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„Програм огледа за примену приступа 
настави усмереној на учење и развој ком-
петенција ученика у основном и средњем 
образовању и васпитању”, познатији као Раз-
вионица, завршава се јуна месеца. У изабра-
ним школама, међу којима је била и наша 
школа, спроведено је вредновање огледа. Нашу 
школу вредновао је стручни тим Школске 
управе Зајечар.

Развионицa, обукe у оквиру ње, новa са-
знања, иновацијe у настави и школској до-
кументацији, као и вредновањe огледа, биле 
су теме неакредитованог стручног скупа, 
одржаног у Регионалном центру за стручно 
усавршавање у Књажевцу 8. јуна 2015. годи-
не. То је био први стручни скуп у организацији 
Техничке школе, у чију су припрему и успеш-
ну реализацију били укључени многи на-
ставници: Сања Маркулин, Марија Цветковић, 
Иван Амон, Горан Геров, Наташа Јанкулоски, 
Наташа Аранђеловић, Биљана Гојковић, Ива-
на Јевтић, група наставника друштвених на-
ука, наставници кожарске струке и Златица 
Геров, која је примере иновација у наставни 
објединила у једну презентацију, а све учес-
нике изненадила и заинтересовала малом 
провером знања на крају скупа – онлајн Каху 
квизом у коме су се наставници такмичили 
користећи „паметне” телефоне.

Стручни скуп смо замислили као први 
корак ка умрежавању запослених у образовању 
на нивоу књажевачке општине, као непо-
средну размену знања, искустава и примера 
добре наставне праксе, наставних материјала 
и  школске документације и као почетак новог 
начина спровођења такозваних осталих обли-
ка стручног усавршавања.

Међу учесницима скупа биле су колеге из 
ОШ „Дубрава”, ОШ „Д. Т. Каплар” и ОШ „Вук 
Караџић”, којима, као и РЦСУ Књажевац, 
захваљујемо на сарадњи и подршци.

Љиљана Жикић, 
директор школе

Школа у Развионици, развионица у школи
У оквиру програма прославе 84. Дана школе организован је први неакредитовани стручни скуп у организацији наставника 
Техничке школе. Тема скупа била су искуства у пројекту Развионица, у коме је школа учествовала ове школске године.
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Школа у Развионици, развионица у школи

Техничка школа оцењена је на 
екстерном вредновању школе сеп-
тембра 2013. године четворком, нај-
вишом оценом на скали вредновања. 

• Како се школа „нашла” у Разви-
оници и да ли је то нешто про-
менило у начину њеног рада?
У Развионици смо се „нашли“ из 

истих разлога из којих смо и заслу-
жили четворку – јер смо школа која 
стално учи и напредује, не задовољава 
се постигнутим и зна да има капаци-
тета да буде још боља. Екстерно 
вредновање и самовредновање су 
показали шта треба побољшати у 
настави и учењу, а то се, некако, по-
клопило са циљевима огледа – да 
настава буде усмерена на учење на 
часу, заснована на исходима учења и 
прилагођена различитим потребама, 
предзнањима и могућностима  уче-
ника. Дакле, да ученик буде у центру 
учења. 

• Какав је утисак наставника о 
огледу? 
За време интервјуа током вре-

дновања огледа, просветни саветни-
ци су разговарали са наставницима 
који су чланови Тима за само вре-
дновање огледа, Актива за развој 
школског програма, Актива за школ-
ско развојно планирање, као и са 
наставницима који су у највећој мери 
применили иновације у настави. Сви 
наставници су били једнодушни у 
оцени да је учешће у Програму огле-
да за примену приступа настави 
усмереној на учење и развој ком-
петенција ученика у основном и 
сре дњем образовању и васпитању 
било корисно и веома подстицајно, 
односно да је значајно унапредило 
приступ настави и учењу у Техничкој 
школи. 

• Како бисте описали тај нови при-

ступ настави?
Нови приступ настави усмерен је 

ка стручним, општим и међупред-
метним компетенцијама и заснован 
на утицају нових технологија, медија 
и интернета на учење. Таква настава 
треба да припреми ученике да буду 
конкурентни и функционални у са-
дашњем и будућем образовном и 
професионалном окружењу, као и да 
компетентно и активно реализују 
своје грађанске улоге. 

• Шта се мења у наставној пракси?
У односу на традиционалну на-

ставу, тежиште образовног процеса 
премешта са наставних садржаја (шта 
наставник предаје)  на циљеве и ис-
ходе образовања (шта ученик научи, 
односно „изнесе” са часа, или на крају 
наставне теме, модула, разреда...). 
Наставници исходе дефинишу на 
различитим нивоима знања, користе-
ћи их као основу за планирање, орга-
низацију и реализацију наставе, али 
и за контролу, вредновање резултата 
учења. Наши школски обрасци за 
оперативне планове и дневне при-
преме иновирани су  и у њима се сада 
налазе и очекивани исходи часа. На 
тај начин планира се учење на редо-
вној настави, у току часа, а не код 
куће, након предавања. Свакако, то 
подразумева и проверу остварености 
исхода на различите начине – мини-
тестовима, самооцењивањем учени-
ка и сл.

• Да ли је планирање довољно за 
побољшање квалитета наставе  
и боље резултате учења?
Планирање наставе није довољно, 

али јесте значајно, јер обухвата и 
избор и планирање адекватних об-
лика рада и наставних метода, као и 
креирање одговарајућих наставних 
материјала. Многи наставници су 

О учешћу Техничке школе у Развионици, утисцима о огледу 
и променама у школи које се дешавају или планирају 

разговарали смо са директором школе, Љиљаном Жикић.
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приметили да смо у обуци мало тога 
новог чули, што се метода активне 
наставе тиче, али смо се и сложили 
да оне методе које су посебно препо-
ручене (пројектна и тематска на-
става), нисмо у довољној мери кори-
стили. По завршетку оба акредито-
вана семинара у оквиру Развионице 
држали смо у школи интерне обуке 
на разне теме, посећивали угледне и 
јавне часове, разговарали о могу-
ћностима за тимски рад... Резултат 
тога је допуна Школског програма 
којом је јасно дефинисано како треба 
да изгледа настава у Техничкој шко-
ли, на који начин то желимо да по-
стигнемо и како ћемо проверити јесмо 
ли успели.

• Каква настава очекује ученике 
Техничке школе?
Покушаћемо да наставу учинимо 

и занимљивијом и ефикаснијом. Уз 
интензивнију примену  већ кори-
шћених интерактивних метода, пла-
нирамо и коришћење пројектне на-
ставе, студија случаја, истраживачких 
активности, као и тематску наставу, 
коју до сада нисмо примењивали. 
Подстицаћемо вршњачко учење и 
тимски рад, водећи рачуна о односу 
групних и индивидуалних активно-
сти, како би се развила лична одговор-
ност према обавезама и користили 
потенцијали групе. 

• Како бисте оценили обуке реали-
зоване у току Развионице?
У току огледа реализована су два 

семинара – Примена ИКТ у настави, 
новембра 2014. године, и Основе 
учења и наставе, од 15. фебруара до 
15. марта текуће године. И једна и 
друга понудиле су обиље материјала 
за учење, тако да је понекад било 
тешко све савладати за предвиђено 
време. 

У првој обуци учествовало је два-
десет наставника, и њени резултати 
су видљиви и веома позитивни. Део 
наставника почео је са коришћењем 
друштвених (фејсбук) и образовних 
мрежа (Едмодо) у настави, направи-
ли су своје блогове, користе онлајн 
квизове, упитнике и тестове, Прези 
презентације, гугл апликације и др.

Семинар „Основе учења и на-
ставе” запамтићемо  као наше учешће 
у највећој онлајн-обуци икада одр-
жаној у Србији, у којој је учествова-
ло око осам хиљада наставника. Од 
нас шездесеторо, колико нас је било 
на овом семинару, половина није 
имала искуства са онлајн семинари-
ма. Управо зато је ова семинар био 
изазов за цео колектив који смо пре-
вазишли, као и увек, колегијалношћу 
и тимским радом. То потврђује и број 
стручних и наставничких већа, пре-
зентација модула, онлајн-преписка 
и дељење наставних материјала на 
фејсбук страници Наставничког већа 
и гугл-диску.

• Шта још школа намерава да учи-
ни да би у наредној школској го-
дини била још боља?

Били смо школа која је озбиљно 
схватила и искористила своје учешће 
у Развионици и сада многе ствари 
посматрамо на други начин.  Наста-
вићемо да од школе стварамо дина-
мичан, квалитетан и подстицајан, 
развојно усмерен образовни школски 
амбијент, пријатну средину за учење 
не само ученика, већ и наставника. 
То подразумева даље уређење школ-
ског простора, опремање школе са-
временим наставним средствима 
(мул тимедијалне учионице, пре тва-
рање библиотеке у медијатеку), већу 
примену ИКТ у настави и, у вези са 
тим, додатну информатичку обуку 
наставника. Наставићемо развијање 
инклузивне образовне праксе при-
лагођавањем наставних садржаја, 
задатака и материјала, као и метода 
и облика рада индивидуалним мо-
гућностима  и потребама и могу-
ћностима ученика. 

• Колико су ови планови оствариви?
Искрено се надам да ће наша ло-

кална самоуправа наставити да по-
држава образовне установе и као и 
до сада финансира опремање школа 
и стручно усавршавање наставника, 
што је један од предуслова за оства-
рење наших планова. Део планираних 
активности везан је и за обећано 
повећање аутономије школе, а пре 
свега наставника, у планирању и 
реализацији наставе. Ипак, кључна 
карика у ланцу промена су настав-
ници, чији су материјални положај и 
статус у друштву у потпуној супрот-
ности од одговорности и значаја који 
имају. Љубав према професији, уну-
трашња мотивација, ентузијазам или 
надзор заиста не смеју бити једини 
покретач промена у школама. Надам 
се да ће добри примери школа и на-
ставника, каква је наша, допринети 
да се у јавности  промени слика о 
просвети, да ће квалитетни настав-
ници бити препознати и добити место 
у друштву какво својим образовањем 
и радом заслужују. 
Иван Амон, руководилац Актива  

за развој школског програма
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• прва радна посета, у току које би 
се упознали учесници пројекта и 
стекли први утисци о партнерској 
школи, граду и његовој околини,

• обуке за израду фотографија, сни-
мање филмова и монтажу,

• учење бугарског, односно српског 
језика,

• истраживање историјског и кул-
турног наслеђа, као и природних 
и туристичких капацитета и по-
тенцијала у партнерским регио-
нима, 

• ИКТ обуке,
• учење песама, фолклора, тексто-

ва на бугарском, односно  српском 
језику,  

• израда  филмова, презентација, 
фотографија, тројезичног сајта/

Први пројекат прекограничне сарадње наше школе

„Explore, discover and spread the word!”

„Explore, discover and spread the 
word!” назив је пројекта прекогра-
ничне сарадње у коме ће, до краја 
априла 2016. године,  учествовати 
ученици и наставници Техничке 
школе из Књажевца и Професионал-
не гимназије „Проф. др Асен Злата-
ров” из Видина. Овај пројекат се 
кофинансира од стране Европске 
уније кроз „ИПА Програм прекогра-
ничне сарадње Бугарска-Србија”.

Пројекат, чији назив на српском 
језику гласи „Истражи, проучи, сви-
ма препоручи!”, има за циљ успо -
стављање сарадње ученика и наста-
вника Техничке школе и Професио-
налне гимназије „Проф. др Асен 
Златаров” из Видина, кроз низ еду-
кативних и истраживачких актив-
ности, као и културних и уметничких 
догађаја, стварање трајних система 
комуникације, размене информација 
и промовисање нових начина учења, 
боље разумевање културне различи-
тости и сличности наших земаља, 
изградњу поверења и успостављање 
бројних, чврстих пријатељстава, 
развијање и промовисање модерних 
прекограничних програма за младе 
и едукативног туризма.

У току трајања пројекта, плани-
ране су разноврсне активности за 
ученике и наставнике, које се дешавају 
по принципу огледала – све што се 
организује у Књажевцу, дешава се и 
у Видину. Да споменемо најважније:

• иницијална конференција, на којој 
би се локалној заједници и сарад-
ницима школе представио и про-
мовисао пројекат,

блога пројекта, израда тројезичног 
туристичког водича Књажевца, 
односно Видина, из перспективе 
средњошколаца,

• завршна приредба, на којој би се 
презентовали ученички радови и 
извео културно-уметнички про-
грам у коме учествују ученици 
обе школе. 
Очекујемо да овај пројекат буде 

само почетак сарадње наших школа, 
ученика и наставника, коју ћемо на-
ставити да одржавамо, развијамо и 
унапређујемо и након завршетка 
про јекта.

Марија Цветковић, наставник 
стручних предмета економске и 

туристичке струке, 
Љиљана Жикић, директор школе

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм 
прекограничне сарадње Бугарска-Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено 
одговорно лице за садржај ове публикације је Техничка школа, Књажевац и ни на који начин 
не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.
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Петак, 3. април текуће године, био 
је још један дан у коме смо били по-
носни на нашу школу, ученике и 
на  ставнике. Двадесет и треће Ре-
гионал но такмичење ученика машин-
ских школа Србије – регион Исток, 
одржано у нашој школи, протекло је 
у најбољем духу дружења и размене 
искустава колега из школа учесница 
такмичења, а ученици су добили 
при лику да, у одличним условима, 
покажу своја знања и вештине.

Ове године имали смо част да 
будемо домаћини 23. Регионалног 
такмичења за ученике образовних 
профила IV степена машинских шко-
ла Србије, регион Исток. Наш реги-
он обухвата дванаест округа – Ш у-
мадијски, Поморавски, Расински, 
Браничевски, Подунавски, Борски, 
Зајечарски, Топлички, Нишавски, 
Пиротски, Јабланички и Пчињски 
округ. У региону Исток постоји пре-
ко 40 школа које образују ученике за 
различите образовне профиле по-
дручја рада Машинство и обрада 
метала. Овогодишње такмичење, у 
дисциплинама Моделирање машин-
ских елемената и склопова 3D, Ком-
пјутерска графика 2D и Статика, 
окупило је тринаест школа, тридесет 
и четири такмичара, двадесет и че-
тири наставника – ментора и два 
директора школа. Свим такмичарима 
пожелели смо да буду успешни и да 
на најбољи начин покажу своје знање, 
а пре свега да се друже, да на овом 
такмичењу стекну нова пријатељства 
и да им боравак у нашој школи оста-
не у лепом сећању. 

Нашу школу су на такмичењу 
пре д стављали Стевановић Милош и 
Јовановић Младен, ученици IV3, у 
дисциплини Моделирање машинских 
елемената и склопова, као и Петровић 
Ранђел и Тасић Стефан, ученици I3, 

у дисциплини Статика. Ученике је 
за такмичење припремао наставник 
Горан Геров. 

Највећи успех постигао је Милош 
Стевановић, освајањем II места и 
прилике да се такмичи на републич-
ком такмичењу у Београду, маја 
ме сеца... Успешан је био и Ранђел 
Петровић, који је освојио III место 
из Статике, што је последњи ниво 
та кмичења ове године. 

Успешна организација такмичења 
захтевала је доста труда и ангажовања 
школе домаћина. Требало је обе-
збедити довољан број радних места, 
али и омогућити пријатан простор за 
боравак пратиоца и одмор такмичара 
пре и после самог такмичења. Према 
пропозицијама, задатке састављају 

УСПЕШНИ ДОМАЋИНИ 23. РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА 
ЗА УЧЕНИКЕ IV СТЕПЕНА МАШИНСКИХ ШКОЛА – РЕГИОН ИСТОК

Tакмичењa

и оцењују лица са високошколских 
установа, чија је ангажованост такође 
на терет школе домаћина. 

У састављању задатака и оцењи-
вању радова нашег такмичења учешће 
су узели професори Машинског фа-
култета из Ниша, на чему смо им 
неизмерно захвални, посебно про-
фесору доктору Mилошу Милошеви-

ћу. Захваљујемо се на несебичној 
помоћи целом колективу школе, на-
шим наставницима који су, као орга-
низатори, домаћини или чланови 
многобројних комисија, допринели 
да ово такмичење буде једно лепо 
искуство за све наше госте, Дому 
ученика средњих школа Књажевац, 
Туристичкој организацији општине 
Књажевац, као и локалној самоупра-
ви, без чије подршке наша школа не 
би могла да данас буде оно што јесте, 
једна од средњих школа региона која 
се издваја по својим активностима и 
квалитету свог рада.

Златица Геров, 
педагошки саветник
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Tакмичењa

Све што човек ради у животу мора 
понекад и да провери и упореди се 
са другима. Да види где је у односу 
на конкуренцију, не због својих ри-
вала већ због себе. Да спозна да ли 
је на правом путу, или је залутао.

Дошао је и тај дан. Дуго очекива-
но и пажљиво припремано 22. по реду 
Републичко такмичење текстилних 
и кожарских школа, које се ове годи-
не одржавало у Лесковцу. Екипа је 
била мала, моја другарица Драгица 
Миливојевић и ја, Боривоје Живко-
вић, са својим наставницима Слави-
цом Митић и Гораном Божићем, као 
и директорком школе Љиљаном 
Жикић. 

попут правих домаћица, а касније су 
нас провеле кроз школу, коју смо целу 
обишли. Обишли смо готово све учи-
онице и упознали нове другове и 
будуће колеге из других школа. 

Потом смо се сместили у хотел, 
одморили се и упутили у Центар за 
културу града Лесковца. Тамо смо 
поставили изложбу са својим нај-
бољим и најелегантнијим ципелама, 
хаљинама и ташнама. У овом делу 
такмичења, наша школа заузела је 
четврто место, у конкуренцији 28 
школа. Увече смо отишли у Народно 
позориште, где је такмичење свечано 
отворено. Тамо смо гледали пред-
ставу и модну ревију. Вратили смо 

био тежак, што је ваљда знак да смо 
се добро припремили. По завршетку 
теста, прошетали смо градом. Нисмо 
се могли опустити, јер су нам мисли 
још увек биле у задацима које смо 
радили. Убрзо смо се вратили у шко-
лу, како бисмо сазнали резултате.

Драгица је освојила четврто, а ја 
друго место у области кожарских 
материјала. Поскочио сам од радости. 
Својој школи донео сам медаљу и 
пехар са Републичког такмичења! 
Потом смо отишли да покупимо своје 
моделе са изложбе, која је била завр-
шена. 

У вечерњим часовима организо-
вана је журка. Наставници су седели 
у приземљу, а ми на спрату хотела 
„Грош”, у „Кристалној дворани”. 
Било је предивно. Плесало се, пева-
ло, играло и веселило. По завршетку 
журке, вратили смо се у свој хотел. 

Трећи дан, био је помало тужан. 
Растанак увек доноси сузе, али и наду 
и жељу за поновним сусретом. Још 
једанпут смо отишли у школу, у којој 
су свечано додељене награде. Након 
тога, кренули смо ка свом Књажевцу. 
Овај догађај, препун смеха и радости, 
заувек ће ми остати у сећању.

Захвалио бих се својим наставни-
цима Славици Митић и Горану Бо-
жићу што су нас овако добро припре-
мили за такмичење, као и директор-
ки Љиљани Жикић што је веровала 
у нас и подржала наше учешће на 
такмичењу. Морам да споменем и 
наставнике Милену Милијић и Ни-
колу Вучковића, који нису били са 
нама у Лесковцу, али су нам савети-
ма и осећајем за простор и детаљ 
доста помогли око изложбе.

Овај успех подстрек нам је за даљи 
рад, а надам се и путоказ наредним 
генерацијама књажевачких кожараца.

Боривоје Живковић, II5

Такмичење у Лесковцу – пут ка победи

Кренули смо рано ујутру, у чет-
вртак 7. маја. Лепо смо путовали и, 
након стотинак километара вожње, 
стигли испред Школе за текстил и 
дизајн, у којој је такмичење одржано. 
Пришле су нам две другарице, које 
су биле задужене да нам пожеле 
добродошлицу и да нам боравак у 
овом граду остане у лепом сећању. 
Јована и „Чупка Тршић” (назвали смо 
је тако по бујној коси, јер јој се не 
сећамо имена) увеле су нас у амфи-
театар, где су већ били смештени 
неки од учесника. Почастиле су нас 

се раније у хотел, како бисмо одмор-
ни и бодри дочекали сутрашњи ве-
лики дан. 

Сутрадан, у петак 8. маја, Драги-
ца и ја кренули смо са наставницом 
Славицом у школу, на такмичење. 
Дошли смо до учионице на чијим 
вратима беху исписана наша имена. 
Ушли смо у учионицу и заузели места. 
Добили смо тестове. Дани и месеци 
учења, читања и обнављања градива 
стајали су нам у том моменту пред 
очима. Стрепели смо, али и веровали 
да труд није био узалудан. Тест није 
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Дан, 27. март 2015. године је дан 
када се у граду ћилима, качкаваља и 
пегланих кобасица одржава XXIII 
Регионално такмичење ученика ма-
шинских школа – регион Исток. Све 
што смо претходних ме сеци брижљи-
во припремали, данас ћемо ставити 
на папир и метал. 

По старом добром обичају, уз до-
бру организацију отпочело је оку-
пљање. У 07:00 часова, наставници 
Саша Милосављевић и Томица Ми-
ло сављевић повели су пут Пирота 
највредније ученике својих одељења, 
Милоша Стевановића и Владимира 
Бранковића. Нажалост, из оправданих 
разлога, ученик Никола Матејић био 
је спречен да пође са нама. На путу 
ка Пироту, искористили смо прилику 
и свратили на одмаралиште „Бигар”. 
Мирна речица и неукротиви водо пад 
су употпуњавали прелепу слику при-
роде, а ми уживали у том призору. 
После десетак минута одмора на-
ставили смо пут. Угледали смо град 
Пирот. У 09:00 часова стигли смо у 
пиротску техничку школу, где су нас 
домаћини срдачно дочекали. Након 
отварања такмичења и саопштавања 
комисија, ученици су почели са из-
радом тестова. По завршетку израде 
тестова знања, комисије су урадиле 
свој део посла и прегледале тестове 
ученика за све образовне профиле. 
Ученик Милош Стевановић се так-
мичио у категорији ауто-лимара, а 
Владимир Бранковић у категорији 
ауто-механичара. У 11:30 часова 
кренула је и израда пректичних ра-
дова. Након завршетка израде пре-
ктичних радова наши ученици су 
били веома за довољни урађеним. 

Tакмичењa

НА 23. РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ 
МАШИНСКИХ ШКОЛА III СТЕПЕНА У ПИРОТУ

Милош Стевановић заузео је треће место, 
са само три поена мање у односу на првопласираног

После ручка и дугог ишчекивања на 
огласној табли објављени су прели-
минарни резултати. Погледали смо 
листе и увидели да су наши ученици 
остварили одличне резултате. На 
листи од седморице ауто-лимара наш 
Милош заузео је треће место, са само 
три поена мање у односу на првопла-
сираног. На основу ранг листе и 
Правилника о такмичењу за репу-
бличко та кми чење, Милош је стекао 
право да се маја месеца надмеће са 
најбољим ученицима у земљи. Вла-
димир је на листи ауто-механичара, 
која је бројала двадесет и четири 
такмичара, заузео високо шесто 
место, што му није обезбедило даљи 
пласман. Уследила је додела диплома 
и захвалница уче ницима и њиховим 
менторима за успешну припрему и 

освојена места на Регионалном та-
кмичењу ученика машинских школа. 
Наша школа је овом приликом до-
била диплому за освојено треће место 
на Регионалном такмичењу ученика 
машинских шко ла за образовни про-
фил ауто-лимар. Пригодним говором 
директор школе Аца Божић затворио 
је такмичење и пожелео успех уче-
ницима на на сту пајућим такмиче-
њима. У 19:30 часова упутили смо 
се назад у Књаже вац. 

И ово такмичење је било још једно 
ново искуство за ученике и њихове 
менторе. Почели смо са новим при-
премама, до скорог одласка на репу-
бличко такмичење у Новом Саду. 

Томица Милосављевић, 
наставник машинске 

групе предмета
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Tакмичењa

Наставићу причу коју смо Милош 
и ја започели 27. марта 2015. године 
у Пироту. Били су то последњи дани 
месеца марта. Уздигнуте главе стали 
смо на победничко постоље као 
бронзани, у категорији ауто-лимара. 
Баш тада, ученик Милош Стевановић 
и ја, његов ментор и одељењски ста-
решина, поставили смо себи јасан 
циљ. Циљ је био да на наредном 
такмичењу вишег ранга засијамо 
златом. Пролазили су дани, а ми смо 
стрпљиво ковали планове и вредно 
вежбали за Републичко такмичење 
15. маја у Новом Саду. 

Кренули смо путем „српске Ати-
не”. Низали су се километри, ужива-
ли смо у прелепим пределима земље 
Србије. На трен смо се препустали 
музици, а већ у следећим тренуцима 
договарали у вези са такмичењем. 
Стигли смо у Нови Сад, град лаки-
раних фијакера, позоришта, конце-
рата, господарских балова, рестора-
на и кафана, град „пургера, трговаца, 
попова, мајстора, адвоката, паора, 
чиновника и бостанџија”. Ушли смо 
у Средњу машинску школу, где су 
нас дочекали љубазни домаћини. 
Уследило је предивно отварање пес-
мама солиста и хора, који су у нама 
изазивали прејаке емоције до суза. 

Такмичење је отворено. У нашој 
категорији ауто-лимара нашло се 
шеснаест такмичара из читаве Србије. 
Било их је из Београда, Новог Сада, 
Уба, Барајева, Пирота, Чачка, 
Јагодине, Обреновца, Лознице, 
Пријепоља и Књажевца. Организа-
тори су дали смернице и већ око 17:30 
часова ученици су били распоређени 
на своја места у учионицама, чиме 
је отпочело решавање теста знања. 

Након једночасовног рада, ученици 
су завршили први део такмичења. 
Сместили смо се у хотел и отишли 
на свечану вечеру. Атмосфера је била 
пријатна уз тамбураше. За трен смо 
заборавили на предуго путовање, 
тестове, радионице, клешта, маказе 
за лим... Разменили смо искуства са 
својим старим знанцима из Крагујев-
ца. 

Други дан такмичења почео је у 
рано јутро. Ученици су по сменама 
радили практичне радове, а ми, њи-
хови ментори, вредновали и оцењи-
вали исте. Казаљке су стале на 18:00 
часова и прелиминарни резултати 
били су на огласној табли. Погледа-
ли смо ранг листе и све је било кри-

XXIII Републичко такмичење у Новом Саду

Милош на победничком постољу
стално јасно. Шта нам је било мило, 
то нам се и остварило. На победнич-
ком постољу ауто-лимара зла том је 
засијао наш Милош Сте вановић, са 
убедљивих двадесетак поена пред-
ности у односу на другопласираног. 

Након сликања, примања честит-
ки, поделе поклона од стране 
домаћина, поделе похвалница, за-
хвалница и диплома, кренули смо 
назад у „малу Венецију”. Тамо су нас 
чекали сви они који су веровали у 
нас, раширених руку, са честиткама. 

Хвала свима, који су на било који 
начин допринели да се попнемо и 
поносно стојимо на највишем врху.
Томица Милосављевић, наставник 

машинске групе предмета
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Овогодишње Регионално такми-
чење машинских школа за ученике 
четвртог степена регије Исток од-
ржано је у нашој школи. Нашу шко-
лу представљали су Петровић Ранђел 
и Тасић Стефан, ученици првог 
разреда, и Јовановић Младен и 
Стевано вић Милош, односно ја, 
ученици че твртог разреда. Ученици 
првог разреда су се такмичили у 
категорији статичара. То такмичење 
се први пут организује ове године. 
Петровић Ранђел је заузео треће 
место а Тасић Стефан шесто. Мој 
друг Младен и ја смо се такмичили 
у моделирању ма шинских елемената 
и склопова, тако званој 3Д-графици. 
Поред статике и 3Д-графике било је 
и такмичење у 2Д-графици. Нажалост, 
ту нисмо имали представника. У 
нашој кате горији (3Д) било је 22 
такмичара из 13 школа. Међу њима 
је било доста мени већ познатих лица 
са ранијих такмичења, али и добрих 
пријатеља. Такмичење је протекло у 
најбољем реду. Док смо чекали ре-
зултате, дружили смо се са другови-
ма у дворишту школе. Ја сам заузео 
2. место а мој друг Младен 20. Први 
је био мој добар друг Милан Гли-
горијевић из Бора. 

Из наше регије на републичко 
такмичење пролази првих шест та-
кмичара. Ове године републичко 
та кмичење је одржано у Београду. 
Домаћин је био Машински факултет. 
Такмичење је одржано 14. и15. маја. 
За Београд смо кренули 14. маја рано 
ујутру, да бисмо стигли на време без 
журбе. Након свечаног отварања 
такмичења у хотелу, отишли смо на 
факултет. На факултету су нас срдач-
но дочекали. Помогли су нам да 
поставимо рачунар и опрему и након 
тога почело је такмичење. Када сам 
добио задатак, био сам мало изнена-
ђен јер правила нису била иста као 

на досадашњим такмичењима. То је 
мени представљало мали проблем, 
због тога што до тада нисам вежбао 
тако, с обзиром на то да су досадашња 
такмичења била другачија од овог. 
Након три сата напорног рада, коли-
ко смо имали за израду, завршили 
смо рад. С обзиром на ова нова пра-
вила, снашао сам се и урадио добро. 
Био сам задовољан учинком. Про-
фесор Горан Геров, мој ментор, чекао 
ме је испред учионице и одатле смо 
сви организовано отишли на свечану 
вечеру. Она је протекла веома весело 
јер смо имали и музику уживо. Ујутру 
смо отишли на факултет да радимо 
тест знања. Ту су нас поново чекала 
нова правила, али смо и то добро 
прошли. У току израде теста дошла 
је и телевизија да нас сними и мало 
прати такмичење, тако да смо били 
уживо у јутарњем програму. Након 
завршеног теста и краћег одмора била 
је организована и пре зентација Ма-
шинског факултета. Ту су нам пред-
ставили све своје смерове и појаснили 
шта се на њима учи. Та презентација 
ме је доста заинтересовала јер је било 
доста речи о стварима којим желим 
да се бавим у будућности. Било је 
речи о области аутомобилизма, ваз-
духопловства, бродоградње итд. 
Највише ми се до пала прича о сус 

моторима. Након не тако дуге пре-
зентације уследио је и обилазак 
стру чних лабараторија из области 
производног машинства, биомеди-
цинског инжењерства и ваз ду хо плов-
ства. Е то је тек био дожи вљај за нас 
„мале људе” од којих неки још увек 
не знамо чиме ћемо се бавити у бу-
дућности.

Прва и најзанимљивија ла бора-
торија била је ваздушни тунел. То је 
једини тунел у Европи у оквиру неке 
школске установе, где ученици (сту-
денти) могу да уче и вежбају. До-
зволили су нам да уђемо у сам тунел 
и објаснили нам чему служи комплет-
на опрема. На крају су пустили да 
мало струји ваздух брзином од 5 m/s, 
а касније повећали на 10 m/s. Дожи-
вљај је феноменалан. Иначе, у туне-
лу могу да се испитују предмети при 
максималној брзини од 350 km/h. По 
обиласку тунела, отишли смо у ла-
бараторију за биомедицинско ин-
жењерство. И ту је прича била добра 
као и опрема коју смо видели. На 
крају смо отишли у лабараторију 
производног машинства. Она је опре-
мљена разноврсним алатним маши-
нама, међу којима има и неколико 
потпуно нових компијутерски упра-
вљаних. Оне су ме посебно одуше-
виле јер је на њима обрада много 

На републичком такмичењу машинских школа у Београду

Моје завршно такмичење

Tакмичењa
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чистија. Ту смо затекли неколицину 
студената који раде на неким про-
јектима. 

По обиласку последње лабора-
торије, отишли смо у амфитеатар да 
видимо незваничне резултате. Ту су 
направљене неке грешке током 
прегледавања, па је коначна листа 
доста каснила. Пошто смо журили 
на још једно такмичење, мој раз-
редни Томица Милосављевић и ја 
смо пошли, а професор Горан је остао 
да чека коначне резултате. Када су 
објављени, он нам је јавио да смо 

заузели 9. место у Републици. Био 
сам срећан јер је то велики успех за 
мене.

Такмичење је протекло мало дру-
гачије него досадашња, због нових 
правила, али је важно да смо се дру-
жили са друговима са прошлих та-
кмичења и упознали неке нове људе. 
Ово такмичење ће ми остати у пам-
ћењу као најдраже јер сам на њему 
остварио свој највећи успех из мо-
делирања за ове четири године. За-
хваљујем се Техничкој школи што 
ми је омогућила да се такмичим на 

оваквим такмичењима, али и про-
фесорима Горану и Томици јер су ми 
они помогли да будем ту где јесам, 
међу најбољима. Драго ми је и што 
сам обишао Машински факултет у 
Београду, јер ко зна, можда ћу баш 
на њему наставити своје школовање 
као студент или можда чак предавач 
једнога дана. После ове школе пла-
нирам да упишем неки машински 
факултет и да постанем познати на-
учник. Надам се да ћу у томе успети.

Милош Стевановић, IV3

Као и неколико година уназад, 
априла месеца Техничка школа је 
учестовала на Републичком такми-
чењу економских школа Србије из 
математике. Домаћин такмичења, 
овог пута, била је Економско-трго-
винска школа из Крушевца, која је 
наравно оправдала сва наша оче-
кивања. 

Како је ово такмичење економских 
школа, нас су представили ученици 
образовног профила комерцијалиста-
оглед, свих година наше школе, и то 
редом по разредима: Наталија Ва-

математике Тања Игњатовић, као и 
директор школе Љиљана Жикић. 
Такмичење је одржано 17. и 18. апри-
ла и било је пропраћено разним ак-
тивностима, како за ђаке, тако и за 
наставнике. 

УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЕКОНОМСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

школама, и освојили солидна места. 
Свако од учесника добио је захвла-
ницу, док су они најбољи награђени. 

Смештени у хотелу „Рубин“, уз 
шалу и дружење, стекли смо нове 
пријатеље из целе Србије. После 

силијић, Лазар Николић, Никола 
Ристић и Јована Станојевић. И овог 
пута, нас је предводила наставник 

Конкуренција је била веома јака, 
али нисмо се предавали. Иако смо 
борбу за пласман водили са економ-
ским школама са дугом традицијом 
и више економских одељења, успели 
смо да остваримо добре резултате. 
Парирали смо раме уз раме осталим 

дводневног дружења, у наш мали 
град вратили смо се пуни лепих ути-
сака, што због такмичења и постиг-
нутих резултата, што због лепоте 
самог Крушевца и нових пријатеља.

Наталија Василијић, I2
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У Апатин смо стигли у четвртак, 
23. априла око 13 часова. Тамо су нас 
дочекали домаћини, колеге и учени-
ци из апатинске школе. Смештени 
смо у Бању Јунаковић, познато тури-
стичко одмаралиште, које се налази 
недалеко од Апатина. 

Након краћег одмора, домаћини 
су приредили свечано отварање та-
кмичења у градском Дому културе. 
Пригодна приредба била је веома 
занимљива, у облику колажног про-
грама, у коме су учествовали учени-
ци, али и наставници тамошње 
шко   ле. 

Сутрадан, у петак 24. априла, одр-
жано је такмичење. 

Наши ученици су се надметали 
из следећих предмета: 

• Данило Анђелковић, III1 такмичио 
се из Статике и отпорности мате-
ријала. Освојио је седмо место, 
од 17 учесника. За такмичење га 
је припремао наставник стручник 
предмета Ивица Милутиновић.

• Лазар Динић, III1 надметао се из 
Примене рачунара у грађе винар-
ству, у програму Auto-cad. Заузео 
је девето место, у конкуренцији 
15 ученика. Његов ментор био је 

наставник стручних предмета 
Милан Вукић.

• Филип Филиповић, II1 учествовао 
је на такмичењу из Грађевинских 
конструкција. Пласирао се на 
седмо место, у конкуренцији 17 
учесника. Њега је за такмичење 
припремала наставник стручних 
предмета Ивана Јевтић. 
У паузи такмичења, у свечаној 

Републичко такмичење геодетских и 
грађевинских школа Србије

На 26. Републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа Србије, које је од 23. до 25. априла 
2015. године одржано у Средњој грађевинској и дрвопрерађивачкој школи у Апатину, успешно је 
учествовала и наша школа. На овом такмичењу представљала су нас тројица ученика, које је на 

такмичење водила наставник стручних предмета Ивана Јевтић, а поред ње ученике су за такмичење 
припремали наставници стручних предмета Милан Вукић и Ивица Милутиновић.

сали СО Апатин одржана је Скуп-
штина удружења геодетских и грађе-
винских школа Србије. 

Након такмичења, приређена је 
свечана вечера за све учеснике такми-
чења. Сутрадан су домаћини при-
редили излет, када смо обишли 
А па  тин и крстарили бродом Дунавом. 
Би ла је то прилика да сазнамо нешто 

Tакмичењa

ви ше о овом лепом градићу, на самој 
граници Србије и Хрватске. 

Око 13 часова кренули смо за Кња-
жевац. Требало је прећи 540 киломе-
тара. Пред нама је био дуг пут, али 
је брзо протекао уз евоцирање лепих 
успомена, које смо понели са овог 
такмичења.

Ивана Јевтић, 
наставник грађевинске 

групе предмета



13

Такмичење у Апатину – 
део мог грађевинског искуства

Tакмичењa

Стицање нових искустава веома 
је битан сегмент живота. Нека од њих 
догоде нам се једном и никада више. 
Памтимо их, јер нам много значе. 
Човек тада постане богатији за мало, 
сићушно искуство, али је оно за њега 
велико и носи га у срцу дуго, можда 
чак и целога живота. Једно такво 
искуство десило се и мени и памтићу 
га заувек.

Тај 23. април започео је лепо. Че-
творочлана екипа наше школе кре-
нула је на 550 километара дуг пут. 
Циљ је био Апатин, град у коме је од 
23. до 25. априла 2015. године одржа-
но 26. Републичко такмичење гео-
детских и грађевинских школа Србије. 
Наш тим чинили су Данило Анђе-
лковић III1, Лазар Динић III1, ја – 
Филип Филиповић, II1, као и наша 
наставница стручних предмета Ива-
на Јевтић. Чинило се да ће тај пут 
трајати вечно, јер ми трема и напетост 
нису давали мира. 

Шта ће бити? Какви су задаци? 
Да ли ћемо се добро показати? Била 
су питања која су нас мучила. Ипак, 
како је пут одмицао, полако смо се 
раскрављивали и опуштали. Стигли 
смо у Бању Јунаковић, познату бању 
која се налази недалеко од Апатина, 
која ће нам бити дом наредна три 
дана. Лепи пејзаж нас је дочекао, 
након исто тако лепих призора које 
смо посматрали из аутомобила. Ипак, 
доминантан осећај био је умор. Није 
ни чудо, након тако дугог пута.

Апатин је заиста диван град. Сме-
штен је у Горњем Подунављу, на самој 
граници Србије и Хрватске, а у њему 
живи око 17 000 становника, углавном 
колониста из Лике, Црне Горе и Бос-
не, али има и Мађара и Шокаца. 
Да кле, то је једна национално мешо-
вита средина, у којој сви живе у ат-
мосфери толеранције. Сви ти добри 
људи, који су нас дочекали и указали 
нам гостопримство, трудили су се да 

нам боравак у далеком граду прође 
што лепше. И овом приликом од срца 
им се захваљујем! Обишли смо град, 
али провод и шала су овога пута били 
у другом плану. 

Сутрадан нас је чекало много тога. 
Стигли смо у Техничку школу у Апа-
тину, у којој су нас дочекали љубазни 
волонтери. Сместили смо се у учио-
нице и почели да радимо.

Такмичење је брзо прошло. Оче-
кивао сам да ће задаци бити тежи, 
али били су примерени нашем знању. 
Дан се брзо окончао. У вечерњим 
сатима сазнали смо резултате. Дани-
ло Анђелковић се такмичио из Ста-
тике и отпорности материјала и 
пла сирао се на седмо место. Лазар 
Динић се надметао из Примене ра-
чунара у грађевинарству и заузео је 
девето место. Ја, Филип Филиповић, 
учествовао сам на такмичењу из Гра-
ђевинских конструкција. Пласирао 
сам се на седмо место, у конкуренцији 
седамнаест учесника. Задовољни 
постигнутим резултатима, могли смо 
мало и да се опустимо. Након про-
глашења победника, уследила је 
жу р ка. Уз добру музику, прославили 
смо почетак нових пријатељстава. 

Пут ка дружењу отпочео је успоста-
вљањем разговора са друговима из 
грађевинских школа из целе Србије.

Наредно јутро је брзо протекло, 
иако сам желео да потраје што дуже. 
Пред полазак, одвели су нас на кр-
старење Дунавом. Брод којим смо се 
возили био је веома луксузан. Како 
сам ја из Кладова, града који се такође 
налази на најзначајнијој европској 
реци, било ми је занимљиво да по-
сматрам Дунав много северније, када 
је и мањи, јер му Сава још није дошла 
у загрљај. Поред реке су рибари пе-
цали, а поглед са брода био је неопи-
сив. Нажалост, мали број људи све-
стан је колико је лепа наша земља и 
какве све природне лепоте поседује.

Растанак и повратак кућама нису 
нас радовали. Није било лако оста-
вити овај леп крај и нове пријатеље. 
Али, растанци су део живота, истина 
онај непријатни део. Грејало нас је 
обећање да ћемо се наредне године 
поново видети. То је и мој најбољи 
мотив и подстрек да се и наредне 
године такмичим. Биће то нови ка-
менчић у мозаику мог грађевинског 
искуства.

Филип Филиповић, II1
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Tакмичењa

Општинско такмичење из књиже-
вности – Књижевна олимпијада од-
ржано је у нашој школи у недељу, 1. 
марта 2015. године. На такмичењу je 
учествовалo двадесет и троје учени-
ка Техничке школе и Књажевачке 
гимназије. За учешће на окружном 
такмичењу изборило се дванаесторо 
ученика наше школе.

У I разреду то су: Марина Вла-
тковић, I4 и Сара Воштинић, I4 (1. 
место), Теодора Милојевић, I2, Анђела 
Милошевић, I2 и Лена Симић, I2 (2. 
место) и Јелена Николић, I2 (3. место). 
Њихов наставник српског језика и 
књижевности је Драгана Цвејић Вукић.

Наш представник другог разреда 
на окружном такмичењу био је Вељко 

Петровић, II2, а његов ментор је на-
ставник Бојан Ристић.

У конкуренцији ученика III раз-
реда, Невена Антић, III2 и Ирена 
Пештерановић, III1 освојиле су 1. 
место. Невенин ментор је наставник 
Бојан Ристић, а Иренин Драгана 
Цвејић Вукић. 

Међу ученицима IV разреда нају-
спешније на општинском такмичењу 
биле су Невена Милетић, IV2 и Та-
мара Тодоровић, IV4 (2. место) и 
Катарина Живковић, IV4 (4. место), 
чији је предметни наставник Јелена 
Милошевић Петровић.

На окружном такмичењу Књиже-
вна олимпијада, одржаном у Меди-
цинској школи у Зајечару, 28. марта 

2015. године учествовало је деветоро 
наших ученика. Такмичили су се 
заједно са ученицима Књажевачке 
гимназије, зајечарске Медицинске 
школе и зајечарске Гимназије, бо-
љевачке Гимназије и школе „Бранис-
лав Нушић” из Сокобање.

Најбољи пласман оствариле су 
Сара Воштинић, I4 и Анђела Мило-
шевић, I2 – четврто место у конку-
ренцији од двадесеторо такмичара. 
Вељко Петровић, II2, био је један од 
укупно двојице кандидата-представ-
ника Зајечарског округа, а ученице 
Невена Антић, III2 и Ирена Пеште-
рановић, III1 нашле су се међу чет-
воро такмичара трећег разреда. 

Честитамо нашим такмичарима!

ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе ученикa 
средњих школа одржано је у суботу, 
14. марта 2015. године, у Књажевачкој 
гимназији. На такмичењу је учество-
вало петнаесторо ученика Техничке 
школе и Књажевачке гимназије. 

Седморо ученика наше школе 
пла сирало се на окружно такмичење. 

Ученице другог разреда које су се 
избориле за учешће на окружном 
такмичењу су: Тина Марковић (I 
место, 20 бодова), Марија Милади-
новић (I место, 20 бодова), Вања 
Костадиновић (I место, 19 бодова) и 
Сандра Матић (I место, 19 бодова), 
из одељења II2. Њих је за такмичење 
припремао предметни наставник 
Бојан Ристић. 

Из трећег разреда на окружно 
такмичење пласирале су се ученица 
Ирена Пештерановић, III1 (I место, 
19 бодова), чији је ментор предметни 
наставник Драгана Цвејић Вукић и 
ученица Невена Антић, III2 (II место, 
18 бодова), а њен ментор је пред-
метни наставник Бојан Ристић. 

У категорији четвртог разреда 
пласман на окружно такмичење оства-
рила је ученица Катарина Живковић, 
IV4 (II место, 18 бодова), чији је мен-
тор предметни наставник Јелена 
Мило шевић Петровић.

Окружно такмичење одржано је 
у Економско-трговинској школи у 
Зајечару, 25. 04. 2015. године.

Међу ученицима другог разреда, 
Марија Миладиновић и Тина Мар-
ковић избориле су трећи, Сандра 
Матић пети, а Вања Костадиновић 
шести пласман у Округу. Невена 
Антић, ученица трећег разреда, из-
борила се за треће, а Ирена Пеште-

рановић, из истог разреда, за пето 
место. Трећу позицију, међу учени-
цима четвртог разреда, заузела је 
ученица Катарина Живковић.

Изузетно нам је задовољство што 
се ученици наше школе у све већем 
броју пријављују за такмичења из 
српског језика и књижевности, чиме 
показују и негују љубав према свом 
матерњем језику и својим коренима, 
јер спознавајући свој, боље ће разуме-
ти и туђе језике, а читајући, отвараће 
им се нови погледи и ка својој и ка 
туђим културама. 
Драгана Цвејић Вукић, наставник 
српског језика и књижевности

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
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Финално такмичење Националне 
еколошке олимпијаде ученика основ-
них и средњих школа одржано је у 
суботу, 9. маја, у ОШ „3. октобар” у 
Бору. Ово такмичење из области 
екологије организовао је Регионални 
центар за таленте у Бору, у сарадњи 
са Центром за развој креативности 
ЦЕЗАР из Бора.

Такмичење је појединачно, а пра-
во учествовања на њему имали су 
ученици основних и средњих школа 
Србије, као и ученици старости од 
12 до 18 година из Босне и Херцего-

чења пласирале су се четири учени-
це наше школе: Лана Антонијевић, 
Ивана Савић, Ана Стефановић, уче-
нице одељења I2, чији ји ментор била 
наставник биологије Биљана Гојковић 
и Невена Милетић, IV2, а њен ментор 
била је наставник стручних пред-
мета машинске струке и информати-
ке Златица Геров.

 Велики успех постигле су Лана 
Антонијевић, која је освојила 2. место, 
и Ана Стефановић, која је освојила 
је 3. место. Све похвале заслужују и 
ученице Ивана Савић и Невена 
Милетић за учешће на овом нацио-
налном такмичењу. 

А о самом такмичењу учеснице 
су рекле следеће, По доласку на та-
кмичење добиле смо упутства за само 
такмичење. Пред почетак, свака од 
нас је имала малу трему. Када смо 
почеле са израдом теста, увиделе смо 
да он уопште није тежак, и урадиле 

УСПЕХ У ФИНАЛУ НАЦИОНАЛНЕ ЕКОЛОШКЕ ОЛИМПИЈАДЕ

смо га за мање времена од предвиђе-
ног. Након тога, пре коначних резул-
тата, консултовале смо се са осталим 
учесницима, и оквирно смо знале 
колико имамо поена. Након објаве 
резултата, имале смо разлога за сла-
вље јер је Лана Антонијевић освојила 
2. место, а Ана Стефановић 3. место. 

Како бисмо овај дан учиниле још 
лепшим, заједно са осталим учени-
цима из наше школе, који су се ис-
тога дана из других области такми-
чили у Бору, сви заједно смо обишли 
борски ЗОО-врт. Био је ово један 
занимљив, успешан дан”.

Ово је било прво учешће ученика 
Техничке школе на Националној еко-
лошкој олимпијади. Надамо се да ће 
се такмичење организовати и на-
редне године, са великим бројем 
при јављених и успешних такмичара 
из наше школе. 

Ана Стефановић, I2

вине, Црне Горе, Хрватске, Словеније, 
Македоније и других држава. Након 
пријављивања ученика и регистрова-
ња на сајту, ученицима је био до-
ступан материјал за учење и задаци 
за вежбање. Онлајн-квалификационо 
такмичење одржано је 9. априла, а 
наше ученице оствариле су одличне 
резултате и нашле се међу тридесет 
и осам финалиста.

У финале овог занимљивог такми-

Tакмичењa
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Први круг трећег по реду међу-
народног такмичења из енглеског 
језика за ученике старости од 10 до 
19 година из осам земаља региона 
(Македоније, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине, Словеније, Хрватске, 
Бугарске, Италије и Србије) органи-
зован је 14. марта 2015. године. Наша 
школа омогућила је својим ученици-
ма који воле овај страни језик да 
дру гу годину заредом одмере своје 
знање и вештине са хиљадама вр-
шњака из поменутих земаља.

Такмичење се одвија по строго 
утврђеним и контролисаним прави-
лима и то у три сегмента – читање, 
слушање и писање, за које учесници 
добијају готове материјале са де-
таљним упутствима и ограничено 
време за њихову израду. Ученици су 
се такмичили у две категорије: HIPPO 
4 (I и II година) и HIPPO 5 (III и IV 

година). Ове две категорије према 
Заједничком европском оквиру за 
познавање језика (Common European 
Framework of Reference for Languages) 
одговарају нивоима Б1 и Б2.

На радост свих нас, ове године 
учествовало је упола више ђака него 
прошле године. Посебно се радујемо 
што смо, као регистровани отворени 
центар за реализацију HIPPO та-
кмичења, угостили и једну ученицу 
Књажевачке гимназије. 

Резултате свих учесника ового-
дишњег такмичења можете погледа-
ти на линку http://www.hippo-com-
petition.org/2015/res_2015.html.

Ученици који су освојили највише 
бодова у својим категоријама на ни-
воу наше школе заслужују да буду 
похвањени, а то су у категорији Hippo 
4 са највећим бројем поена Алиса 
Стојић I2, 65 од 70 поена, за њом 

следи Нина Тошић II2, док треће 
место деле Радивојевић Стефан II2 и 
Марко Андоновски II4 са истим бројем 
поена. У категорији Hippo 5 најбољи 
резултат остварио је Иван Јеремић 
IV4, 99.5 oд 100 поена, док су на дру-
гом и трећем месту Лазар Динић III1 
и Андриа Миливојевић III1.

Задовољни смо успехом наших 
ученика, иако представнике за фи-
налну смотру у Италији нисмо има-
ли. Посебно нас радује спремност 
наших ученика да учествују на та-
кмичењима међународног карактера 
и надмећу се са својим вршњацима 
из окружења у тако јакој конкуренци-
ји. То је начин да се ученици одуже 
својој школи која је увек спремна да 
им пружи подршку у неговању својих 
талената и интересовања.

Младен Милошевић и 
Наташа Аранђеловић, 

наставници енглеског језика

Талентовани језичари на HIPPO 2015

Као ученик завршног, четвртог 
разреда, ове године сам имао при-
лику да своје знање енглеског језика 
проверим на разним такмичењима. 
Поред учешћа на међународном Hippo 
такмичењу, учествовао сам на школ-
ском и окружном такмичењу из 
познавања енглеског језика за учени-
ке 4. разреда и остварио пласман на 
републички ниво такмичења. Репу-
бличко такмичење је одржано 19. 
априла у XIII Београдској ги мназији. 
Поред теста граматике и вокабулара, 
сви такмичари су радили и тестове 

Републичко такмичење из енглеског језика
разумевања прочитаног и одслушаног 
текста. Сва три теста су рађена један 
за другим и такмичење је трајало око 
један час и тридесет минута. Након 
објављивања решења, моја менторка, 
професорка Анкица Тошковић, која 
ме је спремала за такмичење, и ја 
установили смо да смо задовољни 
резултатима. Наиме, у конкуренцији 
од четири стотине такмичара из целе 
Србије, освојио сам 31 од могућих 
45 поена, док је 36 поена било по-
требно за пролазак на усмени део 
такмичења.

Ово такмичење је било моје по-
следње у средњој школи и леп начин 
да заокружим један део свога шко-
ловања.

Иван Јеремић, IV4
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Регионално такмичење талената 
борског округа одржано је 9. маја. 
Ученици из различитих градова у 
нашем окружењу дошли су да од-
бране своје истраживачке радове 
из различитих предмета.

Што се тиче нас две, наш ис-
траживачки рад био је из енглеског 
језика. Одабрале смо веома изазов-
ну тему – „Псеудонаучни феномени 
повезани са психологијом” (Pse-
udoscientific phenomena related to 
psychology”). Сама припрема је 
трајала неколико месеци. При -
купљале смо литературу са интер-
нета, посећивале библиотеку, ра-
диле техничку обраду података 
нашег рада, консултовале се са 
ментором, радиле тестове за 
увежбавање граматике и вокабула-
ра. Поред нас, за такмичење из 
енглеског језика су се такође спре-
мале и Нина Тошић (II2), Јована Ј. 
Јовановић и Никола Ристић (обоје 
III2), а наши ментори били су на-
ставници Наташа Аран ђеловић и 
Младен Милошевић. Из српског 
језика и књижевног стваралаштва 
такмичила се Антић Невена (III2) 
са својом збирком песама, под мен-
торством наставника Бојана Ри-
стића.

На сам дан такмичења биле смо 
опуштене. Па, бар на почетку. Та-
кмичење се састојало из два дела: 
израде језичког теста знања и ус-
мене одбране нашег рада. Први део 
је прошао лагано. Иако тест знања 
није био лак, урадиле смо га довољно 
брзо да смо имале времена да се 
одморимо уз лимунаду у једном од 
оближњих кафеа у Бору.

Како то понекад бива на такмиче-
њима, постојао је мали проблем око 
неких тестова, да је усмена одбра-
на рада била много касније од пред-

виђеног термина. Ишчекујући ус-
мену одбрану, добиле смо толику 
трему да смо презентацију нашег 
рада обновиле сигурно двадесетак 
пута. Међутим, када је дошао ред 
на нас, две наставнице које су биле 
у комиси ји, биле су толико фине, 
љубазне и комуникативне, да је 
трема скоро нестала. Нашу тему ни 
оне нису у потпуности разумеле, 
све до краја наше пауерпоинт 
презентације и ус мене одбране. 
Биле су импресиониране да су две 
младе девојке изабрале тако озбиљну 
тему.

Када су нам уз много комплиме-
ната саопштиле да смо освојиле 
прво место са 97 поена од могућих 
100 (Алиса), односно друго место 
са 94 поена (Љубица), и да смо се 

НАШ УСПЕХ НА РЕГИОНАЛНОЈ СМОТРИ 
ТАЛЕНАТА У БОРУ

тим ре зултатима пласирале на ре-
публичко такмичење, биле смо 
пресрећне, па чак добиле и загрљај 
од професорке Наташе. Наше дру-
гарице Нина и Јо вана су такође 
оствариле завидан успех, освојивши 
треће место, што значи пласман на 
републичку смотру, док је Николи 
фалило пар поена на тесту знања за 
пласман даље.

Врхунац дана је била посета 
зоолошком врту у Бору, када смо 
сумирали утиске, али се и опустили 
након напорног такмичарског дана. 
Републичко такмичење ће се одржа-
ти 6. јуна у Београду, спремамо се 
и вредно радимо и надамо се добрим 
резултатима!

Алиса Стојић, I2 
Љубица Живковић, I2 
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THE IMPERIAL FAMILY ROMANOV – FACTS AND LEGENDS
ЦАРСКА ПОРОДIЦА РОМАНОВ – ЧIЊЕНIЦЕ I ЛЕГЕНДЕ

АУТОР:  НИНА ТОШИЋ II2, 
МЕНТОР:  НАТАША АРАНЂЕЛОВИЋ, наставник енглеског језика
ABSTRACT:  The Romanov dynasty has been attracting attention of people for centuries, especially since their 

assassination in 1918. There is a lot of material describing the lives and deaths of each of the Romanovs – the royal couple 
Nikolas II and Alexandra and their five children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia and Alexei. The aim of this paper is to 
make an attempt to show retrospectively what is true or just a fabrication in stories recorded about the Romanovs in order 
to show both the glamorous side of the last Russian royals and their destruction and damned destiny. 

Key words: royal dynasty, affection, deaths, truth, rumours
АПСТРАКТ: Династија Романов привлачи пажњу вековима, посебно од њиховог убиства 1918. Постоји много 

материјала који описују живот и смрт сваког од Романова – царски пар Николај II и Александра, и њихово петоро 
деце – Олга, Татјана, Марија, Анастасија и Алексеј. Циљ овог рада је покушај да се ретроспективно прикаже оно 
што је истинито, или оно што је само измишљена прича о Романовима, да би се приказала како гламурозна 
страна последње царске породице тако и њихово уништење и проклета судбина.
Кључне речи: царска династија, приврженост, смрти, истина, гласине

Четири ученице, три рада, два ментора и једна награда на 
Националној смотри талената У Београду

На Републичкој смотри таленто-
ваних ученика основних и средњих 
школа, које је одржано 6. јуна у Бео-
граду, учествовало је четворо учени-

енглеског језика Младена Мило ше-
вића и Наташе Аранђеловић.

Посебно су нас обрадовале аутор-
ке рада Pseudoscientific Phenomena 

Related To Psychology, Алиса Стојић 
и Љубица Живковић, које су на овој 
државној смотри освојиле III на-
граду (ментор, Младен Милошевић). 

Надамо се да ће још њихових вр-
шњака пожелети да догодине покаже 
таленат и одмери своја знања не само 
из енглског језика, већ и из дру гих 
области, као нпр. српског језика, 
биологије, историје, математике, 
инфор матике, и др. Све неопходне 
информације наћи ће на http://tale-
ntibor.com, а наставници ће им радо 
помоћи да буду што успе шнији.

Наташа Аранђеловић и 
Младен Милошевић, 

наставници енглеског језика
ка наше школе са три научно истра-
живачка рада из енглеског језика. 
Прилику да им се придружи није 
имао ученик Никола Ристић II2, који 
је своје учешће завршио на регио-
налном нивоу, али је рад на којем је 
радио достојно представила његова 
партнерка из тима Јована Јовановић 
III2. 

Овде можете прочитати сажетке 
радова на којима су радиле наше 
ученице Јована, Нина, Алиса и Љу-
бица, а комплетне радове можете 
пронаћи у школској библиотеци или 
код њихових ментора, наставника 
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INFLUENCE OF HORROR FILMS ON TEENAGERS 
УТИЦАЈ ХОРОР ФИЛМОВА НА ТИНЕЈЏЕРЕ 

АУТОРИ: ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋ III2, НИКОЛА РИСТИЋ III2
МЕНТОР: МЛАДЕН МИЛОШЕВИЋ, наставник енглеског језика
ABSTRACT: Horror film is one of the most popular genres of today. It is especially favoured by the young generation. 

Horror films often deal with the feelings of panic, dread, anxiety and as such are said to leave certain negative effects on 
its viewers. Studies have shown that the feeling of fear, sometimes felt while or after watching a horror film, can cause 
different effects on people, like different phobias, anxiety, panic attacks and other psychical disorders which can really 
disturb normal functioning of individuals. Horror films effectively center on the dark side of life, the forbidden, and strange 
and alarming events. They deal with our most primal nature and its fears: our nightmares, our vulnerability, our alienation, 
our revulsions, our terror of the unknown, our fear of death, loss of identity etc. Yet, the young react differently to horror 
films. Some people enjoy watching horror films and do not think this genre makes them feel uneasy, while others may 
suffer negative psychological consequences while or after watching a horror film. This paper attempts to explain and 
clarify the existence of possible negative effects horror films may have on its teenage viewers.

Key words: horror, horror film, teenagers, fear, effect, anxiety
АПСТРАКТ: Хорор филм је један од најпопуларнијих жанрова данашњице. Посебно је прихваћен код тинејџера. 

Хорор филмови се често баве осећањима панике, страха, анксиозности и због тога се сматра да остављају одређене 
негативне ефекте на своје гледаоце. Студије су показале да осећај страха, који се понекад доживи за време или 
након гледања хорор филма, може да изазове различите ефекте на људе, као што су различите фобије, узнемире-
ност, напади панике и други психички поремећаји који заиста могу да ремете нормално функционисање појединаца. 
Хорор филмови се ефикасно усредсређују на тамну страну живота, на забрањено и на необичне и узбуђујуће 
догађаје. Они се баве нашом исконском природом и основним страховима: нашим ноћним морама, рањивошћу, 
нашом отуђеношћу, гађењем, страхом од непознатог, страхом од смрти, губљења идентитета итд. Па ипак, млади 
различито реагују на хорор филмове. Неки људи уживају у гледању хорор филмова и не мисле да их овај жанр 
чини да се осећају нелагодно, док други можда доживљавају негативне психолошке последице за време или након 
гледања хорор филма. Овај рад покушава да разјасни постојање могућих негативних ефеката које хорор филмови 
могу имати на тинејџере који их гледају. 
Кључне речи: хорор, хорор филм, тинејџери, страх, ефекат, узнемиреност

PSEUDOSCIENTIFIC PHENOMENA RELATED TO PSYCHOLOGY
ПСЕУДОНАУЧНИ ФЕНОМЕНИ ПОВЕЗАНИ СА ПСИХОЛОГИЈОМ

АУТОРИ:  ЉУБИЦА ЖИВКОВИЋ I2, АЛИСА СТОЈИЋ I2
МЕНТОР:  МЛАДЕН МИЛОШЕВIЋ, наставник енглеског језика
ABSTRACT:  In spite of its name, pseudoscience is not actual science on grounds that it lacks enough evidence to support 

it as one. The purpose of this research paper is to near the terminology of pseudoscience to people by giving and explaining 
a few phenomena of pseudoscience, because examples of it surround us all around. The examples are commonly related 
to space and astronomy, Earth, psychology and many more issues. Although there are many phenomena considered to be 
pseudoscientific, such as the ones related to astrology or popular conspiracy theories, we have focused on the ones that 
are related to psychology, such as law of attraction, primal therapy, polygraphy, parapsychology, hypnosis. The reason for 
such choice lies in the fact that these phenomena may relate to every individual and as such may be considered universal.

Key words:  pseudoscience, psychology, law of attraction, parapsychology, hypnosis, primal therapy
АПСТРАКТ: Упркос свом имену, псеудонаука није права наука јер нема довољно доказа који би је доказали као 

такву. Циљ овог истраживачког рада је да људима приближи терминологију преудонауке, дајући и објашњавајући 
неколико феномена псеудонауке, јер се њени примери налазе свуда око нас. Примери су често везани за астрономију, 
Земљу, психологију и за многе друге ствари. Иако се много феномена сматра псеудонаучним, попут оних повеза-
них са астрологијом или популарним теоријама завере, ми смо се усредсредиле на оне који су повезани са 
психологијом, попут закона привлачности, прималне терапије, полиграфије, парапсихологије, хипнозе. Одлучи-
ле смо се на тај корак зато што ови феномени могу имати утицај на сваку особу те су самим тим и универзални.
Кључне речи: псеудонаука, психологија, закон привлачности, парапсихологија, хипноза, примална терапија
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У суботу, 21. марта, у Нишу је 
одржано предтакмичење из области 
туризма које, по први пут, организује 
Универзитет Сингидунум. У овом 
истраживачком пројекту учествова-
ли су тимови ученика, туристичких 
техничара, од I до IV разреда. Циљ 
самог такмичења је да се ученици 
охрабре и суоче са реалним послов-
ним проблемима, покажу стечено 
знање, развију креативност, односно 
да се по први пут нађу у улози 
менаџера. Истраживачки пројекат 
подразумевао је израду презентације 
и јавно презентовање пред стручним 
жиријем. 

Тимови средњих стручних школа 
из Лесковца, Сокобање, Ниша и Кња-
жевца имали су задатак да презентују 
своје идеје и пословна решења за 
развој туризма на Златару, а три прво-
пласирана тима добила су прилику 
да 27. марта учествују у финалу 
такмичења, које је одржано у Београ-

Соња Видојковић, ученице одељења 
III4, чији је ментор била наставник 
Сања Маркулин. Чланови другог 
тима, који је по одлуци стручног 
жи рија освојио 3. место и пласман у 
финале, биле су Даша Веселиновић 
и Јована Кораћ, ученице IV4, као и 
Лола Станојковић, ученица одељења 
I4, са ментором Наташом Јанкулоски. 

Финално такмичење одржано је 
27. марта у Београду. О самом та-
кмичењу и о својим утисцима у на-
ставку говори Лола Станојковић:

„Универзитет Сингидунум орга-
низовао је, заједно са Туристичко-
спортским центром „Златар” из Нове 
Вароши, такмичење за ученике сре-
дњих туристичких школа из Србије. 
Ту вест смо нас три, Даша, Јована и 
ја, Лола, чуле од својих професорки 
које нам предају стручне туристичке 
предмете. Оне су нас обавестиле, а 
затим и одабрале да представљамо 
своју школу на овом такмичењу. 

који је иначе неразвијена планина, 
али има много тога да понуди како 
домаћим, тако и страним туристима. 
Заједно са професорком Наташом 
Јанкулоски припремале смо пре зен-
тацију неколико дана пред само та-
кмичење, чији се први круг одржавао 
у Нишу, у склопу зграде Универзи-
тета Сингидунум. Док смо путовале 
до Ниша, у нама је преовладавала 
срећа што смо баш ми одабране да 
представљамо нашу школу, али и 
беспотребни, али ипак постојећи 
страх, јер је и Даши, Јовани, а и мени 
ово први пут да се сусрећемо са 
оваквом врстом такмичења. Када смо 
дошле на Универзитет, биле смо 
веома нестрпљиве, јер смо једва 
чекале да презентујемо наш рад, 
првенствено да би треме нестало што 
пре, а и зато што смо радознале, и 
хтеле смо да „пробијемо лед”, као и 
да увидимо који су методи оцењивања 
и бодовања на овом такмичењу. Своју 
презентацију приказале смо друге по 
реду, што нам је и одговарало, и током 
те презентације све је било у најбољем 
реду, без икаквих грешака. Жири је 
био састављен од бројних професора 
и декана који предају на Сингидуну-
му. Наравно, без имало сујете, а са 
пуно речи хвале смо испратиле и 
презентовања других такмичара, који 
су по нама били веома добри, а чак 
поједини и одлични. Када су сви 
тимови завршили своје излагање, оно 
што је следило било је проглашавање 
тимова који иду у следећи круг та-
кмичења, који се одржавао у Београ-
ду. Нас три нисмо имале превелика 
очекивања што се тиче даљег про-
ласка, али смо се ипак у себи надале 
да ће се наш труд и рад исплатити и 
да ћемо освојити неко високо место. 
Тако је и било, биле смо трећепласи-
рани тим, и када смо чуле то, осе ћања 
су нам била помешана, али првен-

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ У УЛОЗИ МЕНАЏЕРА
Друго место нашег тима на такмичењу „Студија случаја – Развој туризма на Златару”

ду.
На овом занимљивом такмичењу 

учествовали су и изузетни тимови 
наше школе. У првом тиму, који је 
имао незахвалну улогу да „пробије 
лед” и отвори такмичење, биле су 
Милица Тошић, Невена Милетић и 

Такмичење је подразумевало реша-
вање студије случаја везане за развој 
туризма на Златару. Између осталог, 
ово је прво такмичење које подраз-
умева презентовање својих мишљења 
о развоју одређених туристичких 
места, у овом случају то је био Златар, 
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ствено смо биле јако срећне, јер су 
се наше жеље за даљим проласком 
оствариле. И једино што нам је 
преостајало јесте да све што у првом 
кругу нисмо показале, а знамо да 
можемо, да управо то и покажемо и 
да као и овај пут задивимо чланове 
жирија својим идејама. 

Дан 27. март био је дан када је 
требало да покажемо своје идеје о 
развоју туризма на Златару и да од 
укупно 17 тимова ми докажемо да 
имамо најбољу идеју, која би се је-
днога дана и реализовала. 17 тимова, 
односно укупно 46 ученика је треба-
ло да саслуша жири, који се састојао 
од проф. др Јована Попескуа, који је 
иначе професор Универзитета Син-
гидунум, Иване Новаковић, дирек-
торке ТСЦ „Златар” Нова Варош, 
Александра Шуше, који долази из 
Туристичке организације Србије, 
Данијела Павловића, асистента 
ФТХМ, као и Предрага Обрадовића, 
маркетинг и ПР менаџера. Пун ам-
фитеатар и гомила људи чинила је 
нашу трему све већом и постојанијом, 
али то није умањило нашу жељу да 
успемо у ономе што смо зацртале, а 
то је да освојимо бар неко од прва 
три места и да нашу школу учинимо 
поносном. 

Оно што смо желеле, то се и до-
годило – освојиле смо 2. место у 
републици. Јако смо поносне на своје 
професоре и своју школу, а сигурно 
да су и они поносни на нас као своје 
ученике. Такође, за нас је ово огроман 
успех, одличан пласман и пре свега 
велико искуство. Ми верујемо да је 
ово нама позитивно искуство, али и 
један од многобројних корака у „осва-
јању” врхова наше туристичке пла-
нине. Оно што бих такође волела 
јесте да у блиској будућности говорим 
и презентујем странцима, али и до-
маћим туристима, лепоте наше Ста-
ре планине, чије време тек долази.”

Лола Станојковић, I4

Tакмичењa

Угоститељско-туристичка школа 
са домом ученика у Врњачкој Бањи 
од 3-4.априла 2015. године била је 
домаћин Републичког такмичења 
ученика угоститељско-туристичких 
школа Србије у дисциплини „Фор-
мирање и презентација туристичких 
аранжмана“. На овом такмичењу 
учествовали су само ученици четвртог 
разреда образовног профила тури-
стички техничар, јер тематика обу-
хвата градиво из другог и четвртог 
разреда предмета агенцијско и хо-
телијерско пословање. Структура 
задатака је урађена на основу матуре 
туристичког техничара-оглед и са-
стојала се из три дела:

1. Тест знања
2. Попуњавање образаца из ре-

цепцијског пословања
3. Израда тродневног туристичког 

аранжмана за задату дестинацију са 
потпуним обрачуном и калкулацијом.

Представник наше школе Иван 
Јеремић, ученик одељења IV4, веома 
успешно je решио све задатке и об-

Републичко такмичење 
из агенцијског и хотелијерског пословања

радовао нас освајањем шестог места. 
Колико је велики успех постигао, 
најбоље говори статистика: Иван је 
освoјио 73 поена, првопласирана 
такмичарка је освојила 89 поена, 
задњепласирани 12 поена. Међу 
првих седам ученика одлучивале су 
нијансе, јер су то дефинитивно нај-
бољи млади кадрови наше земље у 
области туризма и угоститељства. 
Поносни смо што се Иван нашао међу 
њима и поново доказао своју посеб-
ност, знање, стручност, инте лиген-
цију...

Посебан печат овом такмичењу 
дали су невероватно дружење и добра 
забава свих учесника, који су са собом 
кући понели нова пријатељства, ис-
крена и јака, пријатеље за читав 
жи вот. Зато су сви ученици победили 
и својим наставницима одржали за-
борављену лекцију о животу, лепоти 
дружења и пријатељства.

Наташа Јанкулоски, 
наставник   стручних предмета 
економске и туристичке струке

На седници Наставничког већа, одржаној 8. јуна, Иван Јеремић 
проглашен је за Ученика генерације.
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Центар за креативни развој „Цезар” 
из Бора, у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, почео је у децембру 
2014. године програм „Талентом и 
образовањем ка Европској унији”. 
Програм се бавио повећањем инфор-
мисаности ученика и наставника о 
Европској унији и њеним ула гањем у 
образовање младих, где су ученици и 
наставници на неформалан, занимљив 
и савремен начин могли сазнати шта 
им у погледу обра зовања доноси 
чланство у њој. Позвани су ученици 
и наставници основних и средњих 
школа општина Борског и Зајечарског 
округа да се пријаве за учешће на 
онлајн-такми чењу. Право пријаве 
имали су ученици узраста од 12 до 18 
година, односно од 5. rазреда основне, 
до 4. ра зре да средње школе. Свим 
заинтересованим ученицима обе-
збеђена су директна предавања и об-
ука за коришћење LMS платформе EU 
– ONLINE. Ученицима наше школе 
обуку су вршили сами наставници – 
ментори.

Пријављени учесници добили су 

на свој мејл лозинку за приступ e-lea-
rning платформи на којој је вршена 
онлајн-обука и припремање за онлајн-
такмичење (лекције, тестови, лите-
ратура) у вези са Европском Унијом 
и њеним улагањем у образовање 
уч еника.

Онлајн-обука на овој e-learning 
платформи била је доступна све до 
почетка финалног такмичења, на коме 
су могли да учествују ученици који 
су постигли најбоље резултате на 
наведеној онлајн-припремној на-
стави.

 У ову програмску активност укљу-
чило се преко 500 ученика основних 
и средњих школа Борског и Зајечар-
ског округа. Упознати су са циљевима 
програма, начином коришћења и 
применом савремених метода онлајн-
учења и интернет едукације ко ри-
шћењем LMS система учења (Learning 
Management Systems) који је напра-
вљен специјално за потребе овог 
програма. Применом овог система 
омогућено је да, без обзира у ком се 
месту ученици налазе, могу да при-
лагоде и изаберу своје време нефор-

Талентом и образовањем 
ка Европској унији

малне едукације када то они желе и 
када им највише одговара.

У Бору је 9. маја одржана цело-
дневна Завршна манифестација на 
којој су награђени полазници са нај-
бољим резултатима, а свим успешним 
полазницима додељени су сертифи-
кати за учешће.

Ученици наше школе остварили 
су изузетне резултате. Од њих 41, 
колико је бико на списку најуспешни-
јих ученика са територије Борског и 
Зајечарског округа, 10 је било из наше 
школе: Антић Невена, III2 (ментор 
Бојан Ристић, наставник српског 
језика), Јовановић Јована и Коста-
диновић Вања, II2 и Марковић Јана, 
III2 (ментор Сања Маркулин, настав-
ник стручних предмета економске 
струке), Милетић Невена, Милијић 
Марија и Станковић Милица, IV2 
(ментор Златица Геров, наставник 
информатике) Стојковић Сања и 
Милојевић Невена, III4 (ментор Јелена 
Радисављевић, наставник стручних 
предмета економске струке).

Десет ученика су награђена као 
најбољи, а од тога је четворо из наше 
школе: Милијић Марија, IV2, Милетић 
Невена, IV2, Костадиновић Вања, II2, 
Милојевић Невена, III4. Честитке 
њима и њиховим менторима на оства-
реним резултатима. 

Златица Геров, 
педагошки саветник

Tакмичењa
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Прослава је започела сечењем 
славског колача, овогодишњих кола-
чара школске славе – наставника 
Милана Вукића и Драгане Цвејић 
Вукић, у Цркви Светог Ђорђа у 
Књажевцу. Четвртину колача преузе-
ла је наставница Јелена Милошевић 
Петровић, нови колачар наше школе. 

Свечани светосавски програм 
приређен је у просторијама школе, а 
отворен је светосавском химном. 
Након тога, књигом су награђени 
најбољи ученици, они који су прво 
полугодиште завршили са свим пе-
тицама, ученици без иједног изо-
станка или најбољи на такмичењима. 
Најбољи спортисти награђени су 
медаљом. 

У наставку програма наши уче-
ници, чланови фолклорног ансамбла 
„Коло”, извели су градске игре. Након 
кратког подсећања на биографију 
Светог Саве, пажњу смо посветили 
онима који су кренули путем 
светосавља: прочитани су награђени 
литерарни радови ученика и ауторска 
песма о Светом Сави, ученице Не-
вене Антић. Сетили смо се и великих 
стваралаца чије су годишњице обе-
лежене у овој школској години, Јована 
Скерлића и Бранка Ћопића. 

Крај програма био је резервисан 

за презентацију новог, јубиларног 
броја школског листа „Идеја”. Уз 
подсећање присутних ученика и на-
ставника да је „Идеја” на овај дан 
прославила свој 10. рођендан и 20. 
број, укратко смо се подсетили њених 
почетака, али и говорили о значајној 
другој награди за најуспешнији 
средњошколски лист, коју је „Идеји” 

СВЕЧАНО ПОВОДОМ САВИНДАНА
И ове године у нашој школи свечано је обележен Савиндан.

доделило Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, Друштво за српски 
језик и књижевност Србије и За-
дужбина Милоша Црњанског, упра-

во пред њен 10. рођендан, на 56. Ре-
публичком зимском семинару за на-
ставнике и професоре српског језика, 
15. јануара 2015. године. 

На крају су се сви присутни по-
служили славским колачем, житом и 
бомбонама.
Драгана Цвејић Вукић, наставник 
српског језика и књижевности
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Живот. Свет данас. Да ли сви има-
мо иста права? Да ли смо сви једнаки? 
Обична питања, али тешки одговори. 

Није све вечно, али је живот нај-
вреднији од свега. Слобода – могу-
ћност да радимо и имамо све шта 
пожелимо, али само ако је то добро 
за све нас. Неко под слободом под-
разумева светлост дана, неограничен 
простор и нов почетак. Други дефи-
нишу слободу као право да раде све 
што пожеле, па макар тиме и нанели 
зло другима. Е, то је проблем. Када 
имамо слободу, морамо знати како 
да је искористимо, јер све што ради-
мо утиче на ток наше и свачије суд-
бине. На животном путу има много 
раскрсница са безброј добрих и лоших 
путева, али сами одлучујемо којим 
ћемо путем ићи. Само морамо знати 
да добро одаберемо, јер повратка 

У овом тренутку можете бити било 
где, бавити се било чим. Уместо тога 
ви сте ту где јесте. Ту где сте били 
јуче и где ћете бити и сутра. Радите 
исто што и сваког дана. 

Сваког јутра будимо се у истој 
соби и пратимо исти пут да бисмо 
живели исти дан као што је био и 
јуче. Некада је сваки дан био нова 
авантура, а онда се нешто променило. 
Некада се чинило да време не постоји, 
данас као да га нема довољно... У 
каквом то свету живимо? Да ли то 
значи да смо одрасли, да смо слобод-
ни? Да ли је то слобода коју заиста 
желимо? Све је тако фирматизовано. 
За нас нема хране на дрвећу, чисте 
воде у рекама, земље за градњу. Ми 
откривамо свет кроз уџбенике. Годи-
нама седимо и прихватамо све шта 
нам је речено. Одгајани смо да не 
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нема. Често постављамо себи питање: 
„Да ли послушати разум или срце?” 
Мој одговор је – срце, јер је ди но оно 
зна шта заправо желимо, оно је нај-
искреније. Никад не смемо дозволи-
ти некоме да загосподари нашим 
разумом. Ако се то догоди, постајемо 
марионете и губимо своје ја. Данашњи 
свет је пун злих људи, убистава, крађа, 
превара, неправде, болести, сукоба, 
мржње... Честе су елементарне не-
погоде, загађење животне средине, 
глад, сиромаштво, пропадање и смрт. 
Када неко намерно изазива овакве 
ситуације, да ли он икада пита не-
кога за дозволу? Не, ради оно што му 
је воља. Навлачи црне облаке над 
главама живих бића, уништава све 
пред собом, а за собом оставља само 
неред и пустош. И све то зарад мате-
ријалне користи. 

Да се ја питам, све би било дру-
гачије. Не би било зла, већ само мира, 
здравља, љубави и правде. Свако би 
имао слободу, али и разум и осећања 
да може да разликује добро од лошег. 
Живели бисмо у равноправној за-
једници. Пробудили бисмо се из 
стра шног сна. Заједничким снагама 
бисмо пронашли излаз из „тунелa“, 
лепим речима отворили гвоздена 
врата, добротом победили зло. Заједно 
бисмо градили своју будућност, за-
сновану на узајамном разумевању и 
толеранцији. 

Исписали бисмо нове странице 
живота речима љубави, подршке, 
разумевања... То никада не би из-
бледело, већ би остало заувек запи-
сано у нашим срцима.

Ана Миловановић, III4

Да се ја питам...

Да се ја питам...

мењамо свет, себе. Да не будемо дру-
гачији. Тренирани смо да радимо без 
да се питамо зашто. И тако радимо 
и радимо; али немамо времена да 
живимо живот за који радимо. И све 
тако док не остаримо. А онда наша 
деца заузимају наша места у игри. 
Живимо једноставне животе, а за-
право смо само гориво које даје моћ 
елити. Елити чији свет живимо. 
Њихов најдрагоценији ресурс смо 
ми. Ми градимо њихове градове, 
управљамо њиховим машинама. Када 
ћемо схватити да је новац безвредан; 
то је само алат којим нас контролишу. 
Колико само људи умире од глади, а 
има довољно хране за све... Ми смо 
као куга која гута све пред собом. 
Шта ће бити када загадимо и после-
дњу реку? Када отрујемо и последњи 
атом кисеоника? Свакога дана хи ља-

де врста изумире, а време брзо ис-
тиче за нас који смо следећи. Мис-
лимо да трчимо за лек, од болести 
потеклих од нас самих, а у ствари 
бежимо од узрока! 

Некада су људи мислили да је 
Земља центар универзума, а данас 
ми себе видимо центрom планете. 
Сматрамо себе најпаметнијим бићи-
ма, али да ли сва та технологија по-
казује нашу интелигенцију, или само 
то колико смо постали лењи? Бирамо 
председнике не размишљајући да су 
сви они само две стране истог новч-
ића. Нама не треба председник, већ 
вођа. Потребни смо сами себи – за 
себе! Ходамо улицама, игноришући 
мале ствари, људске очи и њихове 
приче. Да се ја питам, желим видети 
све! 

Оно што остаје иза нас су наша 
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Ниш, стари град на реци Нишави, 
место је на којем се спајају путеви 
Истока и Запада. То је и родно место 
славног императора Константина, 
али и град у коме се пре много лета 
одиграла једна љубавна прича.

Крајем деветнаестог века у Ниш 
је дошао један човек из Војводине, 
да у новоослобођеном граду буде 
професор. Тај човек био је Стеван 
Сремац, који ће заволети душу Ниша, 
као и целокупног српског југа. Он је 
спознао осећајност, марљивост и 
темељитост коју у себи носе људи 
ових крајева, па је неке од својих 
најбољих страница посветио управо 
јужњацима. Чича Јордан један је из 
те галерије ликова, али је много сла-
вније дело роман „Зона Замфирова”.

Проводећи своје време у нишким 
кафанама, Сремац је чуо причу о 
љубави Манета Кујунџије и лепе 
чорбаџијске ћерке Зоне Замфирове. 
Овај роман је и споменик и разглед-
ница старог Ниша, града који престаје 
да буде турска, оријентална касаба и 
прераста у значајну европску варош. 
То је био град калдрмисаних улица, 
цветних авлија које су сакривали 
високи зидови, башти у којима расту 
дафине, руже и висока стабла, у првом 
реду дуд. Али, ту је била и чаршија 
– трговачки део града. Она је врвела 
од малих дућана са ћепенцима, од 
кафана и мераклија у њима, који су 
уз пиће и причу проводили време.

Тек ослобођен од Турака, Ниш је 

Разгледница из Зониног Ниша

био и град старих, озбиљних и бога-
тих чорбаџија. Били су то Срби који 
су сарађивали са Турцима и у старо, 
„пусто турско” време уживали раз-
личите привилегије, захваљујући 
којима су били имућни и угледни 
грађани. Али, њихово време полако 
је пролазило. На сцену је ступао нови, 
занатлијски слој, чији представник 
је Мане. Неке нове Нишлије, при-
стигле са разних страна, стицале су 
богатство и моћ својим неуморним 
радом. Зонин Ниш представљао је 
контраст између два света, чорба-
џијског, који нестаје и занатлијско-
трговачког, који се лагано уздиже на 
друштвеној лествици. У том шаре-
нилу уочавале су се разлике између 
старог, турског и новог, српског, које 
је Сремац цртао и оживео благим 
звуком, без јеткости. 

Галерија ликова који се јављају у 
делу заиста је разноврсна и богата. 
Ту су грађани Ниша који су у град 
дошли службено, као представници 
Краљевине Србије (какав је био и 
сам писац). Ту су и странци, који су 
у Србију долазили из идеализма, да 
јој необично служе. Они су је дожи-
вљавали као заосталу оријенталну 
земљу, која ипак има перспективу 
брзог развоја и желели су јој помоћи 
на томе путу. Таква помоћ нај по-
требнија је била у просвети и култу-
ри.

Највећа пажња посвећена ја Зони, 
Манету и Хаџи-Замфиру. Зона је 

типична нишка девојка оног времена. 
Лепотица без образовања, која је 
свесна свог порекла и лепоте. Њена 
супротност је Калина, сиромашна 
девојка. Иако су обе изразито па-
тријархално васпитаване, између њих 
постоји разлика у друштвеном угле-
ду њихових породица, што је доста 
утицало на њихов карактер. Ту су и 
незаборавни лик тетка Доке, жене из 
народа, „без длаке на језику”. Она је 
права „усмена новинарка”, склона 
интригама, уз помоћ којих често 
успева да оствари свој циљ. Споменуо 
бих и лик Манулаћа, младића из 
угледне породице, који није у стању 
да развије своје способности јер су 
га родитељи размазили и нису до-
вољно припремили за живот.

У роману се осећа долазак новог 
времена, али не као претећа гр-
мљавина, већ као лагани пролећни 
пљусак, које је прочистио вековима 
запарложену атмосферу загушљивог 
ропства. Понегде се у том доласку 
може разазнати и носталгија и сета 
за старим начином живота. Иако жали 
за тим данима, и сам Хаџи Замфир 
свестан је да су промене неумитне и 
неповратне.

Овцај роман је једна лепа раз-
гледница Зониног Ниша и омаж 
ста рим, неповратним данима, када 
је овај град престао да буде турска 
касаба, али још није постао данашњи 
Ниш, кога ми познајемо – прави ев-
ропски град.

Лазар Николић, II2 

дела! Ако погледамо нашу највећу 
жељу, видећемо да нам се снови не 
разликују. Свима нам је циљ да бу-
демо срећни. То је само у нама. Про-
нађимо га! 

Ово није прича о спасавању пла-

нете. Планета ће остати где јесте, са 
нама или без нас. Само смо трен у 
времену, али наш утицај остаје заувек. 
Сада је, ако мене питате, наш трену-
так! Или ћемо изабрати нови – свој 
пут, или ћемо пратити оне којима су 

многи прошли. Овај живот нема већ 
написан сценарио. Оловку држимо 
сами. Ми смо писци! Ово је ваша 
прича. Њихова прича. Ово је наша 
прича! 

Даница Рајковић, III4
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Један од наших домаћих задатака у оквиру Разионице био је и израда допуне Школског програма. Гласањем 
наставника, изабрана је тема учење на редовној настави, а после усаглашавања стручних и наставничког већа, као 
и задужених тимова, у анексу ШП описан је начин учења у нашој школи, наставне методе којима постижемо да 
се учење одвија на часу, као и начин провере да се оно заиста и десило. У оквиру метода активне наставе посебно 
су истакнуте метода пројеката, студија случаја, трибина и тематска настава. 

Уз многе пројекте који су реализовани текуће школске године, предложени су и нови. У њиховом планирању 
и реализацији наставници, као  и ученици ће тимски радити, како би се обезбедио развој међупредметних 
компетенција и функционално знање. Планираних пројекти су:

• Европски дан језика (енглески, француски, немачки и рускијезик, српски језик и књижевност, рачунарство и 
информатика)

• Дан матерњег језика (српски језик и књижевност, рачунарство и информатика), 
• Company organisation (енглески језик, стручни предмети економске струке)
• Pen pals from America! (енглески језик, српски језик и књижевност)
• Светски дан развоја информатике (рачунарство и информатика),
• Сат програмирања (рачунари и програмирање,рачунарство и информатика),
• Светски дан безбедног интернета (рачунарство и информатика, грађанско васпитање)
• Дан броја пи (математика, рачунарство и информатика),
• Електрични аутомобили (стручни предмети машинске струке, рачунарство и информатика),
• Светски дан здравља (екологија и здравствено васпитање, српски језик и књижевност, рачунарство и инфор-

матика),
• Пут ка Еко-школи 2 – уређење школског дворишта (стручни предмети грађевинске струке, физичко васпитање, 

екологија и др.),
• Етно-сусрети (стручни предмети туристичке, економске и кожарске струке, српски језик и књижевност, рачу-

нарство и информатика),
• Пешачки час – корак по корак,  (физичко васпитање, биологија, екологија, географија),
• Од скице до модела (конструкција и моделовање, цртање и сликање),
• Енергија +/- (екологија, стручни предмети грађевинске струке),
• Пројекат израде уређаја за затварање флаша (стручни предмети машинске струке),
• Стручне екскурзије, посете сајмовима и учешће на фестивалу науке и др.

Добро искуство са такмичења „Развој туризма на Златару”,  у примени студије случаја, биће примењено у 
настави – ученици ће се бавити локалним проблемом „Студија случаја – развој туризма на Бањици”.

Због свог значаја,  наставићемо учење о превенцији дигиталног насиља укључивањем ученика у припрему и 
реализацију трибине  „Превенција насиља – безбедност на интернету“, као и трибина на друге теме.

Тематска настава, која ће обухватити наставу како општеобразовних, тако и стручних предмета, реализоваће 
се на теме:

 1. Енергије (стручни предмети машинске, грађевинске и економске струке, физика, екологија и др.)
 2. Отпаде (хемија, екологија, стручни предмети свих струка) и
 3. Дигитализације (рачунарство и информатика, српски језик и књижевност, историја, ликовна култура, 

стручни предмети економске и туристичке струке и др.)
Ученички парламент и наставници грађанског васпитања припремаће и реализовати едукативне пројекте са 

циљем промоције толеранције, ненасиља и права детета („Дружењем против насиља”, „Упознај своја права, 
права су обавезе” и др.).

ЗА БОЉЕ УЧЕЊЕ НА ЧАСУ
Пројекти, студије случаја, трибине  и тематска настава уграђени су у допуну Школског програма,

као начини да се обезaбеди учење на редовној настави
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Хајде да на један дан, али само 
један једини дан заборавите све 
хардвере и софтвере, геџете и виџете, 
WEB, Facebook, G-mail и сличне 
нужности нашег доба и запитајте се 
како једна мисао или емоција може 
да превали десетине хиљада кило-
метара и стигне до вас онако како је 
путовање и започела – чиста и ис-
крена. 

Ученици из једне америчке шко-
ле у Вајтхолу, држава Висконсин, и 
наше Техничке школе, али и читао-
ци претходног броја нашег листа, 
знају одговор на ово питање. Одав-
но су при премили шарене папире и 
подоштрили оловке и бојице да 
сликом и речју, својом руком испишу 
оно што осећају, мисле и желе, али 
и да питају своје другаре са друге 
стране планете оно што можда ни-
када нису имали прилике да сазнају 
на друге начине.

Пројекат „PanPal Buddies” реали-
зује се у оквиру секције English wor-
kshop скоро читаве школске године. 
У другом полугођу је обогаћен уто-
лико што је, поред основне актив-
ности дописивања са ученицима и 
наставницима, остварен и видео-
контакт путем Skype апликације. То 
је била одлична прилика да се уче-
ници можда сусретну са својим при-
јатељима са којима се дописују, али 
и да покажу колико се успешно слу-
же енглеским језиком у усменој ко-
му никацији. О томе колико су били 
успешни, али и задовољни показаним 
вештинама, говори и податак да су 
часови трајали далеко дуже од пре-
двиђених 45 минута. 

У чему је заправо овај пројекат 
помогао нашим ученицима? Први 
утисак јесте да ни наши другари из 
САД нису баш непогрешиви, па им 
се ту и тамо поткраде по нека греш-
ка, коју вешто око нашег ђака препо-
зна. Не треба им замерити, јер је наше 
ђаке управо то охрабрило да се пре-

пусте писању без оптерећења да ће 
им се ико подсмевати. Друга позити-
на ствар је сазнање да средњошколце 
са супротних страна ове наше дивне 
планете везују иста интересовања, 
жеље и надања, да никакве култоро-
лошке или идеолошке различитости 
не могу променити ону дечју зна-
тижељу да спознају свет и упознају 
људе онакве какви заиста јесу. За 
наставнике који су укључени у про-
јекат и који се исто тако активно 

до пи сују са својим колегама ово је 
прилика да размене искуства и уна-
преде своје вештине и методолигију. 

У разговору са пријатељима из 
Вајтхола сазнали смо да су посебно 
задовољни успехом овог пројекта јер 
њихови ранији покушаји да се до-

писују са војницима из Ирака и Ав-
ганистана нису успели. Посебно су 
били радосни што су нашу лепу 
Ср бију упознали из једног сасвим 
дру гачијег угла, што је, верујемо, 
утицало на формирање позитивнијег 
става према нашој земљи. 

Главног ’кривца’ читаве ове завр-
зламе, нашу Теодору Миливојевић, 
III2, која је читаву школску годину 
провела у САД где је усавршавала 
свој енглески језик, очекујемо да се 

Пројекат дописивања са ученицима из Америке 
„Pan Pal Buddies” – part II

врати до изласка овог броја листа. 
Неће јој бити лако да уклони јак аме-
рички акценат из свог матерњег је-
зика, али ћемо јој сви у томе помоћи.

Младен Милошевић и 
Наташа Аранђеловић, 

наставници енглеског језика

Пројекти



28

Посетиоци фестивала могли су да 
се упознају са ефектом стаклене ба-
ште у вештачким условима. Овај 
природни феномен на веома леп и 
разумљив начин презентовале су 
ученице и чланице еколошке секције 
Екологија. Наша стаклена башта 
при вукла је пажњу посетиоцима свих 
доба. Указали смо на позитиван и 
негативан исход овог процеса у при-
роди. 

Друга поставка је представљала 
макету зелене баште на равном кро-
ву, са идејом да се земљиште које је 
заузето изградњом зграде надокнади 
на крову и укаже на позитиван учинак 
флоре у урбаним насељима. 

Учешће на фестивалу иницирала 
је наставница Марија Костић. Носи-
оци идеја за поставку и реализацију 
су директор школе Љиљана Жикић, 
наставница биологије Биљана Гој-
ковић и наставници грађевинске 
групе предмета Горан Поповић и 
Ивана Јевтић. Милош Тричковић, 
домар школе, помогао је ученицима 
у изради макета. 

Учесници, чланови еко-секције, 
су: Лана Антонијевић I2, Анђела 
Милошевић I2, Дуња Дујковић I2, 
Милица Тошић III4, Даница Рајковић 
III4, Невена Николић III4, Соња Видој-
ковић III4, Тамара Станисављевић 
III4 и Јана Веселиновић III4. 

НАШИ УТИСЦИ СА 
ФЕСТИВАЛА

Доносимо гомилу лепих утисака 
из Ниша са 7. по реду фестивала 
науке „Наук није баук”. 

Сама припрема за сајам је била 
узбудљива и веома интересантна. 

НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ „Наук није баук”

Фестивал науке „Наук није баук” по седми пут је одржан 3. и 4. априла 2015. 
године на Електронском факултету у Нишу. Наша школа се представила 

двема поставкама под називом ЕНЕРГИЈА +/-. 

Бројни посетиоци постављали су 
питања и били су одушевљени маке-
тама. Пра во задовољство за децу, а 
и за одрасле, била је могућност да 
лично засаде зеленило на макети. 
Макету су израдили и презентовали 
ученици одељења III1 (архитектонски 
техничари). 

Буквално смо бројале дане до тре-
нутка када ћемо представити своју 
школу у најбољем светлу. Било је 
доста штандова са различитим ек-

Учесници, архитектонски техни-
чари одељења III1, су: Душан Јов а-
новић, Петар Антић, Милан Илијић, 
Јована Николов, Марија Милановић 
и Катарина Николић. 

Веома смо поносни на своје уче-
шће на овом фестивалу и на свој 
допринос унапређењу свести о очу-

вању природе. Учешће на фестивалу 
је било за нас једно ново и занимљиво 
искуство.

Пројекти
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спериментима. Све школе су се јако 
потрудиле да своје презентације 
представе на најбољи могући начин, 
па тако и ми. Презентовале смо ефе-
кат стаклене баште у вештачким 
условима, док су наши другови са 
архитектонског смера посетиоцима 
представили зелени кров на макети. 

Наша поставка носила је назив 
ЕНЕРГИЈА+/-. Током самог излагања 
осећале смо се јако срећно и понос-
но на успех који смо постигле, јер 
смо тиме представиле и своју школу 
и град у најбољем светлу. На нашем 
штанду био је, такође, и зид утисака 
где су сви посетиоци могли да оста-
ве утисак који смо оставиле на њих. 
Било је заиста позитивних комента-
ра и симпатичних цртежа од стране 
деце. Поред штандова везаних за 
биологију, било је и оних који су 
везани за друге врсте наука. Посети-
ле смо један веома занимљив штанд 

везан за медицину, конкретно за ДНК. 
Слободно време смо искористиле 
како бисмо виделе и остале презен-
тације, али и прошетале градом. 

Све у свему, сматрамо да је овај 
фестивал био веома лепо искуство 
за нас и памтићемо га искључиво по 
лепим успоменама. 

Лана Антонијевић, I2

Анђела Милошевић, I2

Дуња Дујковић, I2

***
Ове године је први пут на овом 

фестивалу учествовала и наша шко-
ла. Циљ ове манифестације јесте да 

се промовише наука, да се подржи 
развој образовних ресурса, да се по-
дигне квалитет образовања у Србији 
и да се приказе научноистраживачки 
потенцијал међу младима на југу 
Србије. 

Ми, ученици III1, имали смо за-
датак да уз помоћ макете стамбеног 
објекта са равним кровом презен-
тујемо, као и да на примеру макете 
покажемо по чему је зелени кров 

боља опција у данашњој изградњи. 
Било је веома занимљиво и по-

сетиоцима, али и нама. Људи су 
постављали разна питања у вези са 

зеленим крововима и било је право 
задовољство да говоримо о томе. Из 
Ниша смо понели сјајне утиске као 
и успомене. Било је занимљивих 
излагања и других група, такође и 
разних експеримената, игара и још 
много тога… 

Поред зида утисака, где су посе-
тиоци нашег штанда могли да на-
пишу утисак који су стекли о нама и 
нашој школи, такође су могли и да 
засаде биљку на крову макете. То је 
било јако занимљиво малишанима, 
којима је иако нису баш најбоље разу-
мели поенту оваквих кровова, било 
задовољство да засаде биљку. И за 
нас је ово било корисно искуство, јер 
смо и ми научили и видели доста тога 
новог. Било је прелепо и дан нам је 
веома брзо прошао, а утисци су сјајни. 
Остаће нам овај дан у лепом сећању. 

Захваљујемо се Техничкој школи 
и наставницима који су нас подржа-
ли и помогли нам у реализацији 
свега овога.

Јована Николов, 
Марија Милановић, III1

Пројекти
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Пројекти

Машинци су ове године решили 
да посвете мало више времена еко-
лошким аутомобилима, тј. електрич-
ним аутомобилима, a са циљем ра-
змишљања о одрживом развоју и 
чистом ваздуху. Тако су осмислили 
пројекат „О електричним аутомоби-
лима“. Учешће у пројекту узели су 
ученици већине одељења машинске 
струке, свих разреда.

у програму Kahoot.
Завршни део пројекта био је при-

каз ових презентација, на јавном часу, 
24.03.2015. године, коме су прису-
ствали ученици првог и четвртог 
разреда. Након приказа презентација, 
организован је квиз такмичарског 
карактера. У квизу су најпре учество-
вале четири екипе са по два члана 
првог и једним чланом четвртог раз-
реда. 

Због великог интересовања, одмах 
потом, квиз је поновљен и за све 
уче нике првог разреда. Игра се на-
ставља...

КАКО РЕАЛИЗОВАТИ 
КВИЗ

Квиз је реализован преко једно-
ставног алата Каху (Kahoot.it) за 
израду квизова, дискусија и анкета. 

Да бисте могли да користите Каху 
квиз у учионици, неопходан је један 
видео-бим, рачунар и да ученици 
имају мобилне телефоне или таблет 
уређаје са приступом интернету или 
одговарајућу рачунарску учионицу. 
Оно што је мени посебно важно је да 
видим њихове реакције и да могу 
одмах да прегледам статистику за 
свако питање. Можемо да одредимо 
и време које је потребно да се одго-
вори на свако питање. Питања може-
мо мењати, допуњавати, обогати их 

фотографијом или видеом. Квиз 
мо жемо делити путем друштвених 
мрежа или га имејл-адресом послати 
директно кориснику коме је намењен. 
Ученици квиз решавају уз помоћ 
пин-кода који виде на видео-биму 
или на свом паметном уређају. Из-
вештаји у виду ексел-документа дају 
много могућности за анализу и про-
цену знања ученика. Резултате теста 
можете анализирати по питањима, 
времену решавања, грешкама. Је-
дноставност креирања питања без 
потребног претходног информатич-
ког знања изједначава наставника и 
ученика као кориснике овог алата и 
ауторе упитника. Постоји могућност 
копирања и коришћења материјала 
других наставника, као и размена 
материјала. Примена оваквог квиза 
омогућује подстицање радне атмос-
фере на часу, јер док одговарају на 
питања, од ученика се тражи знање, 
али и брзина. Такође, подстиче се и 
буђење такмичарског духа јер се кроз 
преглед, топ-листе првих пет нај-
успешнијих учесника, које се при-
казују после сваког питања, види 
успешност учесника квиза. Све то 
заинтересује и публику да се укључи 
у решавање. 

Златица Геров,
 педагошки саветник

О електричним аутомобилима

На часовима рачунара и про-
грамирања, ученици трећег разреда 
образовног профила машински тех-
ничар за компјутерско конструисање 
прикупили су информације о елек-
тричним аутомобилима, при чему су 
им инструкције давали предметни 
наставници Горан Геров и Миомир 
Костић. Ученици свих разреда ма-
шинске струке који су ове године 
посетили Сајам аутомобила добили 
су задатак да истраже различите 
класе аутомобила, а између осталих 
и електричне аутомобиле. Смернице 
у том истраживању пружао је Томи-
ца Милосављевић, наставник струч-
них предмета машинске струке. 
Потом су ученици првог разреда, на 
часовима рачинарства и информати-
ке, а четвртог разреда самостално, 
код куће, направили презентације о 
својим истраживањима, али о истра-
живањима о електричним аутомоби-
лима. У исто време, остали ученици 
првог разреда су са својом наставни-
цом информатике Златицом Геров 
осмислили питања и саставили квиз 
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„Размишљам, стварам, пишем...” 
је назив прве електронске књиге која 
је настала као резултат активности у 
оквиру пројекта Развионица, а чине 
је литерарни радови ученика на 
језицима који се изучавају у школи 
– српском, енглеском, немачком... Да 
би све изгледало како је актив на-
ставника језика и осмислио, у чита-
ву ствар су се укључили талентовани 
информатичари који су и сами, зарад 
овог подухвата, савладали тајне из-
раде овакве једне електронске 
публикације. 

Није било лако наћи своје место 
на страници ове књиге. Да би се то 
остварило, најпре је требало одгово-
рити на поставњене задатке који се 
тичу форме и садржине одрећене 
врсте писменог изражавања, а потом 
проћи оштру критику и вредновање 
у којем су учествовали другари из 
разреда и предметни наставник. 

Размишљам, стварам, пишем
Наш први вишејезични електрон-

ски зборник ученичких радова има 
преко тридесет страница и исто то-
лико радова и још више аутора, јер 
су се ту нашли и групни радови 
ученика. Поносни смо што је и једна 
песма ту пронашла своје место. 

Ако вас занима ко је писао и о 
чему, завирите у виртуелни свет на-
ших мисли и осећања на: http://www.
joomag.com/magazine/-/0562415001-
433695217?short.

Наташа Аранђеловић, 
наставник енглеског језика

Пројекти

У оквиру обележавања Међу на-
родног дана безбедног интернета, 
10.02.2015. године, у нашој школи је 
одржана трибина на тему „ПРЕ ВЕН-
ЦИЈА НАСИЉА – БЕЗБЕДНОСТ 
НА ИНТЕРНЕТУ”.

Трибина је била намењена наста-
вницима, стручним сарадницима, 
ученицима и њиховим родитељима/
старатељима. 

На трибини су говорили: Мирса-
да Топаловић, психолог, о жртвама 
на сиља – како их препознати; Горан 
Геров, координатор Тима за безбед-
ност и заштиту ученика од насиља 
– о врстама и нивоима насиља, зло-
стављања и занемаривања; Златица 
Геров, наставник информатике – о 
томе ко је најугроженији и због чега, 
као и о активностима Националног 
центра за безбедан интернет и актив-
ностима Техничке школе за безбедно 
коришћење интернета и Ивана Спа-
сић, наставник информатике – о ос-

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА –  БЕЗБЕДНОСТ НА ИНТЕРНЕТУ
новним мерама заштите на друшт-
веним мрежама, а трибину су водили 
нaши ученици, чланови Блогострип 
секције. 

Циљ трибине био је да се настав-
ници, ученици и њихови родитељи/
старатељи упознају са:

• врстама насиља, са посебним 
освртом на насиље на интернету, 

• неким могућностима препозна-
вања детета које трпи насиље на 
ин тернету, 

• потенцијалним жртвама насиља, 

• основним мерама заштите на 
друштвеним мрежама, 

• активностима Националног цен-
тра за безбедан интернет и 

• активностима Техничке школе за 
безбедније коришћење интернета. 
Трибини су присуствовали уче-

ници наше школе, њихови родитељи, 
као и наставници наше школе и ос-
новних школа у граду.

Златица Геров, 
педагошки саветни
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Другу годину заредом ученици 
Техничке школе Књажевац обележи-
ли су, уз помоћ својих наставника 
српског језика и књижевности Бојана 
Ристића и Драгане Цвејић Вукић, 
Дан матерњег језика. Обележавање 
Дана матерњег језика прогласио је 
Унеско 1999. године, у знак сећања 
на догађаје из 1952. године у граду 
Даки, престоници данашњег Бангла-
деша, када је живот изгубило неко-
лико студената који су се залагали за 
признавање свог матерњег, бенгали 
језика.

Пригодни програм и промоција 
зидних новина поводом Дана матер-
њег језика одржани су у уторак, 24. 
фебруара 2015. године. Овогодишњи 
Дан матерњег језика био је посвећен 
Јовану Скерлићу, чувеном историча-
ру књижевности и књижевном кри-
тичару, професору Београдског 
уни ве р зитета. 

Недавно се навршило сто година 
од преране смрти овог великана срп-
ске књижевности, правог представ-
ника београдског стила изражавања, 
врхунског естете и интелектуалца 
европских размера. Скерлић је аутор 
„Историје новије српске књиже-
вности” и чак девет свезака дела 
„Писци и књиге”, у којима је про-
ценио и вредновао готово све значајне 
српске писце. Највећи број његових 
оцена издржао је пробу времена и 
оставио та дела на ономе месту које 
је Скерлић одредио. Упркос неколи-
ко грешака у проценама појединих 
дела, његов суд иако строг, био је 
праведан и објективан.

Текст приредбе написао је на-
ставник српског језика Бојан Ристић, 
који је са ученицима одељења III5 и 
III6 припремио и зидне новине посве-
ћене Јовану Скерлићу. Скерлића је 
представио Страхиња Трандафило-

вић, II3, а уз њега је глумио и Братис-
лав Ристић, II3. Пригодни текст о 
животу и раду Јована Скерлића чи-
тале су ученице одељења I2 Наталија 

Дан матерњег језика 
Јован Скерлић – сто година од смрти великана

српске књижевне историје и критике

Василијић, Јована Симић и Ивана 
Савић.

Бојан Ристић, 
наставник српског језика

Значајни датуми
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Едмодо је друштвена мрежа за 
ученике и наставнике.

таре на главном зиду (кao нa Face-
book-у). Наставник може користити 
и опцију задатак, тако што га дефи-
нише и чини доступним ученицима, 
користећи опцију која омогућава да 
одреди назив задатка и приложи опис. 
Ученици затим ту прилажу комента-
ре и решења (која само наставник 
може да отвори), а наставник може 
постављати и видео-снимке, као и 
све документе складиштене у тексто-
ве, презентације и сл.. Опција квиз 

Дан броја Пи

КОЈЕ СУ ПРЕДНОСТИ ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ ЕДМОДО

Ове године је у нашој школи по 
други пут обележен Дан броја Пи. У 
сарадњи наставника математике и 
информатике, а са учешћем ученика 
одељења комерцијалиста првог и 
другог разреда урађено је пројектно 
истраживање. На јавном часу 13. 03. 
2015. године приказани су резултати 
тог пројекта.

Најпре је Тања Игњатовић, на-
ставник математике, ученицима ових 
одељења задала за домаћи задатак да 
истраже занимљивости о броју Пи 
на интернету.

На часовима информатике, уче-
ници првог разреда су резултате свог 
истраживања уградили у једну заје-
дничку презентацију. Презентацију 
су радили примењујући рад „у об-
лаку” на гугл-диску, тј. користећи 
могућност да истовремено раде на 
једном документу са више различи-
тих рачунара. Три пара ученика овог 
одељења се за то време припремало 
за учешће у квизу. Упутства за из-
раду презентације „у облаку” и 
координацију у раду водила је Ивана 
Спасић, наставник информатике.

У исто време, на часовима елек-
тронског пословања, ученици чет-
вртог разреда креирали су електрон-
ски квиз у програму Kahoot. Питања 
за квиз осмислила је група ученика 
четвртог разреда, а на основу прет-

ходно прикупљених занимљивости 
са интернета од стране ученика оба 
одељења. Такође, три пара ученика 
овог одељења су се припремала за 
учешће у квизу. Две ученице су ос-
мислиле и креирале електронски 
постер у програму Glogengine. Про-
грам омогућава да у постер буде 
уграђен и звучни или видео-запис, 
што су оне искористиле да уграде 
снимак са youtube-а, са музиком ком-
понованом на основу цифара броја 

наста вник математике. Она је, на 
крају, позвала парове ученика оба 
одељења да формирају четворочлане 
екипе за учешће у квизу. 

О могућностима оваквих радова 
„у облаку”, наставници су знања 
стекли на разним семинарима и одмах 
пожелели да та сазнања представе и 
поделе са својим ученицима.

Све је ово представљено на јавном 
часу, коме су присуствовали ученици 
првог разреда, представници свих 

омогућава наставнику да направи 
тест знања који поставља на зид про-
фила, чиме га чини доступним за 
ученике. Едмодо је тако осмишљен 
да чини процес учења лаким за 
организацију од стране наставника, 
а веома прихватљивим за ученике. 

Све ово доводи до тога да настав-
ни процес више није ограничен на 
традиционалне методе које све теже 
могу држати пуну пажњу ученика.

Златица Геров, 
педагошки саветник

Пи. Та музика је и слушана на овом 
јавном часу. Техничку подршку у 
изради квиза и постера пружила је 
Златица Геров, наставник информа-
тике. 

Док су ученици електронски 
обрађивали резултате својих истра-
живања, радом оба одељења је 
коорди нирала Тања Игњатовић, 

одељења и ученици четвртог разреда, 
одељења комерцијалиста. Највећу 
пажњу публике привукао је квиз. 
Учествовале су три екипе. Било је и 
навијања и веома занимљиво. 

У реализацији овог пројекта 
примењене су и новине коришћења 
едукативне друштвене мреже Едмо-
до.

Основна конверзација одвија се 
тако што наставник поставља комен-

Значајни датуми
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Теренска настава из области 
хидрологије спроведена је 4. јуна 2015. 
године. Ми, чланови еколошке секције 
Техничке школе, са својом професор-
ком Биљаном Гојковић, упутили смо 
се ка Сињем виру, Подвису и Бањици, 
где су нас чекале активности. Са нама 
су били и ученици ОШ „Вук Караџић”са 
својом наставницом физике, Јеленом 
Петровић. 

Прва локација на којој смо били 
била је Сињи вир, где смо видели две 
каптаже, „Сињи вир 1” и „Сињи вир 
2”. У првој каптажи увек има воде и 
том водом се снабдева 80% нашег 
града, док се у другој  пумпе укључују 
по потреби. Улазак у прву каптажу је 
био невероватан. У „Сињем виру 1” 
вода из извора тече брзином од 400 l/s. 

Иако смо сви били поспани, са 
радозналошћу смо слушали и гледали 
шта нам показује Јована, студенткиња 
Рударско-геолошког факултета из 
Београда. Она нас је током целог дана 
водила и причала нам јео стварима о 

којима смо ми у почетку слушали, а 
ништа нисмо o њима знали. Иако нам 
у почетку ништа није било јасно, би-
вало је све јасније.

Док смо путовали до Подвиса где 
се налази рудник каменог угља, при-
чали смо о стенама које се налазе у 
Сињем виру. Тамо преовладавају 
кречњаци који су фосилоносни и у 
њима се могу наћи шкољке. У овим 
стенама се може наћи доста гвожђа, 
али оне су претежно састављене од 
калцијума и карбоната.

Стижемо у Подвис. Ученици који 
су били задужени за прикупљање 
стена су овде могли да пронађу само 
растресите стене и стену лапорац. 
Стена лапорац је настала као мешави-
на глине и кречњака. Настала је пре 
8-9 милиона година.

Било је време да кренемо даље. Још 
једна локација – Бањица. Извор топле 
воде од 25°С, која у летњем периоду 
може да достигне и до 28°С. Ова вода 
се разликује од других јер са собом 

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Након многобројних активности 

током ове школске године, еколошка 
секција Екологика и њени чланови 
обележили су и Светски дан заштите 
животне средине, као завршну актив-
ност. Овога пута 5. јун обележили смо 
заједно са ученицима ОШ „Вук 

Караџић”.
Овогодишњи Светски дан заштите 

животне средине обележен је ја вним 
часом „Хидрологија и геологија 
подручја Књажевац”, као и терен ском 
наставом претходног дана, на по дручју 
Сињег вира, а у организацији Центра 

за одрживу будућност „Зелена зона”, 
у сарадњи са Саветом професора при-
родних наука и нашом Техничком 
школом. Предавање су одржали доц. 
др Игор Јемцов и Јована Радосављевић, 
дипл. инжењер гео логије са Рударско 
– геолошког факултета у Београду. 

носи различите стене. Са уживањем 
смо слушали шта нам говоре о месту 
где се повремено купамо. Тада је било 
доста купача. Што деце, што старијих 
људи. Овом водом се снабдева градски 
базен. Да би вода која одлази у базен 
била чиста, мора да се пречисти и да 
јој се додају плави камен или хлор.

Дошло је време за ручак и одлазак 
кући. Сви смо били уморни. Једва сам 
чекала да дођем кући и испричам 
свима како сам се провела. Надам се 
да ће у будућности бити још оваквих 
истраживачких излета у којима ћу 
учествовати. Ивана Савић, I2

ЕКОЛОГИЧАРИ НА ТЕРЕНУ

Након теренске наставе, са сту-
дентима Рударско-геолошког факул-
тета Универзитета у Београду, чла-
нови еколошке секције наше школе 
са својим предметним наставником 
Биљаном Гојковић, заједно са учени-
цима Основне школе „Вук Караџић” 
и њиховим наставницима, организо-
вали су изложбу стења из околине 
Књажевца, о којима смо више могли 
чути на јавном часу од једног од 
некадашњих најбољих студената овог 
факултета – дипломираног инжењера 
геологије Јоване Радосављевић. На-

кон предавања ове дивне девојке, 
којој смо веома захвални на 
посвећеном времену, гости наше 
школе, ученици и наставници основ-
них школа „Димитрије Тодоровић 
Каплар”, „Вук Караџић”, „Дубрава”и 
„Младост“, као и ученици и настав-
ници Књажевачке гимназије, могли 
су видети узорке пешчара, кречњака 
и лапорца прикупљених на теренској 
настави у Сињем Виру, на Бањици и 
у околини Подвиса. 

Николић Невена,
Рајковић Даница, III4

ИЗЛОЖБА СТЕЊА И МИНЕРАЛА
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У раду Техничке школе значајно 
место заузима брига о здрављу наших 
ученика, као и промоција здравог 
начина живота. Стари Латини су го-
ворили „Mens sana in corpora sano”, 
или „У здравом телу, здрав дух”. Због 
тога смо се ове године укључили у 
обележавање Светског дана здравља, 
које је организовао Црвени крст.

Овај дан обележен је у уторак, 07. 
априла 2015. године, предавањем које 
је одржано у Дому ученика средњих 
школа. Овогодишњи Дан здравља 
био је посвећен здравој исхрани, под 
слоганом „Од њиве до трпезе – здрав-
ствено исправна храна”. 

Правилна исхрана један је од нај-
важнијих чинилаца за очување и 
уна пређење здравља. О начинима 
којима можемо да побољшамо ква-
литет наше исхране, и тако сачувамо 
своје здравље говорили су Виолета 
Милосављевић, стручни сарадник 
Црвеног крста у Књажевцу, настав-
ница биологије Ана Савев, волонтер 
Црвеног крста Маја Малиновић и 
наставник српског језика и књи же-
вности из наше школе Бојан Ри стић. 
Ученици, корисници интернатског 
смештаја Дома ученика, добили су 
нова сазнања о здравом начину ис-
хране, о томе које су намирнице 
нај здравије и најкорисније за њихов 

развој, а потом су учествовали и у 
анкети посвећеној исхрани. Иако су 
свесни значаја свакодневне употребе 
воћа у исхрани, већи број ученика 
често се храни нездраво, једући брзу 
храну и пијући газиране напитке. 

У наставку је успостављен дијалог 
са ученицима, који су могли да питају 
све што их је занимало у вези са здра-
вом и правилном исхраном. Посебно 
је скренута пажња на значај редовног 
узимања оброка и жвакања хране. 
Дневно су нам потребна три већа 
оброка (доручак, ручак и вечера), као 
и две ужине, док је храну потребно 
дуже жвакати, како би процес варења 

Светски дан здравља
почео већ у устима. Такође, треба 
уносити и доста течности. Нај здравије 
пиће је вода, тај незаменљиви извор 
живота. Свакодневно треба у орга-
низам уносити бар 8–10 чаша ове 
драгоцене течности.

Драго нам је што смо се укључили 
у ову акцију и што је наша школа још 
једанпут потврдила да брине о по-
требама својих ученика. Правилна 
исхрана је најбитнија за здрав развој 
наших ученика, како би израсли у 
здраве људе и корисне чланове нашег 
друштва.

Бојан Ристић, 
наставник српског језика

Са својим другарицама из одељења 
I2 Савић Иваном, Антонијевић Ланом, 
Симић Леном и Дујковић Дуњом, 
такође члановима еколошке секције 
и наставницом Биљаном Гојковић, 
одржала сам у понедељак, 1. јуна, 
јавни час на тему „Светски дан бор-
бе против пушења”.

Неколико дана пре јавног часа 
спровеле смо анкету са ученицима 
прве године и резултате укључиле у 
презентацију која је приказана на 
јавном часу. Указале смо на штетност 

и болести које могу бити последица 
пушења. 

Надамо се да се наш труд исплатио 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА

и да су присутни примили к знању 
штетност конзумирања дувана.

Алиса Стојић, I2
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Сајам аутомобила у Београду, као 
међународна манифестација, уселио 
се у план ваннаставних активности 
наше школе. Уз сагласност родитеља, 
шездесет петоро ученика пријавило 
се за путовање. Било је ученика из 
следећих образовних профила: ма-
шински техничар за компјутерско 
конструисање, машински техничар 
моторних возила и комерцијалиста. 
Ученике су на екскурзији пратиле 
одељенске старешине, наставници 
Снежана Цветковић, Сања Маркулин, 
Иван Амон, Саша Милосављевић и 
Томица Милосављевић. 

У 05:30 часова, након прегледа 
аутобуса од стране стручних лица, 
уследио је полазак за главни град. 
После пар одмора на ауто-путу и пар 
сати путовања, стигли смо на одре-
диште. Пошто је ово био први дан 

отварања сајма, све је било кристал-
но чисто и без велике гужве. 

Освајали смо халу за халом. Ни-
зале су се премијере. Најпознатији 
брендови били су на својим штандо-
вима и нудили оно најбоље што имају. 
Поред аутомобила могло се још ви-
дети и мноштво мотора, као и остала 
пратећа опрема и делови. 

Наши ученици су имали и један 
задатак у виду пројекта, који се 
састојао из сакупљања података о 
аутомобилима одређене класе раз-
личитих произвођача и њихове 
касније анализе на наредним часо-
вима у школи. Три сата шетње било 
је сасвим довољно за обилазак свих 
штандова. Неки ученици су посма-
трали, неки фотографисали, снимали, 
а било је и оних који су се опробали 
и у тест вожњи коју је за посетиоце 

сајма организовала „Навак академија” 
Мирка Алвировића. Вожња се одви-
јала под специјалним „клизавим” 
условима. 

Након обиласка сајма група се 
упутила ка Калемегдану, где су уче-
ници имали сат времена шетње по 
лепом времену. Уследио је обилазак 
шопинг центра „Ушће” где смо по-
трошили још два сата за куповину. 
Задовољни, са уморним ногама и 
насмејаним лицима, вратили смо се 
пуни утисака у свој град у касним 
вечерњим сатима. 

За организацију путовања за хва-
љујемо се господину Славиши, ди-
ректору туристичке агенције „Ники-
стеф” из Књажевца.
Томица Милосављевић, наставник 

машинске групе предмета

Машинци и комерцијалисти 
на Сајму аутомобила у Београду 

Сајмови

Наша школа је 20. марта 2015. 
године организовала одлазак на Сајам 
аутомобила, у виду једнодневне 
екскурзије. Као што је било и 
предвиђено, у раним јутарњим сати-
ма кренули смо за Београд, поспани, 
али и радознали шта нас тамо чека. 

Овогодишњи сајам био је 52. по 
реду београдски Сајам аутомобила. 
Стижемо на сајмиште. Добијамо 
карте и улазимо на једну од највећих, 

најорганизованијих и најпосећенијих 
изложби која се одржава у Србији. 
Овде бих додала још један атрибут: 
најскупљих. Да, овде су изложени и 
најновији модели аутомобила, мото-
ра и бицикала, као и опрема за њих. 
Цене неких од њих изазивају врто-
главицу и уздах.

 На сајму смо имали три сата за 
разгледање. Лагано смо кренули у 
обилазак. Разни модели најпознатијих 
произвођача аутомобила ређали су 
се пред нашим очима: ауди, пасат, 
пежо, опел, BMW и други. Сликамо 
се крај њих. Разговарамо са промо-
теркама, јер аутомобили су наша 
струка. Занимају нас карактеристике 
и новине које нуде нови модели. 
Сказаљка на сату окренула се једном, 
па још једном, и, опет, још једном. 
Три сата на сајму прошло је као трен!

Са сајма смо се упутили ка центру 
Београда. Лепо време нам је улепша-
ло шетњу Кнез Михајловом и Кале-
мегданом. Одатле смо сви заједно 
отишли у Тржни центар „Ушће”. И 
ту смо имали слободно време за кафу, 
јело и куповину. Као што је плани-
рано, у поподневним часовима пош-
ли смо за Књажевац. Пут ка кући се 
одужио. Професори и ученици пре-
причавали су догађаје са сајма. 
Срећни и задовољни, уз песму и 
причу стигли смо у Књажевац у 22:30 
часова. Тек ту нас је сустигао умор. 

Сигурна сам да ћемо дуго памти-
ти овај дан, а ту су и фотографије да 
нас подсете на све што је било. Све 
у свему, овај мартовски дан протекао 
је како и треба, занимљиво и лепо. 
Идемо и догодине!

Сандра Јогрић, III6

Сајам аутомобила
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Сајмови

Кренули смо у свитање. Рано 
буђење оставило је трага на нашим 
лицима, те смо један део пута пре-
спавали. Окрепљење на паузи врати-
ло нас је у форму, те је остатак пута 
протекао у веселој атмосфери, уз 
звуке гитаре, коју су свирали наши 
другови Стефан и Алекса. У песми и 
шали, заборавили смо на рано буђење, 
те смо улазак у главни град дочекали 
у сјајном расположењу.

Стигавши на Београдски сајам, 
нисмо знали куда бисмо пре, тамо је 
било свега. Нама архитектонцима 
увек је занимљиво да гледамо новости 
из своје струке, од разних објеката, 
грађевинског материјала, преко ку-
патила, врата, капија, до разних врста 
кровова и подова. Могли смо да ви-
димо и макете кућа, зграда и осталих 

објеката. Представљени су и неки 
међународни пројекти, направљени 
на највишем стручном месту – 
Грађевинском факултету. Два сата 
разгледања сајма пролетело је за трен.

Потом смо отишли у Тржни цен-
тар „Ушће”, где није било времена 
за предах. Јурили смо од једне до 
друге продавнице, како бисмо све 
обишли. Након пар сати у овом 
највећем шопинг-центру, упутили 
смо се ка центру Београда. Шетали 
смо Кнез Михаиловом улицом, ужур-
баним корацима крај продавница које 
сјаје. Прешли смо Париску улицу и 
стигли на Келемегдан. Има ли ичега 
лепшег од шетње Калемегданом у 
сунчано поподне? Још ако је ту и 
сладолед! Иако уморни од целоднев-
ног ходања, нико није мислио на 

одмор.
Време је за полазак. Стиже аутобус, 

у који журно улазимо. Опет одјекује 
звук гитаре, покрећу се нове теме у 

Архитектонци на Сајму грађевинарства
Сваког априла, већ 41 годину, у Београду се одржава Сајам грађевинарства. И ове године, 

наша школа посетила је овај догађај, у виду стручне екскурзије за ученике грађевинске струке.

разговорима са друговима. На овак-
вим екскурзијама увек се рађају нове 
симпатије, нова пријатељства, па и 
понека нова љубав.

Иако је овај пролећни дан био 
веома леп и занимљив, крај пута 
дочекујемо са олакшањем. Једва 
чекамо да видимо шта су нам за на-
редну годину припремиле наше 
старије колеге! Већ сада мислимо о 
наредном Сајму грађевинарства.

Габријела Алексић, II1
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У посети 37. Међународном сајму туризма у Београду

Београдски Сајам туризма највећа 
је туристичка манифестација у земљи 
и југоисточној Европи. Више од 30 
година испуњава светске стандарде 
у пословању, са излагачима гради 
партнерске односе, а квалитетном 
понудом и разноврсним дешавањима 
сваке године привлачи све већи број 
посетилаца. Од 2003. године члан је 
Европске асоцијације туристичких 
пословних сајмова – ЕТТФА. Квали-
тет је ову манифестацију „учланио” 
у још једну престижну организацију 
– Светску асоцијацију туристичких 
пословних сајмова – ИТТФА. Бројне 
награде и похвале говоре да се ради 
о најуспешнијој туристичкој мани-
фестацији у Србији и региону.

Сајам је ове године трајао од 19. 
до 22. фебруара, а његов слоган био 
је „Искористи тренутак”. На ово-
годишњем сајму представило се 1100 
излагача, из око 50 земаља. 

Овогодишња земља партнер били 
су Уједињени Арапски Емирати. Ово 

је седми пут да нека држава добије 
статус државе партнера, а до сада су 
то биле Индонезија, Немачка, Турска, 
Хрватска, Словенија и Тунис. Поред 
Уједињених Арапских Емирата, нај-
упечатљивији утисак оставиле су 
Куба, Грчка, Израел, Македонија и 
Јамајка, која је први пут учествовала 
на овом сајму. 

Према проценама, ово је био нај-
већи и најпосећенији Сајам туризма 
до сада. Управо на дан наше посете, 
20. фебруара, на сајму је оборен ре-
корд: у круг сајма, у току тог дана, 
ушло је 5.245 возила, што је највећи 
број возила у једном дану на сајму. 

Посетиоци сајма имали су при-
лику да купе или резервишу јефтине 
туристичке аранжмане, науче нешто 
о традицији других земаља, пробају 
разне специјалитете, виде много по-
знатих личности... Највећа атракција 
на овогодишњем сајму био је соко, 
својеврсна маскота целог догађаја, 
кога су на сајам донели представни-

ци Уједињених Арапских Емирата. 
Истовремено са Сајмом туризма, 

одржане су још три манифестације: 
Међународни сајам опреме за хоте-
лијерство и угоститељство HORESA, 
Сајам вина BeoWine, и Сајам суве-
нира.

Туристичке агенције, савези и 
организације, хотели, туристички 
центри, ловни туризам, ваздухоплов-
не компаније, међународни тур-опе-
ратори, планински центри, бање, 
језера, градови, регије и земље свих 
континената... – све су то учесници 
овогодишњег Сајма туризма. Изла-
гачи су своју понуду, укључујући и 
аранжмане за предстојећу сезону, 
представили у шест изложбених хала 
(Хала 1, Хала 2, Хала 3, Хала 3а, Ха ла 
1а и Хала 4). 

Србија се и ове године предста-
вила као изузетна туристичка де-
стинација, која има богате и разнов-
рсне садржаје за одмор, забаву, 
здравствени опоравак, спорт, ре-

Ученици наше школе, образовних профила туристички техничар (одељења I4, II4, III4, IV4) и комерцијалистa 
(одељење IV2), посетили су 20. фебруара овогодишњи, 37. Међународни сајам туризма у Београду.
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креацију, авантуре. Представиле су 
се разне туристичке организације, 
агенције, удружења, канцеларије, 
школе, факултети, занатске радње, 
сувенирнице, штампарије, мотели, 
хотели, спортски и рекреативни цен-
три... Најупечатљивији излагачи из 
Србије биле су туристичке орга-
низације општина: Књажевац, Ариље, 
Суботица, Ковачица, Сремски Кар-
ловци, Шид, Жабаљ, Неготин и др., 
туристичко-спортски центри Златар 
и Деспотовац, занатска радња „Art 
Magic” сувенирница „Арт Шпаиз”, 
Удружење бањa Србије и „Србија за 
младе”, канцеларија „За Косово и 
Метохију”, хотели: „Президент”, 
„Prestige”, „Платани”, „Вив”, „Ин”, 
„Леотар”, „Porto Bello”...; мотели: 
„Конак”, „Аћимовић”, „Студенац”, 
итд. Србија је највећи део своје по-
нуде излагала у Хали 4. 

Остале хале биле су место за из-
лагаче из страних земаља. Турска, 
Грчка, Немачка, Аустрија, Ирак, Црна 
Гора, Хрватска, Бугарска, Словенија, 
Босна и Херцеговина, Албанија, 
Египат, Уједињени Арапски Емира-

ти, Куба, Италија, Шпанија, Русија, 
Јамајка, Израел, Пакистан, чиниле 
су само један део многобројних из-
лагача. 

Сајам као место директног суче-

љавања понуде и потражње, непо-
средних контаката, место суочавања 
са властитим могућностима и вред-
ностима, место откривања нових 
производа, препознавања и упо зна-

вања конкуренције, представља један 
од облика промоције, и то један од 
најзначајнијих, и карактерише га 
изузетан социјални и економски 
значај. Учешће на домаћим, регио-
налним, и међународним сајмовима 
представља одличну прилику да се 

пословно повежемо са потенцијалним 
партнерима, финансијским инсти-
туцијама, као и да понудимо своју 
робу и услуге. 

Зашто сајам? Упркос свим стра-

ховима, виртуелни свет и интернет 
ништа нису променили када се го-
вори о значају и привлачности сај-
мова. И у време глобализованог 
бизниса, најважнији и најефикаснији 

су непосредни сусрети људи, раз-
мена учтивости и стисак руке, од 
памтивека су саставни део склапања 
послова, договора и уговора... 

Богат промо-материјал, много 
инте ресантних догодовштина, друже-
ње, упознавање и контакт са стран-
цима, познатим, и значајним лично-
стима, учиниле су овај сајам неза-
боравним за нас. Свако ко је посетио 
сајам, са собом је понео и неки поклон 
у виду слике, оловке, привеска, укра-
са, који ће га асоцирати на сајам. Сви 
каталози, летци, флајери, прелистава-
ће се до следећег сајма, у то сам си-
гурна. Утисци које смо понели са 
сајма мотивишу нас и буде подстрек 
за путовањем, учењем језика, упо-
знавањем са културама других на-
рода, историјом, га строномијом... 
Када помислимо на пут, одређену 
дестинацију, море, планину, увек се 
опредељујемо за ону земљу која нам 
је оставила најразноврснију понуду 
својих услуга, вредности, знамени-
тости и на најубедљивији начин 
пренела дух своје земље.

Милица Тошић, III4
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 „Лавандоманија” на Сајму виртуелних предузећа у Сенти

Наш смер, комерцијалиста, оглед-
ни је смер у коме се значајан простор 
посвећује практичним пословима о 
обуци у виртуелном предузећу, како 
бисмо једног дана без проблема које 
рађа неискуство радили свој посао у 
неком правом предузећу. Сваки по-
четак је тежак, али наш пословни 
почетак олакшава рад који смо запо-
чели у виртуелном предузећу „Лаван-
доманија”.

Виртуелно привредно друштво 
„Лавандоманија” бави се трговином 
на велико парфимеријским и козме-
тичким производима, а предузеће су 
основали и воде га ученици одељења 
IV2 Техничке школе Књажевац, сме-
ра комерицијалиста-оглед. У његовом 
раду учествујемо и ми, ученици трећег 
разреда овог смера. Ово предузеће 
учествовало је на шестом Сајму вир-
туелних предузећа, које је од 8. до 10. 
маја ове године одржано у Сенти.

Сајамско пословање водиле су 
саме ученицe: Анђела Јовановић, III2, 
шеф продаје, Јана Марковић, III2, шеф 
рачуноводства, Милица Станковић, 
IV2, шеф набавке и односа са јавно-
шћу, као и наша наставница Сања 
Маркулин, директор предузећа.

Домаћин сајма била је Економско-
трговинска школа у Сенти. На Сајму 
је учествовало 18 предузећа из 17 
градова (школа). У раду сајма уче-
стовао је и Сервисни центар из Со-
пота и Централна виртуелна банка 
из Чачка. 

Сајам Виртуелних предузећа је 
ревијално такмичење међународног 
карактера, са циљем промовисања 
такмичарског и предузетничког духа 
будуће привредне елите Србије и 
суседних земаља. 

Сајам је био добро организован, 
домаћини су нас упознали са историјом 
града, Сенћанском битком, „цвета њем 
Тисе” које се виђа само код нас и у Кини, 
као и са мађарским посластицама. 

Сента је град у Севернобанатском 
округу, у коме живи национално врло 
хетерогено становништво. То је град 
у коме је рођен познати књижевник 
Стеван Сремац. У граду живи око 
20.000 становника, дакле мало је већи 
од нашег Књажевца. Место је по-
знато по Сенћанској бици, којом је 
заустављен продор Турака на запад.

Свако предузеће имало је свој 
штанд, а задатак је гласио да штанд 
троје ученика поставе и декоришу у 
временском року од два сата, без 
помоћи наставника. Остала предузећа 
која су учествовала бавила су се раз-
личитим активностима: продајом 
накита, козметике, играчака, канце-
ларијског материјала, па чак и кафе. 

Првог дана предузећа су посло-
вала са физичким лицима. Посетио-
ци Сајма били су у прилици да купо-
вином код излагача симулирају 
еко номске токове у реалној привреди. 
Сваки посетилац при доласку добио 
је своју платну картицу са 50.000 
виртуелних динара, износ који је 

смо се лепо забавили упознајући се 
и дружећи са вршњацима из других 
места. Није нам био циљ да само 
одрадимо задатке, већ и да стекнемо 
нека нова знања и да упознамо нове 
људе. 

У тамошњем позоришту одгледа-
ле смо представу „Шмизле”, а након 
тога домаћини су, у склопу прославе 
педесет и пете годишњице Економско-
трговинске школе, организовали 
академију и концерт камерног орге-
стра, коме смо присуствовали. Обиш-
ли смо градску кућу и торањ, са кога 
се види цео град и околна, али и део 
Мађарске. Војводина је равна, те је 
и видик са торња много шири. У 
згуснутом распореду, нашло се вре-
мена и за Чарду – викенд насеље 
поред Тисе у коме Сенћани проводе 
своје викенде и одморе. Ту смо саз-
нали нешто и о природном феномену 
„цветање Тисе”, који се дешава само 
овде и на реци Јанценкјанг у НР Кини. 
Реч је о плесу инсеката изнад воде, 
који траје само неколико сати. 

могао потрошити по сопственој жељи 
на Сајму. Све ово осмишљено је са 
циљем да учесници прокњиже купо-
вину сваког купца и предају извештај 
централној банци.

Сутрадан, предузећа су послова-
ла међу собом и склапала уговоре о 
продаји. Иако све ово изгледа фор-
мално и тешко, није било тако, јер 

Сенћани су се показали као веома 
гостопримљиви људи. Ово је за мене 
било једно дивно искуство, јер сам 
упознала један диван, али далек град. 
Ако имате прилике, посетите овај 
градић поред Тисе, из кога смо по-
нели предивне успомене. Верујте, 
лепо ћете се провести!

Јана Марковић, III2
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Све време током обиласка био је 
присутан водич који је детаљно обја-
шњавао сваки објекат који смо оби-
лазили. Прво смо обишли складиш-
те материјала, након тога производњу, 
складиште готових производа и на 
крају продавницу. У овој фабрици 
већим делом ради женска популација.
Такође смо видели како се врши увоз 
и извоз робе, и сва документа која 
прате робу током транспорта у другу 
земљу, а документа су на италијанском 
језику.

Андреа Зулим 

***
На овај начин смо се практично 

упознали са оним што смо учили на 
часовима предмета oрганизација 
на бавке и продаје. Ова фабрика го-
дишње произведе око милион пари 
обуће, углавном за децу, али и за 

одрасле. Осим обуће производи и 
квалитетне ђонове и табанице. Ци-
пеле се праве од квалитетног мате-
ријала, а дизајнирају се у Италији. 
Приликом посете, обишли смо скла-
диште, производњу и продају ове 
фабрике. Упознали смо се са контро-
лом и смештајем робе, као и са на-
чином складиштења робе.

Поред фабричког погона "Falc 
East" налази се малопродајни објекат. 
Он је пун лепе, удобне и модерне 
обуће и одатле се снабдевају многи 
купци. 

Александар Милкић 

***
Ово је било практично упознавање 

са свим оним што смо учили на ча-
совима организације набавке и про-
даје. Ово предузеће се бави произ-
водњом обуће и има око 37.000 раз-

личитих материјала, у разним бојама. 
Највећи део материјала стиже из 
Италије. Након доласка испред фа-
брике, сачекали смо портира да при-
јави наш долазак и човека који нас је 
водио кроз целу фабрику. Прво што 
смо посетили било је складиште 
материјала. Након складишта мате-
ријала прошли смо и кроз магацин 
готових производа и производњу. 
Прва машина са којом су нас упоз-
нали била је машина за мерење пла-
тна, која омогућава брже и прецизније 
мерење платна од ручног. Кроз фа-
брику смо видели још доста машина 
које олакшавају производњу и запо-
слене на својим радним местима. На 
крају обиласка прошли смо и кроз 
њихову продавницу, где смо видели 
разне моделе обуће. Ту се завршава 
наш обилазак.

Милица Митровић 

У ПОСЕТИ ФАБРИЦИ „Falc East”

Одељење II2  је 24. априла обишло фабрику „Falc East”, предузеће за производњу, спољну и унутрашњу трго-
вину. „Falc East” је друштво са ограниченом одговорношћу, основано 04. 08. 2004. године, а његов статус је ак-
тивно привредно друштво. Претежна делатност предузећа је про изводња обуће. 

Сарадња са социјаним партнерима
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Језик је једна од нематеријалних 
вредности које човек носи у себи и 
са собом ма где год кренуо. Језици 
имају своја наречја и дијалекте, који 
су део културног идентитета свакога 
човека. Изговор који стекнемо у де-
тињству и у своме родном крају но -
симо до краја свог живота. 

Наша школа учествовала је у ма-
нифестацији „Музеји Србије од 10 
до 10”, која је од 09. до 18. маја ове 
године одржана у Завичајном музеју 
у Књажевцу. У склопу ове манифе-
стације, 15. маја 2015. године одржа-
но је предавање на тему „Очување 
локалног дијалекта – очување нема-
теријалне баштине”, на коме су го-
ворили наставници српског језика и 
књижевности Техничке школе у 
Кња жевцу Јелена Милошевић Петро-
вић и Бојан Ристић. Пригодне тек-
стове о животу у не тако давној 
про  шло сти казивао је на дијалекту 
на ставник енглеског језика Младен 
Мило шевић, одевен као „деда Мла-
ден” (са акцентом на Е!) у народној 
ношњи, а старе песме нашег завичаја 
отпевале су ученице наше школе 
Даница Рајковић, Ана Стефановић и 
Марија Лазаревић, иначе чланице 
фолклорног ансамбла „Коло”. 

Дијалекти су народна баштина и 
вредност, коју треба чувати и него-
вати, као залог за будућност, јер без 
познавања наше прошлости, па тако 

и прошлости нашег језика, не може-
мо ићи напред. 

Као што је читаоцима „Идеје” 
вероватно већ познато, за основу 

Сарадња са Завичајним музејом

Наш дијалекат – чувар нашег духа, смисла и искуства

чери указано је на неколико каракте-
ристичних особина овог говора, као 
што су: емоционална обојеност, 
ме лодична мекоћа изговора и на-

српског књижевног језика екавског 
изговора Вук је одабрао најмлађи, 
шумадијско-војвођански дијалекат. 
Он, као што знамо, има седам падежа 
и четири акцента. У народу постоје 
још два старија дијалекта: то су ко-
совско–ресавски и призренско–ти-
мочки, коме припада и наш крај. 
Косовско–ресавски има четири па-
дежа и два акцента, а тема предавања 
био је најстарији, најархаичнији и 
најживописнији говор српског језика: 
призренско–тимочки. Те мајске ве-

гласка, употреба деминутива и ауг-
менататива...

Пуна сала Завичајног музеја по-
казатељ је заинтересованости Кња-
жевчана за свој говор. Тимочки ди-
јалекат, некад распрострањен од 
Миџора до Дунава, сведен је данас 
на средње и горње тимочке крајеве, 
на ужи Тимок, Заглавак и Буџак. То 
је углавном данашња територија 
Општине Књажевац, а, уједно, и про-
стор на коме је сачувано највише 
записа и натписа из далеке прошло-
сти. 

Ваља истаћи да троје поменутих 
наставника наше школе очување и 
афирмацију свог торлачког дијалекта 
доживљавају као своју животну 
мисију и труде се да га промовишу 
у свакој ваљаној прилици. Стога је 
реално надати се сличним догађајима 
у будућности. До тад, ај' у здравље, 
што би рекли наши Торлаци! 

Бојан Ристић и Младен 
Милошевић, наставници језика
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Поводом Светског дана енергетске 
ефикасности, Центар за одрживу 
будућност „Зелена зона” из Књажевца 
и Савет професора природних наука 
из Књажевца организовали су три-
бину „Енергетска ефикасност – ис-
куства, проблеми и правци развоја”. 

На трибини, одржаној 5. марта у 
у просторијама Дома културе у Кња-
жевцу, говорили су представници 
Дирекције за развој, урбанизам и 
изградњу, ЈП „Топлана”, Електро-
дистрибуције Књажевац, банкарског 
сектора, произвођачи опреме и ма-
теријала за изолацију и грејање. 

Наставници и ученици Техничке 
школе својим присуством на триби-
ни допринели су обележавању овог 
значајног датума.

Чланови еколошке секције, уче-
ници III4, са наставником биологије 
Биљаном Гојковић и још неколико 
наставника наше школе, присуство-
вали су трибини чији је циљ био да 
укаже на значај енергетске ефикас-
ности и кроз практичне примере 
омо гући да смањимо рачун за утро-
шену електричну енергију. На овој 
трибини говорило се о великим по-
трошачима и о чему потрошачи тре-

Трибина „Енергетска ефикасност 
у вашем дому”

ба да поведу рачуна. Реч је била и о 
кредиту за енергетску ефикасност. 
Банка „Интеса ад Београд”и Фонд 
„The Green For Growth Found” пот-
писали су уговор о кредитној линији 
за подршку унапређења енергетске 
ефикасности. Сазнали смо да се под 
енергетски ефикасним уређајем сма-
тра онај који има велики степен ко-

рисног дејства, тј. мале губитке 
при  ликом трансформације једног 
вида енергије у други. Оваквим уре-
ђајима срановништву би се омогућило 
да оствари значајне уштеде примар-
не енергије, утичући тако на сопстве-
ни квалитет становања и доприносећи 
заштити животне средине. 

Милица Тошић, III4

Не бирамо земљу у којој ћемо се 
родити. Када смо већ рођени у некој 
земљи, окружење нам је познато, 
нимало интересантно и потпуно 
уобичајено. Заправо, не можемо ни 
да замислимо да су некоме наш начин 
живота, навике и сама наша земља 
чудни, често несхватљиви. Ема Фик 
је Американка која воли да путује. 
Због посла је дошла у Србију, а, како 
каже, остала је изненађена шаре-

ноликошћу наше мале земље. 
Иако ми нашу земљу не сматрамо 

ничим посебним, она је у њој видела 
много интересантних ствари које је 
надахнуто цртала у свом блоку. Тако 
је и настала изложба под насловом 
Snippets of Serbia, односно у преводу 
Делићи Србије.

Изложба је прошла кроз Србију, 
а посетила је и наш град. Било је 
веома занимљиво видети како неко 

са стране види нашу земљу. Заправо, 
чинило се као да је цела Србија ста-
ла у једну собу.

Остало је само да се запитамо како 
раније нисмо успели да приметимо 
све те лепоте. Претпостављам због 
тога што смо престали да им придаје-
мо значај. Ова изложба је требало да 
нам отвори очи и покаже лепоте које 
више и не видимо.

Сара Воштинић, I4

НА ИЗЛОЖБИ
 У ГАЛЕРИЈИ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗИЈА

Snippets of Serbia или Делићи Србије – Србија очима једне Американке 
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Пре десетак година, као студент 
српског језика и књижевности, сусрео 
сам се са писцем по имену Ксавер 
Шандор Ђалски и његовом збирком 
приповедака „Под старим кровови-
ма”. Сетне, носталгичне и сентимен-
талне приче о прошлости, о људима 
и временима којих више нема, веома 
су ми се допале. Једна од тих припо-
ведака носила је поднаслов „Дагеро-
типи из прошле генерације”. 

Ова реч ми није била позната, па 
сам је потражио у речнику страних 
речи. Ојашњење да је то старински 
начин прављења слика, претеча да-
нашње фотографије, која је име до-
била по Французу Дагеру, задовољила 
ме је у том тренутку, иако је то било 
само сувопарно лексиконско ту ма-
чење.

Нисам мислио о овој речи, све до 
скора, када ми је један плакат при-
вукао пажњу. То је била најава из-
ложбе аутора Милене Гњатовић 
„Да геротипије – фотографије пре 
фо тографија”, која је крајем маја  
2015. године одржана у књажевачком 
За вичајном музеју. Одмах сам се 
сетио ове речи и препознао јединстве-
ну прилику да и уживо видим како 
су изгледале те прве фотографије.

Наравно, изложбу нисам посетио 
сам. Повео сам ученике одељења II2 
и III2, међу којима има и ђака којима 
је фотографија хоби. Сматрам да је 
и за читаоце „Идеје” корисно и за-
нимљиво да науче понешто о повести 
фотографије. Па ево...

Прву познату фотографију на-
правио је Француз Никифор Ниепс 
1826. године. Њему је пошло за руком 
да на плочи од калаја и олова фикси-
ра слику, на тај начин што је ту пло-
чу премазао раствором битумена. Тај 
раствор била је сликарска смола 
ра створена у лавандином уљу. Фото-
графија је представљала поглед са 
прозора његове радне собе. Овај 
процес Ниепс је назвао хелиографија 
(хелиос значи сунце).

Ипак, Ниепс није имао превише 
предузетничког духа, те је свој изум 
убрзо продао Лују Дагеру, који је 
усавршио поступак производње фо-

тографије и новом патенту 1837. 
године дао име дагеротипија, што 
значи „Дагеров отисак”.

Француска се Дагеру одужила ор-
деном Легије части, а проналазак је 
убрзо постао популаран у целом свету. 
Наравно, у то време фотографи ја је 
била привилегија богатих. Изум је 
највише коришћен за прављење пор-
трета, али је за настанак једне слике 
требало позирати 20 – 30 минута.

Велика мана дагеротипија била је 
осетљивост на сунчеву светлост, која 
их је веома брзо уништавала. Због 
тога су чуване у посебним кутијама, 
којe су их штитиле од оштећења и 
пропадања на светлости. Наравно, 
људска потреба за доказивањем моћи 
и богатства и овде је наишла на плод-
но тле. Ове кутије су богато украша-
ване и облагане вредним материјалом, 
тако да данас и саме кутије за даге-
ротипе представљају значајну вред-
ност. Позлаћене кутије чувале су 
дагеротипије владара и инду стри-
јалаца, док су дрвене припадале 
чи новницима и трговцима.

Пионир дагеротипије у Србији 
био је трговац Димитрије Новаковић, 
али није сачуван ниједан његов рад. 
Он је чак присуствовао првој јавној 
демонстрацији дагеротипског по-
ступка, која је 1839. године пред-
стављена у Паризу. Треба споменути 
и првог правог српског фотографа 
Анастаса Јовановића, који је 1841. 
године покушао да направи даге-
ротипију српског владара Михаила 
Обреновића. У том периоду кроз 
Србију пролазе и путујући дагероти-
писти, као што је, на пример, био 

Јосиф Капилери.
Пошто је тадашња Србија била 

мала и сиромашна земња, сачуван је 
мали број дагеротипа из тог периода. 
Нажалост, не постоји ниједна сачу-
вана дагеротипија за коју можемо 
рећи да је сигурно снимљена на про-
стору Кнежевине Србије. У Народном 
музеју у Београду чува се аутопортрет 
у овој техници Анастаса Јовановића, 
док Музеј пчеларства у Сремским 
Карловцима поседује дагеротипију 
једног тамошњег трговца. Али, ове 
дагеротипије нису настале у Србији, 
него у Бечу.

Двадесети век донео је убрзан 
развој фотографије. Шездесетих се 
појављују фотографије у боји и кућни 
фотоапарати, у које је стављан филм. 
Али, праву револуцију у фотографији 
донео је нови миленијум, са појавом 
дигиталних фотоапарата. Ови апара-
ти, високе резолуције и ниске цене 
брзо су преплавили тржиште, тако 
да данас сви поседујемо дигитални 
фотоапарат или барем мобилни теле-
фон са камером. Иако то нису про-
фесионални апарати, фотографски 
хоби је данас доступан широком 
кру гу људи, који могу да својим апара-
тима праве предивне фотографије, 
које одмах потом постављају на ин-
тернет и деле са својим пријатељима 
широм света.

И док „лајкујете”, „шерујете” и 
„тагујете” фотографије на фејсбуку 
сетите се понекад двојице Француза, 
Ниепса и Дагера, који су први запо-
чели рад на томе пре готово два века.

Бојан Ристић, 
наставник српског језика

Дагеротипија – фотографија пре фотографије
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Сарадња са библиотеком

Светски дан књиге обележава се 
23. априла. То је дан смрти двојице 
великана писане речи: највећег ен-
глеског књижевника Виљема Шек-
спира и славног шпанског писца 
Мигела де Сервантеса. У обележава-
ње овог дана и ове године укључила 
се и наша школа, тако што је у сарадњи 
са Народном библиотеком „Његош” 
из Књажевца одржан јавни час срп-
ског језика.

Поводом Светског дана књиге, у 
књажевачкој библиотеци отворена је 
изложба књига добитника Нобелове 
награде за књижевност. То је највеће 
признање из књижевности, које се 
од 1901. године додељује крајем го-
дине, на дан смрти шведског науч-
ника Алфреда Нобела (његов најзна-
чајнији проналазак јесте динамит). 
Ово престижно признање укључује 
плакету, новчану награду и медаљу.

Изложбу су у четвртак, 23. апри-
ла (на сам Дан књиге) посетили уче-
ници наше школе из одељења II2 и 
III2. О историјату и значају Нобелове 
награде говорио им је наставник 
српског језика и књижевности Бојан 

Дружење са нобеловцима у библиотеци

Светски дан књиге, 23. април, обележен је у Народној библиотеци „Његош” изложбом дела 
добитника Нобелове награде за књижевност. Јавном часу о највећим умовима светске 

књижевности присуствовали су ученици наше школе.

Ристић. Ученици су пажљиво слу-
шали занимљиве приче о славним 
књижевницима, а посебна пажња 
посвећена је нобеловцима чија се 
дела обрађују на часовима српског 
језика.

Једини нобеловац кога је дала 
наша земља био је Иво Андрић, који 
је ову награду добио 1961. године. 
Како је један од циљева наставе срп-
ског језика и књижевности у нашој 

школи и развој критичког духа и соп-
ственог мишљења, наставник је у 
причи о нобеловцима споменуо и то 
да добијање Нобелове награде није 
гаранција да су та дела и најбоља на 
свету у том тренутку. Као илустрацију 

да ово признање не мора да буде 
сасвим тачно, споменуо је писце који 
су, иако су били номиновани, остали 
без њега, а то су, између осталих били 
и Лав Толстој, Чехов, Орвел, Набоков, 
Твен, па и наши писци Милорад Павић 
и Добрица Ћосић... Међу лауреатима 
је свега тринаест жена, док је неко-
лико писаца одбило да прими ово 
признање.

Овај час забележили су и локални 
медији, за које су ученици говорили 
о својој љубави ка лепој књижевности 
и читалачким искуствима. Драго нам 
је што смо и ове године учествовали 
у обележавању овог датума и тако 
доказали да наши ученици израстају 
у вредне и корисне чланове овог дру-
штва, који активно учествују у друшт-
веном животу.

Бојан Ристић, 
наставник српског језика
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Као и неколико година уназад, 
наша школа има ту част да учествује 
у програму „Млади у покрету”. Про-
грам је под покровитељством Заје-
чарске иницијативе, фондације Ис-
корак из Зајечара и Националне 
слу жбе за демократију. 

Ове године, ученици наше школе 
учествују у реализацији овог про-
грама са пројектом под називом 
„Нау чи своја права, права су обавезе”, 
а сама идеја потекла је од Ученичког 
парламента школе.

Циљ пројекта је да наши вршњаци, 
а и одрасли, науче о својим правима 
и обавезама, али и о кршењу и злоу-
потреби истих. Желимо да овим 
про  јектом покажемо да нема основ-
них права и права другог реда, јер 
сва права су једнака и нико нам их 
не додељује, већ их стичемо својим 
рођењем у истом обиму. Још једно 

дечја и људска права крше и злоу-
потребљавају. У анкети је учество-
вало 137 испитаника, а њихове одго-

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Научи своја права, права су обавезе!

правило јесте и да уколико уживамо 
своја права, исто тако имамо и оба-
везу да не нарушимо иста та права 
других око себе. Одатле и проистиче 
назив нашег пројекта.

Током априла и маја спровели смо 
анкете међу ученицима и родитељима, 
јер смо желели да утврдимо какво је 
њихово познавање права и обавеза, 
и колико се по њиховом мишљењу 

воре, тј. резултате анкете, прикази-
вали смо на свим радионицама. 
Питања која смо постављали била су 
општа и повезана са обавезама и 
кршењем права, док су одговори и 
мишљења били подељени. Најза-
нимљивији резултати јесу ти да су 
по анкетираним ученицима најчешће 
кршена или злоупотребљена права 
– права на мишљење, приватност, 

слободно време и заштиту од ди-
скриминације, а да су ученици нај-
чешће кршили школске обавезе – 

обавезу поштовања туђег мишљења 
и туђе приватности. Ученици сматрају 
да се у њиховој околини најчешће 
крши право на изражавање мишљења 
детета, али и да има случајева зане-
маривања деце. 

Након тога, наш тим изабрао је да 
на сликовит начин, у форми игре 
улога, прикаже кршење одређених 
права, као и њихове последице, а све 
то са циљем да укажемо на правилне 
поступке у тим ситуацијама, да де-
лујемо на свест наших другова да 
поштују права других, али и да слу-
чајеве кршења права обавезно пријаве 
одговорним особама. Радионице и 
целокупни пројекат реализовали су 
ученици одељења I2, I4, II2, III2 и III4.

Чланови тима имају у плану да са 
радионицама наставе у јуну, као и 
наредне школске године са будућим 
ученицима наше школе. За крај 
пројекта планирана је и завршна 
журка за све ученике школе.

Јована Симић, I2 
Наталија Василијић, I2
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 Јавна расправа ученичких 
парламената Србије 

„Да ли ученички парламенти учествују у 
доношењу одлука које се њих тичу?” 

У суботу, 28.03. 2015. године, у биоскопу „Купина” 
у Нишу, под покровитељством Уније средњошколаца 
Србије (УНСС), одржана је друга јавна расправа на 
тему: „Да ли ученички парламенти учествују у 
доношењу одлука које се њих тичу?”. 

Школе из Ниша, Јагодине, Деспотовца, Зајечара, 
Књажевца, Бора, Сокобање, Пирота, Беле Паланке, 
Лесковца, Куршумлије итд., заступали су чланови 
њихових ђачких парламената. Представнице наше 
школе биле су Милица Тошић, ученица одељења III4, 
и Наталија Василијић, ученица одељења I2. Оне су 
учестовале у овој јавној расправи, где су, између 
осталог, заједно са вршњацима дискутовале о Школ-
ском одбору, ученичком динару, штрајку просветних 
радника, као и о другим проблемима са којима се 
данас сусрећу ученици средњих школа у Србији. 

Наше ученице веома су задовољне јавном рас-
правом и целокупном њеном организацијом, са које 
су се вратиле пуне утисака и нових сазнања. Излагањем 
о раду других ученичких парламената, добиле су 
корисне савете и нове идеје које се могу применити 
у раду нашег Ученичког парламента. Сва нова сазнања 
и искуства поделиле су са својим вршњацима на 
састанку Ученичког парламента. 

УНСС је пуноправна чланица Европске уније 
средњошколаца (ОБЕССУ) и данас је једина ор га-
низација коју чине управо средњошколци и средњо-
школке, а која се бави свим њиховим питањима. 
Такође, пружа им могућност да се информишу и 
едукују, развијајући се у различитим правцима кроз 
сарадњу са својим вршњацима и вршњакињама, као 
и ангажовањем на пројектима.

Наталија Василијић, I2 
Милица Тошић, III4

У Архео-етно парку
 у Равни

Архео-етно парк у Равни чува од заборава умет-
ност грнчарства. У то смо и сами имали прилике да 
се уверимо путовањем у Равну, којим смо подржали 
награђене полазнике летње школе конзервације и 
грчарства. Такође смо имали прилику да видимо и 
њихове радове прављене од глине на које су, с правом, 
били поносни.

Када се додела диплома завршила, будући да нам 
је остало још мало времена пре повратка, искори-
стили смо приилику да мало разгледамо.

Читав Архео-етно парк Равна поседује велики 
туристички потенцијал. Прво што вам привуче пажњу 
је лапидаријум, скуп камених споменика који се 
налази у дворишту. То су споменици са натписима 
који су пронађени у периоду између 1975. и 1990. 
године.

 У дворишту се још могу наћи и две сеоске куће 
и амбар. Обе куће саграђене су крајем 19. века. Једна 
представља кућу скромне сеоске породице, док је 
друга рађена по моравсом типу куће и има подрум 
у коме је постављена изложба о винарству књажевачког 
краја.

Амбар је једини привредни објекат. У њему су 
изложени предмети који су све мање у употреби, а 
представљају значај за тимочки крај.

Требало би поменути и стару школу у чијем се 
дворишту и налазе све ове грађевине. Она је такође 
и истраживачка станица намењена пре свега за 
екипе студената, стручњаке и научнике различитих 
занимања.

  Пошто нам није остало више времена, наш 
обилазак се овде завршио. Тако смо отишли из 
Равне где се етно-мотиви и традиција преплићу са 
далеком историјом.

Сара Воштнић, I4
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Рок новинар Петар Пеца Поповић 
(1949) је у четвртак, 28. маја увече, 
Књажевчанима окупљеним у Дому 
културе испричао занимљиве приче 
о рокенролу, али и о старим време-
нима које он не воли да зове,,златним 
временима”. Посетили смо овај скуп 
и са овим човеком, иначе „ходајућом 
енциклопедијом” наше, али и светске 
рок музике, мало попричали за 
„Идеју”. 

У оквиру обележавања 155 годи-
на од оснивања читалишта у Кња-
жевцу, Народна библиотека „Његош” 
организовала је „Ћаскање са Пецом 
Поповићем”, на коме је познати но-
винар, критичар и историчар музике 
говорио о прошлости, садашњости 
и будућности рок сцене у Србији. 
Наравно, овом догађају присуство-
вали су и ученици наше школе, уз 
подршку наставника српског језика 
и књижевности Бојана Ристића. Како 
бисмо попричали са Пецом Попо-
вићем, помогла нам је организатор 
овог догађаја, директор Народне 
библиотеке „Његош” Владана Сто-
јадиновић, на чему јој се захваљујемо. 
Ево шта смо тада забележили...

• ''ИДЕЈА'': Када говоримо о рокен-
ролу, најпре нам падају на памет 
шездесете и седамдесете године 
прошлог века, за које се каже да 
су биле „златно доба” ове музике. 
Како Ви гледате на то? 
Пеца Поповић: Ниједно доба није 

„златно”. Знате, онда смо мислили: 
„Дај Боже да доживимо неко доба 
које је боље од доба у којима смо 
освајали неке слободе за рок музику.” 
Увек смо очекивали да ће бити боље. 
И кад смо дошли до милион продатих 
плоча, до 150 хи љада продатих при-
мерака часописа, ми смо мислили да 
може боље. И да треба боље. И да та 
земља у којој смо рођени заслужује 
више. Кад смо све то направили, 
уследила је криза рок музике, која је 

МУЗИКА – ИНТЕРВЈУ СА ПЕЦОМ ПОПОВИЋЕМ, РОК НОВИНАРЕМ

Бити РОКЕНРОЛ
симбол кризе нашег друштва. Тако 
да ми никад нисмо успели да живимо 
у добу које смо градили, али данас 
имамо право да се сећамо, јер то је 
доба било много боље него данашње. 
Ипак, за разлику од других, ми смо 
имали период доброг живота, у коме 
је лепо било бити млад,у коме је било 
узбудљиво да не скриваш емоције, 
да никад не питаш ко је које народ-
ности, вероисповести, период када 
си људе ценио по томе да ли су добри 
или нису добри. 

• ''ИДЕЈА'': Ви сте у то време 
много путовали, обилазили свет 
и упијали рокенрол, али сте се увек 
враћали у своју земљу, са жељом 
да све то искуство пренесете 
овде. У многим домаћим музича-
рима који су тада почињали своје 
каријере видели сте потенцијал 
који други нису видели. Можете 
ли нам рећи неку анегдоту из тог 
периода? 
Пеца Поповић: Кад сам први пут 

чуо Балашевића, рекао сам: „Ово што 
се чује вреди два милиона долара!”. 
Сви су ми се смејали. Погрешио сам, 

четири милиона је вредело! Те песме 
које сам чуо, много су вределе, али 
кад неком кажете да вреди много, они 
вас потцењују и сумњају у ваш кре-
дибилитет. Мене су називали „мали, 
дебели у џемперу”. Знате, ми смо 
имали један радио, једну телевизију. 
Ми смо освајали нешто што смо 
знали да у свету постоји. Довели смо 
фестивале да бисмо имали то што је 
нама фалило. Ми смо те прве фести-
вале осмислили тако да бисмо про-
мовисали нова имена.

• ''ИДЕЈА'': Историја наше музике 
бележи да су се од 1972. до 1978. 
године од Загреба, Београда до 
Новог Сада први пут представи-
ли „Ју група”, „Бијело дугме”, 
„Булдожер”, „Смак”, „Леб и сол”, 
„Рибља чорба”... У чему је тајна 
њиховог успеха? 
Пеца Поповић: Ништа од свега 

тога не би било, да се људи који су 
водили споменуте бендове нису ис-
крено борили. Они су рокенрол жи-
вели, то јест нису стварали зарад неке 
користи, већ како би дали себи 
уметничког одушка. Нису то била 

Интервју
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добра времена него смо се ми бори-
ли да отворимо простор, да неко 
препозна, да ти бендови могу про-
дати више плоча него „Битлси” и 
„Ролингстоунси”, јер никад „Битлси” 
и „Ролингстоунси” тада нису про-
дали више плоча у Југославији од 
„Бијелог дугмета”, „Рибље чорбе”, 
Бајаге и Балашевића. Никад! 

• ''ИДЕЈА'': Зашто је рок музика 
данас у кризи? Да ли је проблем у 
медијима, који запостављају ову 
врсту музике, или у публици?
Пеца Поповић: Мислим да је про-

блем пре свега у слушаоцима којима 
је музика намењена. Извините, ми 
смо имали тада једну телевизију, један 
радио и једне новине. Ви данас има-
те 400 телевизијских канала само у 
Србији. Али, извините, коме ћете ви 
веровати када на телевизији кажу да 
је то важно, коме? Данас нико неће 
обратити пажњу ни на шта, него ће 
поверовати таблоидима која певачи-
ца боље изгледа и какву ташну носи. 
Али, ми никад нисмо гледали Јосипу 
Лисац на тај начин и Зденку Ковачевић 
и Јадранку Стојаковић, па на крају 
крајева ни Силвану Арменулић. Ми 
смо гледали да ли знају да певају, а 
ви данас у јадној Србији имате пет 

некаквих назови-певачица које медији 
зову „диве”. У класичној музици само 
једна се звала дива, Марија Калас. У 
популарној музици само једна на 
свету, Витни Хјустон, а ви у Србији 
имате неколико, и то не знате шта 
певају и да ли оне певају. Оне се зову 
диве. Е, онда у тој ситуацији, кад 
имате инфлацију дива, шта ће вам 
рокенрол? 

• ''ИДЕЈА'': Има ли, ипак наде за 
рокенрол?
Пеца Поповић: Чињеница је да и 

данас има младих људи којима је 
рокенрол важан и који и даље у њега 
верују иако је све мање „вођа са ги-
таром” којима можете да верујете. 
Морамо бити оптимисти. 

• ''ИДЕЈА'': Шта је, по Вама, данас 
рокенрол?
Пеца Поповић: Ви сад слушате то 

што зовете рокенрол на начин на који 
читате Достојевског или Хомера, или 
гледате Пикаса или Мура, гледате 
њихове скулптуре, или њихове слике, 
или читате. Знате, као цивилизацијске 
вредности, и имате потребу да види-
те зашто су ваш тата и ваша мама то 
волели. И ви онда откривате те неке 
вредности. То је било време када су 
живи људи свирали, то је било време 

Као и претходне, тако и ове, и то 
13. маја 2015. године, посетили смо 
Факултет за менаџмент у Зајечару, 
који ради у оквиру Мегатренд уни-
верзитета у Београду. Указао нам је 
поверење и отворио своја врата за 
педесет и двоје матураната Технич-
ке школе и Гимназије из Књажевца. 

Пут Зајечара кренули смо у 12:00 
часова. Љубазни домаћини су нас 
срдачно дочекали. Матурантима су 
поделили промотивни материјал, 
након чега је уследило обраћање 
декана Драгана Михајловића и ње-
гових најближих сарадника. Након 
пригодног говора и указивања на 
добре стране и услове студирања на 

Посета Факултету за менаџмент – Зајечар

када су живи људи говорили неке 
важне ствари о родним правима, о 
разним еколошким слободама, о 
слободама на окупљање, о слободама 
да не будемо исти као наши родитељи. 
А те песме биле су звук времена про-
мена. Ви данас, шта можете битно 
да промените, кога можете да пове-
дете иза себе? То је данас тешко рећи, 
којом песмом, којом шифром, ко је 
то аутор коме ви верујете? Да ли има 
вође коме бисте поверовали, са ги-
таром? Да ли имате Џонија Штулића 
данас? Да ли је ово време изнедрило 
некога? Чије песме вас се тичу? Кад 
на то питање одговоримо, онда смо 
на све одговорили!

• ''ИДЕЈА'': Хвала на овом разгово-
ру. Надамо се да ће млади људи 
знати да препознају квалитетну 
музику,  да  слушају  праве 
композиције и одбаце шунд. Један 
од путоказа могу да буду и Ваши 
савети.
  Пеца Поповић: Драго ми је 

да постоје млади са којима се може 
разговарати о историји, развоју и 
проблемима савременог рокенрола. 
Било ми је задовољство да попричам 
са вама.

Страхиња Трандафиловић и 
Братислав Ристић, II3

овој високошколској установи, ус-
ледио је обилазак факултетске би-
блиотеке, књижаре, амфитеатра и 
студентског клуба. Уз освежење које 
је служено у башти студентског 
клуба, матуранти су ћаскали са 
домаћинима и постављали питања 
која су била у сфери њихових ин-
тересова ња. 

Ученици су добили одговоре на  
питања: Да ли је факултет акреди-
тован? Где можемо да се запослимо 
са Вашом дипломом? Када се и где 
одржавају предавања и вежбе? Има 
ли погодности за добре студенте? 
Колики је број поена потребан за 
упис? 

Након једночасовног дружења 
матуранти су имали слободно вре-
ме за шетњу градом. У 15:00 часова 
окупили смо се у центру Зајечара и 
упутили назад у свој град. 

Педесет двоје књажевачких ма-
тураната пратило је троје наставни-
ка, и то: Јелена Ђор ђевић, настав-
ник–приправник за срп ски језик и 
књижевност, Миљан Јеремић, на-
ставник информатике и рачунарства 
и Томица Милосављевић, наставник 
стручних предмета машинске стру-
ке.
Томица Милосављевић, наставник 

машинске групе предмета
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Дошао је и тај дан. Кренули смо... 
Чекао нас је пут дуг око 5500 кило-
метара. На нашу срећу, било је 30-так 
путника, па је у аутобусу било дово-
љно места за удобно путовање. Има-
ли смо ноћну вожњу кроз Мађарску 
и Словачку и у јутарњим сатима ушли 
смо у Пољску. Само једном смо мо-
рали изаћи из аутобуса и показати 
пасоше – на изласку из Србије и 
уласку у Европску унију. Јако је лепо 
чути водича када каже: „Управо смо 
ушли у... Овде је некада била грани-
ца.” И наставити без заустављања.

У Краков стигосмо нешто пре по-
днева и одмах кренусмо у обилазак. 
Краков је некадашња престоница 
Пољске, град споменика и уметнич-
ких збирки непроцењиве вредности. 
Сваке године овај град посети преко 
два милиона туриста. Замак пољских 
краљева на Вавелском брежуљку 
данас спада у највеличанственије и 
најбогатије музеје у Европи. У замку 
се могу разгледати краљевске двора-
не и одаје, где се, између осталог, 

Бисери Балтика

ПОЉСКА-ЛИТВАНИЈА-ЛЕТОНИЈА-ЕСТОНИЈА-
ФИНСКА-ЈОШ ЈЕДНО НЕЗАБОРАВНО ПУТОВАЊЕ

Путовања

предмета. Двориште је служило за 
витешке турнире, те су балкони ос-
ликани, јер су на њима седеле даме 
и навијале. Знаменитост светског 
ранга је и готска катедрала на Вавелу 
окружена венцем од осамнаест капе-
ла, у којима почивају пољски влада-
ри. Краковски стари град је један 
велики музеј пун драгоцености да вне 
архитектуре. Специјалну пажњу за-
служује готска зграда Coltegium 
Maius, сада музеј Јагјелонског уни-
верзитета, главни трг (са скоро 4 
хе ктара површине, други по величи-
ни у Европи) са древном тржницом 
Сукјенце (XIV век) и Богородична 
црква, коју краси дрвени олтар Ви-
таствожа, који спада у најдрагоценија 
дела европске готике. Краковске 
гра ђевине и уметничке збирке пружа-
ју јединствен поглед културних те-
ковина од раног средњег века до 
данашњих дана. За крај обиласка 
пробасмо пољске специјалитете - 
чорбу „журек” и „мачанку по краков-
ски”, а потом се сместисмо у хотел.

Након доручка, кренули смо у 
обилазак Аушвица, концентрационог 
логора из Другог светског рата, који 
се од 1979. године налази под зашти-
том UNESCO-а. Осим језивог при-
зора који свима сузама пуни очи, чули 
смо и поучну причу о разлозима зашто 
треба обићи то страхотно место на 
овако дивном путовању, а они леже 
у разлогу настанка логора, а то је 
мржња. Мржња на националној, 
расној и верској основи. Да ли ова 
мржња и данас постоји међу људима? 
Не дозволимо да она буде повод за 
тотално уништење било које нације, 
расе или вере!

Обишли смо и чувени рудник – 
музеј соли Вјеличка. Рудник је у 
погону већ више од 900 година и под 
заштитом је UNESCO-а. Налази се 

на дубини од 327 m и препун је под-
земних лавирината и пролаза, дивов-
ских пећина и подземних језера. Ту 
се налази и предивна, богато укра-
шена капела, чија је изградња трајала 
32 године и у којој су сви предмети 
израђени од соли. Захваљујући је-
динственој акустици, слушање му-
зике је овде незаборавно искуство. 
На дубини од 125 m налазе се ресто-
ран и пошта, који изгледају и раде 
као и свака друга пошта или ресторан 
на површини земље. Низ 374 степе-
ника директно смо сишли на 90 m 
дубине, а потом, кроз тунеле и лави-
ринте, па још низ степенице, уз ра-
згледање, спустили смо се до 135 m. 
Дубље нисмо ишли. На 300 m дуби-
не налази се болница за лечење ре-
спираторних путева. Потом смо се 
двоструким лифтом попели на повр-
шину.

Наредни дан провели смо у ауто-
бусу, возећи се за Виљнус, престо-
ницу и највећи град Литваније. Пут 
до Литваније водио нас је кроз Ау-
густовску шуму која је природни 
резерват ретких животиња (бизона, 
црног лабуда...). Зато је под заштитом 
UNESCO-а. Иначе, то је равничарски 
крај Пољске. По доласку у Виљнус, 
сместили смо се у хотел и заноћили.

Следећег дана прво смо чули кра-
тку причу о Литванији. Она је 5000 
година била под водом. Повлачењем 
воде стварали су се ледници, па зато 
има пуно брежуљака. Иначе, Ли-
тванија је добила име по киши (ли-
тва=киша), па зато треба увек имати 
кишобран са собом. Ми смо им до-
нели мало сунца. Најпре смо обишли 
атрактивно острво Тракаи, на коме 
се налази дворац из 14. века, који је 
био један од главних седишта Вели-
ког војводства Литве. Дворац на 
острву Тракаи је најзначајнија и нај-

налазе гоблени „араси”, најдрагоце-
ни ји експонати у вавелским збирка-
ма, затим краљевска ризница, дворски 
арсенал и изложба оријенталних 
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познатија знаменитост у Литванији. 
Потом смо обишли споменик Три 
крста на брежуљку Три крста, са кога 
се пружа диван поглед на Вилниус. 
На крају, обишли смо и стари град, 
једно од највећих очуваних градских 
језгара у источној Европи, које је на 
списку светске баштине UNESCO. 
Обишли смо Цркву Свете Ане, Ка-
тедралу, Председничку палату...

Сада смо кренули у правцу севе-
ра. Наша нова одредница била је Рига, 
главни град и један од најлепших 
градова Летоније. Летонија је земља 
која живи од дрвета, лука и туризма. 
Обишли смо Ришки замак, цркву 
Светог Петра, Катедралу Свете Ма-
рије, Академију наука... Куће у цен-
тру града, старе више од осам векова, 
дају Риги шармантан изглед. Наро-
чито су занимљиве зграде изгражене 
у „арт нуво” стилу, који је био по-
пуларан у 19. веку. То су Албертијела, 
Виландијела и Елизабетијела, које 
изгледају баш као зграде у Бечу или 
Санк Петербургу. Рига је град са 800 
зграда изграђених у стилу постмо-
дерне. Откупљене су и власници их 
сада реновирају. Чули смо и интере-
сантну причу о брзом судству. Један 
мало „задрти” грађанин, као освету 
за то што је био одбачен од окружења, 
поставио је на кров своје зграде фи-
гуре два мачка са подигнутим репом, 
али са задњим делом ка улици. Ко-
мшије су га због тога тужиле. Спор 
се водио „само” 12 година, након чега 
је суд донео пресуду да се фигуре 
заокрену. Оне и данас красе кров 
зграде, само што гледају главом ка 
улици.

Следећег дана наставили смо на 
север, до Талина, главног града Есто-
није. Разгледали смо градске зидине, 
тврђаву Тоомпеа, Градску већницу 
– најстарију у Европи, Катедралу из 
13. века... Највећи број знаменитости 
је у самом центру града и налази се 
под заштитом UNESCO-а. У овом 
граду, превоз је бесплатан за све гра-
ђане Талина. Овде смо и буквално 
додирнули Балтичко море.

Првог маја поранили смо на ура-
нак, трајектом, још северније, до 
Хелсинкија, најсеверније тачке нашег 

путовања. По доласку у Хелсинки, 
најпре смо обишли ексклузивни хо-
тел, који се налази у некадашњем 
затвору. Тамо још увек постоје две 
ћелије, које служе као атракција за 
туристе. Потом смо обишли центар 
града – Трг Сенатора са Катедралом, 
Палатом владе, зградом Универзите-
та и Националне библиотеке, Пијачни 
трг у јужној луци... Било је интере-
сантно видети Финце који са поносом 
носе своје беле капе, као знак завр-
шене десетогодишње обавезне шко-
ле и сваког првог маја излазе на ге-
нерацијске сусрете у природи, јер 
њима тада почиње тромесечни летњи 
период. Они су на 10 степени Цел-
зијуса безбрижно седели на трави, 
иако је нама било хладно као да је 
било -10 (због ветра). А ако сте мис-
лили да је граматика нашег језика 
компликована, ако је за утеху, у фин-
ском језику има 13 падежа. Увече, 
бродом кренусмо на југ...

носов у Москви. На предлог Руса да 
бирају да ли хоће да им поклоне 
метро или ову зграду, Пољаци су 
изабрали дворац. Сутрадан смо оби-
шли старо језгро града, које се на-
лази на листи UNESCO светске ба-
штине: дворски Трг са Краљевском 
палатом, Ринек – необично сликовит 
трг са спомеником сирени која је 
симбол Варшаве. На тргу се налази 
низ традиционалних пољских ресто-
рана, кафића и продавница... Обиш-
ли смо и Желазову Волу, родно место 
Фредерика Шопена – мало село на-
домак Варшаве. У центру села на-
лази се прелепи парк са кућом Шо-
пена у средини. 

У повратку за Србију обишли смо 
и Честахову, која се налази међу жи-
вописним стенама. Овде је циљ оби-
ласка био манастир Светог Павла – 
Јасна Гора у коме се чува „Црна 
Мадона”, чудесна икона на којој је 
представљена црна Богородица са 

После вожње целе ноћи, у раним 
преподневним сатима, стигли смо у 
Варшаву. После краћег одмора, кре-
нули смо у упознавање Варшаве, на 
дан њиховог националног празника. 
Видели смо Председничку палату, 
споменик Адаму Мицкијевичу, Цркву 
Свете Ане – једну од најстаријих 
грађевина Варшаве. Наравно, видели 
смо и дворац културе и науке – згра-
ду коју је Русија поклонила Пољакој, 
а која подсећа на Универзитет Ломо-

малим Христом. Овај манастир пред-
ставља најзначајније место ходочашћа 
пољских верника, као и стотине хи-
љада других из католичког света. 
Овај манастир био је наша последња 
станица на овом прелепом путовању. 
Остала је још једна ноћ путовања до 
куће, ноћ за сређивање утисака и 
размишљање о следећој дестинацији... 

Златица Геров, 
педагошки саветник
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Путовања чине човеков унутра-
шњи свет богатијим, оплемењују га 
и чине срећним. Свака промена сре-
дине мелем је за људску душу, која 
се, посматрајући знаменитости, људе 
и климу далеких земаља и градова 
помало опушта, али то је и прилика 
да се о тим градовима понешто и 
научи. Ове године, ускршње празни-
ке провео сам у Атини, главном гра-
ду Грчке, једном од најславнијих и 
најстаријих градова света.

Ускрс у Атини

сунчани зрак. Мирис мора и топлог 
југа шири ноздрве и буди нови опти-
мизам. Оставили смо за собом про-
хладно пролеће у Књажевцу. Али, 
тек смо на пола пута. До Атине је још 
пет стотина километара!

Буди ме глас водича да улазимо у 
префектуру (код нас би се рекло 
покрајину или област) Атика, чије је 
средиште Атина. Промичу места 
позната из старе грчке митологије и 
књижевности. Свако село овде има 

стадионе и пирејску луку. У себи 
певушим чувену песму Мелине Мер-
кури „Деца Пиреја”, наравно са срп-
ским текстом: „на топлим обалама 
југа, на југу, где ласте траже дом, сви 
забораве на тугу, јер туга је страна 
срцу том...”.

Смештамо се у хотел. Никоме се 
не спава. Радозналост је јача од умо-
ра. Одлазимо у шетњу до трга Омони-
ја (у преводу Слога), који је неколи-
ко минута удаљен од нашег хотела. 
То је један од два најзначајнија 
цен тра Атине, други носи назив Син-
тагма. Ту се окрепљујемо уз гирос и 
сладолед и настављамо обилазак 
града, у коме ћемо боравити три дана.

Пењемо се на брдо Акропољ, ан-
тичко светилиште посвећено богињи 
Атини, по којој је град добио име. 
Многи важни догађаји у историји 
овог града везани су за ово брдо, на 
чијим грађевинама су комбиновани 
различити стилови класичне грчке 
архитектуре и уметности. Акропољ 
у преводу значи „град на брду”, а 
потиче из петог века пре Христа. 
Најлепша грађевина на Акропољу 
свакако је Партенон, који је грађен 
након славне битке код Маратона, а 
радове је надгледао најславнији вајар 
Фидија. Поред Акропоља се сликамо 
са човеком прерушеним у Атласа, 
који на леђима носи лопту у облику 
глобуса. 

Пратимо смену стражара на Хе-
ленском парламенту – згради грчке 
скупштине. Стражари по цели дан 
стоје у истоме положају, готово не 
трепћући очима. Дивимо се таквој 
дисциплини, за коју је потребно дуго 
тренирати.

Обилазимо стадион Панатинаико, 
на коме су одржаване античке, али и 
савремене Олимпијске игре. Дах 
застаје пред информацијом да је овај 
стадион отворен пре 2581 године, то 
јест 566. године пре Христа! Обновљен 

Када полазимо на пут хиљаду 
ки лометара дуг, осећања су нам увек 
помешана. С једне стране, ту је ра-
дозналост и радост због одласка у 
далеки град, али постоји и нека тиха 
усплахиреност и стрепња, хоће ли 
све то проћи у најбољем реду и за-
довољству. На срећу, савремени ау-
тобуси су удобни, па ни двадесетак 
сати проведених у њима не пред-
стављају превелико оптерећење. Ниш, 
македонска граница, транзит кроз 
Македонију... Све протиче лагано. 
Улазимо у Грчку, где померамо ска-
заљке сат унапред. Са истока се ла-
гано јавља прво светло, а убрзо и први 

богату историју, или барем мит. Нај-
интересантнија ми је прича о Теби, 
граду несрећног краља Едипа, оца 
познате драмске јунакиње Антигоне. 
Сада је то село са неколико хиљада 
мештана, али никако не могу да кажем 
да је то обично село. Таква митологија, 
а тако мало место! 

Појављују се брегови препуни као 
крин белих кућа. Водич саопштава 
да смо стигли у Атину! Али, још 
ни смо... Атина је огроман град, који 
са предграђима и луком Пиреј има 
око пет милиона становника, па још 
више од једног сата кружимо, разгле-
дајући панорамски широке улице, 

Путовања
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је 1869. године, а реновиран је за 
Олимпијске игре 1896. и 2004. годи-
не. Такође, у Пиреју смо обишли и 
стадион и дворану Олимпијакоса, а 
нас неколико љубитеља спорта по-
сетило је и највећи ОАКА стадион.

Како је Атина смештена на оба-
лама мора, природно је да сам желео 
да видим и њене плаже. Али, та мисија 
била је тежа него што сам мислио. 
До кварта Глифада, на коме су смеш-
тене најлепше атинске плаже, путује 
се помоћу три превоза, више од 70 
минута. Међутим, уз мало среће, 
успевам да стигнем до Глифаде. 
Шетам плажом и квасим табане у 
мору. Не усуђујем се да се окупам, 
ипак је море још увек прохладно.

Посетили смо неколико музеја. 
Национални археолошки музеј место 
је где се налазе неки од најзначајнијих 
проналазака са налазишта широм 
Грчке. Ипак, овај музеј остао је у 
сенци Новог акропољског музеја, 
који нас је одушевио. Овај музеј, 
свега стотинак метара удаљен од 
Акропоља, представља право архи-
тектонско чудо. Налази се изнад 
античког локалитета, а под је про-

видан, тако да сам имао утисак да 
ходам по ваздуху. Конструкција од 
бетона, метала, мермера и стакла 
простире се на три спрата и опремље-
на је најсавременијом опремом за 
чување експоната.

Трећег дана поново смо ишли у 
Пиреј. У луци се укрцавамо на брод 
импозантних димензија, како бисмо 
отпловили до острва Егина. Оно је 
удаљено тридесетак километара, а 
познато је по плантажама пистаћа и 
манастиру Светог Нектарија. Наба-
вили смо по неколико бочица уља, 
које помаже код тешких болести. 

Четврти атински дан означио је 
повратак кућама. Обилазак радњи, 
како би се још нешто видело и купи-
ло. Ја, наравно, желим да купим неку 
књигу. Има књига на енглеском, не-
мачком, шпанском, чак и на кинеском 
и јапанском језику. Али, не и на срп-
ском! Остајем празних шака, без 
књиге о Атини. Купујемо последње 
сувенире који ће нас подсећати на 
априлске дане 2015. године, на један 
диван Ускрс проведен у Атини. 

Бојан Ристић, 
 наставник српског језика

Дружење са писцем 
Батом Милановићем 

Народна библиотека „Његош” 
из Књажевца организовала је овог 
марта неколико акција у оквиру 
„месеца књиге”, поводом обе ле-
жавања 155 година од оснивања 
Књажевачког читалишта. Један од 
догађаја било је „Ћаскање са Батом 
Милановићем”, које је одржано у 
среду, 18. марта у књажевачком 
Дому културе. Повод за ово дру-
жење писца са Књажевчанима 
била је промоција његовог романа 
„Поток”.

Братислав Бата Милановић 
ро ђен је 1950. године и један је од 
најбољих и најпознатијих српских 
песника средње генерације. Део 
свог живота овај песник провео је 
у нашем граду, а на промоцији се 
присетио своје младости, која је 
пролетела на обалама Тимока. 
Песник се често и радо враћа овде, 
између осталог и у својству пред-
седника жирија за избор кандида-
та за „Тимочку лиру”, признање 
које се на Фестивалу културе 
мла дих Србије додељује најбољем 
младом песнику. 

Ученице наше школе, чланице 
новинарске секције Невена Антић, 
Милица Маринковић и Александра 
Ивковић, ученице одељења III2 
које се и саме баве писањем, по-
желеле су да присуствују овом 
догађају. У друштву свог настав-
ника српског језика Бојана Ристића 
поразговарале су са Батом Ми-
лановићем, који је са њима по-
делио своја искуства и присетио 
се својих књижевних почетака, 
али и дао неколико савета за пи-
сање.

Користимо прилику да се за-
хвалимо директорки Народне 
би блиотеке „Његош” Владани 
Стојадиновић за срдачан пријем 
и организацију овог скупа. Ин-
тервју са Братиславом Батом Ми-
лановићем моћи ћете да прочита-
те у наставку.
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Интервју

У друштву свог наставника српског 
језика и књижевности Бојана Ристића 
посетиле смо овај догађај и разгова-
рали са Батом Милановићем, а из 
разговора смо научиле нешто ново и 
занимљиво.

• Да ли је Ваше прво објављено дело 
припадало поезији или прози, и где 
је објављено?
Као и код већине књижевника, 

почео сам са поезијом. Прву песму 
објавио сам када ми је било 17 годи-
на, и изашла је у београдском ''Сту-
денту''.

• Која је била тема те песме?
Тема је била сазнавање света, како 

млад човек види и схвата живот. Има-
ла је свега десет стихова. Био је то 
прави скромни почетак.

• У чему проналазите инспирацију 
за своја дела? Који су то мотиви 
који вас наводе да створите дело?
Мотиви су свуда око нас, зависи 

шта нас покреће. Понекад то могу 
бити и огреботине у аутобусу које 
личе на златну жицу. Такође, ту су и 
размишљања о смислу живота, љуба-
вна осећања... Битно је осећати вре-
ме у коме живимо, промишљати свет 
и бити према њему искрен и критичан.

• Какви су били утисци након прве 
промоције Ваше поезије?
Правио сам се важан. Било је то 

у Карловцима, када су најбоље песме 
читали глумци из Новог Сада, на-
ступао хор из Бечеја који је победио. 
Имао сам тада 25 година.

• Када бисте могли да вратите 
време, да ли бисте променили 
нешто?
Не бих мењао ништа, али кроз 

тешко искушење, са овим искуством 
тражио бих сигурнији однос према 
околини. Себе бих променио, а не 
свет...

• Какав утицај поезија има у 

данашње време?
Поезија мора да се више чита, 

песници од претходника да уче – 
савременици лакше проналазе свој 
пут на којем ће бити другачији од 
осталих.

• Ко Вам је био узор?
Угледао сам се на Стевана Раич-

ковића и Бранка Миљковића.

• Да ли критике могу утицати на 
побољшање стваралаштва?
Могу, ако су искрене и ако верујете 

критичару. Чак и замерке могу да 
утичу на побољшање.

• Можете ли издвојити најдражу 
награду?
То је мало теже, али рецимо Бран-

кова награда.

• Шта бисте поручили младим 
песницима/писцима?
Да добро проуче то што раде и да 

верују у себе.

• Да ли нас очекује ускоро нова 
збирка песама или неки роман?
Завршавам књигу песама – теме 

из источне Србије, и радим на рома-
ну.

• Пошто сте један од жирија на 

Фестивалу културе младих који 
се одржава у Књажевцу, можете 
ли нам нешто рећи о Фестивалу?
Фестивал је шанса за младе пес-

нике да се докажу. Доводе се најбољи 
песници који су се доказали на разним 
конкурсима, пружа се могућност да 
објаве своја дела. Култура остаје на 
млађим људима.

• Да ли бисте гостовали у нашој 
школи?
Зашто да не, увек сам расположен 

за „ћаскање” са младима.

Захваљујемо се Братиславу Бати 
Милановићу на издвојеном времену, 
и надамо се следећем разговору који 
ће се тицати неког новог дела. По-
себно нам је било драго да о чарима 
песничког „заната” попричамо ми, 
чланице новинарске секције које и 
саме нешто пишу. Доста самопоуздања 
улила нам је песникова искреност, 
када је говорио о својим почецима, 
који јесу били скромни, али су га, 
корак по корак, довели до књижевног 
врха.

Невена Антић, Александра 
Ивковић, Милица Маринковић, III2

Братислав Бата Милановић: „Промишљајте свет
 и будите искрени и критични!”
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•  Барбара, кажи нам нешто о 
својим почецима у скијању. Како 
си се определила за овај спорт?
На скије сам први пут стала са 

својих 8 година. Тада нисам знала да 
ће скијање постати мој спорт. Прва 
планина на којој сам скијала била је 
Златибор, а онда су почеле да се нижу 
једна за другом, као и године про-
ведене на стазама. Нисам ни при-
метила како је скијање постало моја 
велика љубав.

• Колико је ово тежак спорт?
Уколико желите да у спорту на-

предујете, неопходно је много одри-
цања. Овај спорт сам по себи изискује 
додатне напоре, из разлога што ни-
када нисте сигурни какви ће вас 
вре менски услови чекати на тренин-
гу или на самој стази. Много дана 
тренирала сам на чак -25 степени. У 
овом спорту можете се лако повре-
дити, уколико нисте довољно спрет-
ни или концентрисани.

• Колико често тренираш и какви 
су услови за то?
Моји тренинзи се одвијају током 

целе године. Зиме углавном проводим 
на Старој планини, која у потпуности 
испуњава услове за овакву врсту 
тре нинга, или на Копаонику и Зла-
тибору. У летњем периоду тренирам 
на глечерима у Аустрији.

• Често путујеш. Реци нам која си 
скијалишта посетила и које се 
теби највише допало?
Прво скијање ван наше земље 

било је у Чешкој и Словачкој. Тада 
сам скијала у категорији пионира и 
радило се о интернационалној ФИС 
дечјој трци. Свака трка и свака стаза 
оста вљају за собом посебан утисак 

Интервју

Барбара Богдановић, репрезентативка Србије у скијању, 
на светском првенству у САД

Ученица наше школе Барбара Богдановић, III4 ове године постала је репрезентативка наше земље. 
Чланица скијашког клуба,,Миџор” Књажевац и државни првак у слалому, 

говорила нам је о својим почецима и досадашњим успесима у овом спорту.

за пам ћење, а бело пространство 
сваке планине јача моју љубав према 
скија њу.

• Имаш много медаља и награда. 
Издвој нам неке теби најдраже.
Моје прво државно првенство на 

коме сам освојила злато оставило је 
најјачи утисак на мене. То је био мој 
мотив који ме је оснажио да још на-

порније тренирам. Највеће задо вољ-
ство је када сопственим радом и 
залагањем постигнете циљ и ту срећу 
делите са људима који верују у вас и 
који су увек уз вас.

• Учествовала си на Светском пр-
венству у САД. Какве утиске 
до носиш отуда?
Светско првенство одржано је у 

Бивер Крику, у Колораду. Ова трка 
је била за мене велико искуство, али 
и велика одговорност. Помешана су 
осећања тензије, задовољства, стра-
ха и треме на старту, када возите трку 
на стази коју никада пре нисте во зи-
ли, при том представљате своју 
државу и гледа вас цео свет. Захваљујем 
се свима који ми пружају подршку, 
првенствено морам да се захвалим 
својим родитељима, председнику 
скијашког клуба ,,Миџор” Књажевац 
Зорану Јенићу, као и управи школе и 
професорима који имају разумевања 
за мене.

• Хвала на разговору и желимо ти 
још много медаља у будућности! 

Соња Видојковић, III4
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О Михајлвовим скијашким успе-
сима сазнајемо из разговора са Ланом 
Антонијевић

У 2015. години Михало је учество-
вао на следећим такмичењима: БСК 
куп (Копаоник), Трофеј Београд 
(Мокра Гора), Првенство Београда 
(Мокра гора), Вратна (Словачка), 
Покал Лока (Словенија), Оса куп 
(Златибор), Деца за мир у свету (БиХ), 
Fis Chi (Мокра гора), Тополино (Ита-
лија), Пиба куп (Бугарска), Pinochio 
(Италија), Val d'Isère (Француска), 
Wistler (Канада). 

• Михајло, са колико година си почео 
да се бавиш скијањем и колико то 
траје? 
Научио сам да скијам са 9 година, 

а од своје 11. године се активно бавим 
такмичарским скијањем. 

• Одакле се појавила љубав према 
том спорту и шта те је њему 
привукло? 
Као мали, са породицом сам ишао 

на планину, а привукло ме је то што 
је доста мојих вршњака већ тада 
скијало. 

• Да ли су ти напорни тренинзи? 
Тренинзи су доста напорни, како 

зими тако и лети. Лети имамо конди-
ционе тренинге и возимо ролере, а 

Интервју

зимска сезона и активни тренинзи на 
снегу почињу од септембра и трају 
све до априла. 

• Да ли си имао одмора током тре-
нирања? 
Кондиционе тренинге имам чети-

ри пута недељно, а када смо на при-
премама, трудимо се да искористимо 
све време за тренинге како бисмо 
постигли неке резултате. 

• Да ли ти скијање отежава редов-
но учење у школи? 
Наравно, доста одсуствујем и 

веома ми је тешко да се уклопим, али 
ми доста у томе помажу другови и 

професори који ми пружају подршку 
и додатна објашњења градива.

• Наведи нам неке скијашке дис-
циплине које тренираш и у којима 
се такмичиш. 
Тренирам слалом, велеслалом и 

su per-g, али такмичим се само у сла-
лому и велеслалому јер на нашим 
планинама нема услова за одржавање 
трка у super-g дисциплини. 

• Како проводиш један дан на тре-
нингу? 
Устајем доста рано, онда идем на 

јутарње разгибавање, затим на до-
ручак, потом се припремамо за стазу 

Још један смучарски бисер 
из Техничке школе

Поред већ афирмисане скијашице Барбаре Богдановић, наша школа ове године постала је богатија за још једног 
врсног смучара. Његово име је Михајло Ђорђевић, а ученик је одељења I2 Техничке школе.

Наиме, Михајло је на Трофеју и Првенству Београда у алпском ски јању, које је од 30. јануара до 1. фебруара 
одржано на Мокрој гори постигао изврсне резултате, којима је достојно репрезентовао нашу школу, смучарски 
клуб „Миџор” и општину Књажевац. Михајло је у својој ста росној категорији освојио прво место у слалому, а 
друго у велеслалому.

Пожелимо Михајлу да и у наредном периоду настави са успесима, а они ће сигурно доћи као последица 
вредног и напорног тренинга.

Радивоје Бонић, 
наставник физичког васпитања
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Гости предавачи из ТООК-а

и у 08:15 смо већ на стази. Током 
једног дана, до паузе правимо 6 до 8 
вожњи, пауза је од 12 до 13 сати, за 
то време имамо ручак и неки мали 
одмор, а после паузе правимо још 
највише 5 вожњи. Када се вратимо 
са стазе, идемо на лагано трчање око 
20 минута да опустимо мишиће и 
после радимо неке вежбе снаге и 
најкасније у 9 сати лежемо да спава-
мо. 

• Опиши нам како проведеш један 
дан када имаш трку. 
Када имамо трку устајемо у пола 

седам ујутру, имамо јутарње разги-
бавање и доручак. Након тога следи 
старт где прво идемо у оглед, да од-
гледамо стазу, а након тога је трка. 
Пре трке се осећам јако узбуђено и 
мало оптерећено, јер сви очекују 
нешто од мене, припремам се и за-
гревам за старт и стартујем када дође 
на ред мој број. 

• Кажи нам неке своје значајне 
резултате. 
Имам много значајних резултата 

и до сада четрдесет освојених медаља, 
од којих ми је свака драга на свој 
начин. На досадашњим такмичењима 
у 2015. години сам први по рејтингу 
у Србији. Најзначајнији резултати 
ван Србије су ми: 6. Место у Словачкој 
(Вратна), 2013. године и 14. место у 
Словенији (Покал Лока), 2015. годи-
не. 

• У које земље путујете због трка 
и тренинга? 
Током лета и јесени тренирамо на 

глечерима у Аустрији и Италији, а 
током зиме на Старој планини. Трке 
имамо у Француској (Val d'Isère), 
Италији (Abetone-Pinochio, Folgaria-
Topolino), Словенији (Покал Лока), 
Хрватској (Сљене-Веверица), Босни 
и Херцеговини („Деца за мир у све-
ту”), Словачкој (Вратна – Ski inter 
kriterium), Чешкој (Ricky), Бугарској 

(Пиба куп).

• Где си се све такмичио у 2015.
години?
Такмичења у 2015. години на 

којима сам учествовао су: БСК куп 
(Копаоник), Трофеј Београд (Мокра 
Гора), Првенство Београда (Мокра 
гора), Вратна (Словачка), Покал Лока 
(Словенија), Оса куп (Златибор), Деца 
за мир у свету (БиХ), Fis Chi (Мокра 
Гора), Тополино (Италија), Пиба куп 
(Бугарска), Pinochio (Италија), Val 
d'Isère (Француска), Wistler (Канада)

• Да ли би можда желео да једног 
дана постанеш тренер неког клу-
ба? 
Наравно, то ми је једна од жеља.

• Хвала ти на овом разговору, а ми 
ти желимо још много успеха и 
среће у даљим такмичењима!
Хвала вама што ме подржавате!

Лана Антонијевић, I2

Ученици одељења I4 Техничке школе из Књажевца, образовног профила туристички техничар, имали су при-
лике да прате предавање које су о свом раду одржалe Драгица Ивановић Јоцић и Ивана Стаменковић, запосленe 
у Туристичкој организацији Општине Књажевац као референти за план и развој туризма. 

Оне су ученике упознале са законским прописима и са радом националних туристичких организација, а пре 
свега са радом Туристичке организације Општине Књажевац. Представиле су ученицима послове који се обављају 
у ТООК као што су: организовање манифестација, учешће на сајмовима, рад на промотивном материјалу. 

Ово је било прво гостовање стручњака из области туризма нашим часовима. Корисна и занимљива искуства 
из њихове свакодневне праксе учиниле су наставу занимљивијом, па се надамо сличној сарадњи и убудуће.

Сања Маркулин, 
наставник економске и туристичке групе предмета
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Акција „Снежни четвртак на Бабином зубу” обрадовала је и ове године ученике књажевачких школа. Захваљујући 
уговору, склопљеном између ЈП „Скијалишта Србије” и локалне самоуправе, они су добили прилику да бесплат-
но користе ски-ресурсе на Старој планини. 

Организатор акције је Туристичка организација општине Књажевац, која се побринула да ученицима обезбеди 
бесплатан превоз, сендвич и помоћ инструктора, док је бесплатан ски-пас дар Јавног предузећа „Скијалишта 
Србије”. Било је укупно пет одлазака, у којима је учествовало преко 80 ученика. Надамо се да ће се ова лепа 
прича наставити и следеће године. Ученике су водили на зимовање наставници физичког васпитања: Радивоје 
Бонић, Владан Цвејић и Александар Панајотовић.

Спорт

Мушка рукометна екипа Техничке школе заузе-
ла је друго место на окружном такмичењу у Бољевцу. 
Наши рукометаши изгубили су финалну утакмицу 
од Економско-трговинске школе из Зајечара, ре-
зултатом 26:17.

У екипи су били: Милош Мари новић IV1, Сте-
фан Николић IV1, Ни кола Павловић II4, Никола 
Сто јковић II4, Марко Влатковић II4, Мар тин 
Влатковић II4, Младен Крстић II3, Немања 
Миловановић II3, Радован Илић II2, Алекса 
Миленковић II2 и Вељко Петковић II2. Вођа екипе 
био је Владан Цвејић, наставник физичког васпитања. 

Наша женска екипа такође је заузела друго 
место, изгубивши у финалу од Економско-трго-
винске шко ле из Зајечара. У екипи су биле: Јована 
Накић III1, Оља Петковић I2, Ивана Савић I2 Сандра 
Милић III4, Мирјана Божиновић II2, Милена Никић 
IV1, Маја Светозаревић II4, Марина Петровић II2, 
Ана Ранђеловић III4 и Милица Милојковић II1. Вођа 
екипе била је Марија Милетић, наставник физич-
ког васпитања.

Рукомет

У нашој школи одржано је Oп штинско такмичење 
у одбојци за средње школе, на коме је екипа Тех-
ничке школе играла против екипе Књажевачке 
гимназије.

После изједначене игре током це лог меча, на 
крају је одлучио пети сет, у коме је наша екипа 
имала више среће и победила укупним резултатом 
3:2 у сетовима (20:25, 25:20, 25:19, 20:25, 15:13). 
Екипа Техничке школе наступила је у следећем 
саставу: Душан Милетић IV1, Александар 
Михајловић IV1, Немања Цветковић IV1, Стефан 
Николић IV1, Јован Јоцић III3, Немања Војиновић 
III3, Јован Костић III3, Петар Антић III1, Душан 
Јовановић III1, Ранђел Петровић I3 и Андрија 
Цветковић I4. 

Одбојка

Снежни четвртак на Бабином зубу 
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Владан Цвејић, наставник физичког васпитања

Спорт

Млада такмичарка Ски-клуба „Ми-
џор”из Књажевца Марија Цве тковић II2, 
ученица Техничке школе, постигла је за-
пажене резултате на такмичењима у 
сноуборду на Копаонику. Марија је са 
Копаоника донела две медаље и то једну 
златну и једну сребрну. Она је на Држав-
ном првенству Србије у сноуборду 2015 
ГС, које је одржано на Копаонику освојила 
друго место у велеслалому и прво место 
на Првенству Београда у сноуборду 2015 
ГС – Копаоник (велеслалом). Временски 
услови нису били погодни за такмичење, 
али и поред ветра и слабе видљивости, 
Марија је успела да оствари одличан ре-
зултат.

Марија успешна у сноуборду

Победом над тимом Књажевачке гимназије резулта-
том 4:2, екипа Те хничке школе заузела је прво место на 
општинском такмичењу у фудбалу, што нам је донело 
пласман на окружно такмичење.

Окружно такмичење одржано је у Зајечару, где је 
наша екиупа заузела друго место. У финалу су наши 
играчи морали да признају примат екипи сокобањске 
средње школе. Поражени смо резултатом 1:3.

Екипу Техничке школе чинили су: Душан Милетић 
IV4, Дејан Гаврић IV4, Никола Јонић II3, Јован Јоцић III3, 
Јован Милутиновић III3, Алекса Миленковић II2, Радо-
ван Илић II2, Немања Јоксимовић III4 и Никола Кораво-
вић II3.

Фудбал

ЗИМОВАЊЕ НАШИХ 
УЧЕНИКА НА СТАРОЈ 

ПЛАНИНИ

У периоду од 8. до 15. фебруара 
ЈП „Спортско туристички ресурси 
Књажевац” снизило је цене својих 
услуга, а Општина Књажевац обе-
збедила је бесплатан превоз за десет 
ученика наше школе, који су добили 
прилику да уживају у скијању и ле-
потама планине. Из наше школе ишли 
су: Марија Цветковић II2, Тијана 
Павловић III2, Анђела Игњатовић III2, 
Никола Трандафиловић III2, Алекса 
Вучковић III1, Немања Војиновић 
III3, Александар Величковић III3, 
Јован Јоцић III3, Андрија Цветковић 
I3 и Предраг Ђорђевић IV4.

Екипу је водио и обучавао скијању 
наставник физичког васпитања, а 
заједно са нашим ученицима на пла-
нини су боравили и ученици Кња-
жевачке гимназије. Надамо се да ће 
ово постати традиција, те да ће и 
наредне године наши ученици скијати 
на најлепшој српској планини.

„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 уредник: Драгана Цвејић Вукић, наставник српског језика и 
књижевности; сарадници: Бојан Ристић и Јелена Милошевић, наставници српског језика и књижевности; 

технички уредник: Ненад Цорељ; штампа: ГИП „Тимок” ДОО, Књажевац
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