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87.  
ГОДИНА  
ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ

ИМАМО РАЗЛОГА  
ЗА ПОНОС И ЗАДОВОЉСТВО

Разговор с поводом

Техничка школа као свој Дан 
школе прославља 6. јуни, датум када 
је давне 1931. године, у старој згра
ди школе, основана Рударсконад
зорничка школа и у Књажевцу за
живело стручно образовање. О 
школ ској години која је на измаку и 
о свему ономе  по чему ће је памти
ти, разговарамо са директором 
шко ле, Љиљаном Жикић.

• Дан школе је права прилика за 
поглед уназад, за преглед и 
процену текуће школске годи-
не. Активни смо на разним 
по љима и различита дешава ња 
се сустижу и неретко преклапа
ју. Нека од њих свакако су 
обележила школску 2017/18. 
го дину. По чему ћете је Ви 
памтити?
Ово је година у којој се, не само 

због Дана школе и извештаја, своде 
рачуни, процењују промене, реа
лизација планова и напредак у 
ква ли тету рада школе, зацртан 
Школским развојним планом. Мис
л им да можемо бити задовољни, јер 
смо највећи део планова остварили, 
чак и оно чему се нисмо много на
дали, јер је захтевало значајна 
сред ства изван буџета школе.

Оно по чему ћу запамтити школ
ску 2017/18. годину свакако ће бити 
опремање школе савременим на
ставним средствима, машинама и 
другом опремом. Октобра смо све
чано отворили кожарску радионицу, 
за чије опремање су средства 
обезбеђена донацијом Амбасаде 
Чешке Републике, у износу од 
1.500.000,00 динара. Посета Њене 
екселенције, амбасадорке Хлавсове, 
остаће ми у драгом сећању због њене 
непосредности, пријатељске атмос
фере и обостраног задовољства због 

успешне реализације пројекта.

• Какве су могућности за нове 
инвестиције?
Чињеница је да је руковођење 

школом са пет подручја рада веома 
захтевно, не само због организације 
наставе, већ и због чињенице да 
свака струка има своје потребе за 
савременим наставним средствима, 
које је тешко у исто време испунити. 
Ову годину памтићу и по времену 
уложеном у писање бројних про
јеката, које сам послала на различи
те конкурсе министарстава и амба
сада, од пројекта за опремање сале,  
до пројекта за унапређење енергет
ске ефикасности објекта школе. На 
моју огромну радост, маја месеца 
смо обавештени од нашег министар
ства да је пројекат за опремање 
шко ле савременом ИКТ опремом, 
вредан 3.600.000,00 динара, одо
брен. Тренутно се бавимо припремом 
документације и искрено се надам 
да ћемо у наредној школској години 
имати  услове за коришћење инфор
мационих технологија у целој 
шко ли.

• То је заиста радосна вест, јер 
већина наставника има по-
требу за коришћењем ИКТ у 
настави. Шта је био циљ про
јекта и како ће изгледати наше 
учионице?
Пројекат има три целине, а 

његов циљ је унапређивање услова 
шко ловања и рада свих ученика и 
наставника,  у свим струкама и свим 
предметима, коришћењем ИКТ у 
настави. Део пројекта је формирање 
рачунарске лабораторије за техни
чаре за компјутерско управљање 
(CNC) машина, у којој ће се наћи 
нови рачунари и намештај, као и 

две школске CNC машине, струг и 
глодалица. У истом кабинету ће се 
одвијати настава свих рачунарских 
предмета машинске струке. Други 
део пројекта предвиђа стварање 
услова за мултимедијалну наставу 
у свим учионицама, које ћемо 
опремити рачунарима, телевизо
рима или пројекторима и свом 
пратећом опремом. Библиотека ће 
бити опремљена као медијатека, 
као место за учење или писање 
припрема, рад секција, одржавање 
обука... У њој ће, осим рачунара и 
пројектора, бити постављено још 
пет рачунара, које ће моћи да ван 
наставе користе ученици и настав
ници.  Дакле, постоји много раз
лога за понос и задовољство!

• Знамо да сте и Ви добили 
лично признање, као директор 
школе, за своје дугогодишње 
руковођење школом. Можете 
ли нам о томе нешто рећи?
То што сам изабрана у прву гру

пу директора који су прошли обуку 
и први ће полагати испит за лицен
цу, свакако је признање, јер су 
кри теријуми били не само највиша 
оцена за школу на екстерном вре
дновању, већ и оцена у области ру
ко вођења. За мене то представља  
велику одговорност, али и изазов и 
надам се да ћу успети да му одгово
рим на прави начин.

• Да ли је акционо истраживање, 
које сте спроводили у школи, 
везано за Ваш истраживачки 
рад у оквиру испита?
Већ годинама планирам једно 

овакво истраживање, а сада се де
сило да је право време за то. Тема је 
увек актуелна – мотивација ученика 
за упис и њихова адаптација  на 

средњу школу, њихова очеки вања 
од школе,  односи са наставницима 
и друговима, учење и успех... Готово 
сви ученици првог разреда и њихови 
родитељи/старатељи били су укљу
чени у анкетирање и интервјуе, као 
и наставници који им предају. Резул
тате анкетирања презентовала сам 
свим интересним групама, а са на
ставницима имала и низ обука. Они 
ће сигурно бити искоришћени за 
извештај о самовредновању и избор 
приоритета нашег новог Школског 
развојног плана.

• Споменули сте обуке. Да ли Вам 
недостаје настава?
Заиста волим ту врсту сарадње 

са наставницима, размену искуста
ва, учење од других. Интерне обуке 
ми, на неки начин, не дају да се 
удаљим од свог наставничког посла. 
Радује ме што постоји велика група 
наставника сличних интересовања 
и ентузијазма. То потврђује и орга
низација стручног скупа о настави 
оријентисаној на исходе, коју смо 
уврстили у програм прославе Дана 
школе.

Великим успехом школе у овој 
години сматрам и чињеницу да је 
нас шесторо наставника добило 
акредитације за ауторске програме 
стручног усавршавања за наредне 
три године. Дакле, опет је реч о 
задовољству и обавези, јер нам 
предстоји доста учења, припрема 
и тимског рада на креирању онлајн 
семинара, у чему ћемо, на наше 
задовољство, имати подршку ис
кусних стручњака Образовно 
креативног центра из Бора. 

Разговор водио 
Иван Амон,  

настаставник правне групе 
предмета
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ГОДИНА  
ТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕНОВО ЛИЦЕ НАШЕ РАДИОНИЦЕ

Свечаним отварањем кожарске радионице 
успешно је завршен пројекат њеног уређења и опремања,  

финансиран од стране Амбасаде Републике Чешке у Београду

Пројекат под називом „Модер
низација и побољшање квалитета 
практичне наставе путем опремања 
школске кожарске радионице”, 
(„Modernising and enhancing the 
quality of practical classes by equi pping 
the school leather workshop”, бр. 
пројекта 1117РС01), чија је 
реализација започела априла месе
ца склапањем уговора о донацији, 
успешно је завршен крајем октобра 
2017. године. Пројекат је при прем
љен са циљем модернизације и 
уна пређења квалитета практичне 
наставе наших ученика кожарске 
струке, обућара и техничара моде
лара коже.  

Неопходна средства за реали
зацију пројекта у висини од око 
1.500.000,00 РСД, школи је обе
збедила, у виду донације по конкур
су, Амбасада Републике Чешке у 
Београду (http://www.mzv.cz/
belgrade).

Успешном имплементацијом 
пројекта остварили смо, уз подршку 
донатора, све планиране резултате, 
дугорочно значајне не само за нашу 
школу, већ и за социјалне партнере 
школе из области производње обуће. 
Најважнији међу њима свакако је 
стварање оптималних услова за 
извођење квалитетне практичне 
наставе, као и наставе осталих  стру
чних предмета кожарске струке. 

Кожарска радионица опремље

на је  са 8 професионалних шиваћих 
машина, 10 индустријских столица, 
као и савременим намештајем (пар 
ормана, школске клупе, столице и 
катедра). Нове машине у складу су 
са захтевима савремене технологије 
у индустрији коже и обуће, тако да 
наши ученици сада имају потребне 
техничке услове за развијање фун
кционалних знања, а школа је до
била могућност за унапређење са
радње са предузећима за производњу 
обуће кроз кооперативно обра зо
вање, као обуке одраслих.

Завршетак пројекта свечано је 
обележен отварањем кожарске 
ра дионице, 12. децембра 2017. 
године. Пријатељску подршку и 
по клон примили смо са захвалношћу 
и пуног срца. Са радосним осмехом 
на лицу дочекали смо њену ексе
ленцију госпођу Ивану Хлавсову, 
амбасадорку Републике Чешке у 
Београду,  и господина Јиржи Крала, 
економског саветника Амбасаде, 
који су нам учинили изузетну част 
када су тога дана посетили Књажевац 
и били гости наше школе.

Потрудили смо се да будемо 
добри домаћини. У школској библи
отеци је напре одржана конферен
ција за јавност, на којој је амбаса
дорку Хлавсову и господина Јиржи 
Крала са Техничком школом и њеним 
радом упознала директор школе, 
Љиљана Жикић. Након тога је усле

дило представљање Амбасаде Ре
публике Чешке у Београду и њених 
активности, које је амбасадорка 
Хлавсова изложила на течном 
српском језику, што је изазвало 
одушевљење и аплауз присутних. 

За драге и уважене госте наши 
ученици и наставници припремили 

врх светске уметности.
Симболичним пресецањем врп

це, амбасадорка је свечано отво
рила реновирану и од сре дстава 
донације Амбасаде опр ем љену 
кожарску радионицу.

Овај дан, посета амбасадорке, 
њена непосредност и осмех, као и 

су и  зидне новине посвећене Чешкој, 
предивној словенској земљи пива, 
трешања, бања, али и сјајних спор
тиста, писаца и режисера. На паноу 
је била представљена чешка при
вреда, као и туристички потенцијали. 
Такође, представљени су чешка 
књи жевност и филм, са именима 
попут Јарослава Хашека, Вацлава 
Хавела, или недавно преминулог 
Милоша Формана, која спадају у сам 

доброчинство Амбасаде Републи ке 
Чешке, заувек ће остати у нашим 
срцима. У име ученика и запослених 
наше школе, још једном им за хва
љујемо што су нашим обућарима 
обезбедили услове за квалитетније 
стручно образовање, а  кожарској 
радионици дали ново лице, какво 
смо дуго прижељкивали.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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2017. „КО ТО ТАМО ПЕВА”
Вођени мишљу да „позоришне 

даске живот значе” и овај пут желе
ли смо да поново на свој начин 

цима Техничке школе, а на путу су 
им се придружили и деда „из Ти
јовац” и војник. Путовање преко 

жеље, а уз то и добре забаве нас, 
групе наставника и наших учени
ка глумаца. Идеја да са ученицима 
припремамо баш ову представу 
јавила се некако спонтано и свима 
нама се допала, оквирно смо се 
договорили каква прича и који 
ликови ће се наћи у нашем ауто
бусу, а адаптацију сценарија Ду
шана Коваћевића урадила је ко
легиница Марија Костић, наставник 
руског језика. Заправо, створена 
је једна сасвим нова прича, обојена 
репликама из чувеног филма. 
Успех је био загарантован. На челу 
режије стајала је моја маленкост, 
заједно са колегама Бојаном 
Ристићем и Миленом Ватовић, 
наставницима српског језика и 
Наташом Аранђеловић, наставни
ком енглеског језика. За музику је 
био задужен Младен Милошевић, 
наставник енглеског језика. 
Највећа заслуга за успешно из
ведену представу припала је на
шим ученицима, који су на сцену 
унели свој младалачки дух, кре

оживимо култну причу из филма који 
је режирао Слободан Шијан, а по 
сценарију легендарног Душана 
Ковачевића. Тако је надалеко познат 
аутобус са Мишком, татом и путни
цима кренуо на ново путовање, 
овога пута из Књажевца, са путни
цима студентима – бившим учени

ативност, уживање у игри, способ
ност трансформације и импро виза
ције. 

Тресибабе до Ниша и Београда било 
је неизвесно, са више планираних и 
непланираних станица, са много 
шале и смеха.

Оно што ову представу за мене 
чини посебном јесте то што је она 
настала као резултат једног тим
ског рада, ентузијазма и искрене 

Глумили су: Страхиња Димитри
јевић – Мишко, Жарко Ранђеловић 
– кондуктер, Братислав Ристић – 
деда, Андрија Антић – певач, Мили
ца Јеленковић, Ивана Савић, Бобана 
Ђорђевић – девојке, Милош Велојић 
– момак, Лазар Стојановић – студент, 
Никола Тимилијић – Рајковић, Ката
рина Маринковић, Катарина Гојковић, 
Лола Станојковић, Дуња Дујковић 
– полицајци, Наталија Василијић – 
радница на станици, Ана Стефановић 
– радница на наплатној рампи.

Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српског језика и 

књижевности
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2017.

За „Идеју” је са глумцима  
Жарком Ранђеловићем, III2 и Страхињом 

Димитријевићем, IV1 разговарала Ивана Савић.
• Како су текле припреме ове 

представе, из вашег угла? Ко-
лико сте се спремали и каква 
је била атмосфера на пробама?
Ж: Припреме су текле врло 

занимљиво. Озбиљно смо схватили 
наше улоге, иако је представа комич
на. Уз шалу и добру забаву покушали 
смо да своје улоге изнесемо на 
најбољи начин. Надам се да смо у томе 
и успели судећи по реакцији публике.

С: Припреме су текле како смо и 
очекивали. Сви смо својим радом и 
трудом допринели побољшању саме 
представе. Спремали смо се око два 
месеца и свака проба је зрачила 
позитивном енергијом и хумором.

• Играли сте улоге тате – кондук-
тера и сина Мишка. Колики је 
био изазов за вас да се нађете 
у овим улогама и како сте их 
доживели?
Ж: С обзиром на то да смо већ 

гледали филм „Ко то тамо пева?”, 
једно од најбољих остварења у 
домаћој кинематографији, улоге које 
су играли Павле Вујисић и Алексан
дар Берчек су биле велики изазов 
за нас. Пошто је сценарио прерађен, 
било је веома занимљиво да ове 
ликове сместимо у нашу средину, 
као и част и задовољство да се 
опробамо у улогама ових ликова.

С: Свака улога је нешто другачије. 
Понекад је тешко уклопити се у неку 
улогу, међутим, мени није било то
лико тешко да се прилагодим и за
иста сам уживао вежбајући.

• Страхиња, по реакцијама пу-
блике, чини се да си одлично 
донео лик који си играо. У чему 
си нашао инспирацију? 
С: Моја инспирација јесте сама 

љубав према глуми и када глумим 
потпуно сам усмерен ка томе шта 
радим.

• Жарко, ово није твоја прва 
улога у драмској секцији. Ко-
лико се она разликује од твоје 
претходне улоге?
Ж: Предходна моја улога је била 

улога Јасењина, која је била 
захтевнија и тежа од улоге кондук
тера у овој представи. Ова улога ми 
је дража, јер лично волим комедију 
и боље се осећам у таквим улогама, 
а видим да и публика дели моје 
мишљење.

• Шта је то што вас вуче ка глуми 
и што вас је инспирисало да 
будете део драмске секције?
Ж: Можда то што без обзира 

колико година људи имали, они воле 
да се играју. Ја глуму доживљавам 
као једну игру и забаву која ми 
причињава велико задовољство.

С: Као што рекох, љубав према 
глуми и таленат који поседујем је 
оно што ме вуче ка томе.

• Жарко, сада си трећи разред, 
смер комерцијалистаоглед. Да 
ли размишљаш о глуми као 
хобију, или можда занимању 
у некој будућности након 
завршене средње школе?
Ж: Још од малих ногу учествујем 

у представама и волео бих да ми 
глума буде позив. Размишљам о 
упису на Факултет драмских умет
ности у Београду, мада је то веома 
захтевно. Без обзира на исход, све 
док могу и имам прилике, трудићу 
се да уживам у свом хобију на „да
скама које живот значе”. Нема 
лепшег осећаја него поклонити се 
пред публиком која вас поздравља 
громким аплаузом.

• Страхиња, ти завршаваш смер 
архитектонски техничар. 
Какву везу видиш између свог 
будућег звања и глуме и да ли 

би можда волео и у будућности 
да се бавиш глумом?
С: Искрен да будем, иако се ради 

о две врсте уметности, не видим неку 

повезаност између глуме и архитек
туре. И да, волео бих да се бавим 
глумом, ако би било прилике за то.

Ивана Савић, IV2
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Company Structure
Ученици одељења III2  су од

ржали јавни час на тему „Company 
Structure" како би ученицима 
образовног профила комер
цијалиста са прве и друге године 
приказали пројекат на коме су 
радили на часовима енглеског 
језика.  Наставница Наташа 
Аранђеловић је представила 
пројекат као наставну методу, а 
учесници пројекта су говорили о 
свом ангажовању у тиму на из

ради пројекта и позицијама у 
компанији које је требало ис
тражити и представити. Рад на 
пројекту „Company  from top to 
bottom" је за ученике III2 био 
прави изазов, али и велико 
уживање. Све похвале ученицима, 
а посебно Теодори Милосављевић 
(team leader) и Анђели Милошевић 
(PR).

Наташа Аранђеловић,  
наставник енглеског језика

Сајмови образовања
Конкурс за упис у I разред 

средњих школа за шк.2018/19. 
годину донео нам је и радости и 
бриге. 

Лепу вест представља упис 
новог образовног профила у 
грађевинској струци, за коју су 
прошле године били заинтересо
вани многи ученици осмих разреда 
широм Тимочке крајине. Гра
ђевински техничар је потпуно 

модернизовано занимање, са 
стандардима квалификација и 
проширеним компетенцијама за 
рад и наставак школовања, анема 
ни у једној другој школи региона.

Техничари за компјутерско 
управљање такође су добили мо
дернизовани програм наставе и 
учења, али и нови назив – технича
ри за компјутерско уптављање (CNC) 
машина. И туристички техничари 

променили су име занимања и по
стали туристичкохотелијерски 
техничари. 

Конкурсом и ове године је 
одобрен упис комбинованог оде
љења III степена, са руковаоцима 
грађевинском механизацијом и 
обућарима. 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја донело је од
луку да не дозволи упис петог 
предложеног одељења, тако да се 
у Конкурсу нису нашли популарни 
комерцијалисти. Измена Конкурса 
није било, тако да је образовна по
нуда у читавој Тимочкој крајини 
осиромашена за једно од најтра

женијих занимања од стране по
слодаваца, јер су се комерцијалисти 
до сада школовали само у нашој 
школи. 

Наш тим за промоцију школе био 
је вредан и овог пролећа. Као и 
претходних година, због регионал
ног карактера већине наших обра
зовних профила, обишли смо многе 
основне школе у региону и пред
ставили школу и план уписа на 
сајмовима образовања у ОШ „Вук 
Караџић“ и ОШ „Дубрава“ у Књажевцу, 
као и на Сајму образовања у Со
кобањи.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Традиционално – по трећи пут

НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА
И ове године, можемо рећи већ традиционално, у холу Дома културе Техничка школа је уочи Нове године по трећи пут организовала Новогодишњу 

чаролију. Ова манифестација пружа нашим ученицима још једну прилику да уз креативно дружење на штандовима прикажу све лепе ствари којима се 
баве на редовној настави, али и на бројним секцијама, а посетиоцима да уживају у њиховом труду и позитивном расположењу. 
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ТАКМИЧЕЊА
Међународни дани ученичког 
предузетништва, Сокобања 2018

Републичко такмичење  
економских школа из математике

У оквиру међународних дана 
ученичког педузетништва, које се 
одржава сваке године у Сокобањи, 
тим Техничке школе је учествовао 
на конкурсу за такмичење са темом 
„Сувенир за промоцију Сокобање”. 

О овом конкурсу обавестио нас 
је професор Мирослав Станчић, који 
је био наш ментор. Наш тим су чини
ле Александра Бунић II2, Лана 
Антонијевић IV2 и Даријана Гоцић II2, 
образовног профила комер ци јали

неизрађен. Дошле смо на идеју да 
то буде сувенир од дрвета са путо
казима на горњем делу сувенира. На 
стрелицама путоказа писале смо 
називе градова по избору туруста, 
њихово растојање од Сокобање, а 
стрелице су окретане ка странама 
света где се Сокобања налази од тог 
града. Туриста је имао задатак да 
кад дође кући, на свом радном 
столу, у канцеларији, или полици, 
постави сувенир према странама 
света и тако би увек знао где је Со
кобања и сетио се свих лепих тре
нутака проведених у њој. Уложиле 
смо максимум труда и имале јаку 
жељу да наш сувенир буне леп и 
оригиналан. 

Дошао је и дан одласка на 
такми чење, четрвртак 17. мај по 
подне. Биле смо веома узбуђене и 
надале се да ће се наш сувенир 
допасти посетиоцима и жирију. 
Освануо је и дан такмичења, 18. мај. 
Жири је обилазио штандове и најзад 
дошао и до нашег штанда. Пред
ставиле смо сувенир и објасниле 
његову намену и сврху. Било је 

доста добрих радова других школа, 
али с обзиром да тема такмичења 
није била прецизно дефинисана, 
била је то мешавина ученичких 
компанија и великог броја различи
тих сувенира, тј. производа. 

Нисмо победиле, али смо веома 
задовољне својом учешћем на овом 
такмичењу, јер сматрамо да је само 
то што смо се пласирале на завршно 
такмичење, велики успех за нас и 
нашу школу. Упознале смо велики 
број вршњака из целе Србије, Црне 
Горе и Бугарске, склопиле нова 
пријатељства и размениле искуства 
о школама и радовима. 

Сутрадан, након такмичења, 19. 
маја, организовано смо обишли 
Сокобању са водичима, упознале 
многе занимљивости и знаменитости 
овог бањског лечилишта и уживале 
у чистом ваздуху. За моје другарице 
из тима и мене ово такмичење било 
још једно ново и изузетно искуство, 
а све то нам је нараво омогућила 
наша Техничка школа.

Даријана Гоцић, II2

Конкурс је био отворен за све средње 
школе у Србији и у веома јакој кон
куренцији од 64 рада, наш рад је 
изабран међу 13 најбољих. 

ста. 
Дуго смо размишљале о томе 

како треба да изгледа наш сувенир, 
како би био јединствен и до сада 

Републичко такмичење економских школа из математике одржано је 
2728. априла у Првој економској школи у Београду, а нашу школу су 
представљале ученице Сандра Раичић II2 (ментор Снежана Цветковић), 
Сандра Миливојевић III2 и Наталија Василијић IV2 (ментор Тања Игњатовић). 

У конкуренцији 44 школе, које дуги низ година имају велики број својих 
представника на овом такмичењу, можемо бити задовољни пласманом 
наших ученица које су високо рангиране и поносни смо што су нас достојно 
представиле и ове школске године. Срдачне честитке свима!

Тања Игњатовић,  
наставник математике
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ТАКМИЧЕЊАУ срцу Тракије – Сајам у Пловдиву
TP FEAT – INTERNATIONAL FAR OF PRACTICE ENTERPRICES

Регионално такмичење из енглеског језика

Крајем априла, наша школа 
учествовала је на Међународном 
сајму виртуелних предузећа и уче
ничких компанија. Домаћин та кми
чења био је други највећи град Бу
гарске – Пловдив.

 Сајам су организовали Мини
старство образовања Бугарске, бу
гарски Сервис центар и Међународна 
организација EUROPEN.

У највећи град некадашње Тра
кије запутили смо се са тимом са
стављеним од ученица одељења IV2, 
у коме су биле Љубица Живковић, 
Лена Симић и Алиса Стојић, на челу 
са наставницом Сањом Маркулин.

Припреме за Сајам биле су врло 
забавне и уживале смо припремајући 
и креирајући сам изглед штанда, као 
и правећи презентацију и дизајн 
вебсајта нашег ВПДа „Лаван
доманијa”. Имале смо много посла, 
али нисмо дозволиле да се обесхра
бримо, већ смо желеле да што боље 
обавимо свој посао, како бисмо 
представиле своју школу у најбољем 
светлу. 

Сам пут до Пловдива био је ве
ома занимљив, са професорком за 
воланом и нас три као навигаторима. 
Све време водиле смо занимлљиве 

разговоре, тако да је време просто 
пролетело. Одмах након што смо се 
сместиле, отишле смо на сајмиште 
како бисмо почеле сређивање 
штанда. Када смо завршиле са уре
ђивањем штанда, вратиле смо се до 
смештаја како бисмо се припремиле 
за шетњу. 

Пошто се хостел у коме смо 
од  се ле налазио у центру, могле смо 
да се дивимо прелепим погледима 
са балкона апартмана који гледају 
на цео град, и заиста се може рећи 
да је Пловдив оличење лепоте, са 
свим својим знаменитостима и пре
лепим старим зградама које враћају 
у прошлост јединственим стилом 
којим су изграђене. Зато и не чуди 
што је Пловдив проглашен европском 
престоницом културе за 2018. годи
ну. Река Марица, позната по крвавој 
прошлости, данас мирно шуми, док 
град, који траје већ осам миленијума, 
штите обронци Родопских планина.

На самим данима сајма, било је 
колико напорно, толико и узбудљи
во. Било је на десетине прелепих 
штандова са различитим идејама. 
Имале смо прилику како да се дру
жимо са друговима из Србије, тако 
и да створимо нека нова познанства 

са осталим такмичарима из Бугарске, 
Луксембурга, Румуније, Македоније, 
Црне Горе и Србије.

Нажалост, конкуренција је ипак 
била прејака, 121 предузеће. Вра
тиле смо се без награда, међутим, 

ово искуство јесте велика награда, 
јер смо имале прилику да се дружи
мо, видимо, доживимо као и да 
на учимо нешто ново.

Љубица Живковић IV2,  
Лена Симић IV2

Као и увек, ученици Техничке 
школе труде се да учествују на што 
већем броју такмичења. Резултати, 
наравно, увек буду завидни и сваке 
године све бољи и бољи. 

Тако су се и наше ученице Алиса 
Стојић, Зорана Тасић и Љубица 
Живковић, које су већ у претходним 
годинама учествовале у много број
ним такмичењима, пласирале на 

Регионално такмичење из енглеског 
језика за ученике четвртог разреда. 
Њихови ментори су наставници 
ен гле ског језика Младен Милошевић 
и Наташа Аранђеловић.

Такмичење је одржано 18. 03. 
2018. у Бољевцу. Када смо стигле, 
домаћини су нас водили у обилазак 
школе и сместили нас у посторију са 
освежењем, где смо такође могле 

да користимо лаптоп и да се опу
стимо пре такмичења.

Сам тест је био очекиване тежи
не, али смо, наравно, успеле да 
ура димо све без проблема. Након 
израде теста вратиле смо се у про
сторију за одмор где смо сачекале 
резултате.

Пласман је био следећи: Алиса 
Стојић, II место (35 поена), Љубица 

Живковић, III место (32 поена) и 
Зорана Тасић, IV место (28 поена). 
Са II и III местом пласирале смо се на 
Републичко такмичење које ће се 
одржати у Београду. Доделили су 
нам дипломе и захвалили нам се на 
учешћу на такмичењу. Након тога 
вратиле смо се у Књажевац са још 
једним одличним пласманом. 

Љибица Живковић, IV2
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ТАКМИЧЕЊА
Незаборавно надметање 
вршњака пуних знања и елана

Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа Србије

На 29. Републичком такмичењу 
геодетских и грађевинских школа 
Србије учествовало је троје ученика 
наше школе, образовног профила 
архитектонски техничар: Милена 
Гајић, III1, која се такмичила из Ста
тике и отпорности материјала, под 

менторством предметног наставни
ка Иване Јевтић, Маја Катанић, III1, 
која се такмичила из предмета 
Апли кативни рачунарски програми 
Auto CAD и Стефан Милошевић, III1, 
који се такмичио из Апликативних 
рачунарских програма ArchiCAD, а 

њихов ментор био је предметни 
на ставник Милан Вукић.

Наши ученици успешно су се 
представили у конкуренцији више 
од двадесет школа из целе Србије, 
а најбољи пласман остварио је 
Сте фан Милошевић заузевши пето 
место.

Такмичење је одржано од 11. 
до 13. маја у Грађевинској техничкој 
школи „Бранко Жежељ” у Београду. 

Да ли сте имали прилку да чујете 
старије људе како говоре да млађе 
генерације ништа не знају, не уче, 
не труде се и немају циљ? Милена 
Гајић, Маја Катанић и Стефан Ми
лошевић могу их у потпуности де
мантовати, наиме, њих троје су 
уче ство вали на Републичком такми
чењу грађевинских и геодетских 
школа 2018. у Београду. Овакаво 
надметање у знању је одлична при
лика да се упозна прегршт вршњака 
из региона и целе Србије, који су пуни 

знања и елана, који имају хобије, 
баве се спортом и за које не постоји 
„не знам” и „не могу”. Ово такмичење 
није у суштини само такмичење, већ 
и огромна смотра свих Грађевинских 
школа Србије које су биле раде да 
поделе искуства, знање и вештине.

 Од 11. до 13. маја сви ученици 
и професори који су учествовали на 
овом такмичењу имали су прилику 
да са водичима боље упознају Бео
град, посете торањ на Авали, споме
ник Незнаном јунаку и заиста се 
осете посебним јер су на врху листе 
у својој области у целој држави. Ово 
је једно непоновљиво искуство, које 
ученици никад неће заборавити и 
које ће се дуго препричавати.

 Хвала Техничкој школи Кња
жевац и директорици Љиљани 
Жи кић јер су омогућили ученицима 
да буду део овог одлично органи
зованог такмичења.  

Милена Гајић, III1

Књижевна олимпијада
Читање, разумевање прочитаног, 

познавање књижевних, али и књи
жевноисторијских појмова, све је 
то предмет задатака на такмичењу 
из књижевности Књижевна олим
пијада.

На Општинском такмичењу Књи
 жев на олимпијада, које је ове го ди не 
одржано у Књажевачкој гим на зији 
10. матра 2018. године, Те хни чку 
школу представљало је седам уче
ница. Пласман на Окружно такмичење 

оствариле су: Анђела Ранђеловић II4, 
ранг трећег места, Сандра Миливојевић 
III2, ранг првог места, Нађа Миленковић 
III4, ранг другог места и Сара Чекић III4, 
ранг другог места. Честитамо им на 
пла сману.

На такмичењу су учествовале и 
Сандра Раичић II2, Невена Здравковић 
II4 и Сара Воштинић IV4. Овом при
ликом захваљујемо им на учешћу.

Ученице су за такмичење при
премали наставници Ивана Богоје
вић, Драгана Цвејић Вукић и Бојан 
Ристић.

Окружно такмичење одржано 
је 14. априла 2018. године у Соко
бањи.

Нашу школу представљале су 
четири ученице: Анђела Ранђеловић 
II2 (њен ментор је Бојан Ристић), Нађа 
Миленковић III4, Сара Чекић III4 и 
Сандра Миливојевић II2 (њихов 
ментор је Ивана Богојевић).

Наше ученице добро су се по
казале у решавању постављених 
задатака. Иако је овога пута изостао 
пласман на Републичко такмичење, 
освојен велики број поена показује 
да су вредно радиле, те да можемо 
бити задовољни оствареним резул
татима и успешним представљањем 
школе.

Бојан Ристић,  
наставник српског језика и 

књижевности
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ТАКМИЧЕЊА„Hana Lima” 
Регионално такмичење ученичких компанија

Наша школа се ове године са 
својом ученичком компанијом „Hana 
Lima” први пут представила на Ре
гионалном такмичењу ученичких 
компанија. На овом једнодневном 
догађају сајамског карактера, орга
низованом од стране организације 
„Достигнућа младих у Србији/Junior 
Achievement Serbia”, учествовало је 
око 30 компанија из школа јужне и 
источне Србије.

Компанија „Hana Lima”, што у 
преводу са хавајског језика значи 
ручни рад, на такмичењу је пред
ставила и продавала своје уникатне 
производе од коже. Ученици – чла
нови компаније, сами су дизајнирали 
и ручно израдили омотаче за свеске, 
који осим своје основне функиције, 
пружају свескама и модеран изглед, 
као и могућност ношења мањих 
предмета у џепу са предње стране 
омота. Компанија броји осам члано
ва, док су на самом такмичењу своју 
компанију представиле ученице 
Симић Јована, Василијић Наталија, 
Стојић Алиса, Симић Лена, Савић 
Ивана и Антонијевић Лана. У изради 
производа помагали су нам настав
нициментори Амон Иван и Маркулин 
Сања, као и наставници кожарске 
струке и други ученици школе. 

Такмичење jе одржаnо на другом 
спрату „Рода центра” у Нишу. 

Након обиласка свих штандова 
и разговора са члановима компанија, 
одлуку о избору пет најбољих ком
панија донео је вишечлани стручни 
жири и тим компанијама омогућио 
учешће на националном такмичењу 
које се ове године одржава у Бео
граду. Ученичка компанија „Joint 
Venture” из Сврљига однела је прво 
место, док су компаније из Алексин
ца, Власотинца и Ниша заузеле 
остала четири места.

Као учеснице овакве манифе
стације, признајемо да смо се на 
почетку осећале мало нервозно, 
знајући да има и учесника који су 
учествовали и ранијих година. Ме
сецима пре самог такмичења по
челе смо са припремом наших 
производа. Неке од нас училе су да 
шију, неке су мериле и секле кожу, 
а најзанимљивије је било ученицама 
које су бирале дезене омотача. Ову 
компанију смо први пут представи
ли на Новогодишњој чаролији Тех
ничке школе, а потом смо организо
вале и једну продајну изложбу. Било 
је доста заинтересованих купаца.

Како се ближио 08. 03. све више 
смо биле нервозне јер се први пут 

упуштамо у нешто тако нама потпу
но непознато. Имале смо тежак за
датак, требало је што боље да 
представимо свој производ и убе
димо комисију да смо баш ми оне 
које треба да прођу даље.

Као прва активност била је по
стављање штандова. Биле смо вео
ма скептичне јер су штандови 
осталих школа били веома добри. 
На крају је наш штанд ипак изгледао 
како треба и биле смо задовољне. 

Ипак, највећи страх смо имали 
због чињенице да ће четири особе 
које не познајемо оценити наш про
извод, штанд и само презентовање 

предузећа. Биле смо нервозне, 
уплашене, пуне треме, али је ипак 
све прошло како треба. Саслушали 
су нас, а када су отишли са нашег 
штанда, деловали су задовољно. 

Нажалост, ми нисмо прошле 
даље. Конкуренција је била велика, 
јер су на овом такмичењу учество
вале школе које су ранијих година 
биле део оваквих манифестација.

Надамо се да ће и наши другови 
из млађих разреда следеће године 
наставити да раде на компанијама, 
да их буде више и да постигну за
видне резултате.

Лана Антонијевић, IV2

Републичко такмичење 
 „Формирање и презентација 

туристичких аранжмана”
Јована Давидовић, ученица одељења IV4, образовног профила ту

ристички техничар, учествовала је на Републичком такмичењу „Формирање 
и презентација туристичких аранжмана”. Такмичење је одржано у Нишу, 
а Јована је на њему остварила значајан пласман, 10.место у веома јакој 
конкуренцији. Захваљујемо Јовани и њеном ментору, наставници На
таши Јанкулоски на успешном представљању школе.



12

ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКО ИЗ  
ЕНГЛЕСКОГ У ГЛАВНОМ ГРАДУ

Одличне на Републичком такмичењу 
текстилних и кожарских школа FLEX – програм размене 

средњошколаца
На овогодишњем, двадесет и четвртом по реду Републичком такмичењу 

текстилних и кожарских школа, нашу школу представљале су ученице одељења 
II5, образовног профила обућар, Сара Ђокић и Настасија Јовић, као и ученица IV5, 
образовног профила техничар моделар коже Јована Минић, са својим менторима, 
наставницима Славицом Митић и Гораном Божићем.

На такмичењу из предмета Кожарски материјали Сара и Настасија оствариле 
су изузетан успех, освајањем II, односно III места, на чему им честитамо и захваљујемо.

Домаћин такмичења била је Техничка школа из Ивањице.

Републичко такмичење из ен
глеског језика за ученике четвртих 
разреда одржано је 14. априла 2018. 

на коме смо учествовале и нас две, 
Љубица Живковић и Алиса Стојић. 
Пут до републичког такмичења нас 

је иначе водио преко Бољевца, где 
смо претходно, на окружном 
такмичењу, освојиле 3. односно 2.
место.

У престоницу смо дошли дан 
раније како бисмо се одморили за 
такмичење које је почињало рано 
ујутру, а тај дан смо имали за шетњу 
и обилазак града. Иако смо нас две 
у Београду биле већ доста пута, 
имале смо занимљиву „авантуру” 
када смо на путу ка хостелу среле 
друга из Књажевца и због разговора 
промашиле скретање, па смо уз 
помоћ Google мапа покушавале и 
наравно успеле да нађемо пут назад.

Што се тиче самог такмичења, 
конкуренција је била велика, преко 
400 такмичара из гимназија и 
стручних средњих школа, а тест не 

баш тако лак. У школи нас је наш 
ментор, професор Младен, припре
мао и бодрио како бисмо урадиле 
што боље. Када смо добиле резул
тате, шетале смо дивним Земунским 
кејом, и биле смо и више него 
задовољне резултатима, јер иако 
нисмо освојиле једно од прва три 
места, нисмо биле ни далеко од њих. 
Наравно, увек тежимо ка бољем и с 
обзиром на то да смо имале велику 
подршку од стране професора и саме 
школе, нисмо губиле наду да ћемо 
на неким будућим такмичењима 
освојити још боље резултате. Слич
них искушења ће још бити, јер 
планирамо да студирамо стране 
језике!

Љубица Живковић,  
Алиса Стојић IV2

Некадашњи Ученик генерације наше школе Теодора 
Миливојевић, која је са дипломом комерцијалисте постала 
студент англистике на Филозофском факултету у Нишу, у петак 
8. септембра 2017. године посетила је нашу школу. Том при
ликом је садашњим ученицима представила програм размене 
за средњошколце „FLEX“ и говорила о својим искуствима са ове 
једногодишње размене у Америци, на којој је била као ученица 
трећег разреда.
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ТАКМИЧЕЊА
Сувенири,  

симболи локалних идентитета
Такмичење из области туризма, 

које традиционално организује 
универзитет Сингидунум, одржано 
је 14. априла ове године у Нишу. Тема 
овогодишњег такмичења била је 
израда аутентичног сувенира који 
ће на најбољи начин приказати ту
ристичку дестинацију. 

Нашу школу представљала су 
два тима. Један тим чиниле су 
матуранткиње Марија, Петра и 
Јована, чији је ментор била про
фесорка Јелена Лазаревић, а други 
тим смо били ми, тим „Ризница” 
Марко, Алек сандра и Анђела, под 
менторством професорке Милице 
Јанковић. 

Те суботе, 14. априла, пошли смо 

рано ујутру. Сви смо били нервозни 
и имали смо велику трему. Једва смо 
чекали да стигнемо и прикажемо 
другим школама и тимовима своју 
визију уникатног сувенира. Трема 
нас је држала све док нисмо ушли у 
салу где је требало да презентујемо 
наш рад и док нисмо сазнали да смо 
трећи по реду за презентовање. Kада 
је дошао наш ред да презентујемо, 
храбро смо изашли пред чланове 
жирија и остале такмичаре. Пред
ставили смо им наше ручно рађене 
декоративне јастуке и обележиваче 
страница на којима су извезени 
мотиви кантароса и бршљена из 
лапидаријума у Равни, који пред
стављају симболе нашег краја. Kада 

смо завршили са презентацијом, 
добили смо велики аплауз који нам 
је вратио осмех на лица. 

Коментари и савети жирија су 
били и више него позитивни. Били 
смо пресрећни јер смо успели да 
сакријемо трему и страх од јавног 
наступа и приказали наш рад на 
најбољи начин. 

Други тим је убрзо после нас 
наступио и био је одличан. Њихов 
каталог сувенира и слагалица су 
добили похвале жирија. До краја 
такмичарског дела уживали смо у 
осталим презентацијама и зани
мљивим идејама за сувенире.

 Од 17 тимова наша оба тима су 
заузела друго место и као награду 

добила продужени викенд на Зла
тибору. 

Сав наш рад и труд на овом 
пројекту није био узалудан. Дани 
истраживања и прављења сувенира, 
дани припреме презентације и јавног 
наступа су се исплатили. Ово веро
ватно не би било могуће без подршке 
наше професорке Милице и помоћи 
наших пријатеља из Удружења за 
неговање традиције „Извор” и 
градске библиотеке „Његош”. 

Ово такмичење ће нам остати у 
лепом сећању пре свега због лепог 
дружења и наравно путовања на 
које једва чекамо да одемо!

 Марко Петровић и  
Александра Ђорђевић, III4

Под менторством Милице Јанковић, наставника економске и туристичке групе предмета, тим су чинили ученици одељења III4  у саставу: 
Александра Ђорђевић, Поледица Анђела и Петровић Марко.  Други тим, под менторством Јелене Лазаревић, наставника стручних предмета ту-
ристичке струке, чиниле су: Јована Раденковић, Марија Андрејић и Петра Тодоровић, ученице одељења IV4.
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ТАКМИЧЕЊА
РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ  
ТАЛЕНАТА У БОРУ

Наши „таленти” на републичом такмичењу у Чачку
Седмочлана екипа наше школе 

је 1. и 2. јун ове године провела у 
„срцу Шумадије“, граду Чачку. Повод 
је била Републичка смотра талената, 

такмичење даровитих ученика на 
државном нивоу. Четири наше уче
нице су браниле своје истраживач
ке радове, и то по следећим дис
циплинама: Миливојевић Сандра, 
III2, рачунарство и информатика, 
Чекић Сара, III4, историја, и Живковић 
Љубица и Стојић Алиса, IV2, енглески 
језик. 

Поменуте радове ученице су већ 
презентовале на Регионалној смотри 
у месецу мају у Бору и освојиле треће 
место, уз израду теста знања из 
сво јих области. Иако је овога пута 
изостао пласман на неко од прва три 

места, радује нас чињеница да се 
наши такмичари већ три, односно 
четири године заредом, сврставају 
у сам врх талентованих ученика 
Ре публике Србије. 

На крају вреди истаћи да наш 
боравак у Чачку није био само об
разовног и такмичарског карактера, 
пошто је било и времена за обила
зак града Чачка и његових знаме
нитости. 

Ученике су пратили ментори 
Зла тица Геров, Оливер Радисављевић 
и Младен Милошевић.

На Регионалном такмичењу талената, одржаном 12. маја у Бору, уче
ствовало је тринаесторо наших ученика:

 Ђорђе Милошевић (1. разред) – информатика, ментор Ивана Спасић
 Сандра Миливојевић (3. разред)  информатика, ментор Златица Геров
 Сара Чекић (3. разред ) – историја, ментор Оливер Радисављевић
 Анђела Величковић, Јована Станишић, Александар Трифуновић и 

Владимир Митић (2. разред) и Теодора Милосављевић (3. разред)  енгле
ски језик, ментор Наташа Аранђеловић

 Алиса Стојић и Љубица Живковић (4. разред), Јована Станковић, Сара 
Милошевић и Горан Милетић (1. разред)  енглески језик, ментор Младен 
Милошевић

Сви ученици су показали висок ниво познавања својих области, а на 
Републичку смотру, која ће се одржати у Чачку, пласирали су се Сандра 
Миливојевић, Сара Чекић, Алиса Стојић и Љубица Живковић.

Поносни смо на наше ученике, који су још једном, на најбољи начин, 
показали своје таленте и са успехом представили Техничку школу.
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POJAM KRIPTOGRAFIJE, RAZVOJ KROZ ISTORIJU I OSNOVNI 
ALGORITMI 
DEFINITION OF CRYPTOGRAPHY, DEVELOPMENT THROUGH HISTORY 
AND BASIC ALGORITMS

AUTOR: MILIVOJEVIĆ SANDRA,
treći razred Tehničke škole u Knjaževcu, 
Centar za talente Bor

MENTOR: GEROV ZLATICA,
master inženjer mašinstva – upravljanje i primenjeno računarstvo, 
pedagoški savetnik,
nastavnik Tehničke škole u Knjaževcu

REZIME
Ovaj rad se bavi proučavanjem kriptografije kao nauke od velikog značaja 

za savremeno društvo. Pored podataka o tome šta je kriptografija i njenih 
osnovnih pojmova, u ovom radu možete pronaći i detalje o razvoju ove nauke 
od njenog nastanka do danas. Kako je tajnost informacija oduvek bila od velikog 
značaja, ova nauka je imala presudan uticaj u mnogim dešavanjima u istoriji. 
Upravo zbog toga je deo ovog rada posvećen proučavanju uticaja koji je 
kriptografija imala na istoriju čovečanstva. U nastavku rada date su osnovne 
podele algoritama za kriptovanje podataka, njihove najvažnije karakteristike, 
kao i osnovni principi dizajna šifara kod ovih algoritama. Predstavljeni su i neki 
od najosnovnijih i najjednostavnijih algoritama, ali i oni složeniji, poput onih 
koji su dugo bili u upotrebi i koji se i danas koriste. Neki od ovih algoritama imali 
su presudan uticaj na tok razvoja ove nauke, kao i računarstva. Cilj ovog rada 
jeste da čitaoca upozna sa pojmom kriptografije i njenim značajem. Na kraju 
ovog rada mogu se pronaći i informacije o oblastima savremenog računarstva 
u kojima je kriptografija pronašla svoju primenu. Zahvaljujući njoj, poslove 
različite prirode, a pogotovo ekonomske, danas se mogu obavljati preko interneta, 
iako njihova uspešnost zavisi direktno od očuvanja tajnosti podataka.

Ključne reči: kriptografija, algoritmi, značaj, tajnost podataka, uticaj

РАЗВОЈ АУТОМОБИЛИЗМА У КЊАЖЕВЦУ

Ментор:                               Аутор:
ОЛИВЕР РАДИСАВЉЕВИЋ,         САРА ЧЕКИЋ III4
професор историје 

AПСТРАКТ РАДА
Аутомобилизација у књажевачком крају се развијала у периоду од 

1920. до 1970. Аутомобиле су поседовале бројне личности које су након 
куповине аутомобила постајали познати свим варошанима. За Књажевчане 
је појава аутомобила представљала симбол модернизације, односно нова 
епоха у развоју града. Уз помоћ стручне литературе, докумената и фотографија 
које су биле на располагању, идентификовани су модели, прецизно утврђен 
период производње, као и година или бар период регистрације аутомоби
ла и идентификовани су шофери и власници тих моторних возила.

Кључне речи: аутомобили, аутомобилизам, модернизација, Књажевац, 
19201970

MENTAL DISORDERS 
MENTALNI POREMEĆAJI

AUTORI:
ALISA STOJIĆ, IV razred, Tehničkaškola, Knjaževac
LJUBICA ŽIVKOVIĆ, IV razred,Tehnička škola, Knjaževac
MENTOR:
MLADEN MILOŠEVIĆ, profesor engleskog jezika u Tehničkoj školi, Knjaževac

ABSTRACT

The purpose of this paper is to research and find as many information as 
possible about the serious issue of mental illnesses, and try to explain them 
in the best and simplest way possible. The reason for doing this is that attention 
should be brought to this matter since these disorders are widely spread and 
not much is known about them. They are also commonly used in the mass media 
which constantly gives the wrong picture about these disorders, so informing 
people about the actual facts about them is very important.

This study aims to shed the light on the true facts of mental disorders, 
their differences, characteristics, symptoms and causes. It will also help people 
understand and see how patients suffering from certain disorders function, 
act and behave.

Key words: mental disorders, causes, symptoms, patient

АПСТРАКТИ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА
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ТАКМИЧЕЊА
РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 
МАШИНСКИХ ШКОЛА 

Дабар – школско такмичење
На такмичењу Дабар 2017/18. године на школском нивоу у 

Србији је узело учешће 42539 ученика основних и средњих школа 
– што је нови рекорд у Србији (за 6985 више него прошле школске 
године). У нашој школи у такмичењу су учествовала 92 ученика 
( један више него прошле школске године) и то 53 у категорији 
„ДАБАР“ (1. и 2. разред), а 39 у категорији „СТАРИЈИ ДАБАР“ (3. и 4. 
разред). Ментор су биле Ивана Спасић и Златица Геров, наставници 
рачунарства и информатике. 

Најбоље резултате у категорији "Дабар"постигли су ученици: 
Јована Симић, I2, Александар Минић, II3, Ирена Ранђеловић, I2 и Јован 
Нешковић, I3.

У категорији „Старији Дабар" најуспешнији су били Теодора 
Милосављевић, III2, Сара Чекић, III4 и Сандра Миливојевић, III2.

Ученици машинске струке учествовали су на регионалним такмичењима 
ученика машинске струке Региона Исток, на такмичењима за образовне профиле 
III и IV степена. 

Прво од њих одржано је у Крагујевцу, 13. априла. Домаћин школе била је 
Политехничка школа, а нашу школу представљао је Дарко Богосављевић, ученик 

одељења III3, образовног 
проф и ла машински те хни
чар моторних во зи ла. 

Дарко се такмичио у 
категорији аутомеханичара, 
а такмичење у коме је уче
ствовао захтевало је не само 
ве штину у занату, већ и 
теоријско знање. Такмичари 
су најпре радили тест знања 
који је обухватао градиво 
више предмета (машински 
елементи, техничко цртање, 
машински материјали и 
техно логија образовног 
профила аутомеханичар). 
После теоријског дела, 
ученици су приступили из
ради практичног рада. 
Дарков задатак је био да 
изврши замену зупчастог 

каиша на возилу Југо 55 и аутодијагностику квара на возилу Фиат 
Пунто.

Дарков ментор био је наставник стручних предмета машинске 
струке Саша Милосављевић.

Наредног петка у Великој Плани је одржано Регионално 
такмичење за ученике IV степена из статике. Наша школа имала 
је своје представнике на такмичењу из статике, које је трајало два 
сата и састојало се из израде три задатака: 

• принцип ослобађања од веза; 
• статички дијаграми код греде са препустом (или конзоле); 
• аналитичко одређивање положаја тежишта хомогене ра

ванске фигуре или линије. 
Нашу школу представљали су Стефановић Јована и Стојановић 

Лазар, ученици одељења I3, образовног профила техничар за 
компјутерско управљање, а њихов ментор била је Златица Геров, 
наставник стручних предмета машинске струке и информатике. 

Иначе, регион Исток обухвата машинске школе Шумадијског, 
Подунавског, Браничевског, Борског, Поморавског, Расинског, 
Зајечарског, Нишавског, Пиротског, Топличког, Јабланичког и 
Пчињског округа. Иако су се наши ученици добро показали у 
решавању компликованих задатака, пласман на Републичко 
такмичење им је за мало изостао. Ипак, имајући у виду јаку 
конкуренцију, можемо бити задовољни успешним представљањем 
школе.
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Национална еколошка олимпијада

Пословни изазов Тимочке крајине

II место за СТАЖИСТ

Сандра Раичић, ученица одељења II2, образовног профила комерцијалиста, представљала је нашу школу на 
такмичењу Национална еколошка олимпијада. Први, окружни део такмичења, одвијао се онлајн и на њему је 
Сандра, у конкуренцији од око 200 ученика из целе Србије, освојила III место и пласирала се на Републичко 
такмичење.

На Републичком такмичењу, које је одржана у Бору 19. маја, учествовало је преко 300 ученика из целе Србије 
и Републике Српске. У тако јакој конкуренцији Сандра је постигла значајан успех, освојивши 16.место. Сандрин 
ментор била је Ана Петровић, наставник биологије.

Задатак да осмисле производ 
или услугу која ће омогућити опста
нак биоскопа у будућности, по ста
вљен на регионалном такмичењу 
Пословни изазов Tимочке Kрајине 
одржаном данас у Зајечару, најбоље 
је урадио тим број 3 који је освојио 
прву награду идејом „Outdoor”. Ово 
такмичење у предузетничким ве
штинама окупило је 18 ученика из 
средњих школа из Зајечара, Со
кобање и Књажевца, а сви су били 
груписани у тимове од по 3 ученика 
из различитих школа. Уз помоћ 

по словних ментора, тимови су осми
шљавали решење проблема који им 
је постављен и креирали бизнис 
пла нове које су на крају дана пре
зентовали жирију. Прво место осво
јио је тим бр. 3: Сара Милошевић, 
ученица одељења III2 Техничке 
шко ле у Књажевцу, Милица Стани
миро вић из Сокобање и Катарина 
Дими тријевић из Зајечара. Нашу 
школу су на овом такмичењу пред
стављале ученице Јана Лазаревић 
II2 и Анђела Милијић II2, са ментори
ма Амон Иваном и Сањом Маркулин.

Центар за развој предузетништ
ва и иновација "SMART CONNECTIONS", 
уз подршку Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација орга
низовао је ове године 1. IST – BIT 
#miniHAKATON. 

Хакатон се одвијао у две ка те
горије, за ученике основних и сре
дњих школе.

Право учешћа имали су школски 
тимови састављени од ученика из ос
новних и средњих школа Поморав  ског, 
Борског и Зајечарског округа. Свака 
школа могла је прија вити више тимова, 
састављених од 3 до 5 ученика. 

Нашу школу је представљао тим 

„Стажист”. Овај тим чинили су учени
ци одељења III2, образовног профила 
комерцијалиста: Стефан Симоновић, 
Теодора Милосављевић, Анђела 
Милошевић, Жарко Ран ђе ловић и Сара 
Милошевић, а њихов ментор била је 
њихов наставник пословне инфор
матике, Златица Геров. Назив тима 
„Стажист“ је акро ним од почетних 
слова имена чланова – Стефан, Тео
дора, Анђела, Жарко И Сара Тим.

Након решавања квалификаци
оног задатка, тим се пласирао у 
фи  нале, које је одржано у суботу, 
02. 06. 2018. године у Параћину.

Наш тим је био изузетно успешан 

и у финалном делу такмичења осво
јио је друго место, на чему им од срца 
честитамо!

И у квалификационом, као и у 
финалном делу такмичења, задатак 
тимова је био решавање следећег 

задатка: да идентификују проблем 
и осмисли концепт – предлог решења 
којим ће се тај проблем решити уз 
примену савремених технологија, 
посебно из области рачунарства и 
информатике.
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ТАКМИЧЕЊА
Дигиталнa решењa 
пословних проблема

Предавање о изради научноистраживачког рада

Факултет за менаџмент у Заје
чару организовао је ове године, у 
сарадњи са предузећем Техномедиа 

Центар из Зајечара, такмичење у 
решавању „студије случаја”, са на
мером да подстакне средњошколце 

да развију своју креативност и  
уна преде кључне компетенције, као 
што су предузетнички дух и ре 
шавање проблема. Презентација 
пословног проблема „Маркетинг на 
друштвеним мрежама предузећа 
Техномедиа Зајечар” организована 
је на факултету 28. фебруара. Након 
добијања задатка, тимови са ста
вљени од три ученика и наставника
ментора, имали су две недеље да 
осмисле решење проблема и при
преме се за презентацију  и наступ 
пред стручним жиријем, који су 
чинили професори Факултета, 
маркетиншки стручњаци и пре
дставници Техномедиа Центра.

Тим наше школе су чиниле уче
ни це одељења IV2 Наталија Васили
јић, Јована Симић и Анђела Мило
шевић и Сања Маркулин, наставник 
стручних предмета економске 
струке. Оне су искористиле своје 
знање из маркетинга и одлично 
познавање функционисања друшт
вених мрежа и осмислиле решење 
за промоцију бренда путем друшт
вених мрежа које им је, у конку
ренцији још 13 екипа, донело прво 
место и вредну награду – путовање 
у Италију. 

Након такмичења и победе, 
Наталија и Јована су  своје предлоге 
за боље дигитално пословање пре

зентовале и запосленима Техномедиа 
центра. Иако тим ученица није био у 
пуном саставу, присутни су могли да 
чују све елементе стратегије за 
побољшање продаје и рекла ми рање 
њихових производа. Презен тација је 
оставила одличан утисак, како на 
запослене, тако и на руководство ове 
озбиљне фирме, па су представнице 
наше школе биле позване и на саста
нак на коме су се детаљније разма
трали њихови кре ативни и профита
билни предлози.

Колико је ова тема значајна за 
пословање данашњих предузећа, 
потврдило је још једно такмичење 
у решавању студије случаја. Универ
зитет Сингидунум – Центар Ниш је 
по други пут окупио средње школе 
заинтересоване за решавање студије 
случаја из области економије, овог 
пута на  на тему „Дигитална транс
формација предузећа Србије” и под 
слоганом „Мислимо дигитално”. 

И на овом такмичењу, у веома 
јакој конкуренцији, наш тим је имао 
„дигитално“ решење, које је у потпу
ности одговарило условима задатка. 
Освајањем II другог места, Јована, 
Анђела и Наталија  оствариле су 
велики успех, који им је донео још 
једно наградно путовање, на коме 
су биле са победничком екипом из 
Ниша. 

Како је већ устаљена традиција 
да се наши ученици такмиче на 
регионалној смотри талената у Бору, 
али и на републичким смотрама, и 
притом израђују и бране своје на
учноистраживачке радове из раз

личитих области, тако и ове године 
имамо велики број полазника, њих 
двадесеторо. С тим у вези, гост наше 
школе у својству предавача био је 
наставник историје из ОШ Ђура 
Јакшић из Зајечара, Милан 

Величковић. Наставник Милан је 
одржао нашим полазницима и 
њиховим менторима предавање на 
тему "Начин писања и техника об
раде научноистраживачког рада", 
како би се ученицима олакшала 

израда радова за такмичење али, у 
исто време, како би се припремили 
за будућу израду сличних радова 
на факултетима или вишим школа
ма.

Младен Милошевић
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ТАКМИЧЕЊА„HIPPO” по пети пут у нашој школи

Учимо кинески

Заљубљеници у чари и изазове 
које са собом носи енглески језик 
имали су прилике да се опробају и 
ове године на међународном такми
чењу из енглеског језика под називом 
„Hippo“. Двадесеторо такмичара из 
наше школе је у поподневним часо
вима 23.фебруара укрстило копља 
са многобројним такмичарима из 
земаља из окружења, који су отпри
лике у исто време радили исти тест. 

Након петнаестак дана, стигли 
су резултати и лепе вести за нас – три 
наше ученице оствариле су пласман 
на овогодишње национално полу
финале!

У категорији HIPPO 4, максимал
ни број бодова (70/70) освојиле су 
ученице Анђела Величковић (II4) и 
Јована Станишић (II2), док је у 

категорији HIPPO 5 пласман оства
рила Лена Симић (IV2), вишегодишњи 
полуфиналиста такмичења (101,5/ 
105 бодова). 

У самом врху су и резултати још 
неколицине наших такмичара:

HIPPO 4: Анастасија Ристић 
(68,5/70), Алекса Антић (68,5/70), 
Јована Станковић (68/70), Горан 
Милетић (67,5/70)

HIPPO 5: Алиса Стојић (98/105), 
Сандра Миливојевић (96,5/105), 
Страхиња Тошић (95,5/105), Марко 
Радивојевић (95/105), Љубица 
Живковић (95/105). 

Полуфинале међународног HIPPO 
такмичења одржано је у суботу 17. 
марта у нашем граду, а школа до
маћин била је ОШ „Вук Караџић”. 

Међу такмичарима се нашао и 

тим наше школе – ученице Анђела 
Величковић II4 и Јована Станишић II2, 
у категорији HIPPO 4, и Лена Симић 
IV2, у категорији HIPPO 5, са својим 
менторима  Младеном Милошевић 

и Наташом Аранђеловић.  Иако је 
пласман у финале изостао, резулта
ти наших ученица потврдили су да 
се оне свакако могу сматрати одлич
ним познаваоцима енглеског језика.

Од 2012. године наша школа 
учествује у пројекту факултативног 
учења кинеског језика. За то време 
кроз школу је прошло много на
ставника из Кине, а почетком годи
не дошла нам је Џоџо (Јојо Peng). 

Ученици првих разреда су се 
најпре упознали са њом, а затим, 
путем занимљивих презентација и 
радионица везаних за кинески језик 
и културу, и са основним особено
стима ове далеке земље и њене 
пребогате културе. 

У другом полугодишту Катарина 
је заменила ЏоЏо, којој, као и њеним 
претходницама, несебичну помоћ у 
организацији наставе пружа на

ставник енглеског језика Младен 
Милошевић.

Заинтересовани ученици похађају 
факултативну наставу кинеског језика 

на којој уче не само да говоре кинески, 
већ и да боје, глуме, цртају. 
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ЕКСКУРЗИЈE САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

Софију и Пловдив  
сада гледамо другачијим очима

Ученици грађевинских образов
них профила наше школе, одељења 
I1 – руковалац грађевинском меха
низацијом, II1, III1 и IV1 – образовног 

профила архитектонски техничар, 
посетили су 20. 04. 2018. године 
Сајам грађевинарства у Београду, 
заједно са својим наставницима 

стручних предмета Лидијом Јевтић 
Вушковић, Гораном Поповићем, Ра
д милом Тошић и Једреном Тошићем. 
Овај сајам за ученике представља 

стручну ексурзију, а на њему су мо гли 
видети нове материјале, технологије, 
грађевинске машине, као и нове 
системе за градњу монтажних кућа.

Ученици одељења III1, III2, III4, IV2, 
IV4 и IV5 су 6. октобра ове године 
кренули на своју тродневну ек
скурзију. Том приликом су обишли 
Софију и Пловдив. У Софији су ужи
вали у сунчаном времену, док је код 
нас падала киша, а Пловдив је толи

ко леп град да им ни киша није 
могла покварити утисак.

Први дан нам је углавном прошао 
у вожњи и обилажењу знаменитости 
Софије. Било је веома забавно виде
ти велелепне зграде различитих 
стилова архитектуре и верске објекте 

припадника различитих вера. 
Касније смо имали слободно време 
које смо провели у дружењу и купо
вини, што је нама најзабавније. Након 
тога смо се запутили ка хотелу, у ком 
смо остали све до вечере. Био је јако 
забаван дан, и бољи него што смо 
очекивали.

Другог дана, после доручка, 
упутили смо се у Пловдив, град који 
је удаљен око три сата вожње. 
Време нас није послужило, било је 
јако облачно, а касније је почела и 
јака киша праћена јаким ветром, али 
то нас није спречило да обиђемо 
стари град. И овај дан смо провели 
у дружењу и углавном куповини, а 
касније смо се запутили назад ка 
хотелу. После вечере смо направили 
мини журку са другарима из 
Македоније, који су такође били на 

екскурзији у Бугарској.
Последњег дана поздравили смо 

се са другарима из Македоније и 
кренули назад за Србију. Успут смо 
свратили у највећи тржни центар у 
Софији, и након извесног времена 
смо се упутили кући. Вожња до 
Књажевца је трајала око 45 сати, 
коју смо провели уз песме, смех и 
дружење. 

Све у свему, сјајно смо се про
вели, упознали нове људе, вршњаке 
и видели разне знаменитости. 
Имали смо веома другачије мишљење 
о Бугарској, што из прича, тако и из 
неких наших претпоставки, али ова 
екскурзија нам је заправо отворила 
очи и показала праву лепоту ове 
државе и њених градова. 

Ученици III4
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EКОСАЈАМ На слави „Извора”

САЈМОВИ ТУРИЗМА И АУТОМОБИЛА ЕКСКУРЗИЈE

Ученици образовних профила машинске и туристичке струке посетили 
су овогодишњи Сајам аутомобила у Београду у оквиру реализације 
једнодневне стручне екскурзије. Ученике су посетили штандове водећих 
светских излагача из области аутомобилизма уз вођство одељењских 
старешина, Јевтић Иване, Спасић Иване, Богојевић Иване и Милошевић 
Младена.

Ученици одељења I1, I2, I3, I4, II1, II2 и II4 су 6. октобра 2017. године 
посетили 50. Лорист на Новосадском сајму. Поред Сајма туризма, ученици 
су имали прилику да виде и Сајам лова, риболова, хортикултуре и екологије, 
као и Сајам коњарства и спорта.

У понедељак, 25. децембра2017.године, Туристичка организација 
општине Књажевац огранизовала је још један новогодишњи Екосајам. 
Тема овогодишњег сајма била је „Биљни и животињски свет Старе 
планине”. 

Ученици наше школе учествовали су у организацији ове 
манифестације, а такође су имали и свој штанд, на коме су били из
ложени украсни предмети направљени од рециклираних материјала. 

За успешно учешће школе на Екосајму заслужни су ученици 
одељења II2 и II4, као и Јелена Лазаревић, Марина Милијић и Сања 
Маркулин, наставнице економске и туристичке групе предмета.

Последњи дан јануара посвећен је Светом Атанасију Великом. Овај 
празник је некада давно, у старом Књажевцу, био занатлијска слава. Традицију 
обележавања овог дана наставило је Удружење за неговање традиције 
„Извор” из Књажевца, које Светог Атанасија слави као своју славу.

Поштујући успешну сарадњу са „Извором”, наше ученице послуживале су 
госте житом и славским колачем,  обучене у традиционалне хаљине.Сечењу 
колача присуствовала је група ученика и наставника наше школе. На стари 
Књажевац и његове лепе грађанске обичаје подсетили су нас и здравичар 
Слађан Илић, као и књажевачки основци, рецитујући пригодне песме.
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ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ ЕТНОСУСРЕТИ
Богат викенд, обиље идеја, 

мноштво материјала, бројне актив
ности и вредни ученици и наставни
ци обележили су наше учешће на 
Сусретима етноудружења и асо
цијација „Традицијом у Европу“, које 
по дванаести пут организује Удру
жење за неговање традиције „Из
вор“. 

Од прошле године Техничка 
школа је суорганизатор сусрета, у 
чему највећу улогу имају ученици 
одељења III/4, образовног профила 
туристички техничар. У склопу блок 

наставе предмета Агенцијско и 
хотелијерско пословање они уче о 
организацији скупова, тако да им је 
организација овог догађаја одлична 
прилика за вежбање. 

Ученици су били ангажовани као 
туристички водичи, на припреми 
материјала, изради презентација, 
флајера, плаката и инфотабли, 
писању и читању конферансе, 
постављању и обележавању штан
дова, постављању изложбе. Пружа
ли су услуге организационог и ин
формативног типа гостима на 

њиховим штандовима, били до ма
ћини на инфопулту и изложби об
редних пешкира и хлебова... 

Ученици II разреда истог смера 
били су ангажовани на штанду наше 
школе, на коме су делили промотив
ни материјал и продавали сувенире 
које су наши ученици сами осмисли
ли и израдили (подметачи у декупаж 
техници, накит и торбице од коже и 
магнети са етномотивима). Осим 
туристичких техничара, домаћини 
на штанду су били и ученици кожар
ске струке. 

У склопу разноврсног програма 
који смо представили током Етно  
сусрета нашли су се и фотоконкур
си. Један од њих, са темом „Најлепши 
залазак сунца”, објављен је новем
бра месеца, а гласање за најбољу 
фотографију било је преко фејсбук 
странице школе. Најбоље фо то
графије по избору посетиоца стра
нице (највише свиђања, тј. „лајкова”) 
постављене су на паноу и изложене 
на штанду Техничке школе, а по
бедници су били награђени.

На самим сусретима било је још 
фотографисања. Наградни фото
конкурс назвали смо „Најлепше лице 
етносусрета”, а наши главни фото
графи биле су Лана Антонијевић IV2 
и Милица Петровић III4. Овим путем 
се захваљујемо бројним пријатељима 
наше школе који су опет радо при
стали да буду спонзори ове забавне 
активности. 

Ни сама свечаност отварања 
читаве манифестације није прошла 
без наших ученика. Бином су про
шетале најлепше ученице наше 
школе (Дуња, Анђела, Милица, Тијана 
и Кристина) у најновијим моделима 
ручно рађених хаљина удружења 
„Извор”, али и ученици II и III раз
реда (Страхиња, Стефан, Петар, 

Стефан, Душан, Јана, Наташа, Мили
ца, Јелена и Ива) и то корзоом старог 
Књажевца, у моделима из тог вре
мена. 

Наши туристички водичи из 
одељења II4 (Наташа, Милица, 
Ања,Владимир и Невена) повели су 
своје прве туристе у разгледање 
нашег лепог града, у томе уживали 
и били јако успешни, а ученице IV2 
(Лена и Ивана) у духу своје струке 
биле су агажоване на финансијским 
пословима. 

На крају све похвале наставни
цима Наташи Јанкулоски (коорди
натор), Ивани Спасић, Јелени 
Лазаревић, Сањи Маркулин и Емини 
Голубовић (непосредни рад са 
ученицима II и III године и контакт са 
спонзорима), Драгани Цвејић Вукић 
(лектура текстова), Сањи Маркулин 
и Емини Голубовић (водичка служба), 
Милици Димитријевић и Јелени 
Радисављевић (дежурство на 
штанду), Милени Милијић (припре
ма предмета од коже) и свим оним 
ученицима и колегама који су се 
повремено ангажовали на личну 
иницијативу. Та подршка и помоћ су 
непроцењиве.

Сања Маркулин,  
наставник економске и 

туристичке групе предмета
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ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИПосета фабрици „Falc East”

„Како смо градили наш Књажевац”

Дана 04. 05. 2018. године по
сeтили смо прeдузeћe за производњу 
обућe „Falc East”којe сe налази у 
нашeм граду. Водили су нас профeсор 
Мирослав Станчић, профeсорка Сања 
Маркулин и приправница Марина 
Милијић. 

Током обиласка фабрике имали 
смо водича који сe потрудио да нам 
дeтаљно објасни сваки сeктор 
фабрикe. Видeли смо складиштe 
пријeмног матeријала, залиха, го
тових производа, радна мeста, 
шиварe и кројачницe, просторијe у 
којима сe прави ђон ципeла, као и 
свe машинe којe додатно олакшавају 
пословe радницима. У склопу 

фабрикe постоји и продавница у 
којој сe могу купити финални про
изводи. 

Појeдини схватају олако посао 
радника у овој фабрици, али смо сe 
ми овог пута увeрили да уопштe нијe 
тако. Посао јe захтeван као и сваки 
други и тражи потпуну одговорност 
и посвeћeност. Највишe ми сe до
пала сама организација радника, 
зато што свако има подeљeну актив
ност и сви функционишу као јe дин

 ствeна цeлина. Занимљива чињeница 
коју јe водич подeлио са нама била 
јe та да сe вeћина матeријала за 
из раду шаљe из Италијe.

 Сматрам да нам ова посeта 

била вeома корисна, јeр смо са
знали доста тога новог и утвр дили 

оно вeћ научeно.
Даријана Гоцић, II2

Изложба грађевинског предузећа „Миле Јулин”

Ученици одељења III1, смер ар
хитектонски техничар, активно су 
учествовали у припреми изложбе 
коју су у холу Дома културе органи
зовали бивши радници грађевинског 

предузећа „Миле Јулин”. У изради 
плаката на којима су приказани 
објекти које је изградило ово пре
дузеће, али и трeнуци дружења и 
спортских активности, ангажовали 

су се Катанић Маја, Станојевић Јелена, 
Раденковић Ања, Николић Вељко, 
Тодоровић Никола и Цве тковић 
Виктор, са одељењским ста решином 
Гораном Поповићем. Уз изложену 

опрему, алате и доку ментацију, 
пажњу су привукле и макете крово
ва и објеката које су израђене у нашој 
школи.

Маја Катанић, III1
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ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

Конзервација и отварање Архео
етно парка у Равни 

Завичајни музеј у Књажевцу 
дугогодишњи је партнер наше 
школе. И у овој школској години 
сарадња са овом институцијом 
културе била је плодна, успешна и 
обострано корисна.

А почело је још прошлог лета, 
када је Завичајни музеј организовао 
Летњу школу традиционалних за
ната и конзервације у Равни. Имала 
сам част да будем један од учесни
ка те радионице, која је трајала од 
16. до 24. августа 2017. године. Али, 
најпре бих да читаоце „Идеје” под
сетим шта је то конзервација…

Конзервација, познатија и под 
називом рестаурација, јесте за ни
мање посвећено очувању културне 
баштине. У опсег рада конзерватора 
(рестауратора) спада провера стања 
предмета културне баштине, до

кументовање, рад на предмету 
културне баштине, а затим и за
штита од даљих оштећења.

Овај озбиљан и одговоран посао 
на нашој радионици претворио се 
у забаву и лепо дружење. Програм 
Летње школе конзервације обухва
тао је предавања и практичну об
уку из области конзервације архе

олошких предмета од камена. 
Теоријски део састојао се од 
предавања која су се односила на 
историјат и ме тодологију ископа
вања, археолошке налазе, као и 
основне принципе конзервације. 
Практична обука обухватала је 
вршење конзерваторских третма
на на предметима од камена. Фазе 
третмана су: дијагностиковање, 
чишћење, стабилизација, рестау
рација и завршна заштита.

Ово је за мене било дивно ис
куство. Научила сам много нових и 
корисних ствари, упознала много 
нових људи и склопила нова при
јатељства.

А конзервирани предмети из 
археолошке збирке Завичајног 
музеја Књажевац изложени су у 
поставци у Археоетно парку у 
Равни, која је званично отворена 29. 

маја 2018. године.
Наравно, и на овом отварању 

запажени ученици били су ученици 
наше школе. Наставница Сања 
Маркулин и одељење II4, туристички 
техничари, стигли су у Равну раније, 
неки аутомобилима, а неки – бици
клима, обележивши уједно и Дан 
изазова. Отварању су присуствовали 
и наставници Ивица Милошевић, 
Владан Цвејић и Бојан Ристић.

Овај простор намењен је свима, 
јер има простор и прилаз за инвали
де, као и табле на Брајевом писму. 
Опремљен је бежичним интернетом. 
Уз присуство највиших општинских 
функционера, истраживача из нај
еминентнијих научних институција 
и званица из културног и јавног 
живота, изложба је отворена за 
јавност.

Јована Станковић, I2
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Монодрама „Солунац”  
у нашој школи

Како желим да будем третирана у вези

Први светски рат, некада на
зиван и Великим ратом, био је ве
лико иску шење за читаво човечан
ство, које се тада суочило са стра
дањем, погибијама, али и болести
ма и дефетизмом који су пратили 
то време.

Наш народ био је један од оних 
који су поднели највећи терет савез
ничке победе. Ипак, пробој славног 
Солунског фронта означио је скори 
крај рата и сигурно место српских 
војника – „солунаца” у аналима 
нај већих, најхрабријих и најслав
нијих ратника.

Од тих тешких, али и славних 
дана, протекло је сто година. Гледа
мо у славну прошлост и сећамо се 

својих предака, у нади да се страда
ња која је овај рат донео више ни
када неће поновити.

Тим поводом, у четвртак, 19. 
априла, у библиотеци наше школе 
представљена је монодрама „Со
лунац”, коју је, по књизи Владете 
Кошутића „Док су Солунци још го
ворили”, припремио књажевачки 
народни уметник и глумацаматер 
Звонимир Павковић. Представу је 
најавио Жарко Ранђеловић III2, а у 
публици су се нашли ученици оде
љења I1 и IV1. Организатор приредбе 
био је наставник српског језика и 
школски библиотекар Бојан Ристић.

Ово је било једно живо и непо
средно сведочење, којим смо се на 

тренутак вратили у прошлост, сети
ли се својих храбрих предака и још 
једном подсетили да (како рече Сима 
Пандуровић) родна груда „и поред 

свију искушења све се више воли 
што се већма стари”.

Бојан Ристић,  
наставник српског језика

„Како желим да будем тре
тирана у вези?, Како желим да ме 
третирају у вези?” лака питања, зар 
не? Звуче као лака, али, колико се 
заправо младих људи запита овако 
нешто када ступа у прве партнерске 
односе…? 

Данас су ученици наше школе, 
кроз радионицу по узору на европ

ске програме, запитали себе како 
изгледа једна здрава партнерска 
веза у тинејџерском добу и да ли 
могу да разликују прихватљив од 
неприхватљивог третмана у парт
нерској вези. 

Поводом обележавања Дана 
борбе против насиља над женама, 

овом превентивном радионицом 
учимо како да не дођемо до ситуација 
било које врсте насиља, односно 
како да наш партнерски однос учи
нимо и одржимо здравим. 

Радионицу је рeализовала Све
тлана Петровић, педагог школе, са 
одељењем III4.
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ Говор младих у Књажевцу
Говор мештана Књажевца и 

околине био је, у минуле три
четири године, веома исцрпно 
прoучаван. Стручњаци највишег 
академског нивоа посетили су у 
више наврата наш град и наша 
села и снимали говорнике који 

своје мисли још увек изражавају 
на тимочком говору. Био је то 
пројекат „Чувари нематеријалне 
баштине тимочког говора”, а 
упоредо са њим интензивно је 
проучаван и говор књажевачких 
Рома.

Али, шта је са говором младих? 
Како говори књажевачка младеж, 
која је и будућност овог града? То 
је била тема која је заинтересовала 
др Мирјану Мирић, истраживача
сарадника Балканолошког инсти
тута САНУ. Она је, у оквиру пројекта 
„Језик, фолклор и ми грације на 
Балкану” 24. маја 2018. године 
боравила у Текничкој шко ли и у 
сарадњи са наставником српског 
језика и школским библиотекаром 
Бојаном Ри стићем, а уз помоћ на
ставнице и педагошког саветника 
Златице Геров, интер вјуисала групу 
ученика наше школе.

Предмет интервјуа били су 
уче ници трећег разреда, а циљ 
истражи вања био је прикупљање 
грађе на тимочком говору, који ће 

касније бити употребљен у научне 
сврхе. Тема интервјуа била је 
традиција и културни живот уче
ника наше школе. Приликом 
одабира ученика водило се рачу
на о равномерној заступљености 
оба пола, као и ученика са села и 
из града.

Одабрани ученици врло радо 
су учествовали у пројекту. По за
вршетку интервјуа, др Мирић била 
је веома изненађена колико су 
наши ђаци упућени у традицијску 
културу, а константовала је и то да 
дијалекат чувају, али у међусобној 
кому ни кацији, док у оквирима 
наставе поприлично поштују 
граматичку норму.

Бојан Ристић,  
наставник српског језика и  

школски библиотекар

„Мултиперспективност – поглед туђим очима”
По први пут у нашој школи 

одржано је предавање о историји 
и начину на који посматрамо 
податке које она пружа. Наиме, 
у четвртак 19. 04. 2018. године, 
у просторији школске библиоте
ке ученици наше школе били су 
у прилици да уз презентацију 
професора историје Владимира 
Филиповића из Ниша и педагога 
наше школе Светлане Петровић 
историју сагледају са потпуно 
другачијег аспекта. 

Тема овог часа била је „Мулти
перспективност – поглед туђим 
очима”, којa је за циљ имала 
приближавање овог термина уче
ницима, а наравно и примену ове 

методологије на један врло за
нимљив начин. Након завршене 
презентације имали смо задатке 
везане за ову тему по групама, где 
смо по завршетку дискутовали о 
сваком понаособ и међусобно до
носили закључке. По мом мишљењу, 
овакав начин сагледавања ствари, 
не само у историји, треба узети у 
обзир и озбиљно сагледати као 
могућност да се прошире видици и 
настава учини забавном за ученике. 
Оно што је овај час учинило интере
сантним управо је та врста погледа 
у прошлост и другачији приступ и 
осврт на оно што се дешавало кроз 
историју.

Јована Симић, IV2



27

КВиС на Бис
Успешно каријерно вођење у нашој школи

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

У Техничкој школи је крајем 
априла и током маја одржан низ 
активности каријерног вођења, а 
овом приликом издвојићемо оне 
које нам се чине веома важним: 
вебинар „Шта након средње школе? 
Кораци о доношењу одлуке о из
бору студијског програма” и „Како 
подржати дете у процесу доношења 

Године, у периоду 12:3013:15 ча
сова. Чланице тима за каријерно 
вођење Светлана Петровић, Наташа 
Јанкулоски и Милица Димитријевић 
биле су задужене за техничку 
организацију догађаја. Једино су 
наша школа и школа из Кнића орга
низовале групно приказивање ве
бинара на опште одушевљене орга

низатора из Фондације Темпус. Циљ 
вебинара је представљање корака 
у доношењу и реализацији одлуке, 
као и припреми за наредне фазе 
каријерног развоја (попут при
лагођавања на нову средину при
ликом уписа на факултет). Током 
вебинара била су представљена 
честа питања и проблеми са којима 
се матуранти сусрећу док размишља
ју о избору студија, као и практичне 

смернице приликом доношења 
одлуке о наредном нивоу обра
зовања. Учесници су имали прилику 
да поставе питања у вези са темом 
и да изнесу своје коментаре.

У Дому културе у Књажевцу 
орга низован је сајам запошљавања 
27. 04. 2018. год. у периоду од 11:00 
до 13:00 сати матуранти су органи
зовано са наставницама Маријом 
Цветковић и Наташом Јанкулоски 
посетили ову манифестацију. Ово је 
била прилика да се средњошколсци 
сусретну са послодавцима из Кња
жевца и околине, остваре иницијани 
контакт, добију директно одговоре 
на питања у вези са будућим за
пошљавањем и поразговарају. По
себно су били срдачни на штанду 
Националне службе за запошљава
ње из Зајечара где смо направили и 
једну групну фотографију.

Радионица за родитеље мату
раната организована је 14. 05. 2018. 
г. на тему „Како подржати дете у 
процесу доношења одлука при из
бору занимања”. Ово је била при
лака за отворен разговор између 
родитеља, наставника и ученика. 

Месец каријерног вођења је 
све чано завршен избором и учешћем 
Техничке школе на сајуму најбољих 
тимова каријерног вођења „КВИС на 
БИС”. Наша школа је том приликом 
представила пројекат „Селфи пред

узетник”. Сајам је имао циљ да 
оку пи средњошколске тимове који 
се баве каријерним вођењем и са
ветовањем ученика, као и друге 

заинтересоване представнике сре
дњих школа и других институција 
и организација, како би међусобно 
разменили искуства и тиме унапре
дили свој рад у овој области која је 
од великог значаја за повећање 
запошљавања младих и смањење 
осипања ученика. 

Наташа Јанкулоски, наставник 
економске групе предмета

одлука при избору занимања”, гру
пну посету матураната сајму 
запошљавања и учешће на сајму 
„КВИС на БИС” у Београду у Привре
дној комори.

Скоро педесет матураната Тех
ничке школе путем интернет плат
форме пратило је вебинар „Шта 
након средње школе? Кораци о 
доношењу одлуке о избору сту
дијског програма” 26. априла 2018. 
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Искуства из Петнице

ЗИМСКИ СЕМИНАР АРХЕОЛОГИЈЕ
На предлог једног друга са та

кмичења из историје, конкурисала 
сам за учешће на зимском семинару 
археологије у Истраживачкој стани
ци Петница, која се налази поред 
Ваљева. На моје велико задовољство, 
позвана сам и била полазник зимског 
семинара археологије у периоду од 
21. до 27. фебруара. Семинар архе
ологије је бројао 28 полазника.

По доласку у хотел Петнице, 
до би ла сам кључ од своје собе, сме
сти ла се и одмах отишла на први 
са ста н ак. Упознала сам се са осталим 
полазни цима, менторима, као и са 
програмом и планом рада. Руково
диоци програма били су дипломи
рани археолог Владимир Пецикоза 
и дипломирани археолог Милан 
Мар ковић. Поред њих, као предава
чи су нам били и стручни сарадници 
програма и асистенти који су студен
ти Археолошког факултета. Свим 
асистентима могли смо се обратити 
за било какав проблем или питање 
и сви су били ту да нам пруже под
ршку и разјасне недоумице. Крену
ли смо у обилазак комплекса Ис
траживачке станице Петница, а 
од мах након тога уследили су ад
министративни послови, где смо 
добили ИД картице и кренула су прва 
предавања. Првог дана ми се све 
чинило страно, али с обзиром на то 

да сам баш желела да дођем у Пе
тницу, све је било како сам зами
шљала и брзо сам се прилагодила. 
Сваког јутра смо устајали у 8:30 и 
ишли на радни састанак колектива. 
На том састанку смо добијали смер
нице и договарали се о предстојећем 
радном дану. Предавања су трајала 
од 10 часова ујутру до 23 часа увече, 
а некад су трајала и дуже, у завис
ности од активности. Њих су држа
ли стручњаци и професори са фа
култета историје и археологије. 

Предавања су била интерактив
на са практичним и веома зани
мљивим радом, где сам се упознала 
са најразличитим фрагментима, од 
неолитског оруђа до скелета Homo 
Sapiensa. Осим предавања, учество
вали смо у радионицама, писали 
семинарске радове и правили пре
зентације. Моја група је имала за
датак да среди археолошку доку
ментацију са једног неолитског ло
калитета из Винче и представи ре
зултате путем презентације. Припре
му за поменуту тему смо радили целе 
ноћи. На располагању смо имали 
изванредну библиотеку опремљену 
са преко 40.000 књига за сваку об
ласт науке, рачунарску салу и музеј. 
Најзанимљивије предавање стру
чњака било ми је „Римљани на 
Балкану” и „Дигиталне технологије 

у археолошким истраживањима”. 
Што се тиче исхране, имали смо 

доручак, ручак и вечеру у ресторану 
по принципу самопослуживања. 
Слободно време смо користили за 
рад и међусобно дружење са осталим 
полазницима других семинара, али 
и са менторима. Због временских 
прилика нисмо били у могућности 
да обиђемо цркву Успења Пресвете 

Богородице и Петничку пећину, као 
једну од најпознатијих природних 
знаменитости Ваљева. У комплексу 
Истраживачке станице имали смо 
на располагању маркет и кафић. 

Спријатељила сам се са децом 
из разних крајева Србије са којима 
сам нашла заједнички језик и делим 
иста интересовања, тако да сам и 
сада са свима у контакту. 

Поносна сам што сам пред

стављала своју школу и свој град. Не 
могу да дочекам предстојећи летњи 
семинар археологије који ће се од
ржати од 15. до 23. Јуна, на коме 
ћемо применити стечена знања са 
зимског семинара и имати практичан 
теренски рад. Тада ћемо имати при
лике да посетимо околину Петнице, 
културне и природне атракције и 
спортски центар. Могу рећи да је 

програм станице одличан и овом 
приликом препоручујем својим 
вршњацима да се пријаве уколико 
су заинтересовани за науку и желе 
да доживе овакво једно изванред
но искуство.

ПЕТНИЦА – напоран РАД, дивни 
ЉУДИ, одличан ПРОВОД, велико 
ИСКУСТВО!

Сара Чекић, III4
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Пројекат „На извору” – 
 нешто наше, књажевачко, 

„техничко”
ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Полазећи од жеље да своје 
активности приближе својим су
гра ђанима, а пре свега младима – 
онима на којима почива будућност 
наше oпштине, три књажевачке 
установе, Удружење за неговање 
традиције „Извор”, Народна библи
отека „Ње гош” и Техничка школа 
припремиле су пројекат који се 
реализује у периоду март – јун 2018. 
године. 

Древни занати се гасе, тимочки 
говор нестаје, а старе куће одавно 
су склоне рушењу… И домаћа ради
ност замире, а традиционална јела 
прохујалих времена место за тр
пезом уступају савременим рецеп
тима. Патина заборава прекрива 
силуете знаменитих Књажевчана, а 
старе варошке песме и игре могу се 
још само понекад чути на јавном 
сервису.

Због свега овога решили смо да 
понешто сачувамо и пренесемо 
младима, не само зарад прошлости, 
већ и ради будућности, у жељи да 
наредне генерације понесу са собом, 
поред школских знања и вештина, 
и нешто посебно, само наше, нешто 
што ће имати само они, наши учени
ци. 

Идејни творци програма јесу 
директор Удружења „Извор” Љиља
на Михајловић и наставник српског 
језика и књижевности у Техничкој 
школи Бојан Ристић, а реализатори 
су наставници и ученици Техничке 
школе, углавном туристичке струке 
(у реализацији су учествовали на
ставници Наташа Јанкуловски, 
Емина Голубовић, Сања Маркулин, 
Милица Јанковић, Марија Милетић, 
Милан Николић и Бојан Ристић), уз 
потпору директорке Народне библи
отеке „Његош” Владане Стојади
новић, као и директорке наше 
школе Љиљане Жикић.

Радионице су биле веома раз

новрсне. Укратко ћемо споменути 
активности у којима су ученици, кроз 
интерактиван рад и креативно 
стварање, упознали прошлост, али 
и актуелни тренутак књажевачке 
нематеријалне и материјалне баш
тине.

Почело је предавањем „Тимоч
ки говор – јуче, данас, сутра”, које 
је представио наставник српског 
језика и књижевности Бојан Ристић. 
Ученици одељења II4 и III4 присуство
вали су предавању.

Потом је у Народној библиотеци 
„Његош” одржано предавање 
„Знаменити људи Књажевца – Ти
хомир Ђорђевић”. О великом на
ционалном раднику и етнографу 
говорила је директорка библиотеке 
Владана Стојадиновић.

Затим су се ученици позабавили 
својом струком, то јест туристичким 
потенцијалима Старе планине. Тема 
је гласила „Стара планина – кров 
Балкана”, а ово предавање нада
хнуто је пренела наставница Наташа 
Јанкуловски. Овде је задатак био 
веома креативан: Пронаћи слогане 
за рекламу туристичког потенцијала 
Старе планине и израдити сувенире 
на ту тему.

Уследило је упознавање са је
дним старим занатом, вуновлачар
ским. Група ученика посетила је 
по следњу вуновлачару у Тимочкој 
крајини, коју држи породица на
ставника српског језика Бојана Ри
стића, који је и говорио о историјату 
овог заната.

Још једна занимљива радио
ница била је на тему „Развој архи
тектурe и становања у кња же
вачком крају”. То је семинарски 
рад, који је израдио Братислав 
Ристић, бивши ученик Техничке 
школе (и веома активни члан 
глумачке дружине), данас студент 

географије. Он је овај рад пре
зентовао у својој некадашњој 
школи, на опште задовољство 
свих.

Осим ових активности, пред
седница Удружења „Извор” Љиљана 
Михајловић организовала је неко
лико радионица у свом удружењу: 
ученици су се бавили ручним радо
вима, прављењем колача и старих 
јела…

Завршна изложба пројекта „На 
извору” биће представљена у Дому 
културе 27. јуна 2018. године. Тада 
ће се чути прича о пројекту, али и 
неколико старих заборављених 
песама, као и старе варошке игре, 
које ће одиграти ученице одељења 
II2, које је припремила наставница 
Марија Милетић. Моћи ће да се ра
згледају фотографије са радионица 
и ученички радови.

Крај пројекта биће обележен 
излетом на Бигар и посетом мана
стиру Светог Онуфрија и предивним 
природним кадицама. Тада ће пре
давање на тему „Цркве и манастири 
у Књажевцу и околини” одржати 
вероучитељ Милан Николић и на
ставник Бојан Ристић.

Овај пројекат „На извору” био је 
велико освежење за наше ученике, 
који су са много ентузијазма и инте
ресовања приступили предвиђеним 
активностима. Било је то нешто само 
наше, књажевачко и „техничко”.
Бојан Ристић, наставник српског 

језика и књижевности
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НАГРАДНА 
ПУТОВАЊА

Незаборавно  
путовање у Милано

Матуранткиње наше школе 
Анђела Милошевић, Јована Симић и 
Наталија Василијић, успеле су да 
осмисле најбоље унапређење диги
талног маркетинга за компанију 
„Техномедиа” која је, заједно са 
Уни  верзитетом „Мегатренд” и реа
лизовала овај пројекат. Наиме, по
четком ове године, наше ученице 
упознале су се са проблемом ком
па није „Техномедиа” и размишљале 
о најбољим методима за решавање 
студије случаја, заједно са својим 
ментором Сањом Маркулин. 

Након успешно израђене пре
зентације о студији случаја, Јова на, 
Анђела и Наталија су 14. марта 
пред ставиле жирију своје предлоге 
за боље пословање преко интерне
та. У конкренцији четрнаест тимова 
из различитих општина и школа, 
наш тим је победио! Награда је била 

заслужена, али и вредна: пут у Ита
лију, тачније у Милано! Ову својевр
сну наградну екскурзију обезбеди
ло је предузеће „Техномедиа”, у 
сарадњи са Универзитетом „Мега
тренд”.

 „У Милану је било прелепо”, 
почела је о својим утисцима Наталија 
Василијић, за наш лист. 

„Прелепа је катедрала и толико 
дивних, насмејаних и безбрижних 
лица која шетају, полако разгледају
ћи сваки детаљ главног трга Дуомо. 
Допала су ми се и језера, Комо и 
Лугано. Лугано је у Швајцарској, али 
занимљиво ми је било то што у том 
једном малом предивном граду, 
готово сви причају на италијанском. 
Оно што је мени било упечатљиво 
свакако јесте и жичара, којом смо се 
попеле до одговарајуће висине са 
које се види цео град Комо и његово 

истоимено језеро. То нећу забора
вити никад, јер је толико диван по
глед био, да смо све заборавиле да 
се плашимо висине и уживале у 
погледу на сам град, али и све гра

ђевине које су, како смо се више пеле, 
бивале све мање и мање. Такође, 
вожња метроом ми је била јако 
узбудљива, као и сва та јурњава око 
куповине карата. 

Увече бисмо излазиле у лагане 
шетње, тамо сретале заљубљене 
парове, различите људе, њихове 
преслатке бицикле и веспе које 
дефинитивно обележавају Италију. 
Преко дана, након доручка, враћале 
бисмо се опет у тај свет насмејаних 
лица, шетајући главним улицама и 
не знајући шта пре да фотографи
шемо. Оно што ми је било јако 

занимљиво јесу сви они голубови 
који, као и ми, шетају плочницима 
Милана, чекајући да бар неко од 
људи напуни своју руку кукурузом, 
да би слетели на њега. Многи туристи 

то раде, а урадиле смо и ми. Фо
тографије са њима су једна од нај
лепших успомена са овог путовања. 

Важно је споменути и то да смо 
пробале њихову пицу, панцероту, 
лазање и шпагете и, свака на свој 
начин, биле задовољне укусима, а 
у граду Комо пробала сам један од 
убедљиво најбољих сладоледа до 
сада. Стварно, све је било лепо и јако 
смо задовољне, то свакако могу рећи 
у име свих.” 

Пред вама су само неке од фо
тографија из Италије!

Јована Симић, IV2
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Утисци са летовања 
 у Неос Мармарасу

НАГРАДНА 
ПУТОВАЊА

Након сваког напорног рада, 
следи успех и награда за уложени 
труд. Ми смо својом посвећеношћу 
добиле могућност учествовања на 
такмичењу, које нам је, као заслу
жену награду за освојено прво место, 
донело незаборавно путовање. 

Такмичење у коме смо учество
вале као представнице Техничке 
школе организовао је универзитет 
Сингидунум. Студија случаја је ове 

наредних десет дана нестрпљиво 
ишчекивале сваки нови дан и по
желеле да време стане бар на трен. 
Што се тиче самог боравка у Неос 
Мармарасу, искористиле смо га на 
најбољи начин, посећујући све што 
би се у блиској будућности могло 
наћи у опису нашег посла.

 Уживале смо у врелим летњим 
данима на обали прозирно плавог 
мора, а како су дани пролазили, 

године била на тему „Дигитални 
маркетинг”, а наш избор је био 
Стара планина. 

„Стара планина – кров Балкана” 
је оно што нас је довело до „крова” 
овог такмичења, односно до осво
јеног првог места и летовања у Грчкој, 
које смо провеле заједно за про
фесорком Наташом Јанкулоски, 
нашим ментором. 

Марина, Лола, Јована и проф. 
Наташа, јесте тим који је доказао да 
је за успех потребан огроман труд, 
рад, посвећеност, огромна воља и, 
као што наша професорка воли увек 
да нас подсети, „позитивна енергија 
и осмех”.

Наше дружење, ново искуство, 
почело је 9. јула. Упутили смо се ка 
Грчкој, у Неос Мармарас, где смо 

пролазила је и жеља за повратком 
кући, јер је све сваким даном из
гледало лепше, примамљивије. 
Провођење времена са људима који 
су заједничким снагама уживали у 
рају који се овог пута налазио у Грчкој, 
стварно је било незаборавно и 
вредно сваког препричавања нашим 
најближима, друговима, професо
рима. 

20. јула смо упутиле поздрав не 
тако малом граду, који је оставио 
велики печат у нашем сећању, и 
обећање да ћемо му поново доћи, а 
он ће нам сигурно приредити нешто 
што ћемо додати у своју колевку 
сећања на незаборавни Неос Мар
марас.

Марина Влатковић, IV4
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НАГРАДНА 
ПУТОВАЊА

Бајковито,  
незаборавно путовање

Такмичење у решавању студије 
пословног случаја на тему „Диги
тална трансформација предузећа 
Србије“, под слоганом „Мислимо 
дигитално“, у организацији факул
тета Сингидунум, нашим ученицама 
Наталији Василијић, Анђели 
Милошевић и Јовани Симић, IV2, и 
њиховом ментору Сањи Маркулин 
донело је наградно путовање у 
градове бивше Југославије, са кога 
нам оне преносе своје утиске.

Требиње

Након вишечасовног путовања, 
један од најлепших призора који се 
могао видети био је силазак у 
Требиње. Фасцинирала нас је пано
рама обронка Леотара, али и до
лина Требишњице. Сличан поглед 
пружа се и са Црквине, брда на коме 
је Херцеговачка Грачаница, у којој 
смо имале прилику да се упознамо 
са највећим богатствима Требиња, 
помно слушајући водичеве речи. 
Амфитеатар је одузимао дах, а сам 
поглед на читав град учинио је да 
се осећамо спокојно и сигурно 
управо на том месту. Слушајући 
анегдоте о Јовану Дучићу, изван
редном песнику чији гроб се налази 

на крају спиралног пута до цркве, 
увиделе смо посебност Требиња. 
Одлазећи даље, стиглe смо до ма
настира Тврдош, лоцираног на десној 
обали реке Требишњице. Пружила 
нам се прилика да дегустирамо вино 
из тамних подрума манастира, а у 
сувенирници на самом излазу из 
прелепог врта свако је могао да купи 
и понешто за успомену. Настављајући 
нашу пустоловину, доспелe смо у 
сам центар Требиња, где су нас до
чекали лепи призори, благи људи и 
многобројна уживања у ситницама 
које оплемењују душу и крепе тело. 
Симбол овог града јесу платани, 
дрвећe која краси центар града и 
прави хладовину погодну за ужи
вање. Нама посебно драг призор је 
свакако „Анђелкина капија”, чувени 
део серије „Рањени орао”, која је 
прикладно обележена таблом, а за 
саме туристе представља право 
ходочашће. Лаганом шетњом наи
шле смо и до Саборне цркве, 
изграђене од мермера боје слоно
ваче, у чијој башти смо створиле 
најлепше фотографије са самог 
путовања, поред палми и цвећа. 
Такође, у дворишту ове цркве на
лази се и споменик патријарху 
Павлу. Већ препуне утисака, употпу
ниле смо дан лаганом шетњом у 
вечерњим часовима, од хотела 
„Аћимовић” па све до самог центра 
града.

Дубровник

Други дан нашег путовања, а по 
нама и најлепши, био је посвећен 
обиласку Дубровника. Сунчано јутро 
обећавало нам је да ћемо са 
сигурношћу уживату у свим чарима 
овог града. Угледавши његову луку, 
море, плаже и зидине које га 

окружују, остале смо без речи. На
равно, обилазак је почео заједно са 
водичем који је могао да нас упути 
у историју овог града, њеогове 
знаменитости и тајне. Заљубиле смо 
се у ову туристичку атракцију 
Далмације оног трена када смо на
правиле први корак у њој. Занимљива 
нам је била прича о томе како су 
монументалне зидине, поплочане 
улице, велики тунели, степенице, 
дела изграђена из велике жеље и 
труда народа који је некада ту живео, 
како би остао траг једног јединства. 
Наиме, углавном су највеће грађевине 
дела робова народа над чијим су се 
тлом подизале. Али не, то није случај 
и са Дубровником. Та љубав да 
остане неки вечни траг, посвећеност 
и пожртвовање, могао се осетити 
улицама овог града, а понајвише 
Страдуном. То је најшира и најлепша 
дубровачка улица, место свих 
дешавања и окупљања. Град је пре
пун ресторана са незаборавним 
погледом, продавницама сувенира 
и свега онога што иде уз једно 
овакво туристичко место. Нама 
најзанимљивија била је продавница 
гумених бомбона, где смо могле да 
видимо јестиве предмете и воћке, 
на креативан начин смештене у 
дрвеним бурадима. Такође, гвирну
ле смо и до цркве у којој се дешава
ло венчање, из знатижење да види

мо обичаје, а онда наставиле до 
места које је у последње време по
стало главна атракција. У питању је 
црква испред које су се снимале 
сцене серије „Игре престола“. Про
бале смо и разне посластице у добро 
познатој посластичари „Dolce vita“, 
њихове сладоледе, као и пецива по 
којима је овај крај аутентичан. 
Обилазак није могао проћи без 
Онофријеве чесме, па смо предахну
ле и расхладиле се док смо је 
пажљиво проучавале. Мало је рећи 
да смо уживале. Шетале смо ходни
цима овог града, препустиле се по
гледима на море, галебове и бродо
ве, а онда одлучиле да посетимо 
неку од плажа. Пронашле смо прелеп 
кафић и стеновит прилаз мору, до 
ког је право водио пролаз из зидина. 
Купале смо се, сунчале, бориле са 
таласима и ловиле морске пужиће. 
Права морска идила, рекло би се. Из 
Дубровника смо пошле пуне пре
лепих утисака, са сољу Јадранског 
мора на кожи и у коси, осмехом на 
лицу и жељи да опет посетимо ово 
чаробно место Далмације, заједно. 
Међутим, иако пуне утисака, оста
виле смо места за нова одушевљења, 
јер нас је чекало и Сарајево.

Мостар
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НАГРАДНА 
ПУТОВАЊА

Пре финалног дела овог нашег 
путовања, одласка у Сарајево, по
сетиле смо још један предиван град 
Босне и Херцеговине, смештен на 
обалама реке Неретве усред Херце
говине. Стихове о овом чаробном 
месту кројили су многи великани 
свог доба, између осталог, и Алекса 
Шантић, чији споменик смо успели 
да посетимо. Име је добио баш због 
мостова који га красе, тако да нам је 
заличио и на наш Књажевац. Након 
чувеног скока Мостара, одмориле 
смо у једном од кафића, где је не
изоставни део био ужитак у босанској 
кафи, баклави и сладоледу. До 
највећег и најпознатијег моста води 
стара чаршија, препуна сувенирни
ца и туриста. Искористиле смо при
лику и расхладиле се у Неретви, 
правећи групну фотографију испод 
аутентичног моста. Могле смо да 
видимо и остатке порушених зграда, 
последицу бомбардовања, и слуша
мо потресне приче о подељености 
народа. Враћајући се из овог градића 
дуж обале Неретве, уживале смо у 
природној лепоти овог краја, рас
цветалом нару крај пута и маслина
ма. Успут смо обишле и остатке 
моста из филма „Битка на Неретви“, 
који је направљен, па порушен због 
потреба снимања.

Сарајево

Последњи, али сигурно не и мање 
важан град који је требало да 
обиђемо, био је Сарајево. Сарајево 
је један диван град, сачињен од 
старог и новог дела. У старом делу 
обишле смо дивну Башчаршију, 
џамију и пробале оне, вечно на 
гласу, ћевапе који красе целокупну 
слику о овом граду. Поред ћевапа, 
свуда где бисмо кренуле, била је 

изложена храна, али и дивни тра
диционални сувенири, као што су 
ручно рађени филџани, мачеви и 
теписи. Пробале смо и њихов ратлук, 
кафу, али и баклаву. Оно што је 
свакако чудно, јесте чињеница да 
смо се осећале као у својој земљи, 
међу својим људима, а опет далеко 
километрима и километрима од куће. 
Постоји легенда да свако ко попије 
мало воде са чесме на овој чаршији, 
опет се враћа у Сарајево, тако да 
нисмо хтеле да не испоштујемо ту 
традицију. Одушевила нас је та на
клоност силних продаваца и њихова 
љубазност према нама. Након оби
ласка старог града, имале смо при
лику да прошетамо и новим делом, 
који јако подсећа на наш Београд. Ту 
су нови објекти, кафићи и један 
огроман тржни центар у ком смо 
биле. Међутим, оно што стварно 
оставља утисак јесу сви ти историјски 
трагови остали из давнина, које 
Сарајлије не заборављају и чувају 
од уништења. Тако смо, на уласку у 
Сарајево виделе музеј и чуле причу 
која говори да је то заправо била 
кафана. Кафана из које је те ноћи 
изашао тада још малолетни Гаврило 
Принцип и убио Франца Фердинан
да заједно са његовом вереницом. 
Такође, чуле смо и да постоји улица 
са црвеним мрљама које су симбо
лизовале капи крви, са толико њих, 
колико је жртава било у рату. 
Међутим, нажалост, нисмо упеле да 
је обиђемо. У старом граду, чуле смо 
и о томе како у Сарајеву живе мус
лимани и све о њиховој вери, об
редима и обавезама. Све је то за нас 
била новина, жене у буркама и глас 
позива на молитву, али то је све 
нормално, брзо смо се навикле и 
било је стварно занимљиво слушати 
о свим тим различитостима, не само 
у вери, него и начину живота. Оно 

што је такође било занимљиво, јесте 
да смо тог поподнева среле једног 
дивног и незаборавног певача Дина 
Мерлина, који се радо сликао са нама, 
али и са свим другим људима који 
су се ту нашли. Након обиласка новог 

дела града и једне дуге шетње, ау
тобус заједно са нама кренуо је пут 
Београда.

Наталија Василијић,  
Анђела Милошевић,  

Јована Симић, IV2
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НАСТАВА Туристи у Сокобањи
Смер туристички техничар вео

ма је занимљив и атрактиван. Осим 
школских часова, имамо и доста 
праксе, која је веома занимљива и 

креативна. Било нам је право за
довољство обавити део блок на
ставе у најпознатијој бањи источне 
Србије – Сокобањи.

У петак, 18. маја, заједно са 
одељењем I4, отпутовали смо у 
Сокобању. Тамо смо добили задатке 
из предмета Агенцијско и хоте
лијерско пословање, као и мапу овог 
дивног места. Уз детаљна упутства 
и информације о планираним актив
ностима за тај дан, подељени смо у 
групе и кренули на извршавање 
задатака, тј. потрагу за природним 
и друштвеним мотивима као и ло
калитетима која су од значаја за 
стручни аспект путовања циљне 
групе коју смо добили. 

Након тога, нашли смо сe у 
граду код римског купатила и 
кренули у обилазак такмичарских 
штандова. Наиме, тих дана Со
кобања је била домаћин Других 
међународних дана ученичког 
предузетнишва, чија је тема била 

„Сувенир Сокобање'', а међу фина
листима тог такмичења била је и 
компанија „Дрвоарте” из наше 
школе. Поздравили смо и подржа
ли другарицe из других одe љeња, 
којe су билe за штан дом. После тога 
имали смо слободно врe мe за 
шeтњу. Затим смо отишли на пла
нину Озрeн, гдe смо уживали у 
природи. Обишли смо водопад 
Рипаљку, јeзeро и шeтали стазама 
планинe. Вратили смо сe у град и 
наставили шeтњу и уживањe. 
Насмeјани и пуни утисака вратили 
смо се кући.

На овај блок водили су нас на
ставници Јелена Радисављевић, 
Јелена Лазаревић, Емина Глубовић 
и Сања Маркулин.

Невена Жикић II4

Стварање и јачање здравих  
партнерских односа у тинејџерском добу

Ова радионица која указује на значај стварања, неговања и јачања здравих партнерских односа у тинерџерском добу, реализована је по ирском 
моделу са ученицима одељења IV4, руковођена педагогом школе Светланом Петровић.
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НАСТАВА

„Три прасета”  
у летњиковцу школе –  

искуство пројектне наставе

Стоп трговини људима

Пројектна настава је облик рада 
који би требало да доминира у 
будућности нашег школства. Кла
сични школски предмети не могу се 
радити засебно, већ морају да се 
повезују, уз повремено губљење 
границе између предмета и стапање 
градива. Цела настава мора да буде 
окренута животу, надограђивању 
већ познатих чињеница и усвајању 
новог знања. Још ако је то учење 
реализовано кроз игру, задовољству 
нема краја. Тада се градиво пре
твара у чаролију, која се сама створи 
пред очима ученика.

Један од тих чаробњака јесте и 
мср. Златица Геров, педагошки са
ветник и наставник у Техничкој 
школи у Књажевцу. Она је наставник 
рачунарства и информатике, али и 
стручних предмета машинске струке. 
Један од њих јесте Термодинамика. 
Овај предмет задавао је доста мука 
нашим ученицима у прошлости, а 
онда се догодила чаролија, која је 
показала да се и тешка наука, попут 
Термодинамике, може прилагодити 

и научити кроз игру.
Наставница Златица и ученици 

одељења III3 (машински техничар 
моторних возила) спојили су на
ставу Термодинамике са Српским 
језиком и књижевношћу, Математи
ком, Енглеским језиком и Физичким 
васпитањем. Главни део учења 
остала је Термодинамика, где су 
ученици учили о топлоти и њеним 
својствима, као и о чувању и штедњи 
енергије. Паралеле са народном 
причом „Три прасета”, у којој зли вук 
сруши несолидно грађене куће два 
прасета, док остане немоћан пред 
трећом кућом, од тврдог материјала, 
саме су се јавиле. Јавила се идеја да 
се та прича, прилагођена настави, 
постави на сцену. Наставник Српског 
језика и књижевности Бојан Ристић 
припремао је скеч са ученицима, 
међу којима је већини то био први 
излазак на сцену. Сценске вежбе и 
загревање спроводили су на часо
вима Физичког васпитања, уз на
ставницу Марију Милетић. За ра
зумевање Термодинамике неопход

но је познавање графичких функција, 
које је на часовима Математике 
увежбавала наставница Тања Игња
 товић. Делове лекција ученици су 

прасета”, а који је изведен у среду, 
16. маја 2018. године у летњиковцу 
Техничке школе. Уз присуство уче
ника и наставника школе, окончан 

преводили на енглески језик, уз 
помоћ наставнице Маје Ђорђевић.

Резултат те сарадње јесте јавни 
час, на коме су представљени из
ложба ученичких радова, као и скеч 
по мотивима народне приче „Три 

је овај занимљиви пројекат, који је 
свакако донео нова искуства и про
ширио видике у увек изазовном 
наставничком послу.
Бојан Ристић, наставник српског 

језика и књижевности

И ове године реализоване су 
радионице у основној школи „Вук 
Караџић” на тему – „Трговина љу
дима”, за ученике седмог и осмог 
разреда. Ученици III2 одељења – 
Теодора, Катарина, Дејана и Жарко, 
као и педагог школе Светлана 
Петровић, реализовали су интерак
тивну радионицу на ову врло битну 
тему. 

Ученицима основне школе пред
ставили смо неке од карактистика и 
фаза овог озбиљног проблема. Кроз 
вежбе поверења, али и кроз скече
ве, ученици су се уверили да некад 
и наизглед обична животна ситуација 
може да представља ризик и као 
главну поруку понели значај опрез
ности и информисања као превенци
ју од непожељних ефеката.
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ЛИТЕРАРНА 
СТРАНА

Лепе су ове године у којима 
откривамо свет око себе

Колико је високо до неба,
толико је дубоко до човека

Средњошколске године су го
дине одрастања, сазревања и уласка 
у свет одраслих. Наизглед безбрижан 
период пун смеха, радости и забаве 
и зато га људи сматрају најлепшим 
периодом живота. Као јуче да је било, 
сећам се сваког детаља тог топлог 
септембарског јутра. Још увек осећам 
топле зраке сунца на својој кожи, 
лагани поветарац уплетен у коси и 
оне лептириће у стомаку изазване 
великим узбуђењем и сре    ћом због 
поласка у нову школу, због по  четка 
новог животног периода. Тог јутра 
сам, заједно са својом ге не рацијом, 
одлучно крочила у шко лу, са великом 
надом да ће ове го ди не, како то 
старији људи воле да кажу, бити 

посебно лепе године у животу.
И заиста, биле су посебне. За ове 

четири године упознала сам нове 
људе, стекла нове пријатеље и до
живела многе лепе тренутке којих 
ћу се увек сећати. Наравно, било је 
ту и оних мање лепих и тужних 
тре ну така захваљујући којима сам 
до ста научила, постала озбиљнија 
и одговорнија. 

Ове године су биле године првих 
правих симпатија и средњошколских 
љубави, лептирића у стомаку и по
мало чудног понашања када је 
симпатија у близини. Године правих 
пријатељстава, незаборавних до
живљаја са њима, смеха, радости, 
песме и среће. Године ране младости 

када сам највише научила о животу 
и свету који ме окружује.

Међутим, ближи се крај школске 
године и крај средње школе. Ускоро 
ће се све завршити и постати једна 
посебно лепа успомена. Ускоро ћу 
изаћи кроз она иста врата школе 
кроз која сам тако срећна ушла пре 
четири године. Биће то помало тужан 
растанак са једним животним пери
одом, али и веома срећан почетак 
новог.

Тренутно смо на прекретници 
живота, и можда је ово заправо и 
најбитнији тренутак када ће једна 
одлука усмерити ток нашег живота 
на праву, а можда чак и на погреш
ну страну. Ускоро ћемо уписати фа

култете или више школе, понећемо 
са собом бројне одговорности, отићи 
ћемо у други град, раздвојићемо се 
од породице и бићемо принуђени 
да се сами боримо са разним ситу
ацијама. Више нисмо деца и прави 
живот тек почиње, а ја се, као и увек 
искрено радујем променама и новом 
животу.

Период средње школе јесте 
ве ома леп период, то јесу лепе годи
не и то јесу посебне успомене које 
се никада више неће поновити. И 
иако више нећемо седети у школским 
клупама, иако више нећемо бити 
ђаци, најлепше године тек долазе и 
ја им се искрено радујем

Теодора Пешић, IV2

„Не суди о књизи по корицама” 
– чувена изрека, вероватно позната 
свуда у свету, са тако снажним зна
чењем и од веома велике вредности 
за нас људе. Често чујемо, али да ли 
заправо разумемо суштину ових 
речи, да ли се придржавамо онога 
што нам оне поручују? 

У свету охолости, неправде и 
немира, предрасуде вребају на 
сваком кораку и као производ наших 
мисли у већини случајева не доносе 
ни мало доброг. Једни другима су
димо без јаког основа, без претход
ног сазнања и увида у ситуацију 
осуђујемо све око себе, не знајући 
шта се у ствари у човеку збива, док 
се он споља осмехује, можда у себи 
вришти. Ту настаје прави проблем. 

Велики број нас одбија да пружи 
разумевање другоме, иако је у при
роди свих нас да будемо схваћени 
и прихваћени од стране других. Као 
људска бића тежимо ка разумевању, 
желећи да се према нама опходе и 
третирају нас са добротом, толе
ранцијом и поштовањем, али не
ретко не умемо истом таквом мером 
да узвратимо, па притом судимо. 
Зашто не дозволити себи да упоз
намо друге, продремо до њиховог 
ума, схватимо њихова размишљања 
и ставове? Шта нам представља 
препреку и кочи нас да у томе ус пемо? 
Можда сложеност човека, различи
тост, или другачији погледи на свет. 
Свако од нас је посебан на свој начин, 
свако је уникат, иако у маси људи 

сви делујемо сасвим једнаки. Не 
постоји особа која се не суочава са 
неком недаћом у животу, многи су 
на важним животним прекретница
ма, једни вођени светлом и ведрином, 
док друге повремено тама узме под 
своје.

Треба знати да ниједан човек 
није исти, да нисмо сви „саздани 
од исте материје” и да су темељи 
на којима градимо себе и своју 
личност разнолики. На путу ка том 
сазнању, оно што је неопходно јесте 
да се потрудимо да разумемо, да 
не одбацујемо друге само зато што 
не размишљају исто као и ми и да 
сагледамо свет из туђе перспекти
ве. 

Зорана Тасић, IV4
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Тренуци једне  
моје унутрашње борбе

ЛИТЕРАРНА 
СТРАНА

Дође трен када све заустави, 
трен у коме сваки откуцај изнемоглог 
срца престаје да се чује, да јежи кажу, 
у коме долази до судара две олује, 
надјачавања снага, неповратне 
борбе. Тада и киша престаје да пада, 
ветар мења свој правац, сунце за
лази иза највећег облака, ту и по
нека звезда губи сјај. Ту где се су
кобљавају мој разум и срце. И није 
битно колико ће трајати то одвајање 
од бесконачности, да ли ће се због 
тога покренути ратови, кад се онај 
најважнији води управо тада. У мени.

Постоје борбе без оружја. 
Знате, са брдом мисли, речи, успо
мена, са заливеним ранама и оним 
не тако зацељеним. Борбе у којима 
и најгласнија тишина одјекује кроз 
ходнике разума. Па се упитате: „ Да 
ли да останем? ” Разум каже: „Ста
ни”, срце каже: „ Крени”. И по ја вљује 
се магла. Све што смо до сада ви
дели губи своју оштрину, само си

луета остаје од свега онога што смо 
могли знати тренутак раније. 
Постајемо обесхрабљени, али 
добијамо јачину, неку чудну врсту 
снаге која нам не даје да одустане
мо, тера нас да се боримо. Час 
надјача срце, час надјача памет. Не 
би то била права битка без главног 
јунака. Али њега нема. Можда се и 
појави, можда се због њега и воде 
ратови. Можда смо и овај пут пре
пуштени само себи. Ко зна… Тада 
се упитамо и: „По који пут?”, па опет 
застанемо. Обришемо прашину са 
кофера успомена, прелистамо све 
разгледнице лепих тренутака, 
вратимо се у срећна времена када 
се борило само око онога које срце 
више воли. И дуго бисмо ми тако 
премотавали све слике испуњених 
момената прошлости, док не бисмо 
осетили празнину. Ону најгору, 
најболнију, онај ожиљак са леве 
стране. Опет се све зауставља… 

Тражимо наше место у овом свету, 
под овим небом. Вреди ли борити 
се ако смо тако пуно пута били 
издати? Шта се треба десити да се 
срце „опамети”? Који налет уну
трашње снаге треба одузети тело 
да би престало да прави кораке са 
погрешним људима, само зато што 
су нас на тренутак учинили сре ћ
нима? Лавиринт мисли, питања. И 
ко лико год покушавали, не може мо 
се снаћи, у тој борби без оружја не 
би прошао само један трен, 
признајте себи, прошла би читава 
бесконачност преиспи тивања, 
постављања питања без одговора. 
Поново, и поново… Стајали бисмо 
опет ту и чекали да нешто надјача. 
А онда опет: „Вреди ли све ово?”, 
као корак ка одустајању, као корак 
који правимо унапред желећи да 
буде уназад. Као онај корак који 
нас води погрешним стазама јер 
смо на њима некад осећали нај

топлије зраке сунца. Али сада их 
нема, јер кроз грање разума, ис
кустава и опрезности, ти зраци 
лажног сјаја више никад неће 
успети да прођу.

Прошло је неколико секунди од 
поновног покретања живота. Знате, 
оног правог, са нормалним током 
мисли. Тренутак борбе сада је иза 
нас и не знам да ли ви осећате ола
кшање јер се све завршило, недоуми
цу јер се ништа није десило, или 
страх јер знате да ће се борба опет 
догодити можда због других главних 
јунака, можда због хероја, а можда 
опет због нашег срца и разума. Не 
знам да ли знате која је то језа обу
зела ваше тело, која вас је сила на
терала да дубоко ра змишљате… Али 
ја знам, и овај пут срце ће надјачати 
моју памет, јер је преслаба она сила 
која покушава зауставити моје ко
раке ка срећи.

Наталија Василијић, IV2

Eвропски квиз новца
Европски квиз новца се 2018. године први пут организује као такмичење 

у читавој Еропи, са циљем да се повећа финансијска писменост деце од 
1315 година. Удружење банака Србије, уз подршку Министарства про
свете, науке и технолошког развоја, омогућило је реализацију пројекта у 
Србији путем платформе Kahoot. 

У онлајн финалу такмичења, истовремено са ученицима са простора 
читаве Републике Србије, учествовали су и ученици Техничке школе: Ђорђе 
Милошевић и Лазар Стојановић, ученици одељења I3, Јована Симић и Анђела 
Јеленковић, ученице одељења I2, и Лазар Амановић и Јован Николић, 
ученици одељења I4.

Ученицима су за такмичење припремале Наташа Јанкулоски и Сања 
Маркулин, наставнице стручних предмета економске струке и Светлана 
Петровић, педагог.
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ЗНАЧАЈНИ
ДАТУМИ „Поделимо радост читања”

Међународни дан матерњег језика

 „Поезија је дневник рибе, која 
живи на копну, а хтела би да лети”, 
записао је Мика Антић. Одабрано 
друштво љубитеља писане речи 
окупило се на позив Друштва школ
ских библиотекара Србије 21. фе

бруара у школској библиотеци 
Техничке школе у Књажевцу, како 
бисмо заједно обележили Ме ђу
народни дан матерњег језика. 

Прослава овог дана постала је 
већ традиција наше школе. Након 
приче о матерњим језицима који се 
говоре у Србији (2014), приче о 

Јовану Скерлићу (након стоте 
годишњице његове смрти, 2015), 
јавног часа о савременој српској 
књижевности (2016) и посете би
блиотеци, као и „Покера речника” 
(2017), ове године, под слоганом 

„Поделимо радост читања”, органи
зован је јавни час посвећен читању 
поезије и најлепших цитата по све
ћених читању.

Час је симболично отворио на
ставник Бојан Ристић уз песму Лазе 
Костића „Међу јавом и мед сном”, 
која симболично говори о мотивима 

и инспирацији за настанак песме. 
Потом су ученици одељења II4, те
матски подељени у неколико група, 
читали стихове песника разних 
народа, свих генерација и шароли
ког успеха код публике. 

Уз класике попут Мајаковског, 
Ђуре Јакшића, Десанке, Ракића, 
Пандуровића, Црњанског и Попе, 
преко савременика Љубивоја 
Ршумовића, Драгана Мраовића и 
Верољуба Вукашиновића, до песни
ка најмлађе генерације, гости су 
уживали у најлепшим стиховима по 
избору самих ученика. Читана је и 
поезија младих и талентованих 
поета, као што је Спасоје Јоксимовић, 
који је пре две године понео на
граду „Тимочка лира” за најбољег 
младог песника на Фестивалу кул
туре младих Србије, који се одржа
ва у нашем граду. Чули су се и сти
хови нашег суграђанина Слађана 
Илића, али и најстаријег активног 
песника Тимочке крајине Томислава 
Миловића из Зајечара. Лира и пес
ничке музе не хају за године, па 
често уместо да песник пише поезију, 
поезија пише песника.

Речено је и да је поезија хватање 
слике, напева или талента у сми
шљену призму речи. Да је то тако, 

потврђују нам музичар Момчило 
Бајагић Бајага и сликар фресака 
Светислав Мандић, чије су се песме 
такође могле чути. Ширење те
хнологије утицало је на то да поезија 
више не обитава само у књигама. 
Две предивне песме, чији су аутори 
Мирјана Бобић Мојсиловић и Душан 
Матић, које нисмо могли да 
пронађемо у књигама свог школског, 
али и кућног фонда, прочитали смо 
са сајтова посвећених овој теми. 

Поезија је и небески мед што 
тече из невидљивог саћа које ствара 
душа. Она није намењена само 
одабранима, већ припада свима. 
Верујемо да ће овај дан, као торба 
препуна невидљивих сувенира, 
остати у лепом сећању учесницима, 
али и многобројним гостима. На
дамо се да је ова приредба утицала 
на подстицање читања, као и да је 
допринела неговању нашег српског 
језика – нама матерњег.

Дан матерњег језика приредили 
су ученици одељења II4 Техничке 
школе у Књажевцу, а организатор је 
био наставник српског језика и 
школски библиотекар Бојан Ристић. 

Бојан Ристић,  
наставник српског језика 

и књижевности и шкплски 
библиотекар
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Сарадња са Црвеним крстом 

ЗНАЧАЈНИ 
ДАТУМИ

Обележавање  
Месеца старих особа

Дан Светог Саве

Међународни дан старих особа обележава се од 1990. године сваког 
1. октобра. Ове године, у сарадњи са Општинском организацијом Црвеног 
крста, у њега се укључила и наша школа. Иначе, овогодишњи предивни и 
сунчани октобар проглашен је Месецом старих особа.

У четвртак, 12. октобра, група ученица одељења II2 и IV2, предвођена 
наставником српског језика и књижевности Бојаном Ристићем, посетила 
је Геронтолошки центар, у коме су их чекале Виолета Милосављевић, 
стручни сарадник Црвеног крста и Ана Милијић, радни терапеут ове уста
нове. Ученице су нашим најстаријим суграђанима представиле два скеча, 
којима су указале на дискриминацију старих особа, али и дале смернице 
како се борити против ње. Најпре су Катарина, Милица, Дуња, Кристина и 
Оља приказале један немили тренутак из аутобуса, а потом и из продав
нице. Потом су извеле исту сцену, али овога пута било је приказано како се 
ваља понашати према старијим особама. 

Осмеси на лицима корисника Центра и аплауз подстрек су нам да на
ставимо сарадњу са Црвеним крстом.

Бојан Ристић, наставник српског језика и књижевности

Ученици и наставници наше 
школе су у суботу 27. јануара свеча
но обележили Савиндан. У програму 
су учествовали ученици Наталија 
Василијић, Марина Влатковић и 
Жар ко Ранђеловић, који су нас под
сетили о значају дела Светог Саве, 
кроз беседу о љубави, вери, нади, а 
подсетили су нас и о значају узајамног 
поштовања између ученика и на
ставника, као и о томе да је позив 
наставника „сејање знања”, са 
мно го љубави и вере у младе генера
ције. Химну Светом Сави извели су 

ученици Лола Станојковић и Давид 
Сибиновић.

Овогодишњи колачар била је 
директор школе Љиљана Жикић, а 
наредне године биће Марија Митић, 
наставник физичке културе. У при
преми програма учествовали су 
на ставници књижевности Драгана 
Цвејић Вукић и Бојан Ристић и на
ставник верске наставе Милан 
Николић.

Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српског језика и 

књижевности
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ЗНАЧАЈНИ
ДАТУМИ ДАН БРОЈА Π
На Дан броја π, који се обележа

ва сваког четрнаестог марта (3/14), 
у нашој школи је одржан јавни час 
математике посвећен овом броју.

Час су припремили ученици 
оде љења III3, образовног профила 
машински техничар моторних воз
ила, са својом наставницом матема
тике Тањом Игњатовић, а њихови 
гости били су техничари за ком
пјутерско управљање из одељења 
II3.

Након презентације о броју π, 
једном од најпознатијих ирацио
налних бројева, ученици су се 
такмичили у онлајн квизу знања о 
њему.

Број Пи, познат и под именом 
Лудолфов број или Архимедова 

константа, најчешће се записује 
грчким словом π. Пи се појављује у 
огромном броју једначина које 
описују природне појаве и можда и 
најбоље повезује све области мате
матике. Најчешће се заокружује на 
3,14, а може се користити и у било 
којој апроксимацији као што је 3,14
26535897932384626433832795… 

У свету се обележава и Дан 
апроксимације броја ( 22. јула), 
јер се 22/7 често користи у 
рачунању као приближна вредност 
броја π.

Сарадња са Машинским 
факултетом из Ниша

Предавање о пословним 
вештинама

Са поносом истичемо да је др Мијајловић Мирослав бивши ученик наше 
школе, а сада ванредни професор на Машинском факултету у Нишу. Он је 
27.11.2017. године посетио наше матуранте, али је имао стрпљења и за 
наше прваке из своје струке. Његове приче су, као и увек, веома подстицајне.

У сарадњи са Универзитетом Сингидунум, а у оквиру активности 
каријерног вођења и саветовања, јуче је у нашој школи за ученике IV раз
реда организовано предавање на тему пословних вештина. 

О начину размишљања о личној будућности, тренутку доношења 
одлуке о томе шта даље након завршетка средње школе, као и о представљању 
себе на тржишту рада, са ученицима је разговарала Марија Станковић, 
наставник језика са Сингидунум Универзитета, Центра Ниш. Она је нашим 
матурантима указала на неке најзначајније ствари и моделе, кроз интере
сантне и креативне примере. 

Матуранти су са великом пажњом и активним учешћем испратили ово 
предавање и својим позитивним ставом потврдили актуелност ове теме.



41

ЗНАЧАЈНИ
ДАТУМИ

Дан толеранције 
 обележен техником  

Playback театра

Challenge Day – У здравом телу, здрав је и дух

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА ПО 6. ПУТ У НАШОЈ ШКОЛИ

 У Књажевцу је за време 
летње паузе одржана радионица 
за ученике и сараднике из обра
зовања, за коришћење нове тех
нике Playback театра чији је један 
од циљева разумевање међу 
људима из различитих друштве
них заједница. Овој радионици 
присутвовало је неколико ученика 
наше школе и школски педагог. У 
сустрет Међународном дану то

леранције, са одељењем III2, пе
дагог школе реализовала је ради
оницу где су ученициглумци ко
ришћењем ове технике спонтаног 
импровизованог позоришта 
пред ставили, на лицу места, ре
алне приче својих вршњака из 
публике. Додатни утисак дала је 
и музика, тј. ритам који је пратио 
приче, тако да се дотакла сама срж 
тих прича. 

Традиционално, последња 
мај ска среда обележава се као Дан 
изазова (Challenge Day). Овој ма
нифестацији и ове године при
дружили су се и ученици наше 
школе.

Ученици три одељења трећег 
разреда у школском дворишту 

надметли су се у надвлачењу ко
нопца, скоку у даљ из залета и из 
места, одбојкашком надигравању 
и убаци вању лопте у кош. 

 Такође, допринос овој мани
фестацији дало је и десетак уче
ника одељења II4, који су бицикли
ма посетили Археоетно парк у 

Равни и присуствовали отварању 
нове поставке музеја.

Организацију Дана изазова 
пот помогли су наставници физич
ког васпитања Марија Милетић и 
Владан Цвејић. Такође, помоћ су 
пружили наставница Сања Марку
лин, педагог Светлана Петровић и 

школски библиотекар Бојан Ристић.
И овај дан подсетио нас је на 

значај правилног физичког и 
здравственог васпитања и на 
стару изреку: „У здравом телу, 
здрав дух!”

Марија Милетић, наставник 
физичког васпитања

У склопу традиционалног обе
лежавања Европског дана језика, 
наша школа је 26. септембра по 
шести пут организовала пригодну 
свечаност поводом овог језичко
културолошког празника. Ове го
дине је актив наставника српског 
и страних језика, уз помоћ учени
ца одељења IV2, овај значајни 
датум обележио јавним часом – 
радионицом са темом знаковних 
језика. Циљ радионице био је да 
ученицима и наставницима при
ближи особености знаковног 
језика, који ни у чему не заостаје 

за говорним језицима. 
Поред усмених и рачунарских 

презентација и занимљивих слај
дова, присутни ученици су се 
опробали и у примени овог језика, 
глумећи, али и певајући уз музички 
спот Пола Мекартнија „Мy Valentine”, 
који је изведен на знаковном језику. 

У реализацији часа учествовале 
су ученице Ивана Савић, Лена Симић 
и Јована Симић, потпомогнуте на
ставницима Наташом Аранђеловић 
и Младеном Милошевићем.

Младен Милошевић,  
наставник енглеског језика
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Мала школа велике уштеде енергије

ЗНАЧАЈНИ
ДАТУМИ НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА

У петак, 13. октобра 2017. године, у нашој школи организована су два 
догађаја којима је обележена овогодишња недеља програмирања. 

У дворишту школе Стојић Алиса, Милошевић Анђела, Антонијевић Лана 
и Симић Лена ученице одељења IV2, са својом наставницом електронског 
пословања, Геров Златицом, представиле су свом одељењу и ученицима 
првог разреда како могу у игри „Корак по корак" да дођу до циља. Игра се 
изводи у паровима, а задатак је да играч користећи команде „напред”, 
„назад”, „лево”, десно и „окрет” доведе свог партнера коме су везане очи 
до циља попутањи исцртаној на поду. Ова игра заинтересовала је не само 
ученике, већ и њихове наставнике.

Након тога је Геров Горан, наставник стручних предмета машинске 
струке, у сарадњи са својим колегом Костић Миомиром, приказао како се 
могу програмирати лего роботи ученицима одељења I1 и I3.

У циљу популаризације програмирања, Ивана Спасић, наставник рачу
нарства и информатике, одржала је 15. октобра часове програмирања за 
ученике трећег разреда.

Светски дан енергетске ефикасност обележава се сваке године 5. 
марта, у част првог састанка који су светски експерти одржали на овај 
дан1998. године у Аустрији, како би разговарали о енергетској кризи и 
њеним могућим решењима. 

Данас је обележен и у нашој школи, одржавањем јавног часа „Мала 
школа велике уштеде енергије”. Час су одржали ученици одељења III3, 
образовног профила машински техничар моторних возила, који су два 
месеца радили на истраживачком пројекту „Будимо и ми енергетски 
ефикасни” на часовима термодинамике, енглеског и српског језика. Кроз 
пројектну наставу и ову проблематику водили су их наставник термоди
намике, Златица Геров у сарадњи са наставницима енглеског и српског 
језика, Ђорђевић Мајом и Ристић Бојаном.

Европски дан борбе против трговине људима
Овај значајни датум обележили смо 18. октобра 2017. године, у сарадњи 

са ПС Књажевац. О значају информисаности и карактеристикама овог све 
више присутног кривичног дела, ученицима другог и трећег разреда гово
рио је полицијски инспектор Зоран Тошић, у сарадњи са педагогом школе.
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ЗНАЧАЈНИ
ДАТУМИ

Одрживи туризам  
као перспектива развоја

Алкохолизам није шала
Први април познат је као Светски 

дан шале, али се тога дана обеле
жава и Светски дан борбе против 
алкохолизма, који није ни шала, ни 
штетна навика, већ озбиљна болест. 

Да би подигли свест младих о 
последицама алкохолизма, уче
ници одељења II2 наше школе 
придружили су се обележавању 
овог датума. Они су у петак, 31. 
марта, спровели акцију „Алкохо
лизам није шала – немој да пијеш 
док возиш, јер кући те ипак неко 
чека и воли”. Овом акцијом, која 
је организована уз помоћ Ане 
Петровић, наставника биологије, 
и школског полицајца, желели су 

Туристички техничари су, са сво
јим наставницима, и ове године, већ 
традиционално, узели учешће у 
обележавању Светског дана туризма. 
На јавном часу, посвећеном овом дану, 
ученице одељења IV4 Марина Вла
тковић, Јована Раденковић и Ма   рија 
Лазаревић, приказале су присутним 
ученицима и наставницима пре
зентацију о тековинама обеле жавања 
Светског дана туризма. 

Сваке године, обележавајући 
Светски дан туризма, прославља се 
и одређена тема, која је актуела за 
читав сектор. Овогодишња тема била 
је одрживи туризам. 

Током презентације Марина и 
Јована су присутне ученике првог 

очувању животне средине. 
Час је завршен селфијем и 

закључком да кад год путујемо, 
где год да путујемо, потребно је 
да поштујемо природу, културу 

и наше домаћине. 
Час је организовала Наташа 

Јанкулоски, наставник економске и 
туристичке групе предмета у сарадњи 
са колегиницом Јеленом Лазаревић.

разреда упознале са могућностима 
које им је, за стицање вишег нивоа 
знања у струци и учешће на та кми
чењима, пружила Техничка школа. 
Посебно су истакле своје учешће на 
такмичењу средњих школа Србије 
у решавањи студије случаја из об
ласти туризма, на коме су освојиле 
прво место и као награду добиле 
летовање у Грчкој. 

У даљем току часа ученици су 
попуњавали анкету, у којој су из
нели своје ставове и сазнања у вези 
заштите животне средине. Јавни 
час је окончан поздравном картом 
ученика, на којој су уписали актив
ности које могу да ураде само за 
два минута, а што доприноси 

да подсете возаче и пролазнике 
на могуће трагичне последице 
конзумирања алкохола. 

У данашњем времену многи су 
склони опуштању уз коју „чашицу”, 
што је погрешно јер алкохол није и 
не може никоме бити ослонац. Ал
кохолизам је болест и појединца и 
његове породице. Посебно забри
њава све већи број младих који 
конзумирају алкохол неумерено, 
неодговорно, а некада чак и зарад 
доказивања да су одрасли. 

Након распуста, у школи je ор
ганизована презентација на тему 
„Реци НЕ алкохолу”, коју су такође 
припремили ученици одељења II2.
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УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Непоновљиви дани  
проведени у Техничкој школи

Међународна конференција 
 „Културно наслеђе и Европска унија“

Пре четири године у ово време, 
када је требало да упишем средњу 
школу, сматрала сам да је смер 
ко мерцијалиста – оглед био најбољи 
смер за мене. Сада, када сам на 
крају свог средњошколског обра
зовања, драго ми је што сам се 
одлучила за Техничку школу и овај 
смер.

Током ових година, поред тога 
што сам упознала и стекла много 

пријатеља, имала сам прилике да 
учествујем на многим такмичењима, 
као и у многим ваннаставним актив
ностима, због којих сам и почаство
вана титулом ученика генерације. 
Нека од такмичења у којима сам 
учествовала, мени најдража, јесу 
регионална и републичка такмичења 
у организацији Центра за таленте, 
из енглеског језика, за које смо моја 
другарица Љубица Живковић и ја 

писале научноистраживачке радо
ве, које смо касније и браниле пред 
комисијом.

Што се тиче ваннаставних актив
ности, била сам члан многих секција 
(еколошке, новинарске, рачунарске, 
English workshop) и пројеката („Де
мократија – то сам ЈА!”, „Више знања 
– мање отпада” и сл.), и имала 
при  лике да учествујем на разним 
сајмовима (попут сајма „Наук није 
баук” и Републичког, као и Међуна
родног сајма виртуелних предузећа), 
чије припреме су захтевале доста 
креативности и напорног рада, али 
уз мој невероватан тим који су са 
мном чиниле Лана Антонијевић, 
Ива на Савић и Лена Симић, које мо рам 
овом приликом да поменем, све 
оба везе и активности су биле заба
вније и лакше.

Када говоримо о самом обра
зовању, односно часовима и про
фесорима, знање из разних пред
мета из области економије, права и 
администрације које сам стекла, 

можда ми неће бити потребно у 
даљем школовању јер планирам да 
упишем француски језик и књи
жевност, али ће ми сигурно бити 
корисно у свакодневном животу. 

Што се тиче професора у Те хни
чкој школи, имала сам прилику да 
ми предају невероватни људи, који 
су нас, поред тога што су нам пре
нели своја знања, научили да у 
професорима можемо видети при
јатеље, као и важним животним 
лекцијама које ћу носити са собом у 
даљем животу.

Моје школовање у овој школи у 
току ове четири године, као и ти 
не вероватни људи, омогућили су ми 
да истражим себе као и своја инте
ресовања, да спознам своје особине 
и своје могућности, као и да стекнем 
нека нова знања и вештине, и обиђем 
многа места у Србији. Због тога ћу 
им заувек бити захвална, и моји 
средњошколски дани ће ми заувек 
бити у најлепшем сећању.

Алиса Стојић, IV2

У Дому културе одржана је 5. 
маја Међународна конференција 
„Културно наслеђе и Европска унија“. 
У сарадњи са Општином Књажевац, 
конференцију је организовао Инсту
тут за погранична подручја у оквиру 
пројекта „Countering Euroscepticism 
through Cultural Heritage Pre se
rvation“, подржаног од стране ев
ропског програма Европа за грађане.

Ученици наше школе, Анђела 

Величковић II4, Јована Станишић II2 
и Марко Петровић III4 били су анга
жовани на штанду Удружења „Из
вор“ као преводиоци, будући да је 
конференција била међународног 
карактера. 

Удружење „Извор“и овај пут је 
нашим ученицима указало поверење, 
а они су га, захваљујући свом знању 
и одговорности, оправдали.
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Михајло Ђорђевић – државни 
репрезентативац и најбољи млади 

спортиста Књажевца 2018.
Михајло Ђорђевић је матурант 

наше школе, члан је Скијашког 
клуба „Миџор“ из Књажевца и ка
детске репрезентације Србије. 
Скијањем се бави од своје 8. године. 
У овај зимски спорт заљубио се када 
је први пут пробао и почео да скија 
са својим оцем на Старој планини. 
Касније је кроз дечје кампове усавр
шио своје вештине и стигао до 
клуба где сад активно тренира, као 
и репрезентације. Скијајући, обишао 
је многе државе у којима је овај спорт 
актуелан и које пружају квалитетне 
услове за тренирање, па тако у при
премном делу од априла до децем
бра, Михајло често борави на глече
рима Аустрије и Италије. Међутим, 
са највише уживања тренира током 
зиме на Старој планини.

• Лепо звучи када чујемо да је 
неко државни репрезентати-
вац у скијању и уз то најбољи 
млади спортиста свог града. 
Какав је осећај и колико труда, 
рада и одрицања стоји иза тога?
Носити такву титулу чини ме јако 

поносним, али наравно да постоји 
доста одрицања и труда. Што се тиче 
одрицања, првенствено то је велика 
удаљеност од породице, пријатеља, 
изостајање из школе, па се често 
ужелим Књажевца који је за мене 
посебан. Међутим, знам да ме, кад 
се вратим, чека доста обавеза, 
понајвише у виду учења и добијања 
оцена и надокнађивања пропуште
ног градива. Тренирам већ 10 годи
на, али то је нешто у чему истовре
мено уживам, тако да ми не 
представља превелик напор. Кад 
погледам своју снежну стазу са врха 
планине, заборавим на све друге 
проблеме.

•  Како је изгледала твоја про-
текла скијашка сезона и које 
си резултате остварио?

Протекла скијашка сезона је 
протекла одлично. Могу рећи да сам 
ја своје постављене циљеве испунио. 
Мени један од најзначајнијих резул
тата до сада јесте управо у овој се
зони. То је 3. место на купу Малих 
нација у Црној Гори на Колашину и 
3. место на Државном првенству у 
суперџи дисциплини, која се по први 
пут одржавала на Старој планини.

• Који је твој највећи постигнут 
успех до сада, или који ти је 
успех (медаља) најдражи?
Имам преко 50 медаља, али 

по себно ми је драго 13. место на трци 
„покал лока“ у слалому, у конкурен
ицији од преко 100 такмичара, које 
се одржавало у Словенији. Наравно, 
ту је још пуно медаља са државних 
првенстава.

• У чему је за тебе драж овог 
спор та?
Драж овог спорта јесте такми

чарски дух, искушавање сопствених 
способности, уживање у зимским 
идилама и погледима које пружају 
неке од најлепших планина на Бал
кану. Наравно, упознавање са другим 
људима и стицање нових пријатеља, 
као и велики број незаборавних 
путовања и пустоловина. Овај спорт 
не огледа се само у спуштању скијама, 
он је сам по себи много вреднији.

•  Како су изгледали твоји почеци, 
како си заволео скијање и за-
што би млађима/деци препо-
ручио да се баве овим спортом?
Почео сам да скијам са 8 година 

рекреативно, а мој први тренер био 
је Милорад Боцић. Тад нисам знао 
да ће то бити моје опредељење, док 
је у он мени препознао таленат и 
један је од најзаслужнијих што и 
данданас скијам. Млађој деци бих 
препоручио овај спорт јер је изузет
но здрав, захтева потпуну и равно

правну координацију свих мишића, 
и наравно проводи се доста време
на на планини и свежем ваздуху.

првом месту. Доста су ми помагали 
професори на допунској настави и 
излазили у сусрет да накнадно до

• С обзиром на то да си матурант, 
по чему ћеш најрадије памти-
ти дане проведене у Техничкој 
школи?
Дане проведене у овој школи 

памтићу по добром дружењу, као и 
по томе што су професори били пуни 
разумевања и стрпљиви што се тиче 
мог бављења спортом. 

• Колико је било тешко усклади-
ти школске и спортске обавезе? 
Да ли си наилазио на разу ме
вање и помоћ наставника, 
другова?
Било је јако тешко, јер ми је уп

ркос изостајању, школа увек била на 

лазим да одговарам и тако све по
стигнем. Ту је била и моја другарица 
Наталија Василијић која ми је, поред 
професора, пуно помагала, па јој се 
овим путем захва љујем.

• Да ли би имао неку поруку за 
читаоце чколског листа „Идеја“?
Читаоцима часописа „Идеја“ бих 

поручио да искористе током зиме 
организовање „Снежног четвртка“ 
на Старој планини, пробају скијање 
без страха и осете праве чари пла
нине и овог спорта.

Наталија Василијић, IV2
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ПливањеКОШАРКА
У понедељак, 18. 09. 2017. године, у Књажевцу је одржано Окружно 

такмичење у пливању. Нашу школу су представљали следећи ученици: 
Марта Динић, III2, 100 м краул, Стефан Симоновић, III2, 100 м прсно, Михајло 
Николић, III3, 100 м краул и Новак Јовић, III1, 100 м краул.

Марта и Стефан су освојили прва места у својим категоријама и изборили 
пласман на Републичко такмичење. Михајло је освојио друго, а Новак треће 
место. Са ученицима су били наставници Марија Милетић и Владан Цвејић.

У петак, 13. 10. 2017. године, у 
спортској сали наше школе је одржан 
турнир у стоном тенису. У неизвесним 
мечевима, до финала су стигли Ми
лош Антонић, IV3 и Немања Божи
новић, III3. Милош је био бољи и за

служено победио са 2:0 у сетовима.
Финале код девојака су играле 

Оља Петковић, IV2 и Сара Милошевић, 
III2, а победила је Оља освојивши 
прво место. 

Општинско такмичење у стоном 

тенису је одржано у четвртак, 19. 
10. 2017. године, у просторији сто
нотениског клуба. 

Ученици Техничке школе су 
учествовали и у мушкој и у женској 
конкуренцији.

Мушка екипа је била у саставу: 
Милош Антонић, IV3, Немања Бо
жиновић, III3 и Павле Марјановић, 
IV5. Изгубили су од екипе Књажева
чке гимназије резултатом 2:0 и нису 
поновили успех од прошле године.

Женска екипа у саставу Оља 
Петковић, IV2 и Сара Милошевић, III2 
пласирала се на Окружно такмичење 
у Сокобањи.

У уторак, 07. 11. 2017. године, 
у Сокобањи је одржано Окружно 
такмичење у стоном тенису. Технич

ку школу су представљале Оља 
Пе тковић, IV2 и Сара Милошевић, III2 

еки пно и Оља у појединачној кон
курен цији. 

У полуфиналу су се састале са 
ученицама из Бољевца и након ду бла 
победиле резултатом 2:1 и отишле 
у финале. У финалу су их дочекале 
ученице Медицинске школе из Заје
чара. Након два меча, објективно 
боља екипа из Зајечара победила је 
резултатом 2:0, тако да смо на крају 
освојили друго место.

У појединачној конкуренцији 
Оља Петковић је освојила треће 
ме сто.

Ученике је водио наставник 
Владан Цвејић.

23. 1. 2018. године у основној школи „Д. Т. Каплар” одржано је 
општинско такмичење у кошарци и баскету за ученике и ученице ос
новних и средњих школа. Ми смо имали екипу у мушкој конкуренцији 
и у баскету и у кошарци.

Нажалост нисмо успели да про ђемо даље, бољи су били ученици 
из Књажевачке гимназије.

Састав екипе: Немања Дурмић I2, Јован Николић I4, Сава Жикић II1, 
Ненад Видојковић II2, Давид Ва си љковић II2, Вељко Николић III1, Саша 
Благојевић III2, Јован Јонић III2, Стефан Јеремијић III4, Лука Ђорђевић III4. 
Екипу је водио Владан Цвејић.
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Футсал Стрељаштво

Матурантски плес

„Идеја” ,  лист  ученика и  наставника Техничке школе,  19350 Књажевац,  Карађ орђ ева 52,  тел:  019 731 054;  
http://teh n ickaskolakn jazevac .wordpress.com,  tehkn jaz@gmai l .com;

за  издавача:  Љиљана Жикић,  директор;  главни и одговорни уредник:  Љиљана Жикић;  
одговорни уредници:  Драгана Цвејић Вукић и Бојан Ристић,  наставници српског  језика и  књижевн ости;  

технички уредник:  Ненад Цорељ;  штампа:  Bra instrade d .o.o,  штампарија  Влапо,  Књажевац

07. 12. 2017. године у простојима наше школске сале одржано је оп
штинско такмичење у одбојци. Ове године смо имали само представника 
у мушкој конкуренцији. 

У неизвесној и пре свега изузетној игри и једног и другог тима на крају 
су ученици Књажевачке гимназије били бољи од наших момака и победи
ли 2:1 у сетовима.

Састав екипе: Саша Благојевић III2, Жарко Ранђеловић III2, Лука Симић 
III4, Лука Ђорђевић III4, Јован Николић I4, Марио Антонијевић I2, Коста Соколовић 
I3, Лазар Амановић I4 и Милан Трандафиловић II3. Екипу је водио Владан 
Цвејић.

27. 3. 2018. године одржано је општинско такмичење у футсалу. 
Од ове године право наступа имају и девојчице из средњих школа тако 
да смо имали представника и у му шкој и женској конкуренцији. 

Више успеха су имали дечаци који су са 1:0 победили вршњаке из 
Књажевачке гимназије и остварили пласман на окружно такмичење. 
Састав екипе: Младен Васиљковић, Лука Стојадиновић, Давид Тасић, 
Јанко Томић, Јанко Цвејић, Јован Јонић, Никола Станисављевић, Лука 
Симић, Лука Манојловић, Тома Ра дивојевић. 

Стрелац победоносног гола био је Лука Стојадиновић. Екипу је водио 
наставник Перица Пејчић.

Девојчице нису имале среће и у изједначеној борби изгубиле 2:1 
од Гимназије. Девојчице су наступиле у следећем саставу: Нина Светоза
ревић, Мартина Вукић, Снежана Јовић, Тијана Мијовић, Тамара Петровић, 
Јелена Станојевић, Сара Милошевић, Маја Петровић, Кристина Станојевић 
и Марта Динић.

Стрелац гола била је Тијана Ми   ј о вић, а екипу је предводио Вла дан 
Цвејић.

24. 4. 2018. године у Бољевцу је одржано окружно такмичење у 
футсалу. Екипа Техниче школе је вољом жреба у полуфиналу одмерила 
снаге са домаћом екипом и у неизвесној утакмици до самог краја, и уз 
малу помоћ судија, ипак изгубила у последњим секундама меча резул
татом 4:3. Било је и промена у саставу, па су уместо Томе Ради во јевића 
и Луке Манојловића играли Душан Адамовић III3 i Милан Степ а новић IV1.

Стрелци су били Никола Стани сављевић – 2 и Јован Јонић.
 Екипу су водили Перица Пејчић и Владан Цвејић.

12. 4. 2018. године у Зајечару 
је одржано Окружно такмичење у 
стрељаштву. Техничка школа је 
уче ствовала са женском екипом и 
освојила друго место. Наступила је 
у следећем саставу: Невена Ста но
јевић III5, Викторија Јагодић III4 и 
Тамара Васиљевић IV4. 

Невена је наступила и у поје
диначној конкуренцији и освојила 
друго место, прво место и пласман 
на Републичко такмичење јој је из
макло само за један круг. 

Екипу је водио Владан Цвејић.
Владан Цвејић,  

наставник физичког васпитања

Као и годинама уназад и ове године је Техничка школа учествовала у 
чувеном кадрилу на музику из Штраусове оперете „Слепи миш”, такозвани 
матурантски плес. Локална самоуправа је обезбедила мајце, кишобране и 
пиштаљке за матуранте, а наставници су вежбали са њима. Био је то један 
леп догађај о чему сведочи и препун трг насмејаних лица наших матура
наната и њихових најближих, као и грађана Књажевца.






