласком 
дворца Хоенцолерн (Hohenzollern), 
који је изграђен на врху брда, на над-
морској висини од 885 m и представља 
симбол моћи некадашње Пруске. 
Дворац је седиште породице Хоен-
цолерн, чији су чланови породице 
постали немачки цареви у 19. веку. 
Краљица Марија Карађорђевић по-
тиче из ове породице, односно она 
је друга ћерка румунског краља Фер-
динанда Хоенцолерна и румунске 
краљице Марије. Пре данашњег 
дво р ца, који је изграђен у 19. веку, 
на брду су грађени дворци у 11. и 14. 
ве ку, али су освајани и рушени, те се 
од њих могу видети само остаци. У 
двор цу се чува круна Вилхелма II и 
ли чне ствари Фридриха Великог. 
Дворац је још увек у приватном вла-

сништву, а годишње га посети око 
300 000 туриста. 

Пуни утисака, путовање на ста-
вљамо ка Манхајму, универзитетском 
граду на Рајни и Некару. Карл Драјс 
је овде 1817. године конструисао први 
бицикл. Године 1886. се на улицама 
Манхајма закотрљао први аутомобил 
Карла Бенца, а 1929. године Јулијус 
Хатри је конструисао прву ракету на 
свету. Манхајм је град „квадрата”, 
који је у 17. веку испланиран и са-
грађен у облику решеткасте мреже 
улица. Манхајм нуди огроман број 
знаменитости, културу, уметност, 
кулинарство и забаву. Знаменитости, 
као што је други по величини барок-
ни замак у Европи, водоторањ усред 
једног од налепших сецесијских 
ком плекса на целом континенту, 
чекају да их откријете.У Манхајму 
ће свачији укус бити задовољен. 

Други дан је почео обиласком 
гра да Хајделберга, који се угњездио 
у долини реке Некар. Са свих страна 
се уздижу брда обрасла шумама. У 
дословном преводу име овог града 
значи брдо боровница. Хајделберг је 
најстарији универзитетски град у 
Немачкој и један од најстаријих у 
Европи. На самом улазу, на оближњем 
брду, налази се велики стари замак, 
који је више пута паљен, рушен и 
обнављан. Овде се налази највеће 
буре на свету, направљено од 130 
храстових стабала, дуго око 8 ме-
тара,бшироко 7 метара, запремине 
221 726 литара. У дворцу се налази 
и чувени Фармацеутски музеј. Путем 
који се спушта од дворца, идемо до 
старог дела града. Прелепи тргови, 
отмене грађанске куће, бројни кафићи 
и ресторани, прелепе мале радње са 
још лепшим излозима. Пекаре са 
разноврсним пецивом и колачима, 
неодољивим мирисима маме оду-
шевљене туристе. Цео град одише 
романтичном атмосфером. Шетамо 

уским уличицама старог града до 
Житне пијаце, која за многе пред-
ставља најлепши трг у Хајделбергу. 
Настављамо до Старог моста, који 
подсећа на Карлов мост у Прагу, про-
лазимо кроз Карлова врата и сликамо 
се поред статуе мајмуна. Обилазимо 
музеј, Цркву Светог духа и Универ-
зитет, који је привлачио значајне људе 
као што су Хегел, Макс Вебер и др. 

Настављамо пут ка Кобленцу, је-
дном од најлепших и најроман ти-
чнијих градова Немачке. Четири 
пла нине средње висине, виногради 
и шуме окружују и као да чувају овај 
град током његове 2000 година дуге 
историје, о чему сведоче прелепе 
цркве, замкови и племићки дворови. 
Налази се на ушћу реке Мозел у Рајну. 
Ушће двеју река мештани зо ву „Не-
мачко ћоше”. На том месту се налази 
посебан споменик, који је 1891. го-
дине цар Вилхелм II подигао у част 
свог деде, Вилхелма Првог, који је 
био ујединитељ Немачког царства. 
Висином од 37 метара, поносно се 
издиже над Рајном и Мозелом, тако 
да није чудно што га је Унеско узди-
гао на ранг светске баштине. Преко 
пута, изнад самог ушћа,на висини од 
118 метара, налази се тврђава Ер-
енбрајтштајн, до које се стиже жи-
чаром. Не пропуштамо ту не сва ки-
дашњу вожњу у стакленој кабини и 
уживамо у прелепом погледу на град. 
Изградња тврђаве започета је још 
1000. године и од тада је стално до-
зидавана. Данас се овде налази најве-
ћи војни архив, не само у Не мачкој, 
већ и у читавој Европи. Жи чара нас 
враћа на леву страну Рајне и крећемо 
у шетњу кроз стари део града. Оча-
рала нас је атмосфера ста рог града. 
Уске, романтичне уличице, привлач-
ни тргови, прелепи паркови. Осећа 
се нека природна срдачност. У једном 
од многобројних ресторана пробамо 
домаћи специјалитет – шпаргле. 
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Следећи дан је резервисан за оби-
лазак дворца Елц. Налази се између 
Трира и Кобленца, подигнут је у 12. 
веку, на узвишеној стени и никада 
није освојен од стране непријатеља. 
Унутар дворца налази се преко 100 
просторија, а споља је ограђен снаж-
ним зидинама од камена. Има осам 
кула високих око 40 метара. Дворац 
делује импозантно и моћно. Прола-
зимо кроз простране одаје. Историја 
испуњава њихову унутрашњост ми-
товима, сликама и причама из мину-
лих времена. Дворац је сам по себи 
музеј, а у подрумским просторијама 
налазе се вредни експонати, које су 
власници сакупљали више од 900 
година. Дворац се и даље налази у 
поседу потомака исте породице, као 
и у 12. веку. Гроф Елц једном недељно 
долази у дворац, како би уживао у 
нетакнутој природи и чистом вазду-
ху. 

Настављамо пут уз реку Мозел. 
Погледи су нам се напајали прелепим 
пејзажима, који су се непрекидно 
смењивали. Пролазимо кроз живо-
писна села. Као да се такмиче које 
ће бити лепше и романтичније. 
Дворишта су сређена, украшена 
разнобојним цвећем и украсним 
жбуњем. Прелепе простране куће, са 
кратким чип кастим завесама на про-
зорима и му шкатлама које се у сла-
повима спуштају низ фасаду. Имали 
смо осе ћај да смо залутали у неку 
бајку. Пролазимо поред винограда, 
који делују нестварно, засађени на 
стрмим литицама. Чини ми се да је 
за неке винограде потребна плани-
нарска опрема. Путеви између вино-
града су асфалтирани и може се 
возити бицикл. 

Стижемо у суседни градић, Берн-
кастел-Куес, који на све нас оставља 
веома снажан утисак. Овде време као 
да стоји. У старом делу града су сли-
ковите Fachwerkhäuser (куће са др-
веном конструкцијом). Свака уличи-
ца, сваки трг је прича за себе. Овај 
мали град на реци Мозел представља 
центар узгоја винове лозе и вина, а 
познат је и по фестивалу вина који 

се овде одржава. У центру града на-
лази се мултимедијални музеј вина, 
у коме је могуће дегустирати чак 160 
различитих сорти вина. 

Напуштамо овај прелепи, роман-
тични градић и уз Мозел стижемо до 
Трира, најстаријег града у Немачкој. 
Трир је такође значајан центар антич-
ких грађевинских споменика и умет-
ничког блага. То постаје јасно већ 
при самом погледу на капију Порта 
Нигра, најбоље очувану градску ка-
пију античког света и данашњи сим-
бол на реци Мозел. Римски цареви и 
изборни кнежеви дали су Триру 
ње гово данашње лице, а о бурној 
исто рији сведоче очувани градски 
споменици светског значаја, од којих 
су многи део светске баштине Унеска. 

лепе средњовековне зграде, грађевине 
које одолевају вековима, али којима 
не може одолети око туристе, модер-
не продавнице, кафеи, изврсни ре-
сторани са врхунским кулинарским 
посластицама, огромни тржни центри. 
Чудесан и допадљив спој прошлости 
и садашњости. Настављамо даље до 
Катедрале Св. Петра, која оставља 
дубок утисак. Уживамо у рок концер-
ту, који се одржава испред катедрале. 
Настављамо даље и обилазимо ра-
ноготичку Цркву Драге Госпе. Цен-
трални трг са зградом Штајпе, Цр-
веном кућом, Црквом Св. Ганголфа, 
крстом, Петровим бунарем и обли-
жњом Јеврејском улицом, обавезна 
је станица приликом шетње кроз 
исто ријски Трир. Такође је вредна 
посете родна кућа Карла Маркса, 
једног од највећих немачких мисли-
лаца и филозофа. Најзначајнији до-
гађај током године је вински фести-
вал који траје месец дана. 

Путовање завршавамо у граду 
Вормсу, који се налази у Рајнској 
области. Град су основали Келти и 
један је од најстаријих градова у Не-
мачкој. Познат је по томе што се 
често помиње у Песми о Нибелун-
зима и по својој катедрали. Катедра-
ла је изграђена у дванаестом веку, а 
посвећена је Светом Петру и једна је 
од најпознатијих ранохришћанских 
катедрала. Не треба пропустити ни 
Цркву Светог Павла, Цркву Св. Мар-
тина, споменик Мартину Лутеру, 
музеј Нибелунга, јеврејско гробље, 
синагогу... 

Уочи повратка кући, наша мала 
група окупила се да сумира утиске. 
Након свега што смо видели на овом 
романтичном путовању долином реке 
Мозел, можемо да разумемо зашто 
су вековима уназад многи истицали 
њену лепоту и због чега се и данас 
сматра једном од најлепших долина 
у Европи. Путовали смо и уживали 
свим чулима.

Милена	Костић,	 
наставник	немачког	језика

Порта Нигра, амфитеатар или чуве-
не царске терме, реликти терми Св. 
Барбаре из другог века, као и Стари 
римски мост, сведоче о величини 
града у античком периоду. Након 
панорамског разгледања, крећемо у 
обилазак града са локалним водичем. 
Пролазимо кроз капију Порта Нигра 
и настављамо кроз пешачку зону 
(дугу неколико километара), која 
одузима дах. Свуда око нас су пре-



48

СПЕЛЕОЛОГИЈА

На светском скупу спелеолога у Чешкој
Велико је задовољство када се 

припадник или обожавалац ма које 
људске делатности, спорта или хобија, 
нађе на једном скупу који на светском 
нивоу окупља све истомишљенике 
из те области. Прошлог лета, у јулу 
2013. године, потписнику ових редо-
ва се пружила прилика да учествује 
управо на једној таквој манифестаци-
ји. Пошто се већ неколико година 
бавим спелеологијом, односно истра-
живањем крашких шупљина – пећина 
и јама, била ми је част да се одазовем 
на позив упућен од стране двојице 
наших најзаслужнијих спелеолога 
– Роберта Мишића из Бора и Уроша 
Акшамовића из Београда – да посетим 
16.Светски скуп спелеолога у Репу-
блици Чешкој, у граду Брно. Ради се 
о скупу који окупља спелеологе из 
свих крајева света и чији су циљеви 
вишеструки: представити резултате 
најновијих истраживања пећина и 
јама, поделити сазнања о новим те-
хникама за опремање спелеолошких 
објеката и техникама спелео-спа-
шавања, новим техничким детаљима 
везаним за пећинску опрему, али и 
говорити о новим теоријама везаним 
за настанак пећина, чиме се баве 

насеобинама и као станишту ретких 
биолошких врста. Поред оваквих 
активности, које су се у Брну одвијале 
у више конференцијских и изложбе-
них сала, постојала је и велика берза, 
на којој су посетиоци могли купити 
најновију спелеолошку опрему, или 
разноразне реквизите, као и стручну 
и популарну литературу везану за 
царство пећина и јама. Некима је 
посебно био занимљив и полигон за 
вежбање спелеолошких техника на 
посебно постављеним инсталацијама 
од ужади, где је и организована мала 
спелеолошка олимпијада у брзом и 
ефикасном напредовању уз/низ уже. 
Ништа мање није било узбудљиво ни 
на великој изложби пећинске фото-
графије, где је било најновијих сли-
ка најбољих светских спелео фото-
графа, али и слика истраживања 
пе ћина од пре стотинак и више годи-
на.

Наша мала делегација је, поред 
учествовања на скупштинским за-
седањима Светске и Европске уније 
спелеолога, такође представила и 
откриће остатака козорога, животиње 
која је живела у периоду од око пре 
120 до 780 000 година. Откриће је од 

у једној од пећина у тешко присту-
пачном делу Лазаревог кањона крај 
Бора.

Сам темпо „рада” на оваквом кон-
гресу изузетно је напоран, ако жели-
те видети што више изложби или 
предавања, а у исто време обићи и 
град или се дружити са колегама из 
целог света у „спелеобару”. Што се 
тиче самог града Брна, ради се о пре-
лепом граду на југу Чешке, у Мо-
равској области, који је по величини 
други у држави. Попут већине старих 
европских градова, и Брно красе 
многобројне цркве, катедрале, уопште 
старе грађевине и прелепо утврђење 
на узвишењу у самом центру града. 
Изненадило ме је то што у овако ве-
ликом граду уопште нема саобраћај-
них гужви, што мноштво људи вози 
бицикле, али и солидно говоре ен-
глески језик. Локални Чеси су углав-
ном љубазни и увек ће вам изаћи у 
сусрет.

Поред обиласка сталних поставки, 
изложби, спелео-берзе, видео пре-
зентација и заиста занимљивих пре-
давања, једва да смо имали времена 
да обиђемо и неколико познатих 
че шких пећина недалеко од града, у 
области светски чувеног Моравског 
краса: пећине Катерина и Балцарка, 
пећински систем Слоуп-Шошувка, 
Пунква пећину у којој након вожње 
у чамцу кроз препеле пећинске ка-
нале излазите на дно огромне јаме 
Мацоха, дубине 140 метара. Свака 
од ових пећина је лепа на свој начин, 
што самом величином и дубином 
пећинског простора, што богатством 
сталагмита, сталактита, стубова и 
осталих облика пећинског накита.

Све у свему, ово је било једно 
не заборавно искуство за сваког стра-
ственог пећинара.

Младен	Милошевић,	наставник	
енглеског	језика	и	спелеолог

сродне научне дисциплине, геомор-
фологија и хидрологија, између 
оста лих. Такође, посвећује се пажња 
и пећинама као првим човековим 

великог значаја јер такав палеонто-
лошки налаз није засад потврђен на 
овом делу Балканског полуострва, а 
открила га је наша пећинарска екипа 
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Постоје на овом свету многе 
љубави. Човек је, како рече и Анти-
гона, за љубав, а не за мржњу рођен. 
Кажу да у животу мораш доживети 
много тога, и доброг и лошег, како 
би спознао шта је то заправо права 
љубав.

А љубави има разних. Према по-
родици, према момку или девојци, 
према домовини... и према вољеном 

нама се преплићу различита осећања: 
и срећа, и страст, и страх, и радозна-
лост.

Стижемо на стадион. Око нас је 
маса непознатих лица, али су сви 
дошли са истим циљем и жељом: да 
бодре свој тим! Улазимо на стадион, 
тражимо своја места, и заузимамо 
их. Испред очију нам је предиван 
терен, а у ушима одзвања песма 

СПОРТ

нећемо гледати уживо... 
Доле, на терену, утакмица иде 

својим током. Дајемо гол, а потом и 
други. Још једна победа, овог пута 
уз наш допринос. Очаране смо.

Крај је утакмице. Полазимо кући. 
Успут кујемо планове да гледамо 
нашу „Звезду” још једанпут, када 
буде гостовала у Нишу. „Звезда” је 
живот – све остало су ситнице!

Милица	Митић	и	 
Милица	Милојковић,	I1

ОМИЉЕНИ СПОРТСКИ КЛУБ - У ДУХУ ВЕРНИХ НАВИЈАЧА

„Звезда” је наш живот!

клубу! Од када знамо за себе у нашим 
срцима куцају само две боје: црвена 
и бела. Људи често кажу да их је срећа 
заобишла, али када мало пустимо 
машти на вољу, видимо да није тако. 
Срећу некада чине и мале, споредне 
ствари. Нису некада ни важне 
материјалне ствари, већ моменти 
живота који нас чине срећнима. 
Стојимо и чекамо у предугој колони, 
али чекамо стрпљиво. Идемо га гле-
дамо нашу „Звезду”!

Први је дан месеца марта. Упути-
ле смо се са својим друговима у 
Јагодину, где је тог дана био празник. 
Тако смо барем ми доживеле гостовање 
„Црвене звезде” у овом поморавском 
граду. Путујемо и мислимо о „Звез-
ди”... Кроз тело нам пролазе жмарци, 
крв нам струји и целе дрхтимо... У 

навијача. Неописив призор, срце нам 
се у грудима стеже и игра, зенице 
сјаје, а тело дрхти. Ми, две Милице, 
чврсто се држимо за руке а срећа све 
више расте. Жељно ишчекујемо по-
четак утакмице. И коначно, играчи, 
један по један, излазе на терен. Све 
„делије” устају и гласно певају хим-
ну. Мислимо: „Боже, да ли се ово 
нама дешава, да ли је ово могуће?!” 
Биле смо пресрећне, скакале смо, 
певале, викале, чак у једном тренут-
ку и заплакале. Заиста, диван осећај!

Увек ћемо се сећати овог призора, 
ово се само једанпут дешава у живо-
ту. Само једанпут доживиш овај 
осећај, када први пут гледаш уживо 
свој вољени тим. Осећај је као када 
си три метра изнад неба. А онда се 
јави стрепња да је можда никада више 

Фудбал
На општинском такмичењу у 

фудбалу екипа Техничке школе до-
живела је пораз од тима Књажевачке 
гимназије, након извођења пенала. 
У регуларном току, резултат је био 
1:1. Наш тим је био бољи, нападао 
је током целе утакмице, али није 
успевао да постигне још који по-
годак, тако да је уследила казна. 
Један од најбољих играча, Дивко 
Ракић, искључен је током утакмице, 
тако да смо и бројчано били 
ослабљени.

У конкуренцији девојчица, наш 
тим је био бољи. Победиле су тим 
Књажевачке гимназије резултатом 
3:1. Пошто у конкуренцији девојчица 
још увек не постоји званично окруж-
но такмичење у фудбалу, одлучено 
је да наше фудбалерке одиграју 
при јатељску утакмицу против Тех-
ничке школе из Бољевца. И тамо су 
наше девојчице биле успешне, па 
су бољу игру крунисале минимал-
ном победом, резултатом 1:0. Једини 
погодак постигла је Миљана 
Степановић, IV4. 

Заиста је штета што ово 
такмичење није било званично, јер 
је ова ге нерација наших фудбалер-
ки веома талентована и кадра за 
више домете.

Владан	Цвејић,	 
наставник	физичког	васпитања
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Снежни четвртак

СПОРТ

Крос РТС-a 

Традиционални Крос РТС-a 
одржан је и ове године на градском 
стадиону. Као и сваке године, наши 
ученици су узели активног учешћа 
у овом кросу и на њему постигли 
запажене резултате. 

У конкуренцији девојчица 
првог разреда, Милица Милојковић 
I1 заузела је прво место, а Анита 
Ђорђевић I4 друго. Што се тиче 
њихових вр шњака – дечака, Ни-
кола Крављача I4 освојио је друго 
место. 

Од ученика другог разреда, 
успешна је била Јована Накић II1, 
која је освојила друго место. 

Трећи и четврти разред такми-
че се у истој категорији, а Марко 
Ве селиновић III2 је заузео прво 
место. 

Ови ученици обезбедили су 
пласман на наредни ниво такми-
чења, то јест на финале Кроса 
РТС-а, које ће се септембра одр-
жати у Зајечару.

Владан	Цвејић,	 
наставник	физичког	васпитања

Успешна сарадња Јавног предузећа 
„Скијалишта Србије”, локалне само-
управе и наше школе настављена је 
и ове зиме. Организатор акције под 
називом „Снежни четвртак” била је 
Туристичка организација општине 
Књажевац. 

У оквиру ове акције, ученици наше 
школе су сваког другог четвртка током 
трајања сезоне користили ски-ресурсе 

Старе планине. Био им је обезбеђен 
превоз, сендвичи, сокови, бесплатан 
ски-пас и инструктор. Ученици су, 
због временских услова, свега три 
пута посетили планину, а укупно је 
учествовало шездесеторо ученика. 

Надамо се да ће се ова дивна 
сарадња наставити и следеће зиме.

Владан	Цвејић,	 
наставник	физичког	васпитања

Сваке четврте године широм све-
та опусте улице, а главна тема свих 
разговора постане најважнија „спо-
редна ствар на свету”. Наравно, у 
питању је фудбал и Светско првенство 
које ће се ове године одржати у Бра-
зилу. Првенство почиње у четвртак, 
12. јуна и трајаће све до 13. јула, када 
ће на програму бити велико финале.

Нажалост, на овом такмичењу 
неће бити наше репрезентације, па 
ћемо морати да тражимо свог фаво-
рита, према личним симпатијама и 
афинитетима. Многи ће навијати за 
домаћина, Бразил, који традиционал-
но ужива симпатије наших љубитеља 
фудбала. Некада су и нашу репре-
зентацију, због лепршаве игре, на-
зивали „европски Бразилци”.

 Многе симпатије прибраће и 

Кад широм света опусте улице
бразилски вечити ривал Аргентина, 
предвођена најбољим играчем света 
Леом Месијем, као и Португал Кри-
стијана Роналда. Насупрот овим 
тимовима који имају јасно истакну-
те орве звезде, међу фаворитима су 
и актуелни светски и европски првак 
Шпанија и Италија, чији су адути 
тимска игра и колективни дух. 

Ту су и увек моћни Немци, Енгле-
зи и Холанђани, који у последњим 
деценијама никако не успевају да 
стигну до титуле, али су увек у нај-
ужем кругу фаворита.

Наравно, ту су и селекције из дру-
гог плана, које могу да изненаде. 
Можда ће овог пута далеко догурати 
нека од афричких селекција (тамо су 
најјачи Камерун и Обала Слоноваче), 
или никад боља Колумбија?! У сваком 

случају, биће занимљиво, као и увек. 
Рекосмо већ да наше репрезентаци-

је нема овог пута, иако је кроз историју 
често имала запажену улогу на свет-
ским првенствима. Највећи успех 
постигли смо на првом Светском 
првенству, далеке 1930. године у Уру-
гвају, када смо освојили треће место. 
Да, то је била генерација Тиркета, 
Моше, Милутинца, голмана Јакшића 
и осталих асова, које данас знамо и 
као јунаке популарне серије „Мон-
тевидео, Бог те видео”. Запажени смо 
били и 1962. у Чилеу (четврто место), 
као и 1990. у Италији (пето место).

Спремите се. Мундијал може да 
почне...

Радивоје	Бонић,	 
наставник	физичког	васпитања
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„Идеја”,	лист	ученика	и	наставника	Техничке	школе,	19350	Књажевац,	Карађорђева	52,	тел:	019	731	054;	 
http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com,	tehknjaz@gmail.com;	за	издавача:	Љиљана	Жикић,	директор;	 

одговорни	уредници:	Драгана	Цвејић	Вукић,	Бојан	Ристић	и	Јелена	Станисављевић,	наставници	српског	језика	и	
књижевности;	технички	уредник,	Ненад	Цорељ;	штампа:	ГИП	„Тимок”	ДОО,	Књажевац

Уједињени пауерлифтинг савез 
Србије је 22-23. марта 2014. године 
у Књажeвцу организовао I Балканско 
првенство у екстремном дизању те-
гова. На такмичењу је учествовало 
преко 70 такмичара из Словеније, 
Босне и Херцеговине, Црне Горе и 
Србије.

 На овом такмичењу учествовали 
су и ученици наше школе: Јована 
Јовановић II2, Никола Ранђеловић II2, 
Александар Радисављевић III4 и Бојан 
Пирузе IV2. Они су остварили за-
видне резултате:

– Јована Јовановић (кат. Т2 – 75 
кг) – прво место у Пауерлифтингу 
без опреме, прво место у Мртвом 
дизању без опреме;

– Никола Ранђеловић (кат. Т2 – 67,5 
кг) – прво место у Пауерлифтингу са 
опремом, прво место у Мртвом ди -

зању са опремом, прво место у Пау-
ерлифтингу без опреме, прво место 
у Мртвом дизању без опреме;

– Александар Радисављевић (кат. 
Т2 – 82,5 кг) – друго место у Пауер-
лифтингу без опреме, друго место у 
Мртвом дизању без опреме;

– Бојан Пирузе (кат. Т3 – 82,5 кг)  
– прво место у Пауерлифтингу без 

опреме, прво место у 
Мртвом дизању без опреме.

Наши ученици оствари-
ли су добре резултате и на 
такмичењу у бенч пресу у 
Врању, 12. априла 2014. 
године, по ИПФ правилима. 
Јована Јовановић II2 и Ни-
кола Ранђеловић II2 су и на 
овом такмичењу освојили 
прва места у својим кате-
горијама.

 Јована и Никола су се 
такмичили за репре зен та-
цију Србије и на Отвореном 
првенству Црне Горе у 
пауер лифтингу и бенч пре-
су. Такмичење је одржано 
у Подгорици 26-27. априла 
2014. године. Они су по-
ставили нове државне ре-
корде у својим категорија-
ма.

 Јована Јовановић је осво јила прво 
место у пауерлифтингу без опреме, 
друго место у бенч пресу без опреме 
и поставила четири државна рекорда.

Никола Ранђеловић је освојио 
прво место у пауерлифтингу са опре-
мом и поставио четири државна 

ЕКСТРЕМНО УСПЕШНИ 
у екстремном дизању тегова

СПОРТ

рекорда.
 По речима ученика, они су веома 

задовољни досадашњим резултатима 
и надају се новим победама на пред-
сто јећим такмичењима. Њихови ци-
љеви су постављање нових рекорда.

Никола	Ранђеловић	II2

Марија Цветковић – вицешампион Србије у сноуборду
Ученица наше школе Марија Цветковић, I2, учество-

вала је на јуниорском првенству Србије у сноуборду, у 
дисциплини слалом, и заузела високо друго место.

Такмичење је одржано 21. марта на Копаонику. У из-
узетно тешким условима на стази, Марија је успешно 
завршила трку на вицешампион ској позицији. Истог дана 
одржана је и трка за првенство Београда, на коме је освојила 
прво место.

Да подсетимо, Марија је у претходне две године била 
државни првак у слалому. Пред њом је лепа спортска 
будућност.




