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Припремајући овогодишњу 

про  славу Дана школе, којом обе-
лежавамо 88. годишњицу од њеног 
оснивања, често сам се питала – Да 
се нисмо забројали? По енергији 
ко лега и идејама које су предлагали 
за бројне активности, по креативним 
и разноврсним догађањима које смо 
заједно осмислили, могло би се 
по  мислити да прослављамо 18. 
рођендан, а не рођендан једне 
старовременске даме, која је свој 
животни пут започела давне 1931. 
године. 

Прославу смо започели вра ћа
њем у прошлост Књажевца, пр е
давањем „И старим возилом по 
новоме друму”. То баш личи на нас, 
помислила сам – и наша школа, која 
има много година искуства и тра
диције, храбро и незаустављиво иде 
по новоме друму. При том, не само 
да не стари, већ се из године у годи-
ну подмлађује. Новe генерацијe 
ученика,  које у школи прихватимо 
као децу, а испратимо као младе 
људе, свако ново занимање, оп ре
мљен кабинет или радионица, нови 
наставник или секција, ново та кми
чење или пројекат којим желимо да 
допринесемо да школа буде лепша 
и боља, не остављају нам времена 
за бројање година. 

Али зато можемо и морамо да 
застанемо, посебно у време највећег 
школског празника, како би се ос-
врнули и размислили о години која 
је за нама. Јесмо ли се, путујући 
но вим друмовима,  бар мало при-
ближили свом циљу? Јесмо ли дали 
све од себе да школа буде пријатније 
место за рад, учење и дружење? 
Јесмо ли успели да покренемо, про-
будимо и мотивишемо више учени-
ка и јесмо ли им дали шансу да по-
кажу колико могу и знају и умеју? 

Јесмо ли школа каква  желимо да 
будемо?

Дубоко верујем да је одговор на 
ова питања потврдан и да можемо 
бити задовољни годином коју при-
водимо крају. Промене су бројне и 
видљиве: новоопремљени мулти
медијални кабинети и учионице, 
савремени образовни профили, 
реа лизовани и послати пројекти,  
успеси ученика на такмичењима… 
Посебно задовољство пружили су 
нам ученици и  наставници који нас, 
уз при преме матураната, матурске 
испите и оцењивање, већ данима 
дарују  својим  делом свечаног про-
грама прославе Дана школе, иза
зивајући радост, узбуђење и понос.

Оставићемо за крај школске 
го дине пребројавање ученика, по
пу њавање табела, статистику и 
пра ве извештаје. Застаћемо и по-
гледати преко рамена. Оно што ја 
видим, јесте да смо у школској 
2018/19. години направили много 
корака у правом смеру, а међу њима 
издвајам оне због којих ћемо је 
пам тити.

НОВИ, САВРЕМЕНИ ОБРАЗОВНИ 
ПРОФИЛИ

У школској 2018/19. години у 
школу су уписане прве генерације у 
три нова образовна профила. То су 
грађевински техничар, техничар за 
компјутерско управљање (CNC) 
машина и туристичкохотелијерски 
техничар. Уз комерцијалисте, архи-
тектонске и туристичке техничаре, 
сада и они имају модернизовани 
план наставе и учења, заснован на 
стандардима квалификација, ко
мпетенцијама и исходима.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА 
РАЧУНАРСКА ЛАБОРАТОРИЈА  И 
МУЛТИМЕДИЈАЛНА НАСТАВА У 
СВИМ УЧИОНИЦАМА

Последњих година урадили смо 
много на уређењу школског ам би
јента и опремању школе савременим 
наставним средствима и опремом. 
Постављен је нови спортски под у 
фискултурној сали, а пројекат  који 

свете, науке и технолошког развоја. 
Захваљујући њему, набавили смо 28 
рачунара, лаптоп, два штампача, три 
мултифункцијска уређаја, пројектор,  
17 телевизора и намештај за рачу-
нарску лабораторију, као и две 
школске CNC машине. У школи је 
формирана специјализована рачу-
нарска лабораторија за техничаре 
за компјутерско управљање (CNC) 
машина, а у свим учионицама и 
би блиотеци постављени су нови 
рачунари, телевизори или пројекто
ри, што је, уз нову интернет мрежу, 
у њима омогућило реализацију са
времене, мултимедијалне наставе. 
Прерасподелом старих рачунара 
оформљен је још један рачунарски 
кабинет, који се сада користи за 
наставу агенцијскохотелијерског 
пословања, али и рачунарство и 
информатику и друге предмете. 

УСПЕШНИ УЧЕНИЦИ
У овогодишњим такмичењима, 

како оним из календара такмичења 
Министарства просвете, науке и 
те  хнолошког развоја, тако и на дру
гим такмичењима и смотрама, 
уче ствовало је преко 60 ученика. 
Осим такмичења у оквиру подручја 
рада (туризам, машинство, еко но
мија, кожарство), учествовали су и 
на такмичењима из енглеског језика, 

смо послали Амбасади Чешке Репу-
блике омогућио нам је средства 
захваљујући којима сада имамо 
мо дерну кожарску радионицу, опре
мљену савременим машинама и 
на мештајем.

Од прошлог Дана школе реали-
зован је  још један успешан пројекат, 
чиме је, верујемо, направљен ква-
литативни скок у условима рада наше 
школе. Пројекат „Унапређење ква-
литета и модернизација наставе и 
ваннаставних активности у Техничкој 
школи из Књажевца, опремањем 
школе савременом ИТ опремом“, 
вредан близу 3.300.000,00 динара, 
финансирало је Министарство про-
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историје, математике, на Књи же вној 
и Националној еколошкој олим
пијади, на такмичењима талената, 
као и на спортским та кми чењима. 
Двадесет и један ученик учествовао 
је на републичким та кмичењима, а 
на њима су постигли до сада највеће 
успехе: освојено је једно I, два II и 
три III места.

Сара Чекић, IV4, освојила је 1. 
место на Републичком такмичењу 
туристичких техничара и 2. место 
на Републичком такмичењу из исто
рије. Осим тога, освојила је 1. место 
на Регионалној смотри талената из 
историје и учествовала на Репу бли
чкој смотри талената из историје и 
Републичкој Националној еколошкој 
олимпијади.

Сандра Миливојевић, IV2, осво
јила је 3. место на Републичком та
кмичењу Књижевна олимпијада, 
била је 1. на Регионалној смотри 
талената из информатике, а на Ре
публичкој смотри на тесту освојила 
максималних 50 поена.

Сандра Раичић, III2, освојила је 
2.  место на Републичком такмичењу 
Национална еколошка олимпијада, 
а учествовала је и на Републичком 
такмичењу из математике за учени-
ке економских школа, као и на Ре
гионалној смотри талената из српског 
језика и књижевности.

Марко Петровић, IV4, освојио је 
3. место на Републичкој смотри та-
лената и II место за научноистра-
живачки рад из енглеског језика.

Никола Тодоровић освојио је 3. 
место на Републичком такмичењу у 
каратеу.

Захваљујући успеху Саре Чекић, 
наша школа ће наредне године бити 
домаћин Републичког такмичења 
туристичких техничара „Формирање 
и презентација туристичких аранж-

мана“.

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ – ПРИЛИКА 
ЗА МОБИЛНОСТ И РАЗМЕНУ 
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

Студијска посета Бугарској
Добра сарадња и пријатељство 

са Професионалном гимназијом 
„Проф. др Асен Златаров” из Види-

лежне за промовисање и спровође
ње програма Еразмус+ у Србији у 
области образовања, обука и младих. 
Ову посету смо искористили за раз-
говор о искуствима партнерске 
школе у Еразмус+ пројектима и ра
зменили идеје за будући заједнички 
пројекат.

ПГ „Проф. др Асен Златаров“ из 
Видина је водећи партнер на КА2 
пројекту „Go Science – creativity and 

грама ЕУ (линк до сајта пројекта: 
http://www.goscience.eu/ ) и у коме 
учествује десет партнерских 
организација из Литваније, Летоније, 
Немачке, Италије, Румуније, Шпаније, 
италије и Бугарске. У време студијске 
посете, реализован је тренинг за 
наставнике – учеснике у наведеном 
пројекту, са циљем развијања и 
унапређивања њихових компе
тенција за креирање креативних 
часова природних наука. Тренингу 
су присуствовали и наставници наше 
школе Марија Цветковић, Сања 
Маркулин, Мирослав Станчић и 
Младен Милошевић  (чланови 
школског пројектног тима), како би, 
кроз непосредан контакт са колега-
ма и учешће у радионицама, добили 
информације о начину и користима 
од спровођења КА2 пројекта. 

Састанак директор био је најпре 
посвећен „теоретском делу“, одно-
сно упознавању са општим питањима 
везаним за КА2 пројекте. Имајући у 
виду да су заједничка подручја рада 
наших школа економија и туризам, 
договорено је да радимо пројекте 
везане за њихову наставу. Пројекат 
у области туризма, у коме је планом 
наставе и учења планирана прак-
тична настава и професионална 
пракса, препознали смо као при-

на, успостављени током заједничког 
прекограничног пројекта „Explore, 
discover and spread the word!“ („Ис-
тражи, проучи, свима препоручи!“) 
2015. године, ове године је интен-
зивирана. Њен резултат су три за
једничка пројекта послата на конкурс 
Еразмус+ програма. Наша школа је 
водећи партнер у два пројекта – један 
је такозвани КА1, а други КА229 
про јекат.

Почетак припрема пројеката 
за почео је студијском посетом Бу
гарској, октобра 2018. Ова посета 
одобрена је и финансирана по 
конкурсу Фондације Темпус, над-

enhanced comprehension in science 
teaching and learning“, који је кофи-
нансиран од стране Еразмус+ про-
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лику за унапређење квалитета 
професионалне праксе и могуће 
размене ученика и наставника. 

информацијама о припреми и по
пуњавању апликационих формула-
ра, а свака школа имала је свог 
ментора, који је давао примедбе и 

Ане Амон, Младена Милошевића и 
Наташе Аранђеловић.

Послати пројекти
Као водећи партнер, послали 

смо следеће пројекте: 
1. КА1 пројекат  „Unapređenje 

preduzetničkih veština učenika 
umrežavanjem virtuelnih i uče
ničkih kompanija“ /EntreCom Net 
 Improving entrepreneurial skills 
by networking of virtual and 
student companies 
Циљ овог пројекта је унапређење 

предузимљивости и предузетничких 
вештина ученика наших школа, кроз 
унапређење квалитета наставе 
пре дузетништва и предмета сличног 
садржаја, коришћењем виртуелних 
предузећа и ученичких компанија у 
настави. 
2.  КА229 пројекат  „Unapredjenje 

kvaliteta praktične nastave u 
du alnom obrazovanju  bolje 
kompetencije za zapošljavanje“/ 
Improving the quality of practical 
instruction in dual education  
better competencies for em plo
yment
Циљеви пројекта усмерени су на 

побољшање кључних области ра
звоја школе:

• унапређивање компетенција 
наставника стручних предмета 
из области туризма за:  
планирање и реализацију на-
ставе усмерене на исходе и 
ра звој општих предметних и 
међупредметних компетенција,  
планирање и реализацију пра
ктичне наставе и професионал-
не праксе по дуалном моделу, 
увођење иновација у настави 
(савремене наставне методе и 
технике,  интердисциплинарно 
учење, тематска и пројектна 
настава и др.), комуникацију и 
сарадњу са колегама из партнер-

ске школе, коришћење еТwин
нинг портала у припреми пр оје
кта, његовој имплементацији и 
након завршетка пројекта, 

• унапређивање лидерских и 
ор ганизационих компетенција 
директора школе за: подстица
ње и успостављање  партнер-
става и сарадње са образовним 
институцијама, стручним и 
дру гим релевантним организа
цијама на међународном нивоу, 

• планирање, организацију и ре
ализацију пројеката мобилности, 
успостављање и развијање 
сарадње са социјалним партне-
рима, планирање, организацију, 
реализацију и промоцију 
практичне наставе и професио-
налне праксе која се реализује 
по новом, дуалном моделу, 

• стварање могућности за обра-
зовну мобилност наставника и 
руководства школе,

• унапређење постојеће, односно 
развијање одрживе прекогра-
ничне сарадање са ПГ “Проф. др 
Асен Златаров” из Видина, ус
по стављањем стратешког пар-
тнерства и сарадње њених на-
ставника, ученика и руководства 
школа.

3. Трећи, КА2 пројекат, припре-
мила је бугарска школа, а ми 
ћемо, уколико буде одобрен, 
бити партнери, уз школе из 
Португалије, Италије, Румуније 
и Летоније. Пројекат носи назив 
„The Da Vinci Code“, а његов циљ 
је унапређење наставе такозва-
них СТЕМ предмета – науке 
(фи зика, хемија, биологија код 
нас), технологије, инжењерства 
и математике.
Сви наведени пројекти укључују 

мобилност ученика и наставника, а 
резултате конкурса још увек оче
кујемо.

Љиљана Жикић, 
директор школе

Пројектна академија

Четвородневној пројектној 
ака  демији, организованој фебруара 
2019. од стране Темпус фондације, 
присуствовале су Љиљана Жикић, 
директор школе, и Сања Маркулин, 
члан пројектног тима. Семинар је 
био веома садржајан, са квалитетним 

савете на пројекат и помагао да са 
семинара изађемо са предлогом 
пројекта који има шансе да буде 
одобрен.

Послате пројекте припремио је 
тим у саставу: Љиљана Жикић, Сања 
Маркулин, Мирослав Станчић и Марија 
Цветковић. Помоћ у превођењу на 
енглески језик имали су од колега 
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школске 2019/20. године
УПИС У I РАЗРЕД

За наредну школску годину, 
наша школа планирала је упис че-
тири одељења првог разреда. 

После полагања завршног ис-
пита, сагледавања својих жеља, али 
и могућности, односно укупног 
успеха, ученици VIII разреда моћи 
ће да изаберу један од три образов-
на профила IV степена и један об-
разовни профил III степена. 

То су:
1. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР, 30 

ученика
2. TЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО  

УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА, 30 
ученика или

3. КОМЕРЦИЈАЛИСТА, 30 ученика 
за које је неопходно прећи праг 
знања од 50 поена (општи успех и 
завршни испит).

Ученици који буду имали мање 
од 50 поена моћи ће да упишу об-
разовни профил III степена:
4. ОБУЋАР, 30 ученика

Да их представимо:

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР
Грађевинарство, као једна од 

најзначајнијих привредних грана, 
обухвата пројектовање и грађење 
великог броја система и конструкција 
неопходних модерном друштву: 
стамбених и јавних  објеката, путе-
ва, мостова, железничких пруга, 

тунела, аеродрома, подземних 
обје ката, објеката за водоснабдевање 
и каналисање насеља, бензинских 
пумпи, паркинга, гаража, хала и 
дворана, уређење водотока, пла
нирање и уређење насеља итд. 

За ученике који желе да закора-
че у свет грађевинарства и баве се 
креативним и занимљивим послом, 
најбољи избор јесте  образовни 
про фил  грађевински техничар и то 
у Техничкој школи, која има традици
ју школовања грађевинских за ни
мања III  и IV степена дугу 58 година.

Реч је о новом образовном про-
филу, креираном на иницијативу и 
у сарадњи са стручњацима из при-
вреде, чија је прва генерација упи-
сана школске 2018/19. године. 

Грађевински  техничари  ће 
по сле завршеног школовања бити 
у стању да:

• разраде детаље грађевинских 
пројеката (идејних, главних, 
пројеката изведеног објекта) за 
објекте нискоградње и висо ко
градње,

• врше обраду  делова техничко–
економске документације за 
об јекте високоградње,

• користе софтверске алате за 
из раду пројектне и техничке 
документације (AutoCAD, Tower, 
ArchiCAD),

• организују припремне радове на 
градилишту,

• учествују у организацији и изво

ђењу радова на градилиштима 
објеката високоградње,

• учествују у организацији из
градње путева и железничких 
пруга,

• испитују грaђeвинске мaтeриjaле, 
• воде документацију и кому ни

кацију  на градилишту,
• прате и спроводе препоруке и 

стандарде у вези са заштитом 
здравља и животне средине.
Грађевински техничари се могу 

запослити у грађевинским пре
дузећима (рад у пројектном бироу, 
рад на градилишту, стоваришту или 
продавници грађевинског ма те ри
јала…) или наставити школовање на 
грађевинском,  архитектонском, или 
неком другом факултету, као и на 
некој високој школи струковних 
студија.

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО 
УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

Техничар за компјутерско упра
вљање (CNC) машина спада у нај
атрактивније образовне профиле 
машинске струке, јер омогућава 
примену најсавременијих рачунар-
ских и информатичких, као и других 
модерних технологија у области 
дизајна и производње. 

У току школовања ученици се 
интензивно обучавају за рад на 
ра чунарима (компјутерска графика, 

3D моделирање), као и за припрему, 
подешавање, програмирање и упра
вљање компјутeрски вођених ма-
шина. 

Модернизовани план наставе и 
учења обезбеђује успешно усвајање 
знања и вештина за активну при-
мену рачунара, израду техничко
технолошке документације, про
јектовање технолошких поступака 
за израду делова на машинама, за 
обраду на стругу, глодалици, бруси-
лици и свим CNC машинама без об-
зира да ли се врши обрада метала, 
дрвета или других материјала. 

Настава стручних предмета 
уче ника овог занимања реализује 
се у специјализованој рачунарској 
лабораторији, опремљеној савреме-
ним рачунарима и школским CNC 
машинама. 

Техничари за компјутерско уп
рављање (CNC) машина своје знање 
могу применити не само у машинској 
индустрији, већ и у индустрији на
мештаја, као и у другим привредним 
делатностима. Могу се бавити про
грамирањем у сопственој или другим 
фирмама, конструисањем, модели
рањем, разрадом технологије или 
про јектовањем производа...

Уколико желе да наставе шко
ловање, техничари за компјутерско 
управљање (CNC) машина могу 
уписати један од широког спектра 

РАЗГОВОР С 
ПОВОДОМ
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РАЗГОВОР С 
ПОВОДОМ 

факултета или високих школа стру
ковних студија (имају добру основу 
за студије машинства, информатике, 
програмирања, електротехнике, 
технологије и др.). 

КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Ученици који упишу образовни 

профил комерцијалиста у току шко
ловања ће стећи разноврсна знања 
и вештине,  неопходне за успешан 
рад у  савременом пословном свету.

Практичне вештине,  неопходне 
за обављање трговинских послова, 
ученици стичу у оквиру виртуелних 
предузећа, која се формирају у II 
разреду. Виртуелна предузећа наших 
комерцијалиста веома су успешна  
на домаћим и међународним  та
кмичењима. Ове године, на Ме ђу
народном сајму ВП у Цељу, Словенија, 
ВП „Лавандоманија“ изабрано је у 
Топ 10 најбољих компанија.

У оквиру обуке у виртуелном 
предузећу, која се реализује у три 
добро опремљена пословна бироа,  
симулирају се различити послови из 
области унутрашње и спољне трго
вине. На тај начин комерцијалисти 
ће научити како да контактирају 
добављаче и купце и уговоре на-
бавку и продају производа и услуга. 
Научиће да пишу пословна писма, 
на српском и енглеском језику. 
Овладаће вештином слепог куцања 

и прави¬лима за састављање по-
словних писама и докумената. Ба
виће се пословном комуникацијом, 
предузетништвом и стећи вештине 
за израду бизнис плана, развој по-
словних идеја, креирање нових 
про извода, рекламирање произво-
да и компаније, као и за организова
ње брзог и квалитетног транспорта 
робе.

Комерцијалиста спада у нај тра
женија занимања на тржишту рада, 
а ученици који желе да наставе 
шко ловање у прилици су да стечена 
знања искористе као добар темељ 
за упис на бројне факултете, или 
високе школе струковних студија.

ОБУЋАР
Обућар је креативно занимање, 

које се у Србији школује само  у  две  
школе, у Београду и Књажевцу. 
На ставни план обућара садржи мали 
број предмета и добар је избор за 
ученике којима математика и тех-
ника нису „јача страна“. 

У току школовања ученици сти
чу  теоријска и практична знања и 
вештине  израде модне, свакоднев-
не  или  спортске  обуће, скицирања  
модела, одабира  материјала  и   
из раде  шаблона на  основу којих се   
кроје делови  обуће. Практичне 
вештине обућари стичу  у савремено 
опремљеној школској радионици, 

као и у посебно опремљеном про-
стору у кругу фабрике Falc East d.o.o. 
Књажевац.

Обућари са великим успехом 
учествују на републичким та кми
чењима текстилних и кожарских 
школа, а своју креативност развијају 
и у оквиру секције „Креатива“, у којој  
израђују накит, ситну галантерију, 
украсне и употребне предмете од 
рециклираних материјала, пре све
га коже и платна.

Дипломa oбућара  омогућава 
успешан рад у индустрији обуће, у 
постојећим предузећима или у ок-
виру самосталне занатске радње за 
израду нове или поправку изноше-
не обуће.  Обућари могу наставити 
школовање доквалификацијом за 
неко занимање IV степена (техничар 
моделар коже или неко занимање 
друге струке), као и на високим 
шко лама струковних студија. 

И ове године су наставници наше 
школе, чланови тима за промотивне 
активности, посетили основне 
школе у општини и региону и о 
средњем стручном образовању, 
Техничкој школи и планираним 
образовним профилима разговара-
ли са ученицима 8. разреда и 
њиховим родитељима. 

Уз то, књажевачки осмаци по-
сетили су нашу школу, а у ОШ „Ду-

брава“ организован је веома посећен 
општи родитељски састанак.  

У оквиру програма прославе 
Дана школе, 6. јуна  организовали 
смо Дан отворених врата, намењен 
будућим средњошколцима и 
њиховим родитељима/старатељима.

Осим плана наставе и учења, 
опште и стручне матуре, могућности 
наставка школовања, најчешћа 
интересовања родитеља била су 
везана за паралелно похађање  и 
полагање испита за друга занимања,  
могућности и трошкове доквали
фикације након завршеног III  сте-
пена, као и могућност добијања 
ученичког кредита за дефицитарна 
занимања, у која спада и обућар. 
Разговарали смо и о разноврсним и 
бројним врстама подршке ученици-
ма које школа пружа, секцијама, као 
и смештају у Дому ученика средњих 
школа Књажевац, који је бесплатан, 
захваљујући локалној самоуправи. 
Обилазак школе био је најбоља 
прилика да се упознају са пријатним 
школским амбијентом и увере у 
одличне услове за учење у савре-
мено опремљеним кабинетима, 
радионицама, фискултурној сали и 
библиотеци.

Љиљана Жикић, 
директор школе
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2018. „ИЗБИРАЧИЦА” 

87. Дан Техничке школе

Драмска секција Техничке шко
ле поводом Дана школе извела је 
представу „Избирачица”, по истои
меној комедији Косте Трифковића. 
Ово је била још једна прилика да се 
ученици на креативан начин потврде 
као ствараоци, јер на драмској се
кцији уче да кроз емотивно анга

жовање ослобађају стваралачку 
енергију, развијајући способност 
флексибилне и стваралачке лич-
ности. Основни циљ драмске секције 
јесте да ученицима помогне у ра
звијању сопствених уметничких 
креација. „Избирачица” је била 
пра ва прилика за то.

Малчика је лепа и размажена 
кћер јединица Соколовића, угледне 
новосадске породице 19. века. 
Про се је три младића, које она над-
мено одбија. Бранко и Штанцика, 
младићи који су били боље прилике, 
жене се Малчикином рођаком и 
дру гарицом. Малчики преостаје да 
се уда за Тошицу, који јој се чинио 
најнеповољнијом приликом. Овим 
је потврђено да „избирач наиђе на 
отирач”. У овом делу веома се осећа 
утицај романтизма – у врцкастим 
ликовима, довитљивим дијалозима, 
љубавним заврзламама, срећном 
завршетку.

Радња ове романтичне комедије, 
која се одиграва у грађанској по-
родици у Војводини у 19. веку, била 
је веома инспиративна за нашу 
глумачку екипу. То се осећало на 
свакој проби, а како се ближио Дан 
школе, пробе су трајале, а да не 
приметимо, све дуже и дуже, по 
тричетири сата. И сви смо уживали. 
И дружили смо се. И било нам је жао 
кад се завршило. За неке глумце, 
матуранте, то је значило и крај сре
дњошколских дана и пожелели су 
да се поново окупимо. Надам се да 
хоћемо! Део екипе је остао, појачан 
млађим члановима.

Глумили су: Јован Јонић – Со
коловић; Бобана Ђорђевић – Јеца; 
Ивана Савић – Малчика – њихова 

кћи; Дуња Дујковић – Савета, њихова 
нећака; Вељко Влатковић – Тимић; 
Милица Јеленковић – Ката, његова 
жена; Ана Стефановић – Милица, 
њихова кћи; Жарко Ранђеловић – 
Бранко, момак за женидбу; Страхиња 
Димитријевић – Штанцика, момак 
за женидбу, Милош Велојић – Тоши-
ца, момак за женидбу; Кристина 
Станојевић – Јован, послужитељ код 
Соколовића.

Режија: Драгана Цвејић Вукић; 
асистенти режије: Бојан Ристић, 
На таша Аранђеловић; сценографија: 
Наташа Аранђеловић, Драгана Цвејић 
Вукић; музика: Младен Милошевић; 
костими: Љиљана Михајловић; сцен
ски реквизити: Завичајни музеј 
Кња жевац, Удружење „Извор”.

Драгана Цвејић Вукић,  
наст. српског јез. и књиж.
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ЕКСКУРЗИЈА 
ИМПРЕСИОНИРАЛО МЕ ЈЕ  

У СЕВЕРНОЈ ИТАЛИЈИ

Ученици трећег и четвртог разреда наше школе  
посетили су ове школске године северну Италију

Италија је земља пуна знаме-
нитости које сваког посетиоца 
остав љају без даха. Ми смо обишли 
градове северне Италије – Верону, 
Пизу, Фиренцу и Венецију. Највише 
су нас импресионирале Фиренца и 
Верона.

 Верона је сама по себи посебна 
због своје лепоте, а и због тога што 
је позната по Јулијиној тераси. Ово 
је место са прелепим уским улицама 

и капијама. На једној капији је 
окачена ђавоља кост, која по причи 
пада ако испод ње прође безгрешан 
човек. Место где се налази Јулијина 
тераса је препуно катанаца које су 
парови окачили и тиме „запечатили 
своју љубав”. Након Вероне оби шли 
смо Криви торањ у Пизи. Ова 
грађевна је веома занимљива и 
јединствена по свом изгледу, тре-
бало је много тр уда и времена око 

њене изградње. Ово је најо миљеније 
место туристима, много фотографија 
је настало овде. Недалеко од торња 
налази се велика црква са двориш-
тем, где можете седети у трави и 
посматрати диван призор. Фиренца 
је прелепа, има пуно лепих места, 
цркава, такође можете видети и 
старе куле које вас воде у прошлост 
овог тајан ственог града. Улазак 
бродом у Венецију је чаробан и мами 

уздахе. Има пуно бродова и великих 
јахти. У Венецији се налази и позна
та црква „Santa Maria della Salute” 
која је нај лепше описана у песми 
Лазе Костића. Ова црква зрачи својом 
ле потом и чини овај град импресив-
ним. 

Италија је земља снова, земља 
која мами уздахе и рађа жељу да 
никада не одете из ње.

Нена Жинић, III3
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ТАКМИЧЕЊА На регионалној смотри талената

Двоструки успех  
на Републичкој смотри  талената

Регионална смотра талената по научним дисциплинама за ученике средњих школа одржана је 11. маја у Бору, а Републичка 1. јуна у Панчеву. 
Такмичење обухвата писање научноистраживачог рада, израду теста знања по наставном плану и програму за гимназије, припрему постер и/или Power 
Point презентације, као и усмену одбрану рада пред стручном комисијом. Најбоље резултате на регионалном текмичењу остварили су Сандра Миливојевић, 
Сара Чекић и Марко Петровић који су се пласирали на Републичко такмичење. 

На регионалном такмичењу учествовали су:

Марко Петровић, наш матурант из одељења IV4, остварио је ве-
лики успех на 62. Републичком такмичењу талентованих ученика 
средњих школа по научним дисциплинама, одржаном у Панчеву  1. 
јуна. 

Уз диплому за освојено III место из области енглеског језика, 
Марко је добио  и диплому за освојено II место у категорији истражи-
вачких радова. 

Награђени рад носи назив " Media literacy among high school students", 
а Марков ментор била је предметни наставник Наташа Аранђеловић.

Ученик Разред Област Тема научноистраживачког рада Ментор Рег. 
ниво

Реп. 
ниво

Сандра Раичић III2 Српски језик Хронолошки приказ живота вишеградске касабе у делу 
„На Дрини ћуприја” Иве Андрића Милена Ватовић

Марија Богдановић
Сара Милошевић

II4
II4

Енглески језик The concept of life after death in different religions Младен Милошевић

Горан Милетић II4 Енглески језик Can capital punishment be justified? Младен Милошевић

Јована Станишић III2 Енглески језик Beauty standards among women and the effect it has on 
them Ана Амон

Анђела Величковић III4 Енглески језик The impact that astrology has on the lives of youth today Ана Амон

Теодора Милосављевић IV2 Енглески језик Mermaids – fiction or reality? Наташа Аранђеловић

Марко Петровић IV4 Енглески језик Media literacy among high school students Наташа Аранђеловић III III

Сандра Миливојевић IV2 Програмирање Chat bot апликације и њихова примена Златица Геров I

Ђорђе Милошевић II3 Програмирање Увод у оперативне системе – разлика између Windowsa 
и Linuxa Златица Геров

Сара Чекић IV4 Историја Кафански живот Књажевца у 30. веку Оливер Радисављевић I
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ТАКМИЧЕЊАСве бољи резултати наших „Енглеза”
Све је више ученика, правих 

љубитеља страних језика, а највише 
енглеског. У нашу школу долазе 
ученици са осмогодишњим „стажом” 
изучавања овог језика и несма њеном 
жељом да напредују и уса вршавају 
се бар као и њихови вр шњаци са 
језичких смерова гим назија. Ако 
програм изучавања стра них језика 
за ученике средњих стручних 
школа не задовољава њи хове мо
гућности, ту су наставници страних 
језика, који на часовима додатне и 
припремне наставе, али и кроз рад 
језичке секције EnCom Shop, пружају 
ученицима додатну подршку у 
њиховом напредовању.

Када се са ученицима ради пре-
дано и континуирано и када су на-
ставници несебични, а ученици 
мо  ти висани, не изостају ни резулта-
ти. Тако је било и ове године, па 
кре ни мо редом:

Окружно такмичење страних 
језика у Бољевцу – Једини пред-
ставници наше општине били су 
уче ници наше школе Сандра Миливо
јевић IV2, Теодора Милосавље вић IV2 
и Марко Петровић IV4. Иако без да љег 
пласмана, остварен је велики број 
поена, па можемо бити итекако за
до вољни. Ментор ученицима била 
је Наташа Аран ђеловић.

Међународно такмичење HIPPO 
ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD – петна-
есторо ученика учествовало је у 
прелиминарној рунди, четворо 
остварило пласман у полуфинале и 
то Маријана Савић I4 и Алекса Антић 
II2 у категорији HIPPO 4, ментор 
Младен Милошевић, али и Марко 
Петровић и Страхиња Тошић IV4 у 
категорији HIPPO 5, ментор Наташа 
Аранђеловић. Шесторо ученика нам 
се није придружило у полуфиналу 
јер им је не достајао поен или два од 
максималних 56 (HIPPO 4) или 62 
(HIPPO 5). Најбоље рангирани ученик 
са нашег региона, иако без пласма-
на у финалне, био је Марко Петровић. 

Регионална смотра талената у 
организацији Центра за таленте Бор 
– шест научно истраживачких ра-
дова из енглеског језика и уједно 
школа са највише радова и ученика 
на овом такмичењу. Посебност овог 
такмичења које је имало много 
пропуста у ор ганизацији, јесте што 
се уз грама тичкојезички тест знања 
пише и озбиљан научноистражи-
вачки рад и то на енглеском језику. 
Посебно смо поносни што су наши 
„Eнглези” на изради радова и 
презентацији сви остварили макси-
малан број поена, а за пласман на 
републички ниво им је свима 

недостајао који поен са теста, осим 
ученику Марку Петровићу IV4, који је 
међу ученицима четвртих разреда 
остварио нај бољи резултат, треће 
место и пла сирао се на републичку 
смотру – 2. јуна у Панчеву. На овој 

смотри су уче ствовали ученици 
другог разреда Сара Милошевић и 
Марија Богдановић (The concept of 
life after death in different religions) 
као и Горан Милетић (Can capital 
punishment be justified?) – ментор 
Младен Мило шевић, ученице трећег 
разреда Јо ва на Станишић (Beauty 
standards among women and the effect 
it has on them) и Анђела Величковић 

(The impact that astrology has on the 
lives of youth today) – ментор Ана 
Амон и матуранти Теодора 
Милосављевић (Mermaids – fiction 
or reality?) и Марко Петровић (Media 
literacy among high school students) 

– ментор Наташа Аранђеловић.
Имамо пуно разлога да поносни 

завршимо још једну школску годи-
ну, али и да се полако припремамо 
за изазове у наредној. Свима све 
честитке и захвалност што су нашу 
школу представљали на најлепши 
начин!

Наташа Аранђеловић, 
 наставник енглеског језика
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ТАКМИЧЕЊА Me, Myself and I

Why is it important to study foreign languages?

On the day I was born...

Somebody once said: „I think, therefore I am!” However, even thinking has become somewhat of a chore, because plenty of anxietyfilled thoughts are filling 
my mind, I find myself wondering what the future has in store for me.

Life is what you make it and is very dependent on your perspective and perception. What and who I am are questions asked by many, but not a lot of people 
can say with certainty that they have found their purpose in this world. Everyday is a learning experience and our opinions change, but still to some degree we 
stay the same. It all depends on the way you look at it, so I still find myself in internal predicaments over trivial things. But life won’t wait around for me to solve 
the „this is me” discourse, so I have to keep up weather I like it or not. Even when I get older, I doubt I’ll have enough wisdom to rest assured that I have gotten 
past this. For the time being I can say that I’m somebody who tries to be the best version of himself. 

I have many flaws and things I should change about myself, so I should probably hurry up, because every time I close my eyes for a moment, I miss something. 
Time flies past, and that is a shame… because time is the only thing we can’t get back. 

Горан Новаковић, IV1

In today’s world everybody and everything is connected. New inventions in technology and transport have so far enabled us to be linked anytime and 
anywhere. Still this does come with a catch. Information can be lost in translation in the most literal sense, because people from all parts of the world and all 
kinds of backgrounds can say anything. Not understanding what is said can lead to ambiguities and false interpretation.

This is why learning a new language is so important and useful. The more we as individuals improve our state of mind and thinking process, the more 
different angles we see in things that are going on in the world around us. Learning a new language provides us with the ability to connect to others, both 
virtually, but also more importantly, in real life. You can look at the gained knowledge as a tool that you can use to more easily overcome the obstacle, i.e. the 
inability to communicate. You can use that advantage not only for your benefit, but also for the benefit of others. 

Being bilingual in the modern world is a skill that we should all possess and use to its full potential.
Страхиња Тошић, IV4

I would like to present the date when I was born. It was on April 15th 2001, and the interesting thing for me is that I was born on Easter. I am going to write 
about the people born on the same day and about what happened on April 15th. 

Firstly I would like to say that on April 15th 1452 Leonardo da Vinci was born. He was an Italian painter, sculptor, scientist and visionary. I really love to paint, 
draw and everything about art, and I am very surprised to discover that such a great artist was born when I was too. On the date when I was born many other 
people were also born who used to be famous or still are, like: John Williams, a British actor, born in 1903; Elizabeth Montgomery, a VS actress, born in 1933; 
Robert Lefkowitz, an American physician who won the Nobel prize for chemistry, born in 1943; Emma Thompson (1959), a British actress, screenwriter, activist, 
author, and comedian…also an Oscar winner in 1992; in 1960 Phillippe of Belgium, King of the Belgians, was born; Ed O’Brien, an English musician and songwriter, 
born in 1968; Luis Fonsi, a Puerto Rican singer and songwriter born in 1978 – the fun fact about him is that his most popular song is one of my favourite ones 
– Despacito. 

Secondly, I would like to write about the events that took place on my birth date – April 15th. The first recorded event happened in 69 AD, and that was the 
Battle at Bedriacum, north Italy. There have also been many other events, like: the meeting between Christopher Columbus and King Ferdinand and Isabella, 
1493; the French King Louis XlV declared a war on Spain, 1689; there was a music premiere of Johann Sebastian Bach „St. Matthew Passion”, 1729; the Bank of 
England issued the first £5 note, 1793; the first helicopter onehour flight took place in 1941, and many other events. 

Last year, while I was celebrating my birthday, there was a suicide car bomb which targeted busses carrying Syrian evacuees at Rashidin. On this occasion 
126 were killed, including 70 children. Can you now imagine that – while I was having my birthday party, many people lost their friends, family, children, and I 
had no idea what was going on? Should I blame myself for ignorance or just accept it as the irony of life?

Now that I have learnt so much about the people and events related to my birth date, I wonder if there is a kind of a relation connecting our predispositions 
and destinies. If possible, I would have taken for myself the best of all my karma brothers and sisters. Which is more, I would also have erased all terrible events 
that happened on that day and by doing so make the world a better place. 

Теодора Рајић, lll1
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ТАКМИЧЕЊА
По први пут медаља  

на Књижевној олимпијади

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ КОЖАРСКИХ ШКОЛА

Позната изрека енглеског писца 
Нила Гејмана „Књига је сан који мо
жеш да држиш у руци”, и ове годи-
не је надахнула ученице наше 
школе да постигну сјајне резултате 
на свим нивоима такмичења Књи
жевна олимпијада.

На општинском такмиичењу 
одржаном 3. марта у Књажевачкој 
гимназији, матуранткиње Сандра 
Миливојевић  и Нађа Миленковић  
освојиле су прво место, док је Сара 
Чекић, освојила друго место.

Следећи ниво такмичења било 
је окружно у Зајечару, на коме је 
Сандра Миливојевић постигла за-
пажен резултат, освојивши 18 од 
максималних 20 поена, и треће 
ме сто, те је тако стекла право да се 
такмичи на престижном нивоу – 
Републичком такмичењу у Сремским 
Карловцима, које је одржано 12. 
маја. 

Радост, усхићење, али и велика 
одговорност јер је Сандра ове годи-
не била једина средњошколка која 
се на нивоу Општине пласирала на 
републички ниво овог такмичења.

Дан раније, са својим ментором 
Иваном Богојевић, наставником 
срп ског језика и књижевности, 
Сандра је кренула пут Новог Сада и 
Сремских Карловаца. 

Пошто смо одсели у Новом Саду, 
по доласку смо имали времена да 
обиђемо поједине знаменитости 
„Српске Атине” на северу Србије, у 
самом срцу Војводине. Град који ће, 
када га једном посетите, заувек 
остати у вашем сећању и вашем срцу. 
С правом га неки називају градом 
среће и љубави, градом у коме нема 
разлика, како националних, тако и 
културалних. Он обједињује и спаја 
све људе који су спремни да живе и 
уживају у његовим лепотама.

Наредног јутра упутили смо се 
ка Сремским Карловцима и Кар ло
вачкој гимназији у којој се сваке 
године традиционално одржава ово 
такмичење. 

Карловачка гимназија је нај
старија српска гимназија основана 
1791. године на падинама Фрушке 
горе. Главни иницијатори и фи
нансијери су били митрополит Стеван 
Стратимировић и трговац Димитрије 
Атанасијевић Сабов, који је издвојио 
велику суму новца за изградњу 
школе. Гимназија има веома вредну 
и богату библиотеку са око 18000 
књига. Ученици ове школе били су 
Сима Милутиновић Сарајлија, Мило-
ван Видаковић, Бранко Радичевић, 
Јован Стгерија Поповић и многи 
други.

Након израде теста, ученици су 
са својим менторима у пратњи во-
дича могли да обиђу, поред Гим
назије, и остале знаменитости у овом 
малом, али прелепом барокном 
граду музеју: зграду Патријаршије, 
Богословију, Градску кућу, Фонтану 
четири лава...

Са нестрпљењем смо у касним 
поподневним часовима очекивали 
резултате и свечано проглашење 
победника. 

Рад, труд и пожртвованост су на 
најлепши могући начин уродили 
плодом – Сандра је освојила треће 

место, а наша средња стручна 
школа нашла се у самом врху, раме 
уз раме са филолошким гимназијама. 
Награде најбоље пласиранима уру
чили су Зона Мркаљ, председник 
Друштва за српски језик и књи
жевност и Бошко Сувајџић, предсе
дник Управног одбора Вукове за
дужбине.

Задовољне и срећне вратиле 
смо се кући, а ово такмичење остаће 
нам заувек у сећању.

 Ивана Богојевић,  
наставник српског језика  

и књижевности

На Републичком такмичењу кожарских школа, одржаном у Суботици, 
од 9. до 11. маја 2019. године, такмичиле су се четири ученице наше 
школе.

Из предмета кожарски материјали такмичиле су се Сара Ђокић, која је 
освојила 4. место и Настасија Јовић, која је освојила 5. место. Њихов ментор 
била је Славица Митић, предметни наставник.

Из предмета конструкција и моделовање обуће такмичиле су се Не-
вена Станојевић и Маја Петровић. Невена је освојила 4, а Маја 8. место. Њихов 
ментор био је Горан Божић, наставник стручних предмета кожарске струке.
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ТАКМИЧЕЊА

Регионално такмичење  
ученика III степена  
машинске струке – регион Исток

На Регионалном такмичењу 
уче ника III степена машинске стру ке 
– регион Исток, одржаног у Јагодини, 
такмичили су се ученици Дарко Бо
го сављевић и Константин Ста ној
ковић.

Дарко Богосављевић, машин-
ски техничар моторних возила из 
оде љења IV3, такмичио се у ка
тегорији аутомеханичара и освојио 
6. место. 

Константин Станојковић, ученик 

одељења I3, образовног профила 
техничар за компјутерско упра
вљање (CNC) машина, такмичио се 
у кате горији бравара, са ученицима 
завршних разреда и освојио 7. 
место.

Такмичећи се изван свог матич-
ног занимања, израдом теста знања 
и практичног рада, они су остварили 
одличне резултате – Дарко је имао 
само 0,4 поена мање од петопласи-
раног такмичара, односно од пла
смана на Републичко такмичење.

Ментори ученика били су Саша 
Мило сављевић и Томица Мило
сављевић, наставници стручних 
предмета машинске струке.

О свом првом учешћу на та
кмичењу Константин је рекао: „Када 
смо завршили са израдом теста, који 

представља први део такмичења, 
имали смо слободно време, док су 
комисије прегледавале тестове. То 
време сам искористио да се видим 
са братом који живи у Јагодини. 
Вра тио сам се у школу и почео је 
практични део такмичења. Школа у 
Јагодини има уређену и врло добро 
опремљену радионицу у којој смо 
радили практични рад. Имали смо 
45 минута за рад, план рада и сав 
потребан алат. После тога смо чека-
ли резултате. Освојио сам седмо 
ме сто којим сам веома задовољан, 
јер су ми конкуренција били учени-
ци треће и четврте године. Такмиче
ње је било врло добро организовано 
и за мене представља изузетно 
по зи тивно искуство”.

Сара Чекић –  најбољи туристички техничар Србије

ПРВО МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
Сара Чекић, IV4, освојила је 

прво место на Републичком 
такмичењу  ученика четвртог раз-

реда образовног профила тури-
стички техничар, које је крајем 
марта одржано у Бору. У изради и 

представљању туристичких аран
жмана, на овом такмичењу  так-
мичили су се ученици из 17 школа.

На изузетно захтевном двод-
невном надметању “Формирање 
и презентација туристичких 
аранжмана”, Сара је освојила го-
тово максималан број поена, на 
задовољство Наташе Јанкулоски, 
њеног ментора, и вратила се у 
Књажевац као победница. 

Такмичење је било веома 
тешко јер се, поред осталог, на 
тесту знања морало знати градиво 
предмета Агенцијско и хотели
јерско пословање од првог до 

четвртог разреда. Након теста, 
израде аранжмана и попуњавања 
образаца, Сара је освојила 95, од 
максималних 100 поена. 

Као најбоља међу својим 
вршњацима овог занимања, Сара 
је добила могућност да се на фа-
култет упише без пријемног ис-
пита, а нашој школи и своме граду 
омогућила је да наредне године 
буду домаћини републичког 
такмичења и угосте најбоље тури-
стичке техничаре из целе Србије.

Наташа Јанкулоски,  
наставник стручних предмета 

економске и туристичке струке
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ТАКМИЧЕЊА
КАКО СПОЈИТИ  

МАРКЕТИНГ И РAЧУНОВОДСТВО?
Наша школа је учествовала на 

такмичењу у решавању студије 
случаја „Маркетинг рачуноводстве-
них агенција – за и против”, орга-
низованом од стране Универзитета 
Сингидунум, центар Ниш.

У тиму наше школе су били Сара 
Милошевић, Марко Радивојевић и 
Анђела Милојковић, сви ученици 
одељења IV2, образовног профила 
комерцијалиста. Наш ментор је била 
професорка Марија Цветковић која, 
нажалост, није могла да иде са нама, 
али је навијала за нас и била нам 
велика подршка. Хвала јој на томе!

У Ниш смо отишли у пратњи 
про фесорке Сање Маркулин. Орга-

низатори су нас дочекали у једној 
учионици и такмичење је почело у 
12:00 када су стигли и чла но ви 
жи  рија.

 Главна идеја нашег рада је била 
да ученици наше школе, на блок
на стави из предмета обука у вир-
туелном предузећу и агенцијско и 
хо телијерско пословање, по  ма жу 
рачуноводственим аген цијама у 
многим маркетиншким ак тивности
ма и креирају промотивни ма те
ријал.

Освојено друго место на та кми
чењу смо прославили у локалу 
„Milky”, а све пролазнике „поздра
вљамо ” свакодневно са Синђелиће

вог трга у Нишу, јер је на тој локацији 
билборд са члановима тима, лого-
ом наше школе и Универзитета 

Сингидунум, што је награда за 
освојено друго место.

Анђела Милојковић, IV2

Туризам и дигитална трансформација

Свeтски дан туризма, 27. септембар, и овe годинe је на посeбaн начин 
обeлeжен у нашој школи.

Овогодишња тема Светског дана туризма „Туризам и дигитална 
трансформација” говори о важности промена и прилагођавања свету и 
технологијама, с обзиром да је управо туризам постао једна од најбрже 
растућих привредних грана. 

Ученици одељења IV4 су, заједно са наставницом Наташом Јанкулоски, 
креирали виртуелну туру кроз Србију на којој су водичи били ученици Сара 
Чeкић, Анђeла Полeдица и Марко Пeтровић. Захваљујјући њима, вишe од 
сeдамдeсeт учeника наше школe имало је прилику да виртуелно обиђе 
Србију, од југа до сeвeра, учeствује у наградном квизу и освоји слаткe 
наградe. 

 Марко Пeтровић, IV4
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ТАКМИЧЕЊА
МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ  
ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЦЕЉУ

На 13. Међународном сајму 
виртуелних предузећа и ученичких 
компанија који је одржан у Словенији, 
у граду Цељу, 6. марта 2019. године, 
виртуелно привредно друштво 
„Лавандоманија” награђено је као 

једна од десет најуспешнијих 
компанија, а у конкуренцији 52 
компаније из шест земаља (Сло
веније, Аустрије, Хрватске, Бугарске, 
Црне Горе и Србије). 

Ми, запослени у виртуелном 
предузећу „Лавандоманија”– 
Даријана Гоцић, Анђела Милијић, III2 
и Жарко Ранђеловић IV2, са настав-
ницама економских и туристичких 
предмета Сањом Маркулин и Јеленом 
Лазаревић, својим учешћем достојно 
смо репрезентовали своју школу и 
свој град. 

За виртуелно предузеће и „за-
послене” у њему, сајам је једна од 
најважнијих манифестација, јер 
учешћем на њему представљамо 
своје виртуелно предузеће и 
примењујемо знања и вештине које 
смо стекли радом на часовима обу
ке у виртуелном предузећу.

Такмичење је обухватало из-
раду бизнисплана, презентације, 
снимање видеоракламе и креирање 
рекламног материјала и вебсајта. 
На самом сајму се оцењивало 
дизајнирање и организовање штан-
да, пословни састанци, уверљива 

комуникација особља, одговарајуће 
понашање и знање како привући 
потенцијалне купце и попуњавање 
пословне документације (на енгле-
ском језику).

Упознали смо велики број својих 
вршњака који имају иста инте
ресовања као ми, што је само по себи 
велико богатство. Дружили смо се и 
учили у исто време. На такмичењу 
смо унапредили тимски дух, израз-
или своју креативност и усавршава-
ли конверзацију на енглеском језику. 
Сајам ћемо памтити по доброј атмос-
фери у нашем тиму и одушевљењу 
посетилаца и чланова других ком
панија нашим креативним радом.

Овом приликом захвалили 

бисмо се свима који су нам помогли 
и омогућили да учествујемо на овом 
веома значајном и престижном 
међународном такмичењу и нађемо 
се међу десет најуспешнијих пре
дезећа. Пре свих, директорки шко ле 
Љиљани Жикић, својим менторима, 
Сањи Маркулин и Јелени Лазаревић, 
као и свим осталим професорима 
који су нам помагали, студиу Фото 
„Арт”, Хотелу „Стара пла нина”, 
Туристичкој организацији општине 
Књажевац, „Тимомеду”, „Џервину” 
и Општини Књажевац.

„Запослени” у виртуелном 
предузећу:  

Даријана Гоцић,  
Андјела Милијић,  

Жарко Рандјеловић
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ТАКМИЧЕЊАEВРОПСКИ КВИЗ НОВЦА 2019.

Републичко такмичење 
економских школа из 
математике

Иницијатива под називом „Ев-
ропска недеља новца” промовише 
финансијско образовање широм 
Европе. „Европски квиз новца” је 
пројекат у оквиру „Европске недеље 
новца” и ученици Техничке школе 
су и ове године у њему учествовали.

Припрема и само такмичење се 
одвијају преко Kahoot платформе. 
На сајту Удружења банака Србије се 
налази материјал за вежбање, који 
је подељен по облстима (математи-
ка, финансијска писменост, дигитал-
на сигурност, новац и ЕУ). По ми
шљењу ученика најтежа питања су 
из области ЕУ, а најлакша из области 
математике и дигиталне сигурности.

На списку од шесторо при јав
љених такмичара из наше школе су 
били следећи ученици:

• одељење I2 – грађевински тех-
ничар: Богдановић Андријана, 
Василијић Александар, Ризић 
Љубица и Трифуновић Стефан;

• одељење I4 – туристички техни-
чар: Ивановић Сандра и Јовић 
Борис.
Пред њима је био велики изазов 

јер њихово подручје рада није 
економија и врло озбиљно су при-
ступили овој ваннаставној актив-
ности. Одличан резултат на нацио-

налном нивоу су остварили Василијић 
Александар и Трифуновић Стефан. 
На националном такмичењу је било 
око 450 учесника у квизу, а они су се 
појединачно нашли међу првих 50. 

Наставнице економске и тури-
стичке струке које су припремале 
ученике су Милица Јеленковић и 
Марија Цветковић. За иницијално 
представњање „Европског квиза 
новца” и за техничку подршку током 
самог такмичења се захваљујемо 
колегиницама Светлани Петровић, 
педагогу и Наташи Јанкулоски, нa
ставнику стручних предмета еко-
номске струке. 

ПОШТОВАНИ ЧИТАОЦИ, АКО ЖЕ-
ЛИТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ СВОЈУ ФИ НАН
СИЈСКУ ПИСМЕНОСТ, ЗА ПОЧЕТАК ОД-
ГОВОРИТЕ НА ДОЛЕ ПОСТАВЉЕНА 
ПИ ТАЊА (А ЗАТИМ РЕШЕЊА ПОТРА-
ЖИТА НА САЈТУ УДРУЖЕЊА БАНАКА 
http://www.ubsasb.com/Default.
aspx?tabid=10165):
1. Шта је ПДВ?
2. Шта је заједничко свим евро 

новчаницама?
3. Да ли злато може да зарђа?
4. Шта чини лозинку најсигурнијом?
5. Шта значи „QWERTY”, једна од 

најчешће употребљаваних и 

најнесигурнијих лозинки?
6. Како се бирају чланови Европског 

парламента?
7. Колико је 5/4 у процентима?
8. Који је курс ако за 10 долара 

добијете 8 евра?
9. Који је збир свих динарских 

новчаница и новчића заједно?

10. Шта значи променљива каматна 
стопа када позајмљујете новац?

11. Решите једначину: 2/9 : 3/5 = ?
12. Шта је колачић на веб сајту?
13. Које евро новчанице се најчешће 

фалсификују?
Марија Цветковић, 

наставних стручних предмета 
економске струке

У петак 12. априла, наше ученице Сандра Раичић III2 и 
Теодора Милосављевић IV2, представљале су нашу школу на 
Републичком такмичењу економских школа из математике. 
Такмичиле су се са својим вршњацима из целе Србије. Своје 
знање имале су прилике да покажу у ЕТШ „Јован Трајковић” 
у Зрењанину. Њихови ментори биле су наставнице математи-
ке Снежана Цветковић и Тања Игњатовић.

Сандра Раичић III2
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ТАКМИЧЕЊА

„СоКо тим” Техничке школе  
на манифестацији „Међународни дани 
ученичког предузетништва”, Сокобања 2019.

Онлајн-такмичење „Титан”

У Сокобањи су од 16. до 18. маја 
ове године одржани трећи по реду 
„Међународни дани ученичког пред-
узетништва” у организацији средње 
школе „Бранислав Нушић” из Соко
бање и Правнопословне школе из 
Ниша.

Екипу „СоКо тим” Техничке шко
  ле из Књажевца чиниле су уче ни це 
трећег разреда образовних профила 
комерцијалиста и туристички техни-
чар: Милица С. Јеленковић, Ања 
Ранђеловић и Невена Здрав ковић. 
Ментор тима био је Мирослав Станчић, 

наставник стручних предмета еко-
номске струке.

Тема конкурса ове године била 
је промоција Сокобање путем ре-
кламног спота. Да би се ква ли  фи коваo 
на финално такмичење, тим ученика 
је најпре морао да изради бизнис
план и осмисли идеју као и план 
промоције, а затим сними и измон-
тира промотивни спот.

Наша школа је по трећи пут 
финалиста ове манифестације, а на 
свом првом учешћу била је и по-
бедник овог такмичења. Од при-

спелих 28 радова, жири је изабрао 
10 најбољих који су учествовали на 
финалном такмичењу. Тим Техничке 
школе је осим учешћа на завршном 

такмичењу, на шеталишту у Сокобањи 
промовисао своју школу и свој град. 
Овог пута наш тим заузео је 6. место, 
али и добио велики број похвала за 
бизнисплан и план про мо ције, као 
и за своју идеју за спот за промоцију 
Сокобање као туристичке дестинације. 

Захваљујемо се директорки наше 
школе, Љиљани Жикић, која нам је 
омогућила учешће на овом та
кмичењу, као и Ту ри стичкој органи

зацији општине Кња жевац за помоћ 
коју су нам пру жили да на најбољи 
начин представимо своју школу и 
промовишемо Књажевац.

Милица С. Јеленковић,  
Ања Ранђеловић и  

Невена Здравковић

Пет тимова од по два ученика одељења II2 ове године је први 
пут учествовало на Националном такмичењу у симулацији 
„Титан”. Ученици Душан Максимовић, Немања Велојић, Јован 
Јовановић и Ђорђе Милошевић, које су припремали наставници 
Иван Амон и Сања Маркулин, изборили су пласман у другу 
рунду такмичења. 

„Титан” програм представља интерактивну компјутерску 
симулацију у којој се доносе критичне економске и менаџмент 
одлуке. Кроз симулирану конкурентску ситуацију на тржишту, 
тимови средњошколаца стављају се у улогу предузећа која 
доносе одређене пословне одлуке. Циљ ове симулације је да се 
у оквиру стратешке компјутерске игре остваре највећи могући 
профити, продаја и тржишно учешће. 

 Ђорђе Милошевић, II2
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ТАКМИЧЕЊА

Студија случаја (Case Study) 
 за ученике средњих школа

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ

Факултет за менаџмент из 
Зајечара је и ове године организовао 
такмичење у решавању студије 
случаја (Case Study) за уче нике 
средњих школа, које је одр жа но у 
петак 19. априла 2019. године. Тема 
такмичења била је „По тенцијали и 
предлог стратегије развоја града – 
општине”.

На овогодишњем такмичењу 
учешће је узело девет екипа средњих 
школа из Зајечара, Бора и Књажев ца. 
Ова тема представљала је својеврсни 
изазов за такмичаре и њихове мен  торе 
да укажу на мо гућност ра звоја оп-
штина у којима живе и да пре зентују 
широј јавности своје идеје.

Нашу школу ус пешно су пред-

Књажевац”.
Овогодишње награде најбољима 

су обезбедиле компанија „Дунав 

ставила два тима, која су заузела 3. и 
4. место.

Треће место припало је екипи коју 
су чиниле ученице: Сара Чекић IV4, 
Викторија Јагодић IV4 и Анђела 
Милошевић IV2, а њихов метор био је 
Иван Амон, професор правне и еко-
номске групе предмета. Они су 
представили „Стратегију развоја ту-
ризма за младе у општини Кња жевац” 
и освојили таблет рачунаре.

Четврто место припало је екипи 
у саставу: Жарко Ранђеловић IV2, 
Невена Здравковић III4, Вељко Вла
тковић II4, ментор Сања Маркулин, 
професор економске и туристичке 
групе предмета који су се представи-
ли „Стратегијом туризма 20192024, 

Регионално такмичење сре дњо
школаца у предузетничким вешти-
нама „Пословни изазов”, одржано 
у Зајечару 14. 11. 2018. године, 
окупило је ученике из 12 средњих 
школа из југоисточне Србије, и то: 
Бољевца, Бора, Књажевца, Мај
данпека, Сокобање и Зајечара. Нашу 
школу су представљале ученице: 
Сара Милошевић IV2, Анђела Ми
лошевић IV2, Анђела Милијић III2, 
Теодора Милосављевић IV2, Сара 
Чекић IV4, Милица Јеленковић III2 и 
Ања Ранђеловић III4 и наставници 
Сања Маркулин и Иван Амон.

Подељени у тимове од по пето-
ро ученика из различитих школа, 
добили смо задатак да осмислимо 
производ или услугу, помоћу којих 

ће се вратити популарност друшт-
вених игара попут „Човече, не љути 
се” у дигиталној ери. Уз помоћ по-
словних ментора креирали смо би
зниспланове за своје идеје, које смо 
на крају дана у троминутној пре
зентацији представили члановима 
жирија.

Ово такмичење представља 
нај бољу припрему за ученике који 
желе да оснивају ученичке компа
није. У динамичној атмосфери, ово 
једнодневно такмичење пружило 
нам је прилику да развијемо само
поуздање, способност креативног 
размишљања и тимског рада, као и 
да овладамо комуникацијским и 
презентацијским вештинама.

Сваке школске године, орга

низација „Достигнућа младих” 
реа лизује четири регионална, једно 
национално, као и међународно 

такмичење за средњошколце за-
падног Балкана.

Анђела Милошевић, IV2

осигурање” и Факултет за менаџмент 
Зајечар.

Сара Чекић, IV4 
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Др Владан Николић, доцент на  
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу,  
шеф Катедре за визуелне комуникације

Др Владан Николић завршио је 
Техничку школу у Књажевцу, школ-
ске 1995/96. године, смер машински 
техничар. Након тога дипломирао је 
на Грађевинскоархитектон ском 
факултету у Нишу, а потом на истом 
факултету одбранио докторску 
ди   сертацију на тему Конструктивна 
обрада геометријских површи и 
њи  хова примена у архитектури. 
Тренутно је доцент на истом факул-
тету и шеф Катедре за визуелне 
ко  му никације.

• Завршили сте машински смер 
у Техничкој школи у Књажевцу, 
школске 1995/96. године. Шта 
нам можете рећи о својим 
сре дњошколским данима?
Средњу школу сам уписао 1992. 

године, у време почетка једног те

шког периода у нашем друштву. 
Насупрот томе, средњошколски дани 
су ми остали у најлепшем сећању. 
Младост лакше себи организује 
ве селе и безбрижне тренутке, а и 
оне тешке обоји ведрином. Средњо
школске дане памтим по дружењу, 
лудовању и маштању о бољој бу
дућности. Све у свему, Књажевац је 
био једно лепо место за одрастање, 
чак и тешких деведесетих година. 
Данас, уз све потешкоће, и даље је 
добро место за младе људе. Кња
жевац је јадан од лепших малих 
градова југословенског простора. 
Томе је у многоме допринело добро 
урбано планирање и добра архитек-
тура, којом наш град може да се 
похвали. На то сам, као Књажевчанин, 
јако поносан. С обзиром да млади 
данас више и лакше путују, могу и 

сами да се увере у ту чињеницу. 

• Како сте одлучили да након 
ма шинског смера упишете 
сту ди је архитектуре?
Често праве одлуке у животу 

човек не доноси избором између 
више опција. Идеја наизглед дође 
ниоткуда, а у ствари се у њој споје 
све оне жеље које човек не артику-
лише као једну могућност и при-
лику. Све до зимског распуста чет-
вртог разреда био сам убеђен да ћу 
студирати машинство, а онда сам 
одлучио да упишем архитектуру. То 
се десило без великог размишљања 
и никада ту одлуку нисам морао да 
преиспитујем. Одувек су ме интере-
совали и уметност и инжењерство. 
Архитектура је те афинитете при-
ближила. Родитељи су ме подржали 
у одлуци, спремио сам пријемни и 
уписао архитектуру на Грађевинско
архитектонском факултету у Нишу. 
Са ове временске дистанце могу да 
кажем да је одлука била добра.

• Радите као професор на неко-
лико предмета на Грађевинско-
архитектонском факултету у 
Нишу. Можете ли нам нешто 
више рећи о свом факултету?
Бројне су дефиниције архитек-

туре. Архитектура се може посма-
трати као спој уметности и инже
њерства. Неки би рекли да је архи-
тектура и занат и наука. Као таква 
она је мултидисциплинарна, што 
представља посебан изазов када 
правите школу архитектуре. Управо 
због тога се програми студирања 
стално унапређују и то је трајан 
про цес. Архитектура је такође не
одвојива од контекста и времена у 
коме настаје. Грађевинскоархи
тектонски факултет у Нишу је одго-
вор на потребе савременог друштва. 

Мало је дужи увод, а одговор на Ваше 
питање је да имамо два одсека на 
факултету: архитектонски и гра
ђевински. Наши студенти су препо-
знати као одлично припремљени за 
практичан рад и врло брзо постају 
стручњаци у различитим областима 
архитектуре или грађевинарства. То 
није моја констатација, већ мишље
ње великог броја људи који воде 
врло успешне архитектонске бирое 
и грађевинске фирме. Велики је број 
наших бивших студената који се 
успешно баве својом струком у целој 
Србији, али и свуда у свету. Не знам 
да ли је то разлог за задовољство. 
Било би добро да су, посебно они 
најбољи, остали у Србији. Ипак, у 
данашњем свету глобализације, 
тешко је размишљати и кретати се 
унутар неких граница. Битно је да 
се пружају добре прилике за посао 
и да се наши студенти јако добро 
сналазе. Без лажне скромности, 
велики удео у томе има управо оно 
што су научили на Грађевинско
архитектонском факултету у Нишу. 
Предмети које држим су на првој и 
другој години факултета. То су Ар-
хитектонска графика, Примена ра-
чунара у архитектури, Моделовање 
у архитектури и урбанизму, Ви
зуелизација и презентација у архи-
тектури и Нацртна геометрија 1. 
Архитектура је визуелна дисципли-
на и управо кроз те предмете могу 
да проценим способност студената 
и таленат за бављење архитектуром. 
Многи које сам током година препо-
знао су данас одлични архитекти. 
Ове године Грађевинскоархи
тектонски факултет у Нишу улази у 
60. годину постојања, што говори о 
искуству и значају који као ин сти
туција имамо у овом делу Србије.
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• Какви су данашњи студенти и 
шта се променило у односу на 
време када сте Ви студирали?
Студенти су, чини ми се, увек 

били исти, најбољи део нашег дру
штва. Сама одлука да се упише фа-
култет је нека врста селекције. На-
равно, мења се окружење, те хно
логија напредује, усвајамо неке нове 
моделе понашања и то је све нор-
мално. Мислим да данашњи студен-
ти имају много више могућности у 
односу на време деведесетих када 
сам ја студирао. Духовито је рећи да 
сам студирао у прошлом веку, мада 
посматрајући технолошки напредак 
то је добар опис. Најважнија диги-
тална револуција се дешавала 
упра во деведесетих година, а ми у 
то време нисмо могли да будемо у 
корак са развијеним светом. Пре 
свега, економска ситуација је данас 
боља у односу на време од пре два
десетак година, рачунари су потпу-
но трансформисали наше друштво, 

а архитектура је једна од дисципли-
на која је те технологије искористи-
ла на најбољи могући начин. Да
нашње генерације су флексибилније 
и брже уче, али имају и много више 
изазова пред собом. На нашу срећу, 
већина нађе свој пут успеха. 

• Можете ли нам нешто рећи о 
студентима који долазе из наше 
школе?
Изузетни млади људи, као и 

ве лики број студената који долазе 
из мањих средина. Они који су ства
рно решени да студирају су амби-
циозни, спремни за борбу у пози-
тивном смислу и остварују јако добре 
резултате. Техничка школа пружа 
одлична предзнања, рекао бих да 
су то наши ђаци који се лако уклапају 
у ново окружење и изазове сту
дирања. Мислим да Техничка школа 
у Књажевцу с правом може да буде 
поносна на те студенте. Они су нај
бољи промотери и школе и Општине 
Књажевац.

• Шта мислите, на основу свог 
искуства, да ли средње струч-
не школе данас пружају добру 
основу будућим студентима за 
упис на техничке факултете?
Делом сам већ одговорио, а 

за кључак је да су средње техничке 
школе, било ког профила, добра 
основа за студирање техничких 
факултета. С обзиром да се у средњим 
техничким школама учи пуно тога 
што се на факултету шире и детаљни
је обрађује, пружају одличну осно-
ву квалитетног предзнања. Као и у 
свему, добар старт је јако битан за 
темпо и коначан исход студирања. 
Закључак је да средње техничке 
школе дају могућност за опуштенији 
и успешнији почетак студирања. Све 
надаље је индивидуално, али ста-
тистике иду у прилог Техничке 
школе у Књажевцу.

• Коју поруку бисте упутили на-
шим ученицима и читаоцима 
„Идеје”?

СРЕДЊОШКОЛСКИ ДАНИ 
У ДОМУ УЧЕНИКА У КЊАЖЕВЦУ

Моје средњошколско обра зо вање 
је обележио боравак у Дому за учени-
ке средњих школа. Тамо сам провела 
четири године. У почетку нисам била 
сигурна да је боравак у Дому прави 
избор за мене, али након разговора са 
другарицом која је живела у Дому, 
одлучила сам да ипак покушам. 

На самом почетку било ми је јако 
тешко да се прилагодим другачијем 
начину живота и колективу, али ми 
је после неког времена боравак у 
Дому постајао све пријатнији. Про-
нашла сам пријатеље који су ми 
слични и са којима сам делила 
сло  бодно време. Наравно, поред 
подршке вршњака увек сам наи-
лазила и на подршку запослених у 
Дому, а посебно васпитача и педа-
гога који су се увек трудили да буду 
ту за нас. Велики број секција је 

омогућавао да се свако пронађе у 
нечему у чему је добар, а рад и успе
си које смо остваривали су допри-
носили нашем самопоуздању и ра
звоју у свим сферама. 

Ритам дана у Дому је врло орга-
низован и подразумева буђење у 
тачно одре ђено време (у 7сати), 
како би ученици могли на време да 
се спреме за школу и доручкују. 
Такође, трајање ручка и вечере 
прилагођено је уче ницима и смена-
ма које похађају у школи. У Дому 
постоји и време које је предвиђено 
за учење и у које тре ба да влада 
тишина како би уче ни ци могли да се 
посвете својим обавезама. Посебна 
сигурност за наше родитеље је то 
што се Дом закључава у 22 сата, и 
сви ученици у то време треба да буду 
унутра. Таква организација важи 

свакога дана и не примети се да 
време тако брзо пролази и да су већ 
прошле четири године. 

Када бих поново бирала, опет 

бих изабрала живот у Дому и сваком 
будућем средњошколцу бих препо-
ручила боравак овде.

Викторија Јагодић, IV4

Моја препорука је да обавезно 
упишу и заврше факултет. Једино 
знање и употребљив „занат” који 
науче на факултету не може нико да 
им одузме. Још је важно рећи да су 
техничка знања универзална и 
применљива свуда у свету. Да будем 
директан, упишите Грађевинско
архитектонски факултет у Нишу.

• Редакција „Идеје” Вам се за-
хваљује на овом разговору.

Разговор водила 
Драгана Цвејић Вукић
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ДА ЛИ ЈЕ СПЕЛЕОЛОГИЈА  
РИСКАНТНА И ОПАСНА ДИСЦИПЛИНА?

Младен Милошевић, наставник енглеског језика и спелеолог,  
председник Спортског спелеолошког удружења САИС Књажевац

• За почетак, реците нам шта је 
заправо спелеологија.
Спелеологија је на првом месту 

научна дисциплина која се бави 
проучавањем природних шупљина, 
углавном у красу, односно кречња
чким стенама, које се називају 
пећине, уколико су хоризонталне, 
или јаме, уколико су вертикалне. 
Овакво проучавање подразумева 
прикупљање разних података о 
пећинама, почевши од топографског 
мерења и скицирања пећинских 
канала, фотографисања, и бележење 
многих других података који су 
често везани за геологију, хидро
логију, па и археологију или палеон
тологију. Не треба заборавити ни 
спортски аспект спелеологије, који 
подразумева физичко премошћа
вање захтевнијих делова у пећинама, 
а то су најчешће вертикални зидови 

или дубоки јамски делови, чије 
истраживање захтева и употребу 
ужади и одговарајуће спелеолошке 
опреме, која наликује опреми коју 
користе алпинисти.

• Када и како сте почели да се 
бавите спелеологијом?
За спелеологију сам се заинте-

ресовао негде средином 2006. го-
дине, када сам, заједно са друштвом 
из Књажевца и Зајечара, установио 
да, поред природних лепота на 
површини земље, постоји и један 
читав мало познат, готово скривени 
свет пећина и јама, који, по мом 
мишљењу, пружа много тога поје
динцу ког занима откривање непо-
знатих простора и уживање у при-
родним лепотама и реткостима 
уопште. Тако је и настао САИС – Спе-
леолошка асоцијација источне 
Србије, најпре неформална група 

спелеолога из Књажевца и Зајечара, 
а потом и формално спелеолошко 
удружење истог назива. Спелеолош-
ку обуку смо завршили код колега у 

пећинска река, а у вишим каналима 
ове пећине има много прелепог 
пећинског накита, сталактита, ста-
лагмита, салива, високих стубова, 

Бору, а до ових дана смо спровели 
више од 200 тренажноистражи-
вачких акција, углавном у источној 
Србији. Неки од нас носе и титуле 
националних спортиста републичког 
ранга за остварене резултате у 
спелеологији. 

• У којој мери су истражене 
пећине у свету а и у нашем 
окружењу?
Сматра се да је мање 10% пећина 

и јама на свету истражено, што 
значи да истраживачима предстоји 
доста посла. Слична ситуација је и 
са красом Србије. Простор источне 
Србије је најбогатији пећинама у 
нашем крају, ту се крију и најдуже и 
најдубље пећине Србије, а потенцијал 
за откриће нових пећина је велики.

• Које су вам најдраже пећине 
које сте истраживали?
Тешко је издвојити само неко-

лико њих. Највише истраживачких 
акција, преко тридесет, смо спрове-
ли у нашој најдужој пећини, Ла
заревој, код Бора. Пећина је за сада 
дуга преко 15 км, кроз њу тече 

раскошних дворана. У Церјанској 
пећини код Ниша сам заједно са још 
једним колегом боравио четири дана 
на акцији биваковања 2014. године. 
Након још неколико акција у околи-
ни, уз сарадњу са колегама из других 
клубова, „спојили” смо канале 
Крављанске јаме и Церјанске пећине 
и „добили” другу пећину по дужини 
у Србији – Церјански пећински систем, 
дуг преко 7 км. Посебно су ми драге 
пећине чијем смо открићу директно 
„кумовали”: Жедна пећина у непри-
ступачним деловима Лазаревог 
кањона, пећина крцата пећинским 
накитом, у којој је потом откривен 
једини налаз праисторијског козо-
рога у нашој земљи; потом, откриће 
и истраживање Рањене дупке код 
Вратарнице, пећине на три нивоа са 
великом колонијом слепих мишева; 
пећина Коренатац, најдужа и 
најлепша пећина књажевачке оп-
штине о којој ћу детаљније касније 
причати; на крају, вреди истраћи да 
смо као сарадници учествовали у 
наставку истраживања пећине 
Владикине плоче код Пирота, у којој 
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Интервју

Волонтери у  
акцији Црвеног крста

је откривен вероватно највећи ста-
лагмит у овом делу Европе, назван 
Голијат, висине 11 а ширине 9 м. Нови 
канали и дворане су гигантских 
димензија, а пећински накит као из 
бајке.

• Да ли је спелеологија рискант-
на и опасна активност?
Било би нескромно рећи да није. 

Пећине су ипак, и поред своје лепо-
те, често негостољубива места: поред 
вертикалних или стрмих делова, 
које спелеолози прелазе уз употре-
бу специјализоване спелеолошке 
опреме, посебну опасност пред став
љају пећине са активним воденим 
током, дубоким језерима, и томе 
слично. Зато се не препоручује 
улазак особама у спелеолошке обје
кте без пратње стручних лица, одно-
сно спелеолога који су прошли по-
себну врсту обуке. Иначе, спелеоло-
зи највише пажње обраћају на 
безбедност кретања и опремање 
пећина или јама. Тек када се ти ус-
лови испуне, може да отпочне 
детаљно истраживање које сам већ 
споменуо.

• За крај, реците нам докле се 
стигло са истраживањем 
најдуже и најлепше пећине у 
књажевачком крају, пећине 
Коренатац?
Истраживања у пећини Корена-

тац, која се налази у истоименој 
клисури између Калне и Горње Ка-
менице, отпочела су с јесени 2018. 
У пећини је досад измерено и мапи-
рано око 1600 м канала, док је ис-
тражено још око 200 м. Пећина је 
прилично сложена и разграната. 
Сматра се да је пећина настала по
нирањем вода из долине обли жње 
Папратске реке. Како смо засад 
установили да постоје најмање три 

У акцији Црвеног крста, организованој поводом Светског дана борбе против туберкулозе, као 
волонтери, учествовали су и ученици наше школе.

Акција је спроведена у центру града, са намером да се наши суграђани упознају са карактеристи-
кама и симптомима туберкулозе, као и да се ојача свест о неопходности неговања здравог начина 
живота, као превенције туберкулозе.

Ученициволонтери су са педагогом школе и представницом Црвеног крста спровели анкету са 
пролазницима и реализовали јавни перформанс, у коме су, као познати детектив Херкул Поаро, тра-
гали за симптомима и могућим узроцима настанка ове опасне заразне болести.

Тијана Павковић, I4

нивоа канала у пећини, који се 
међусобно преплићу, очекујемо 
могућност да се открију нови кана-
ли, који иначе воде ка долини по-
менуте реке. Биће посла и за спелео
рониоце, пошто пећина садржи и 
потопљене, тзв. сифонске зоне. 
До дао бих да је пећина у свом нај
вишем нивоу, 700 м дугом главном 
каналу, богата разноликим облици-
ма пећинског накита. У овом сегмен-
ту пећине налази се и веома велика 
колонија слепих мишева, на хиљаде 

њих. Другим речима, биће овде 
посла и за истраживаче живог света. 

• Да ли ће пећина постати до-
ступна једног дана туристима?
За сада је то тешко рећи. Пошто 

је пећина закључана, јер се из ње 
околна села снабдевају водом, за 
сада је тема коришћења пећине у 
туризму под знаком питања. Једна 
од варијанти јесте откриће потен
цијалног улаза са литица клисуре, 
пошто је промаја у пећини показатељ 

да пећина комуницира са споља
шношћу. Предстојећа истраживања 
у самој пећини али и споља, на не-
приступачним литицама клисуре 
Коренатац, даће нам, верујем, од-
говоре на ова питања.

• Хвала Вам на исцрпним одго-
ворима. 
Хвала Вама на позиву. До неких 

нових спелеолошких авантура – 
довиђења.

Разговор водила:  
Драгана Цвејић Вукић
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ Под кровом Србије

Традицијом у Европу

Драмска секција наше школе, 
сценским приказом „Под кровом 
Србије”, отворила је овогодишње 

Етносусрете, у организацији Удру
жења за неговање традиције „Из-
вор”, 1. децембра 2018. године, у 
великој сали Дома културе.

Кроз више сцена, наши глумци 
су нас провели кроз Књажевац, 
упо знали нас са историјом Гургусо-
вачке куле, са Старом чаршијом, 
боемским духом старих кња жев
ачких кафана, водили нас на Бањицу 

и Стару планину, уз неизоставну 
причу о старопланинским кулинар-
ским специјалитетима. 

Водитељ програма била је наша 
ученица Ивана Васић. Глумили су 
ученици: Жарко Ранђеловић, Невена 
Здравковић (у улози наратора), 
Милош Велојић, Сара Чекић, Вељко 
Влатковић, Кристина Станојевић (у 
улози туриста), Лена Ранђеловић 
(глумила је бака Нацу), Сара Ма
ринковић (глумила је бака Нацину 
ћерку). 

Ученице наше школе одиграле 
су градску игру, a кореограф је била 
Јелена Лазаревић, наставник струч-

них предмета. Група ученика носила 
је капе и шалове Удружења „Извор”, 
а међу манекенкама које су носиле 
аутентичне хаљине Удружења „Из-
вор”, било је наших ученица.

Гости програма били су Слађан 
Илић и Јордан Васиљевић, кња
жевачки уметници.

Сценарио: Љиљана Павло вић, 
по идеји Љиљане Михајловић.

Режија: Драгана ЦвејићВукић, 
наставник српског језика и књи
жевности.

Сценографија и костими: Љиљана 
Михајловић и Удружење за неговање 
традиције „Извор”.

Презентација: Јелена Радиса
вљевић, наставник стручних предме
та.

Драгана Цвејић Вукић,  
наставник српског језика и 

књижевности

Буди и ти некоме Деда Мраз
Као и сваке године, новогодишњи и божићни празници 

су време даривања и љубави. Тако је хуманитарна организација 
ученика наше школе, са наставницом биологије Аном Петровић 
и педагогом Светланом Петровић, реализовала акцију „Буди 
и ти некоме Деда Мраз”, у оквиру које је обезбедила 
новогодишње пакетиће, које су ученице 28. децембра по-
делиле малишанима на дечјем одељењу, као и у породи-
лишту ЗЦ Књажевац. Ово је још једна у низу хуманитарних 
акција које сложно организују ученици Техничке школе. Бити 
хуман буди у нама оне највредније емоције. Задовољство и 
осмеси на лицима наших ученика говоре све!
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИПрослава Савиндана

„Ускликнимо с љубављу Све
титељу Сави”, орило се из школе и 
ове школске године 27. јануара.

Свети Сава, као школска слава, 
слави се од 1840. године, када је то 
предложио Атанасије Николић, 
ректор Лицеја у Крагујевцу. У одлуци 
тадашњег Попечитељског прос
вештенија, представници државне 
и црквене власти прописали су да 
се Свети Сава проглашава за „патро-
на свих наших школа и да се 
најсвечаније прославља”.

Све до 1945. године слављен је 
Свети Сава, а тада је, одлуком власти, 
укинут. Као школска слава поново 
је почео да се слави 1990. године.

Програм прославе је почео 
химном Светом Сави коју је извео 
Горан Новаковић из одељења IV1 уз 
пратњу Светлане Петровић, педаго-
га школе, и Иване Богојевић, на-
ставника српског језика и књи
жевности. Потом је уследио рецитал 
о животу и раду нашег првог 
просветитеља, који су припремили 

Вељко Влатковић, Жарко Ранђеловић, 
Сара Чекић, Кристина Станојевић и 
Теодора Ранђеловић.

Велику пажњу присутних при-
вукао је квиз знања о Светом Сави у 
коме су се надметале три екипе 

(„Манасија”, „Жича” и „Студеница”). 
На крају су уручене награде учени-
цима који су имали најбоље радове 
на Светосавском конкурску, и то за 
литерарни рад, плакат и презентацију, 
а све у вези са животом, радом и 

добрим делима Светог Саве. На
грађена је и победничка екипа 
квиза знања, док су награде добиле 
и друге две екипе, као и учесници 
програма. 

Колачар ове године била је наша 

наставница физичког васпитања 
Марија Милетић, a од ње су колач за 
следећу годину преузели Златица и 
Горан Геров, наставници машинске 
струке.

Присутни ученици и наставници 

послужени су славским колачем, 
житом, колачима и бомбонама.

У припреми програма учество-
вали су: Ивана Богојевић, наставник 
српског језика и књижевности, 
Младен Милошевић, наставник ен-

глеског језика, Златица Геров, на-
ставник машинске групе предмета 
и Милан Николић, вероучитељ.

Ивана Богојевић, наставник 
српског језика и књижевности

Лепота и смисао великих грађевина
Из ђачких вежбанки

Човек дође и оде, али оно што је 
саградио иза себе, остаје заувек. Људи 
граде из много разлога. Неки граде 
из љубави, неки ради своје користи, 
а неки чак из доказивања моћи.

У току светске историје, познати 
владари градили су велике гра ђе
вине. Углавном цркве и гробнице. 
Људи тих времена давали су значај 
религији и грађењем цркви, ства
рајући тако своје задужбине и 
исти  чу ћи величину своје вере. 

Укра ша вали су их, надметали се са 
сво јим савременицима и тиме их 
дово дили до са вр шенства. Они су у 
њихово грађење уносили велику 
страст и пожртвованост, што их чини 
још значајнијим. Чини се да када би 
неки обичан пролазник или туриста 
из данашњег времена залутао, или 
пак планирано ушао у једну од тих 
старих грађевина, могао би осетити 
дух и страст тог времена. 

Помисао да је неки човек у неко 

одређено време стајао где и ти сада 
стојиш и градио то ремекдело, даје 
разлог за размишљање и голица 
машту. Понекад је тај осећај толико 
јак, да те натера да напишеш нешто 
о њему. Пример за то је био наш но
беловац Иво Андрић, који је га  јио 
неописиву љубав и поштовање пре ма 
мостовима. Из тог разлога написао је 
многа дела на ту тему. Што је грађевина 
старија, то је зани мљи вија. 

Лично, грађевине доживљавам 

као ожиљак прошлог времена, или 
као мали прозор који гледа у мисте-
риозну прошлост. Понекад ме ухва-
ти носталгија као да сам и сам био 
део времена када су грађене. 

Наравно, постоје особе које не 
маре превише за грађевине и њихову 
историју, већ само за естетику и 
по пу ларност. Неке велике грађевине 
има ју и једно и друго, што их чини 
при мам љивим за све.

Владимир Митић, lll4
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ Светски дан пешачења

Дан европске сарадње

Ученици одељења II4, образовног профила туристички техничар, обележили су Светски дан пешачења са својим наставницима, шетњом „Стазом 
здравља” на Јевику. Циљ ове манифестације је подстицање здравих животних навика, указивање на значај кретања за унапређење здравља и радне 
способности, социјализација и развој туристичких потенцијала, кроз уређење и експлоатацију уређених пешачких путева у Србији.

Вера Јеленковић, II4

Фестивалом „Заједно осликава мо 
нашу будућност”, у нашем граду је 21. 
септембра обележен Дан европске 
сарадње. Међу учесницима фестивала 

била је и наша школа, која је са поносом 
представила свој прекогранични 
пројекат „Explore, discover and spread 
the word!”, односно „Истражи, проучи, 

свима препоручи!” 
Наши пријатељи и партнери из 

Професионалне гимназије ПГ „Проф. 
др Асен Златаров”, Видин нису могли 

да нам се придруже, и зато их овог пута 
поздрављамо и захваљујемо на из-
ванредном дружењу и заједничком 
учењу током реализације пројекта!
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИFLEX програм размене ученика

Ученици образовног профила 
руковалац грађевинском меха
низацијом у школи ће убудуће 
имати много садржајнију обуку у 
оквиру предмета Технологија рада 

Почетком ове школске године 
сазнао сам за размену ученика у 
оквиру FLEX програма и одлучио сам 
да се пријавим. Сам програм је за-
право стипендија коју додељује 
Амерички Стејт Департмент, а која 
за циљ има културну размену са 
ученицима из различитих делова 
света. Циљна група стипендије су 
млади људи који ће са собом из 
Америке донети знање које ће при-
менити да побољшају своје 
окружење у родној држави.

Тестирање се одржава у мно-
гим градовима и нису потребне 
претходне пријаве да би сте уче-
стовали. Како би сте напредовали 
у следећи круг такмичења, мора-
те положити претходни. Право на 
пријаву имају ученици прве и 
друге године сре дњих школа 

(постоје изузеци за ученике са 
инвалидитетом). Тачне захтеве 
можете прочитати на вебстраници 
Америчког савета.

Само тестирање је јако селектив-
но и састоји се од три круга. За по-
четак, на првом кругу је основни тест 
енглеског језика (који се састоји од 
разумевања прочитаног и спо ра
зумевања – без граматике). Други 
круг је састављен од писања два 
есе ја на енглеском језику. После д њи, 
односно трећи круг, најзахтевнији је 
и укључује писање још два есеја, 
решавање теста енглеског језика, 
интервју и попуњавање пријавног 
формулара (апликације). 

Независна комисија у Вашинг-
тону оцењује све апликације и 
прави листу финалиста и ученика 
размена. Будући да је конкуренција 

велика, само 2,3 посто свих апли
кација буде прихваћено са статусом 
финалисте. Из Србије, за генерацију 
2019/20, стипендију је добило 50 
ученика.

Ученици свој статус сазнају до 
половине маја. Јако сам се обрадовао 
када сам добио обавештење да сам 
и ја међу њима и да ћу следећу го-
дину провести у Америци. Управо 
сам аплицирао за визу и ускоро идем 
у Амбасаду САД на интервју. Семи-
нари су нам заказани за почетак јула, 
а у Сједињене државе путујем у 
августу и бићу смештен у породици 
својих домаћина.

Сматрам да ми је школовање 
баш у овој школи доста помогло да 
будем изабран, будући да сам на 
часовима научио како да будем 
самосталан, али и како да се понашам 

Руковаоци грађевинском механизацијом на блок-настави
дард”.

За ученике првог разреда овог 
траженог образовног профила 
грађевинске струке блок настава у 
овим предузећима реализована у 

на интервјуима. Једини сам учесник 
у програму FLEX из Књажевца ове 
године, други ученик из наше 
школе после Теодоре Миливојевић 
и други учесник из Књажевца уопште.

Горан Милетић, II4

са практичном наставом,  захваљујући 
донацији два мотора од предузећа 
„Пластомет” из Књажевца, а део 
блокнаставе спровешће се у 
предузећима „Пластомет” и „Стан-

последњој недељи маја, од 27. до 
31. 5. 2019. године .

Поповић Горан, 
наставник стручних предмета 

грађевинске струке
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Макете мостова од шпагета на  
грађевинско-архитектонској секцији ГрадАрт 

„Музеји за 10”

Ученици грађевинског смера су на секцији ГрадАрт са својим предметним наставницима правили занимљиве макете мостова од шпагета. На овај 
начин учили су кроз забаву. 

На овој секцији ученици имају прилику да праве макете различитих објеката од различитих материјала, али и да додатно изучавају програм ArchiCad. 
Милан Вукић,  

наставник стручних редмета грађевинске струке

родног дана музеја, за посетиоце био 
је од 17:00 до 22:00 часова отворен 
Музеј града – кућа Аце Ста нојевића, 
тако да су сви заинтересовани могли 
да уживају у аутентичном амбијенту 
с краја 19. и почетка 20. века.

Као ученици туристичког смера 
прихватили смо занимљив задатак 
да посетиоцима и љубитељима кул-
туре представимо део нашег 
културноисторијског наслеђа. Врло 
лако смо сами одабрали област која 
нас интересује, спремили своје 
презентације уз помоћ материјала 
које смо добили у музеја и у суботу 
смо спремно дочекали посетиоце. У 
кући Аце Станојевића, градској вили 
са почетка 20. века, која је прва била 
отворена, Вера Јеленковић, Ива 
Стојковић и Јасна Николић су у спрем-
но дочекивале посетиоце. Археолош-
ку збирку су представљали Горан 

Милетић, Марија Богдановић, Ката-
рина Костић и Мар та Станковић, док 
су за етнологију били задужене две 
Марије, Марија Ђорђевић и Марија 
Спировска. Гра ђани су могли да виде 
и нову поставку фосила књажевачког 
краја. Са нама су биле и наше про-
фесорке Емина Голубовић и Сања 
Маркулин. Даријана Гоцић и Сара 
Милошевић су испред удружења 
„Извор” носиле препе градске хаљине. 

У галерији Музеја Јелена Куртић, 
кустос етнолог, одржала је преда вање 
о Тихомиру Ђорђевићу, истакнутом 
етнологу, фолклористи, историчару, 
професору београдског универзите-
та, рођеном у Књажевцу 1868. годи-
не.

Ово је било једно занимљиво и 
драгоцено искуство за нас.

Марија Богдановић и  
Горан Милетић, I4

Завичајни музеј Књажевац и ове 
године учестовао је у манифестацији 
„Музеји за 10”. У склопу овог про-
грама, 18. маја, одржана је 16. Ноћ 

музеја, јединствени културни фено-
мен, који се организује у више од 120 
градова широм света.

Током Ноћи музеја и Међу на
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИНовогодишња чаролија по четврти пут

Новогодишња чаролија Технич-
ке школе организована је уочи Нове 
године по четврти пут у холу Дома 
културе, као дружење ученика наше 
школе са књажевачким основцима 
и суграђанима, са идејом да се ми, 
ученици свих смерова, представимо 
на један занимљив и креативан 
начин и да покажемо по чему је наша 
школа за нас посебна и чиме се 
сваки од смерова издваја.

Ученици су, уз подршку про-
фесора, имали прилику да презентују 
у холу Дома културе шта су то научи-
ли и направили. Сваки од смерова 
имао је свој штанд на коме су уче-
ниципредставници смера одгова-
рали на питања посетилаца. Пред-
ставиле су се и неке школске секције.

Представници смера туристички 
техничар су на свом штанду пред-
ставили занимљиве туристичке 
дестинације и сувенире које су сами 
направили.

Техничари за компјутерско 
управљање презентовали су свој 
смер, показавши нам како ради струг, 
једна од две CNC машине из њихове 
рачунарске лабораторије. Ученик 
Милош Велојић je рекао да ће у 
скоријој будућности радници бити 
скоро сувишни, јер ће машине моћи 
саме да обављају задатке.

Ученици кожарске струке из-
ложили су занимљиве радове које 

су направили на секцији „Креатива” 
и на практичној настави. 

Марко Петровић био је на штан-
ду секције енглеског језика EnCom 
Shop, и рекао нам је да је задатак 
чланова ове секције да комуницирају 
на енглеском језику кроз разне ра-
дионице и пројекте и тиме усаврше 
своје познавање енглеског језика. 
Имају и своју фејсбук страницу на 
којој такође раде и разговарају на 
енглеском језику.

Чланови Екосекције су напра-
вили и на штанду изложили екојелке 
и екоснешка.

Ученици свих грађевинских 
смерова школе су ове године на 
занимљив и креативан начин пред-
ставили свој смер и своју секцију 
„ГрадАрт”. Они су на симболичан 
начин представили свој смер, из-
ложивши јестиве кућице од кекса и 
медењаке и на необичан начин 
спојили област грађевине и кули-
нарства. Такође, на штанду су биле 
такозване кућицелампе, на
прављене од шперплоче у чијој 
унутрашњости се налазе лампе које 
могу да се прикључе на струју. 

На штанду драмске и новинарске 
секције био је представљен школски 
лист, који представља резултат рада 
новинарске секције. Посебну пажњу 
посетилаца на овом штанду при-
вукле су фотографије са школске 

представе „Избирачица” и са Етно
сусрета, које је отворила наша 
драмска секција.

Новогодишња чаролија је био 
још један леп повод за дивно 

дружење ученика, професора, 
књажевачкох основаца и драгих 
суграђана, који су још једанпут по-
здравили наш труд.

Милена Гајић, IV1
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„The Smoothie Life” на  
Међународном сајму виртуелних 
предузећа

Међународни сајам виртуелних 
предузећа одржан је ове године у 
Крушевцу, од 10. до 12. маја, осми пут 
у Србији. На сајму је учествовало 26 
школа из Србије, Босне и Херцеговине 
и Црне Горе. 

Нашу школу је ове године 
представљало Виртуелно предузеће 
„The Smoothie Life”, које се бави трго-
вином природним соковима, које на-
зивамо smoot hie. 

Запослени/ученице које су уче-
ствовале на овом сајму: Даријана Го цић 
lll2, Анђела Милијић lll2, Јована Стан

ковић ll2 и Јована Николић оба вљале 
су послове за штандом. У те послове 
спадају: намештање и укр ашавање 
штанда, презентовање наше делат-
ности, склапање уговора са физичким 
и правним лицима и све то пропраћено 
одговарајућом доку ментацијом која 
је у склопу на шег образовног профила. 
Наравно, све ово радиле смо уз помоћ 
ментора Сање Маркулин. 

Домаћини из Крушевца пружили 
су нам прилику да одгледамо пред-
ставу коју су спремили наши вр шња ци, 
а по завршетку сајма очекивала нас је 

и журка. Све се то одвијало у самом 
центру града Крушевца, тако да смо 
обишле све оно што нам је време до-
зволило. И кући се вратиле једним 
искуством богатије за једно искуство. 

Сајам ове године није био такми-
чарског карактера. По мишљењу 
овогодишњих организатора, циљ 
ма ни фестације је пре свега размена 
искуства, знања и вештина стечених 
у оквиру предмета Обука у виртуелном 
предузећу. 

Ученици су показали своју креа
тивност у наступу и успешно кому

ницирали са „пословним партнери-
ма” и посетиоцима Сајма. Међутим, 
ве ћина  школа изразила је жељу за 
такмичарским сајмовима у буду
ћности, јер тржиште захтева кон
куренцију, а само најбољи, најино
вативнији и најсналажљивији 
успе вају да искористе своје послов-
не идеје у веома динамичном по-
словном окружењу. Такмичарским 
карактером, предузећа добијају 
конкуренцију, а конкуренција нас 
мотивише.

Анђела Милијић, III2

Знањем до посла
Ученицима завршног разреда машинске и кожарске струке представљен 

је програм „Знањем до посла”, који се спроводи на националном нивоу у 
Зајечарском, Шумадијском, Рашком, Расинском и Пиротском управном 
округу. Програм „Знањем до посла” имплементира NIRAS IP Consult а фи-
нансира швајцарска Агенција за развој и сарадњу, у партнерству са Мини-
старством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством за омладину 
и спорт, Секретаријатом за јавне политике, Националном службом за 
запошљавање и Привредном комором Србије. 

Реализатор овог програма у Књажевцу је Тимочки клуб, а његове 
представнице Снежана Павковић и Сања Џакула представиле су нашим 
матурантима могућности укључивања у стручне праксе код послодаваца, 
по завршетку средње школе.

Светлана Петровић, педагог
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ЕУ НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА

Учешће у међународном пројекту  
„Global Citizenship Education”

Техничка школа из Књажевца, 
као једина школа – представница 
Србије, учествовала је у међу
народном пројекту „Global Citizenship 
Education”, а на иницијативу Центра 
за локалну демократију ЛДА 
Књажевац. Носиоци многобројних 
активности биле су Светлана Пе тро
вић, школски педагог, Милица Јан
ковић, професор економске и тури-
стичке групе предмета и Ана Амон, 
професор енглеског језика. Пројекат 
је започео заједничким састанком 
и радионицама са професорима из 
Босне и Херцеговине када смо у 
При једору, јуна 2018. године, то ком 
два дана радили са стручњацима из 
Италије на представљању, усвајању 
и развијању нових приступа и 
методологији у раду са темама 
глобалног грађанства. Након тога, 
неколико професорки из ита ли
јанских школа у Тренту и Клесу по-
сетило је наш град и заједно са 
учесницама пројекта из Техничке 

школе представиле су ученицима 
своју земљу, своје градове и начин 
реализације наставе у њиховим 
школама. С обзиром на то да су 
Техничка школа из Књажевца и 
Universita Popolare Trentina из Итали
је сличне по подручјима рада и об-
разовним профилима, пројектне 
активности су се наставиле и у 2019.
години, на обострано велико з а
довољство, када смо имали при-

лику да угостимо 40 ученика и на-
ставника из италијанске школе који 
су посетили наш град и нашу школу. 
Професорке су заједно са ученицима 
Техничке школе припремиле низ 
активности – од заједничких ради-
оница у школи, преко обиласка 
града са нашим ученицима тури-
стичког смера који су имали улогу 
туристичких водича, до посете музеју 
и заједничког слободног времена 

проведеног у једном дивном дру
жењу вршњака. Овакве врсте про
јектних активности нас посебно 
радују јер су ученици поред раз-
мене контаката и повезивања на 
друштвеним мрежама остварили 
могућност за дивно пријатељство са 
ученицима из друге земље.

Милица Јанковић,  
наставник стручних предмета 

економске струке

Циљ акције „ЕУ недеља про
грамирања” је да се на занимљив 
начин вежбају програмирање и 
дигитална писменост. Техничка 
школа из Књажевац је и ове године 
узела учешће у овој акцији и по-
стала део тзв. „Недеље про гра
мирања”. 

Активност коју су октобра месе-
ца, са ученицима одељења III2, реа-
лизовале наставнице стручних 
предмета Марија Цветковић и Јелена 
Радисављевић се зове „Програ
мирање без рачунара”. Одељење се 
иначе дели на две групе, тако да су 

једни тог уторка били на часовима 
Организације набавке и продаје, а 
други на часовима Обуке у виртуел-
ном предузћу. Ова подела и ови 
предмети нас нису омели да одра-
димо један час сви заједно, јер смо 
пронашле наставну јединицу која је 
заједничка за оба предмета, а то је 
„Процедура набавке и продаје”. 

Ученици су, после минипре
давања о алгоритму, добили задатак 
да радећи у паровима доврше запо-
чете шеме које приказују процедуре 
набаке и продаје, процедуре увоза 
и извоза, пријем и издавање робе 

из складишта и сл. У току тог часа 
израђен је и промоматеријал, одно-
сно беџеви, који су дистрибуирани 
у школи.

А на сајту codeweek.eu се већ 

одбројавају дани до нове „Недеље 
програмирања 2020.”. 

Марија Цветковић,  
наставник стручних предмета 

економске струке
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ Еко-секција у акцији

Месец борбе  
против болести зависности

Вршњачка едукација у Дому ученика

Светски дан борбе против сиде

Еко-јелке као део  
„новогодишње чаролије”

У циљу обележавања месеца борбе против болести зависности у 
нашој школи одржане су две активности. Једна је била Промоција 
спо рта у сарадњи са професио нал  ним спортистима, где су ученици 
могли директно да поставе питања о пра вилном начину тренирања и 
чују искуства успешних спортиста. Дру га је била едукативна трибина у 
сарадњи са Црвеним крстом, коју су водиле ученице одељења II2, об-
разовног профила комерцијалиста: Кристина Баљевић, Јована Станковић 
и Дуња Шамбо, а организовале су је наставница биологије Тамара Ста нковић 
и стручни сарадник Милена Миловановић.Тема трибине била је Болест 
зависности од интернета где су ученици могли да чују доста нових и 
изненађујућих чињеница о овој модерној болести.

Као јако корисан вид едукације, вршњачку едукацију одржали смо 
и у просторијама Дома ученика средњих школа у Књажевцу.

У склопу обележавања Светског дана борбе против сиде, наша 
шко ла је у сарадњи са Здравственим центром Књажевац одржала 
едукативно предавање за наше најмлађе ученике. Најпре су чули оно 
нај важније, као што су начин пре ношења и начин заштите од ове опаке 
болести, а затим су са наставницом био логије Тамара Стан ковић и стру чним 
сарадником Миленом Миловановић имали кратку радионицу. Након 
добијених ин фор мација направили су флајере за едукацију осталих 
ученика школе са, по њима, најважнијим ин фор мацијама. Едукација, на 
ову и сличне теме, служи као ефикасна превентива за нашу омладину. 

Важно је осeтити радну атмосфeру у просторијама школe, а још 
важније учeницима пружити топлину и унeти у школу новогодишњи 
дух и празничну радост. Чланице екосeкцијe својом крeативношћу 
потрудилe су сe да и наша школа на јeдан интeрeсантан начин учeницима 

и профeсорима пожeли 
срeћну Нову годину и 
новогодишње празникe. 
Зајeдно са профeсорком 
биологијe и eкологијe Та-
маром Стан ковић и 
стручним сарадником 
Милeном Ми ловановић 
украсилe су просторијe 
нашe школe eкојeлкама 
са мотивационим порука-
ма и са вe тима за ђакe.
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Светски дан вода Дан планете Земље

Сви смо исти, зар не?

22. март није обичан дан. Тог дана се обележава „Светски дан вода” 
и његов значај сваке године све више расте. 

У нашој школи су ученици одељења I3, образовног профила техничар 
за компјутерско управљање (CNC) машина, заједно са својим предметним 
наставником екологије и заштите животне средине Тамаром Станковић, 
у циљу подизања свести о значају и очувању вода посетили један од 
водотокова нашег града. Тема часа у природи била је загађивање, за-
штита, одређивање квалитета и неизоставни значај воде. Наша порука 
је иста за све: Молимо да нас чујете! Штедите воду за себе, за нас, јер без 
воде нема живота! Не бацајте смеће у њу, јер нам природа дарује само 
једном! 

„Сачувајмо нашу планету” била је порука наших ученика 22. априла 
у центру града. Бројним активностима обележили смо Дан планете 
Земље, а све то кроз корелацију два предмета, Агенцијско и хотелијерско 
пословање и Екологија и заштита животне средине. Ученици одељења 
III4, IV4 и I3 наше школе, заједно са својим предметним наставницима 
Јеленом Радисављевић, Милицом Јанковић и Тамаром Станковић, орга-
низовали су различите активности како би подигли свест наших суграђана 
о важности очувања животне средине. Ученици су правили паное и 
флајере са важним порукама и саветима, како би скренули пажњу на то 
да имамо само једну планету и да је морамо чувати. 

Невена и Јована Милошевић, I4

Техничка школа постала је 
партнер у још једном дивном хума-
нитарном пројекту „Сви смо исти, 

зар не?” Удружења мултипле скле
розе Књажевац. Ученици: Душан 
Јовановић, Предраг Гми тровић, Ка-

тарина Тасић и Јована Стефановић 
из одељења II3, Јована Филиповић 
и Марија Серјевић из III1, Сандра 
Раичић и Јована Станишић из III2, 
Настасија Јовић и Марко Станковић 
из III5, заједно са наставницом био
логије Аном Пе тровић, учествовали 
су у радионицама у којима су пока-
зали своју креативност и уједно се 
дружили и научили да инвалидност 
не треба да буде табу тема. У току 
пројекта, одржане су још четири 
радионице и низ предавања, а на 
крају је организована изложба ра-

дова ученика и особа са MSом у 
Завичајном музеју Књажевац.

Марија Серјевић, III1
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УЧЕНИЧКИ 
ПАРЛАМЕНТ „Пут ка демократији”
Техничка школа је и ове године 

учествовала у програму „Млади у 
покрету” који спроводи Зајечарска 
иницијатива у сарадњи са Нацио-
налном задужбином за домократију. 
Овогодишња акција коју су реали-
зовали ученици наше школе носи 

друштву, компонентама које је по-
требно развити и реализовати да би 
се дошло до идеалне демократије, 
али и о проблемима који се могу наћи 
на путу ка ефективнoj демократији 
у једној држави. Значај овог пројекта 
је у томе што млади недовољно знају 

радионица на којима су ученици 
израђивали плакате своје зами
шљене државе. На плакатима уче-
ници су цртали пут ка идеалној 
демократији, тако што су на креати-
ван начин уносили принципе 
демократије које је потребно 
остварити, али и препреке које се 
могу наћи на том путу ка идеалној 
демократији. Након неколико одр
жаних радионица, организована је 
изложба свих плаката, на којој су 
посетиоци гласали за најбољи плакат. 
Након што је окончано гласање и 
гласови пребројани, победницима 
су уручене награде. Победнички тим 

назив „Пут ка демократији”.
Овим пројектом, ученици који 

учествују у реализацији акције, 
настојали су да пробуде свест младих 
о значају демократије у једном 

о томе колико је тежак пут који је 
потребно прећи ка остваривању 
идеалне демократије у једној 
држави.

Акција је реализована путем 

чинили су ученици одељења II4: 
Миленовић Милица, Ђорђевић 
Јована, Ђорђевић Марија, Здравковић 
Тамара и Младеновић Стефан.

Реализатори овог пројекта су 
ученици одељења IV2, смер ко
мерцијалиста, у следећем саставу: 
Анђела Милошевић, Анђела Ми
лојковић, Сара Милошевић, Теодора 
Милосављевић, Катарина Гојковић и 
Жарко Ранђеловић, а ментор је био 
професор Иван Амон.

Ранђеловић Жарко, IV4 
Милошевић Анђела, IV4
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ИЗ ЂАЧКИХ 
ВЕЖБАНКИ

Свети Сава –  
духовни светионик српском народу

Лепота и смисао великих грађевина

Један од награђених литерарних радова  
на школском светосавском конкурсу

Свети Сава је најзначајнија лич-
ност српске средњевековне државе, 
културе и цркве. Због тога се веко-
вима слави и негује његов култ, јер 
је оставио неизбрисиви траг у исто
рији и духовности српског народа.

Рођен као Растко Немањић, 
нај млађи од тројице синова великог 
жупана Стефана Немање и његове 
супруге Ане, могао је, као и његова 
браћа, да живи на двору и управља 
хумском облашћу, коју му је отац 
доделио. Међутим, Растко није желео 
раскош и круну. Његово срце га је 
вукло ка животу и манастиру. Са 
ди вљењем је читао о монасима, 
све цима и манастирима. Своју жељу 
остварио је када је тајно отишао са 
руским монасима у Свету Гору, тамо 
се замонашио и добио име Сава. Иако 
су се родитељи томе противили и 
убеђивали га да се врати на двор, 
Сава је чистог срца и душе њима 
објаснио да је љубав према Богу оно 
што га испуњава и да је служење 
Богу оно чему тежи, те су на крају 
они схватили значај његових речи 
и сами се замонашили.

Као монах, Сава је обављао 
по сло ве као и сви други монаси, није 

же лео да га штеде ни у ком погледу 
и сав новац који је добијао од ро
дитеља делио је свима. Боравак на 
Светој гори утицао је на његово 
схва тање хришћанства и на начин 
на који ће организовати црквени 
живот у Србији. Заједно са својим 
оцем, који је приликом замонашења 
добио има Симеон, улагао је у вели-
ки број цркава и манастира. Њихов 
највећи допринос српском народу 
јесте оснивање српског манастира 
на Светој гори – Хиландара, који 
вековима траје као прво и највеће 
средиште српске духовности.

Након смрти свога оца посветио 
се духовном раду у Хиландару, а 
када су до Саве стигле вести о за
вађеној браћи и свом народу, по-
вратак у земљу означио је још једну 
прекретницу у његовом животу. 
Својим мудрим речима помирио је 
браћу, завађену због власти. Као 
игуман манастира Студеница и даље 
је проводио дане и ноћи у молитва-
ма, био искрено одан вери и његов 
интерес да помогне Србији сада је 
био још већи.

Видевши колико је у верском, 
социјалном и културном погледу 

српски народ заостао, он је схватио 
да мора да му помогне морално и 
духовно. Почео је са великим рефор-
мама и организацијом Српске цркве, 
путовао је по земљи и својим речима 
и саветима подизао морал и рели-
гиозни дух народа. Његова воља 
допирала је из жеље да помакне и 
учи свој народ. Сава је подизао цркве 
и манастире, отварао школе и у њима 
учио људе доброти и поштењу. Писао 
је црквена дела, међу којима су 
нај значајнија „Житије светог Симе-
она” и „Законоправило Светог Саве”, 
дело које је постало основни законик 
српске цркве и државе.

Сава је са својим братом Стефа-
ном учествовао и у дипломатским 
мисијама, где је својом мудрошћу 
успео да угарског краља претвори у 
пријатеља српског народа. Својим 
путовањем у Никеју, Сава је успео да 
добије аутокефалност Српске цркве, 
а он је постао њен први архиепископ. 
Као архиепископ организовао је 
манастире по узору на Свету Гору. 
Вођен својом животном жељом да 
служи Богу, Сава је два пута посетио 
Свету земљу,а из другог ходочашћа 
се није вратио у Србију јер је умро 

при повратку, у Трнову.
Након његове смрти српски на-

род га прославља као свеца и чудот-
ворца, описан је у многим књижев
ним делима као стуб српске духов-
ности, светло које је обасјало српско 
небо у мрачним временима. Он је 
био први српски духовни и про све
титељски радник, учитељ и заштит-
ник народа коме је увек био близак, 
учећи га како да вером надјача зло.

 Академик Матија Бећковић о 
Светом Сави је говорио: „Свети Сава 
је одредио крст којим се крстимо, 
језик којим говоримо, писмо којим 
пишемо, пут којим идемо. Има томе 
већ осам векова и тај пут и тај крст 
нису изван нас него у нама и не мо
жемо их изгубити ако не изгубимо 
себе и своје утрашње једро. Савин 
прах је између нас. Његовим крвним 
судовима повезани смо у једно 
све тосавко биће. И оно се не може 
раз дво јити, а да не растргнемо Све
тог Саву. Прича о Светом Сави је 
нај дужа прича коју прича српски 
на род, а та прича не стари нити се 
умара и све што причамо само су 
њена поглавља.”

Викторија Илић, II2

Све велике грађевине на овом 
свету, иако нису жива бића, заправо 
живе животе људи и сведоци су 
разних догађаја.

Мост, као једна таква грађевина, 
значајан је јер повезује људе и 
симбол је истрајности. Он такође 
представља и симбол лепоте, 
достојанства и бесмртности. 

Друге грађевине, попут музеја, 

чувају историју свог народа и 
представљају културно благо. Зна-
менитост као што је Ајфелов торањ 
представља обележје Париза и 
привлачи велики број туриста који 
долазе из далека само да би га ви-
дели и сликали. 

Иако велики број људи сматра 
да су грађевине саграђене из естет-
ских разлога, оне имају дубљи 

смисао. Када би нека од њих про-
говорила, испричале би се најлепше, 
најтужније, најзанимљивије, 
историјске и многе друге приче. Оне 
чувају људске успомене, сећања и 
заувек спајају различите народе, 
културе, религије и обичаје. 
Одолевају времену и увек стоје на 
истом месту. Ту се сусрећу туга и 
радост, тама и светло, добро и зло. 

Све долази, пролази и нестаје, али 
грађевине остају и чувају људску 
историју.

Иако се чини да велике грађевине 
постоје само због лепоте, оне су неми 
сведоци различитих времена и 
управо у томе се огледају њихов 
смисао и значај.

Марина Ранђеловић, lll4
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САРАДЊА СА 
БИБЛИОТЕКОМ „Чаробне полице Биби Сликовчице”

Разговарали смо са Jelenom Ćirić ,
 библиотекарем Народне библиотеке „Његош”

• Како сте добили идеју за по-
кретање Манифестације дечјег 
стваралаштва „Чаробне по-
лице Биби Сликовчице”?
Народна библиотека „Његош” 

већ више од десет година посебну 
пажњу посвећује раду са децом и 
младима реализујући едукативно 
забавне програме чији је циљ ства
рање читалачких навика, неговање 
љубави према књизи и читању и 
подстицање најмлађих да постану 
активни корисници библиотечких 
услуга. Више пута током године 
организујемо сусрете са познатим и 
признатим писцима за децу и младе. 
Наши чести гости и сарадници били 

су Игор Коларов и Бранко Стевановић. 
Допало им се то што Библиотека кроз 
различите активности окупља децу 
и младе, па је Игор приликом једне 
посете предложио да покренемо 
манифестацију дечјег стваралаштва. 
Ми смо идеју прихватили и ето, ове 
године су „Чаробне полице” одржа-
не по трећи пут.

• Како је маскота Дечјег одељења 
Биби Сликовчица добила име?
Име јој је дао писац за децу 

Бранко Стевановић. Написао је и 
пе сму о њој.

• Ко су гости манифестације?
Књажевачки библиотекари се 

руководе идејом да деци увек треба 
пружити оно што је најбоље. Зато у 
госте зовемо еминентне ствараоце 
за децу и младе. Наши стални сарад-
ници су редитељ, сценариста и аутор 
бројних ТВ емисија за децу Владимир 
Андрић, писац за децу Бранко Сте
вановић, доскорашњи директор 
Змајевих дечјих игара и писац за 
децу и младе Душан Ђурђев. Ту су, 
затим, Дејан Алексић, Јасминка 
Пе тровић. Како манифестације рас-
те, биће све више гостију и сарадни-
ка.

• Ко све учествује у овој мани-
фестацији?
У Манифестацији дечјег ства-

ралаштва „Чаробне полице Биби 
Сликовчице” учествују књажевачка 
деца и млади – од предшколског 
узраста, до средњошколаца. Пред-
школци и прваци учествују на ли-
ковном кон курсу. Ученици основних 
школа учествују у радионицама 
креативног писања, затим у драм-
ским, ликовним и музичким ради-
оницама. За сре дњошколце се 
организују посебне радионице 
визуелне поезије и новинарске 
радионице. Радионицама руководе 
писци за децу Бранко Стевановић 
и Душан Ђурђев, реди тељ Владимир 
Андрић, ликовни уметник и педагог 
Раде Ристић и музичар и музички 
педагог Владислав Допуђа. Нови-
нарским радионицама руководе 
библиотекари. 

• Колико манифестација траје?
Може се рећи да манифестација 

траје током читаве године. Ипак, 
највећи део активности одвија се 
у октобру, када деца у радионица-
ма на различите начине исказују 
своју креативност и у новембру 
када орга низујемо завршну свеча-

ност: позоришну представу, из-
ложбе, промоције књига, доделу 
награда и признања основцима, 
сре дњо школ цима, сарадницима, 
гостима и пријатељима мани фе
стације. 

• Који је задатак новинара из 
Би бине редакције?
Задатак новинара Бибине ре

дакције је да учествују у радиони-
цама, да присуствују пробама по-
зоришне представе, затим да при-
преме изложбу и презентацију о 
личности којој је манифестација 
посвећена и представе је својим 
вршњацима и, наравно да изве шта
вају о свему што је везано за мани
фестацију.

• Да ли су они важан део мани-
фестације?
Како да не. Све оно што припре-

ме новинари Бибине редакције 
обја вљује се на сајту Библиотеке, 
затим на Фејсбук страни „Бибиног 
дневника” и у зборнику „Чаробне 
полице Биби Сликовчице”. 

• Колико је важно да деца уче-
ствују у оваквим мани фе ста-
цијама?
Народна библиотека „Његош” 

је покренула манифестацију баш 
зато што је важно да децу подсти-
чемо да сами стварају, да на прави 
начин користе своју креативност и 
таленте и да одрастају уз праве 
вре  дности.

Јована Станковић,  
Јована Николић, Ирена 

Ранђеловић, чланице Бибине 
новинарске редакције 
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САРАДЊА СА 
БИБЛИОТЕКОМ„Култура надохват руке”

Народна библиотека „Његош” 
реализовала је едукативни програм 
„Култура надохват руке”, намењен 
ученицима прве године средњих 
школа, који нам је допринео бољем 
упознавању различитих културних 
грађевина, попут најпознатијих и 
најзначајнијих библиотека, музеја, као 
и најзначајнијих личности у свету.

Похађале смо пет радионица. 
Поред тога што смо кроз виртуелну 
посету научиле различите чињенице 
о уметности и култури, било нам је 
врло занимљиво и уживале смо. 

Неке од културних грађевина 
које смо упознале су: 

– најзначајније библиотеке у 
свету, међу којима је Народна би-
блиотека у Београду;

– различити музеји који су доста 
посећени, као што су Музеј „Метро-
политен” у Њујорку, „Лувр“ у Паризу, 
Музеј Ватикана;

– Кеопсова, Кефренова и Мике-
нова пирамида у Египту, Кип слобо-
де у Њујорку, Ајфелов торањ, Коло-
сеум, Кинески зид…

На једној од радионица наш 
за датак је био да погађамо личности 
на основу њихових биографија, 
попут Леонарда да Винчија, Пабла 
Пикаса... 

На последњој радионици пред
стављале смо презентације, које смо 
саме направиле, о неким познатим 
грађевинама у свету. Ми смо изабра-
ле да то буде „Храм Василија Бла-
женог“ који се налази на Црвеном 
тргу у Москви, и својим шареним 
куполама представља једну од 
најле пших и најзанимљивијих гра
ђевина.

Кроз виртуелну посету, уз пред
стављање бројних грађевина, као и 
занимљивих чињеница о њима, за 
које раније нисмо чуле, водила нас 

је Јелена Ћирић. Она се потрудила 
да нам на што занимљивији и бољи 
начин представи цео програм.

Радионице нису биле обавезне, 
али до самог краја су присуствовали 
скоро сви ученици прве године, који 
су се пријавили.

На крају овог програма од „На-
родне библиотеке Његош” добиле 
смо сертификате и поклоне у виду 
књиге и чланске картице.

Јована и Невена Милошевић, 
Валентина Милановић,  

Сара Маринковић, I4

Не бацај – рециклирај
На Екосајму, који је одржан 25. 

децембра 2018. године, у Дому 
културе, у организацији Туристичке 
организације општине Књажевац, 
чланови наше драмске секције 
одиграли су две сцене под називом 
„Не бацај – рециклирај”, а припре-
миле су их Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српског језика и Тамара 
Станковић, наставник биологије. 
Глумили су: Жарко Ранђеловић, Сара 
Чекић, Кристина Станојевић, Милош 
Велојић, Вељко Влатковић и Петар 
Сретеновић.

Сара Чекић, IV4



38

САРАДЊА СА 
БИБЛИОТЕКОМ

Ћаскање о књижевности  
поводом Светског дана поезије

Поводом Светског дана поезије и 
објављивања збирке „Песме” Љу бомира 
Симића (Књажевац, 1880 – Ниш, 1900), 
Народна библиотека „Његош” органи-
зовала је „Ћаскање са историчарем 
књижевности проф. др Гораном 
Максимовићем”, редовним професором 

Филозофског факултета Универзитета 
у Нишу. Овај јавни час књижевности био 
је на ме њен књажевачким сре дњо
школци ма и њиховим професорима 
српског језика и књижевности. Заинте-
ресовани ученици наше школе су, са 
сво јим наставницима књижевности, 

присуствовали овом занимљивом часу 
књижевности и имали су прилику да 
разговарају са професором Макси
мовићем о студијама књижев ности.

Тема разговора са проф. Макси
мовићем била је српска књижевност с 
краја 19. века, на прелазу из епохе ре-
ализма у модерну. Првој генера ци ји 
српских модерниста, који су стварали 
у духу тадашњег „воји славизма” при-
пада и Љубомир Си мић, један од ретких 
песника ове генерације који је потекао 
са простора југоисточне Србије. Према 
ре чи ма проф. Максимовића, Љубо мир 
Симић је за свега пет или шест година 
интензивног стварања исказао изра 
зити лирски таленат и показао припад-
ност једној великој традицији српског 
песништва, али је прерана смрт у 
двадесетој години живота прекинула 
његов песнички узлет, чиме је српска 
књижевност остала ускраћена за пот-
пуно форми рање једног аутентичног 
песничког дела. 

Прерани Симићев одлазак са 
књижевне позорнице одредио је и 
судбину његовог књижевног дела, 
осудивши га на заборав. Да дело 
Љубомира Симића не буде потпуно 
изгубљено за историју српске књи
жевности, постарао се најпре уре
дник нишког књижевног часописа 
„Градина” Јеремија Живановић и 
објавио Симићеву збирку „Песме” 
1901. године. Нови живот овој 
збирци дала је и Народна библиоте-
ка „Његош” 2018. године, сместив-
ши је у едицију „Завештање”, 
намењену заборављеним или мање 
познатим завичајним ауторима и 
књижевним делима. 

(Подаци о Љубомиру Симовићу 
и фотографија преузети су са ФБ 
странице Народне библиотеке 
„Његош”.)

Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српског језика и 

књижевности

„Прича о куму јединцу Бранку Стевановићу”
Јавни час

У нашој школи реализован је јавни час на тему 
„Прича о куму јединцу Бранку Стевановићу”, у 
сарадњи са Народном библиотеком „Његош”, у 
оквиру Манифестације дечјег стваралаштва „Чароб-
не полице Биби Сликовчице”. Ученици наше школе, 
чланови Бибине редакције, представили су својим 
вршњацима Бранка Стевановића као кума маскоте 
Дечјег одељења, Биби Сликовчице, као веома 
важног члана Манифестације и радо виђеног госта. 
Презентацију о Бранку Стевановићу пратила је и 
истоимена изложба, која је постављена у читаони-
ци Народне библиотеке „Његош”. 
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САРАДЊА СА 
БИБЛИОТЕКОМРадионица визуелне поезије

Интервјуисали смо Душана Поп Ђурђева...
•  Које је Ваше мишљење о Мани-

фестацији дечјег стваралашт-
ва „Чаробне полице Биби 
Сли ковчице?”
Душан Поп Ђурђев: „Драго ми је 

да већ пар година учествујем на овој 
Ма нифестацији, срећући се са мла  дим 
људима и покушавајући да ва ма, 
млади људи, представим шта ја то 
радим и истовремено чујем какав то 
пријем има код вас. Да ли тиме што 
ја радим погађам тему и да ли вас то 
занима, и на тај начин покушам да 
коригујем и да то што пишем буде 
вама ближе.”

• Како сте дошли на идеју да 
офор мите радионицу?
„Ово је моје књижевно вече, 

ма да делује мало блесаво. Дошао 
сам на идеју да тако нешто урадим 
и овде, у Књажевцу. Занимало ме је 
како ће млади реаговати на ово чиме 
се ја бавим.”

• Какав је осећај радити са сре-
дњошколцима?
„Ја нисам имао никаквих про-

блема, у принципу, са тим узрастом 
је најтеже радити јер где год одем 
сви гледају у телефоне и не знају о 
чему причам. Упркос томе, мислим 
да сам успео да вам приближим оно 
што ја радим, јер је на неки начин 
необично.”

• Какви су Ваши утисци по завр-
шетку радионице и са каквим 
расположењем сте се враћали 
кући након сваке?
„Ја увек добро пролазим, 

добро сам пролазио и када сам 
деци говорио вербалне песме, зато 
што су оне духовите, проткане 
љубавним темама које су вама 
интересантне. Никада нисам имао 
проблема у комуникацији са децом. 
Моје песме су прилагођене деци 
мало старијег узраста, јер нису 
засноване на ритму и мелодији 
него морате да разми шљате успут 
док је читате.”

• Шта мислите које способности 
потпомажу радионице овог 
типа и на који начин подстичу 
креативност?
„Подстичу вас на размишљање. 

Ако вам неко да да од нечег веома 
хетерогеног направите целину која 
функционише на неки начин, као 
слика, песма или прича. Овој 
генерацији недостаје умеће да оно 
што зна споји у неку целину, да то 
има неког смисла. Све може да се 
доведе у некакав склад.” 

• И за крај, који бисте савет дали 
младима у вези са испољава-
њем сво  је креативности и 
иде ја?

„Креативност се увек испољава 
кроз игру и треба се играти. Треба се 
играти свачим. Треба се играти ре-
чима и сликама, треба се играти чак 

Поп Д. Ђурђев рођен је 3. апри-
ла 1953. године у Новом Саду. Ос-
новну школу је похађао у Новом 
Са ду, Ковиљу и Каћу, средњу школу 
у Краљеву, а студије шумарства на 
Универзитету у Београду. Пише са-
тиру, поезију за младе, а бави се и 

визуелном поезијом.
До сада је објавио двадесет 

књи га за децу и одрасле. 
За књижевни рад намењен деци 

добио је награде: Гордана Брајовић, 
Момчило Тешић, Плави чуперак, 
Су с рета под старом маслином (Бар), 

носилац је Златног кључића града 
Смедерева, Златног Гашиног пера (и 
три сребрна), Златног звонца по-
пуларности, проглашен је Принцем 
дечјег царства (Бања Лука) и до-
битник Малог принца (Тузла) за 
ра  звој мултикултуралности у реги-

и када учите. Игра је основа свега и 
кад одрастете немојте прекидати да 
се играте.”

Милена Гајић, IV1

ону...
Живи и ради у Новом Саду. До

скорашњи је директор Међународног 
центра књижевности за децу – Зма
јеве дечје игре, на чијем челу је био 
двадесет година.



40

ШКОЛСКА 
БИБЛИОТЕКА Време је за библиотеку!
Проћи светом, упознати многе 

пределе, различите језике и бројне 
области у којима се људски дух 
афирмисао и напредовао, жеља је 
и циљ многих људи: млађих, али и 
оних мало старијих. Жеља и жудња 
за сазнањем даје смисао нашем раду 
у просвети. А почетак тог пута није 
једноставан, али барем знамо одакле 
је најлакше кренути: из школске 
библиотеке!

Библиотека наше школе при-
премила је део свог фонда за из-
ложбу, у склопу обележавања Дана 
школе. Из богате грађе, из фонда 
који обухвата око 8.000 наслова, 
издвојили смо примерке који се могу 
погледати и прелистати. Чега ту све 

нема! Ту су лексикони, антологије, 
капитална дела, енциклопедије, 
стручна литература, белетристика, 
али и школска лектира и уџбеници. 
Тематика књига је врло разноврсна: 
од језика и књижевности, преко 
математике, природних и друштве-
них наука, до уско стручних, попут 
наслова из грађевинарства, еко
номије, машинства и других струка.

Ово је скромни покушај да пред-
ставимо највредније наслове, са 
циљем да се наша школска библи-
отека представи ученицима, али и 
запосленима, како бисмо културу 
читања подигли на мало виши ниво. 
Кинеска пословица каже: „Три дана 
немој читати и твоје речи ће изгуби-

ти лепоту”. Желимо да наше речи 
буду племените, речник богат, а 
изражавање правилно. А то се може 
постићи само читањем!

Ево неких наслова:

ВУК НАШ НАСУШНИ – 
Милован Витезовић

Награда за издавачки подухват 
године Београдског сајма књига, 
овенчала је пре четири године ово 
луксузно и вредно издање. На преко 
пет стотина страна дата је до сада 
најсадржајнија монографија о Вуку 
Караџићу, из пера Милована Вите
зовића, који је био и сценариста 
серије ”Вук Караџић”.

ДРЖАВЕ СВЕТА
Захваљујући брзом развитку 

науке и технике, удаљеност између 
далеких предела и континената 
постаје релативна. Сваког дана мо-
жемо отпутовати куда год пожели-
мо, али све то није могуће без основ-
ног знања о савременом свету, том 
сложеном мозаику цивилизација, 
народа, језика и људских остварења. 
Ова књига најбољи је водич кроз 
свет.

СВЕТСКА БАШТИНА ПОД 
ЗАШТИТОМ УНЕСКА: 

Године 1972. Унеско је усвојио 
Конвенцију о заштити светске кул-
турне и природне баштине, коју је 
потписало више од 150 земаља. Три 
књиге (Старе цивилизације, При-
родни резервати и Ризнице умет-
ности) обележавају успех тог по-
духвата, представљајући 300 нај
занимљивијих локалитета.

СТО НАЈЗНАМЕНИТИЈИХ СРБА:
Личности које су обележиле 

исто рију нашег народа и поставиле 
темеље нашег културноисторијског 
бића представљене су у луксузном 
монографији у допадљивој форми 
и уз богате илустрације.

КУЛТУРНО БЛАГО  
У 1.000 СЛИКА

Две књиге, Културно благо Србије 
и Културно благо света, оживљава 
ју приповест о нашим коренима, 
до носећи једну нову, на другачији 
на чин испричану причу о нама, 
људима. Више од 1.000 предмета 
сведочи о томе како је текао живот 
на овом простору: како се ратовало 
и освајало, како се манифестовала 
моћ владајућих, како је живео оби
чан човек, како је испољавао своју 
духовност и религију.

НЕМАЊИЋИ:
Светородна лоза Немањића 

де таљно је представљена у моно
графији Жељка Фајфрића. Период 
средњег века дуго је трајао, а ди
настија Немањића владала је више 
од два века.

СТАРА ГРЧКА, СТАРИ РИМ, 
ВИЗАНТИЈА, МИТОЛОГИЈА 
ГРЧКЕ И РИМА

Едиција „Водичи кроз циви
лизације” читаоцима нуди путовање 
кроз време и простор и намењена је 
онима који су заинтересовани за 
историју и древне цивилизације.

ЧУДЕСНА СРБИЈА
”Србија је доживљај непоно

вљив” – записао је у предговору 
један од аутора ове монографије. 
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ШКОЛСКА 
БИБЛИОТЕКА

Заиста, постоје делови Србије које 
обиђете много пута, и сваки пут сте 
убеђени да први пут долазите ту. 
Четинари, потоци, ливаде, њиве и 
људи крај којих пролазимо, увек нам 
се учине новим и непоновљивим.

БЛИЖЕ БОГУ
Верски туризам, односно по-

клоничка путовања на света места 

хришћанства, веома је успешна 
грана туризмологије. Књига Паола 
Тарала намењена је и верницима и 
онима који то нису, како би се блиско 
повезали са најважнијим местима 
хришћанства, али и упознали умет-
ничко и културно благо тих места.

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК
Дела Милорада Павића преве-

дена су на многе светске језике, али 

је реткост да се издање на енглеском 
језику нађе у ормарима библиотека. 
Два Павићева издања на енглеском 
језику красе нашу библиотеку.

ЧОВЕК: ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
ПСИХОЛОГИЈА

Ова књига посвећена је тајнама 
људске душе. У њој је реч о историји 
психологије, о томе како се изучава 
унутрашњи свет човека и због чега 
је тај задатак један од најважнијих, 
али и најкомпликованијих за научно 
упознавање. Овде је реч о необичним 
могућностима психе, као што је 
слање мисли на даљину, видовитост, 
итд…

КЊАЖЕВАЧКИ КРАЈ: 
ПОТЕНЦИЈАЛИ, СТАЊЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА

Научна конференција о кња
жевачком крају, која је одржана у 
Дому културе, изнедрила је ову 
вре дну завичајну књигу. Она је за 
нашу школу вредна, јер су у њој и 
радови наставника Техничке школе 
Златице Геров и Младена Мило
шевића. Златица Геров потписује рад 

”Настава и нове технологије у кња
жевачком крају, са посебним освртом 
на рад Техничке школе Књажевца”, 
док је Младен Ми лошевић, коме је 
спелеологија велика страст, говорио 
о резултатима спелеолошких 
истраживања пећине Коренатац.

ТЕСЛИН ЧУДЕСНИ СВЕТ
Настала као плод више деце

нијског истраживања, ова књига 
приказује Теслин живот и дело, уз 
ви сок документаристички ниво. Ипак, 
аутор Бранимир Јовановић се током 
писања трудио да делу удахне 
живот и емоцију.

Још се могу видети сабрана дела 
српских класика, попут Станковића, 
Селимовића, Андрића и Дучића, 
ре чници Милана Вујаклије, Ивана 
Клајна и Милана Шипке, као и нове 
стручне књиге из области матема-
тике.

Библиотека није само место за 
читање. Може се у њој и дружити, уз 
играње занимљивих друштвених 
игара. Заиста, време је за библиотеку!

Милена Миловановић,  
Миомир Костић и Бојан Ристић,  

школски библиотекари

Дан за госте!
Посета ученика завршног разреда основних школа 

„Вук Караџић” и „Дубрава” нам је улепшала дан. 
У „пешачкој тури” кроз школу ученици су се упозна-

ли са карактеристикама и начином реализације наставе 
за смерове који постоје у Техничкој школи, разговарали 
су са својим друговима – ученицима наше школе и на 
крају се окупили у опуштајућој атмосфери нашег 
летњиковца.

Светлана Петровић, педагог
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УСАВРШАВАЊА 
НАСТАВИКА

Награде, признања и радови наших 
наставица објављени у Приручнику из 
области каријерног вођења

НЕО – ДРУГО МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ

Национални центар Euroguidance 
мреже, у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког ра
звоја и Министарством омладине и 
спорта, а уз подршку амбасаде Ре-
публике Бугарске, организовао је 
шесту Националну Euroguidance 
кон ференцију „Каријерно вођење и 
саветовање у Републици Србији и 
Европи”, која се одржала у уторак, 
9. октобра 2018. године у хотелу 

„Метропол” у Београду. Конферен
цији је присуствовало преко 200 
каријерних практичара – наставни-
ка и стручних сарадника из основних 
и средњих школа, саветника На-
ционалне службе за запошљавање, 
представника канцеларија за младе, 
удружења и асоцијација, представ-
ника академске заједнице и цента-
ра за развој каријере, као и доноси-
оца одлуке из Србије.

Попут претходних, и ова кон
ференција је имала за циљ размену 
информација и унапређење сарадње 
свих актера у систему каријерног 
вођења и саветовања (КВиС) у Репу-
блици Србији, али и региону. Током 
конференције, учесници су имали 
прилике да чују o каријерном вођењу 
и саветовању ученика основних и 
средњих школа, као и о развоју и 
примени Европске класификације 
вештина, компетенција, квали фи
кација и занимања (ESCO) у наци
оналној класификацији занимања у 
Републици Хрватској. Такође, пред
стављен је и Национални програм 
пракси у Црној Гори, као и најновије 
иницијативе за подстицање развоја 
вештина управљања каријером код 
различитих циљних група и развој 
компетенција каријерних практича-
ра у Републици Србији.

Традиционално, по трећи пут, у 
склопу конференције, одржана је и 
свечана додела награда, признања 
и похвалница за пријављене при-
мере праксе на Националном Euro
guidance такмичењу, примера добрих 
пракси у области каријерног вођења 

и саветовања. Пројекат „Селфи пред-
узетник” који је реализовала Наташа 
Јанкулоски добио је признање за 
пример добре праксе успешног 
по ве зивања са локалном заједни цом 
и подстицање развоја предузетнич-
ких компетенција.

У склопу доделе награда и при
знања додељене су и похвалнице 
за креативну употребу ИКТа у об-
ласти каријерног вођења за радио-
ницу „Паметно промишљај – на-
прави прави избор” ауторкама На-
таши Јанкулоски и Светлани Пе тр о
вић. 

Публиковањем Приручника и 
базе активности за наставнике ос-
новних и средњих школа из области 
каријерног вођења и саветовања 
Еурогуиданце центра и Фондације 
Темпус, у сарадњи са БОШом а на 
иницијативу Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, обја
в љена су и четири ауторска рада 
Ната ше Јанкулоски, професора 
еко  ном ске групе предмета и Светла
не Петровић педагога из Техничке 
школе.

Наташа Јанкулоски

На Републичком такмичењу 
На ционална Еколошка Олимпијада, 
одржаном 19.маја у Бору, у кон
куренцији од око 300 ученика из 
целе Србије.

Нашу школу на овом такмичењу 
представљали су ученици: Јован 
Нешковић II3 , Немања Милојковић 
II3, Сандра Раи чић III2, Драгана 
Миливојевић III2, Сара Ђокић III5, 

Настасија Јовић III5 (ментор Ана 
Петровић) и Сара Чекић IV4 (ментор 
Тамара Станковић). 

Најбољи резултат и велики успех 
остварила је комерцијалиста Сан дра 
Раичић, која је освојила 2.место. 

Све похвале и честитке заслужују 
и остали ученици којима је мало 
недостајало да освоје 3. место на 
овом такмичењу.

Сандра Раичић. III2
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НАСТАВИКА
VIVET – виртуелне праксе  

у средњем стручном образовању

Студија случаја – дестинација у хармонији са природом

Технолошки напредак, интернет, 
вештачка интелигениција и доступ-
ност преносивих уређаја по нижим 
ценама учинили су могућност за 
виртуелним радним местом реалним. 
Као резултат тога развиле су се вир
туелне радне праксе у многим 
земљама. Београдска отворена 
школа је у сарадњи са бројним 
институцијама из иностранства и 
наше земље покренула пројекат под 
називом VIVET – виртуелне праксе у 
средњем стручном образовању. VIVET 
се заснива на платформи за учење 
на даљину, која има за циљ да 
омогући ученицима средњих струч-
них школа различитих образовних 
профила да похађају праксу од куће 
седећи за својим рачунаром.

Наша школа је имала прилику 
да буде укључена у израду праксе 
за образовни профил туристички 
техничар. Праксу је креирао тим 
наставника из наше школе (Наташа 
Јанкулоски, Сања Маркулин, Јелена 
Лазаревић),  у сарадњи са Туристич-
ком организацијом Књажевац. 
Пракса је потпуно ускалађена са 
наставним планом и програмом и 
исходима учења у оквиру предмета 
агенцијско и хотелијерско посло
вање. Радни задаци су реални, 

усклађени са специфичностима 
делатности на коју се односе и 
стимулишу радну активност учени-
ка. Након израде и постављања 
материјала на платформу читав 
пројекат је представљен ученицима 
Техничке школе. Обја вљен је конкурс 
и заинтересовани ученици су имали 
прилику да се пријаве електронским 
путем. Пракса је реализована током 
зимског распуста. Продукт праксе су 
електронски каталози локалне ту-
ристичке понуде. Радна пракса наше 
школе је током пилотирања пројекта 
била најпосећенија на платфоми и 
оцењена је као изузетно квалитетна. 
Зато су наставници и ученици имли 
прилику да овај пример добре 
праксе представе 10. 04. 2019. у 
Београду на међународној кон
ференцији под називом „Квалитет-
не радне праксе у ери ди ги та ли
зације”. Догађај је окупио преко 130 
домаћих и иностраних учесника, 
међу којима су били представници 
Министарства просвете, наставници 
средњих школа, представници 
орга низација и институција које се 
баве каријерним вођењем и 
унапређивањем запошљивости 
младих. Наташа Јанкулоски, као 
кординатор читавог пројекта на 

нивоу наше школе, и Данијела Арсић 
из Туристичке организације Кња
жевца су имале прилику да прикажу 
праксу под називом „Екаталог ло-
калне туристичке понуде”. Ученице 
Викторија Јагодић и Сара Чекић су 
учесничима кон ференције пред-
ставиле продукте праксе – креиране 
електронске каталоге и своја искуства 
из угла вршњачких ментора. 

На конференцији је било речи и 
о елементима квалитетне радне 
праксе, изазовима који тренутно 
постоје у систему формалног обра

зовања и перспективама које до-
носи дигитализација радних про-
цеса. Виртуелне праксе пред стављају 
пионирски подухват и први такав 
пројекат у области средњег стручног 
образовања у региону. Управо из 
овог разлога пројектни партнери 
израдили су Модел виртуелних 
пракси који дефинише сет корака 
који морају бити испуњени како би 
овакве праксе заиста допринеле 
развоју ком петенција ученика.

 Наташа Јанкулоски,  
наставник стручних предмета 

тиуристичке струке

На овогодишњем такмичењу из 
области туризма које традиционал-
но организује Универзитет Сингиду-
нум, на тему „Дестинација у хар
монији са природом“, тим наше 
школе је у конкуренцији од 29 ти-
мова освојио четврто место. Тим у 
саставу Нађа Миленковић, Кристина 
Станојевић и Марко Петровић, под 
менторством професорке економске 

и туристичке групе предмета Мили-
це Јанковић, достојно је представио 
своју школу и општину Књажевац.

Други тим наше школе у саставу 
Вера Јеленковић, Ива Стојковић и 
Ања Ранђеловић, под менторством 
професорке туристичке групе пред-
мета Јелене Лазаревић, се и поред 
доброг наступа није пласирао у 
финале  у топ шест.
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Моја порука са Cross border семинара на Бледу
Never give up dreaming

Звучи веома импресивно – Cross 
border семинар на Бледу у Словенији 
је окупио 14. И 15. маја ове године 
стотине каријерних практичара од 
Немачке на северу па све до Србије 
на југу. Конференција је замишљена 
тако да се истовремено одржавају 
по најмање три радионице у трајању 
од сат и по. Свесни да окупљају ша
ренолику публику, организатори су 
циљано бирали теме, тако да свако 
може да пронађе нешто за себе. 
Описи радионица из агенде су зву-
чали тако примамљиво, да не знате 
где бисте пре отишли. Унапред при 
пријављивању морали смо да се 

одлучимо само за једну, због тога 
сам пожелела да се мултиплицирам 
на тренутак како бих истовремено 
могла да пратим више сесија. 

Колегеница Светлана и ја смо 
имале прилику и част да на једној 
овако важној манифестацији држи-
мо радионицу. Нашој радионици смо 
дале назив „Set skills for the future”, 
интересовање учесника за ову ра-
дионицу је било изузетно велико и 
најбрже су се попунила сва места. 
Учесници су били из различитих 
земаља: Немачке, Румуније, 
Холандије, Словачке, Аустрије, 
Словеније, Хрватске, Чешке и Пољске. 

Чињеница да је међу учесницима 
било људи из министраства обра
зовања, професора са универзитета, 
Еразмус + националних канцеларија, 
националних ин сти туција за за
пошљавање ме ја на први поглед 
потпуно обесхрабрила. Шта ја могу 
као наставник у средњој школи да 
њима представим и испричам што 
већ нису чули?! Са колегеницом 
Светланом доста смо размишљале 
и одлучиле да једноставно демон-
стрирамо технике које свакодневно 
користимо у раду са ученицима. 
Технике које смо представиле су се 
односиле на: конструктивно 
решавање проблема, анализу спо-
ственог понашања у кризним 
ситуацијама, начине претварања 
постављених циљева у конкретне 
стратегије, вештине самопромоције 
и јавног наступа, технике за јачање 
самопоуздања и јавног наступа и 
технике за релаксацију и ба лан
сирање стреса. На моје велико 
задовољство, учесници су препо-
знали могућност примене приказа-
них техника у пракси. Учесницима 
смо дале могућност да представе 
неке своје технике које су се иску-
ствено показале корисним у области 
упра вљања каријером. Колегеница 
из Словеније је демонстрирала ве-
ома занимљиву технику за јачање 
самопоуздања. Професорка са 
универзитета из Словачке је истакла 
да је коришћење видеа добар начин 
за анимирање учесника, а колеге-
ница из Аустрије додала да игра 
улога додатно анимира учеснике да 
се активно укључе у рад. На крају 
радионице у пленуму смо дискуто-
вали о изазовима и проблемима са 

којима се свакодневно сусрећемо у 
раду, како да решимо постојеће 
проблеме и начинимо свет бољим 
местом за живот. Закључили смо да 
је немогуће креирати унифицирана 
решења, увек морамо сагледавати 
специфичности сваког поједеиначног 
проблема, да никада нисмо имали 
више информација и нисмо били 
више збуњени, да је све подложно 
променама и што их пре будемо 
прихватили спермније ћемо доче-
кати јутро 2030. године. 

Мој утисак је да су тама и садржај 
које смо изабрале окупили мислеће 
и проактивне људе, спремне да 
сарађују и уче једни од других. Све 
се убрзано мења, не само производи 
и процеси, већ и читаво друштво. У 
будућности би требало да нам ос-
новни циљ буде формирање људи 
спремних да прихавте промене и 
различитости. Наравно, овде је 
највећа одговорност на образовању 
и људима који раде у овом сектору. 
Схватила сам да нико од нас не 
тражи да будемо савршени ни у 
страном језику нити у било којој 
другој области, довољно је да буде-
мо отворени за промене и спрени на 
доживорно учење. Тог дана, ја сам 
модерирајући радионицу, живела 
свој сан, захваљујући прилици и 
подршци Еурогајденс центра из 
Србије. Ни са 40 година нисам пре-
стала да сањам, желим, учим и 
улажем у себе. После Cross border 
семинара на Беду сигурна сам да 
никада нећу ни престати да сањам.

Наташа Јанкулоски,  
наставник стручних предмета 

тиуристичке струке
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У четвртак. 4. априла 2019. го-
дине у Матичној библиотеци „Свето-
зар Марковић” у Зајечару одржано 
је саветовање школских библиоте-
кара Зајечарског округа. На позив 
Виолете Станковић Анђелковић, која 
је задужена за надзор школских 
библиотекара нашег округа, одаз-
вали смо се са великим задовољ
ством, знајући да су сусрети у заје
чарској библиотеци увек занимљиви 
и корисни.

Први део саветовања био је 
по   св ећен недавној анкети, коју су 
школски библиотекари попуњавали. 
Анализа је показала да је рад у 
школ ској библиотеци често потце
њен и неадекватно испраћен у 
шко лама округа. Због тога је неоп-
ходно да наш рад буде тра н спа

Саветовање библиотекара

Против мрака: Семинар за рад са корисницима оштећеног вида

рентнији и праћенији, како од 
стра не ученика, тако и колега.

Други део предавања одржао 
је Боривоје Ђорђевић, који је говорио 
о програму COBISS, који је намењен 
претраживању књига и издања по 
различитим критеријумима: аутору, 
години издања, издавачу, месту… 
Након само једног клика сазнајемо 
у којој се библиотеци, на територији 
целе земље, може пронаћи тражено 
издање. Све библиотеке, матичне, 
универзитетске и народне су у овом 
систему, који обухвата „само” три и 
по милиона наслова различи тих 
из дања. Тако можемо да откријемо 
где пронаћи жељену књигу, да ли се 
може издати или само користити у 
читаоници, или је издата. Програм 
је веома користан, али морају се 

фил трирати резултати, јер уношење 
података често није идентично.

Драго нам је што смо били на 

овом саветовању, где смо добили 
доста корисних савета. 

Милена Миловановић,  
Бојан Ристић

У организацији Матичне библи-
отеке „Светозар Марковић” у Зајечару 
је у среду, 17. октобра 2018. године, 
одржан семинар „Унапређење би-
блиотечких услуга корисницима 
оштећеног вида”, коме је присуство-
вао библиотекар наше школе Бојан 
Ристић.

Гости из Ужица, директор та мо
шње библиотеке Душица Мурић и 
Недељка Ложајић из Центра за 
слепе и слабовиде Народне библи-
отеке Србије представиле су пома-
гала за рад са ученицима оштећеног 
вида и теоријски обучиле библиоте-
каре за рад са оваквим ученицима. 
На фотографијама се може видети 
писаћа машина са Брајовом азбуком, 
као и карта света намењена слепим 

и слабовидим особама. Примећујемо 
да ова машина има само шест типки 
за слова, док је седма (већа) на
мењена одвајању речи. Карта је 
урађена са испупчењима, а постоје 
и специјални папири за цртање, 
таблице за математику и слично.

Удружења која окупљају слепе 
издају публикације и часописе на 
Брајевом писму, али и звучне дис-
кове на којима је снимљен различит 
садржај: од прочитаних књижевних 
дела, преко дневних и периодичних 
вести, до забавног садржаја.

Осим тога, било је речи о ди сле
ксији и дисграфији, што је други 
на зив за немогућност читања и 
писања. Ови проблеми често остају 
непрепознати у нашем школском 

систему, а ученици означени као 
лоши и немарљиви. Другачијим 
приступом, када би се увидео про-
блем, олакшало би се праћење на-
ставе оваквој деци.

Семинар је оправдао намену, јер 
ђачко доба припада свој деци и треба 

искористити додатне могу ћности како 
би похађање школе било олакшано 
ученицима са тешкоћама у виду. 
Могућности за борбу против мрака, у 
коме слепе особе живе, постоје!

Бојан Ристић,  
школски библиотекар
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На Сајму грађевинарства у Београду 
Ученици свих одељења грађевинске 

струке: I1, I2, II1, III1 и IV1, у пратњи пре дме тн
их наставника и одељењских старешина 
посетили су овогодишњи Сајам гра ђе
винарства у Београду, који се сваке године 
традиционално одржава у априлу месецу. 
Овај сајам за ученике представља стручну 
екскурзију. 

На сајму је доминирала грађевинска 
механизација, која је била изложена и напољу 
и у затвореном простoру.

Након обиласка сајма ученици су имали 
слободно време за шетњу Калемегданом и 
ужим центром Београда, као и обилазак 
тржних центара.

Професионална пракса  
у хотелима „SP Resort”

Захваљујући сарадњи наше 
школе са „SP Resort”, као ученици 
одeљeња III4, образовног профила 
туристички тeхничар, по први пут 
смо добили прилику да про
фeсионалну праксу обављамо у 
хотелима на Старој планини. У 
пeриоду од 18. до 29. јуна, ра спо
ређени по групама, теоријска знања 
стечена у школи из области хо
тeлијeрског пословања и рада на 

рeцeпцији хотeла примeнили смо у 
пракси – у Хотeлу и спа „Стара пла-
нина” и Хотeлу „Бабин зуб”. Тако смо 
имали прилику да стекнемо прак-
тичне вештине и знања која ћe нам 
помоћи како у будућeм школовању, 
тако и у раду у профeсији за коју смо 
сe опрeдeлили. Захваљујемо се 
школи као и руководству и особљу 
хотела на стручној подршци. 

 Кристина Станојевић, IV4
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Сајам аутомобила

Туристички техничари  
на стручној екскурзији у Нишу

СТРУЧНЕ 
ЕКСКУРЗИЈЕ

Стручна екскурзија за ученике машинских смерова

Последње недеље марта 92 ученика наше 
школе, и њихове одељењске старешине и пред-
метни наставници, посетили су Сајам аутомоби-
ла у Београду. За ученике машинске струке, овај 
сајам представља стручну екскурзију. Ове годи-
не њима су се придружили и ученици других 
смерова, искористивши прилику да сви заједно 
уживају у обиласку сајма и разгледању најновијих 
модела светски познатих произвођача аутомо-
била. Ово је била и прилика да ученици, дружећи 
се, проведу један леп дан у Београду, што је 
такође важан део ученичких екскурзија и по-
сета сајмовима.

Ученици образовног профила туристички техничар су 18. 04. 2019. године, у оквиру једнодневне стручне екскурзије, 
обишли аеродром „Константин Велики” у Нишу и упознали се са организацијом и начином функционисања аеродрома. Након тога 
су посетили 20. Међународни сајам туризма и активног одмора у хали „Чаир” у Нишу.

Сајам туризма одржао се 18. 04. 
2019. у Нишу.

По договору са професорима, 
ученици свих разреда туристичког 
смера, у 7 сати ујутру су се окупили 
испред наше школе, а полазак је био 
у 7:15 сати. Путовали смо аутобуси-
ма.

Прва дестинација коју смо по-
сетили био је Аеродром „Константин 
Велики”. Било је доста занимљиво, 
сазнали смо неке чињенице о аеро-
дрому и ваздушном саобраћају. 
Мо рамо да признамо да смо пажњу 
више усмерили на падобранце и 
војне авионе, који су слетали и уз-
летали у тренутку када нам је пред
ставница аеродрома говорила о 
ње му. 

Након посете аеродрому, врати-
ли смо се назад у аутобус и упутили 
смо се ка „Сајму туризма”. Сајам се 

одржавао у „Хали Чаир”. Свечано 
отварање било је у 12 сати. Први 
разред туристичких техничара је 
имао различите задатке у вези са 
туризмом. Наш задатак био је да 
истражимо и прикупимо што више 
информација о бањском туризму. На 
сајму су се налазили различити 
штан дови, који су представљали 
различита туристичка подручја Ср
бије и околних земаља. Представ-
ници бањског туризма били су љ у
ба зни и комуникативни. Прикупљали 
смо податке у виду туристичких 
карата подручја, летака, часописа, 
каталога, визит карата и сл. Такође, 
на сајму смо добиле балоне разних 
боја, на којима су се налазили на-
зиви и логои агенција, са којима смо 
се сликале. 

Када смо сви завршили са својим 
задацима, вратили смо се назад у 

аутобус и одвезли се до центра 
гра да. У центру смо имали слобод-
но време, које смо искористили за 
различите активности. Углавном, то 
су били шопинг, сликање на раз-
личитим локацијама, дружење, 
шетња и сл.

На овој блок и практичној на-

стави било је јако занимљиво и лепо. 
После уживања у центру града, сви 
смо се окупили на Тргу краља Мила-
на код споменика „Ослободиоцима 
Ниша”. Вратили смо се назад у ауто-
бусе и кренули ка Књажевцу. 

Невена и Јована Милошевић, 
Сара Маринковић,  

Валентина Милановић, I4
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Блок-настава архитектонаца у ЈП 
„Развој” и на градилишту

У посети предузећу „Промек” ДОО Велика Плана

Ученици архитектонског смера 
трећег и четвртог разреда, у оквиру 
блокнаставе из предмета урбанизам 
и технологија грађевинских радова, 
у петак 12. 10. 2018. год. посетили 

су ЈП „Развој”, које се бави уређењем 
града. Током посете упознали су се 
са врстама урбанистичких и архи-
тектонских планова, начинима 
њихове израде и спровођења. 

Инжењер овог предузећа Зоран 
Михајлов им је представио пројекте 
који су се тренутно изводили и који 
се планирају. Након обиласка овог 
предузећа ученици су обишли гра-
дилиште у центру града око Спомен
парка, где су се изводили радови на 
поплочавању и постављању нових 
ивичњака. Потом су обишли терета-
ну и спортски терен на отвореном 
код Дома ученика, што је један од 
реализованих пројеката. Ученици 
су били изузетно задовољни оним 
шта су научили приликом ових по-
сета и надају се посетама другим 
градилиштима у граду. Блокнаставу 
реализовали су наставници стручних 

предмета Ивана Јевтић, Горан По
повић и Милан Вукић. Захваљујемо 
се ЈП „Развој” на пријему и сарадњи.

Милан Вукић,  
наставник стручних предмета 

грађевинске струке

Ученици првог разреда обра-
зовног профила техничар за 
компјутерско управљање (CNC) 
машина посетили су 8. априла 
предузеће „Промек” ДОО Велика 
Плана и тога дана у његовим пого-
нима имали блокнаставу предмета 
мерење и контрола квалитета.

Захваљујући љубазности до
маћина и ученици другог и трећег 
разреда образовног профила тех-
ничар за компјутерско управљање 
су тога дана имали наставу у овој 
успешној фирми. Ученици другог 
разреда имали су технолошке по-
ступке са контролом, а трећег те

хнологију за компјутерски упра
вљане машине. 

Ово је била одлична прилика да 
наши ученици виде најсавременије 
алате и машине, али и да виде како 
у стварности изгледа посао једног 
техничара за комјутерско управљање 
или инжењера – програмера тих 

машина. 
Захваљујемо „Промеку” и ње

говим запосленима на изван редној 
организацији посете и изузетном 
гостопримству и надамо се даљој 
сарадњи.

Златица Геров,  
наставник стручних предмета 

машинске струке
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Била сам веома активна све 
че  тири године у Техничкој школи. 
Учествовала сам на бројним такми
чењима и ваннаставним активно-
стима и тако показала широк дија
пазон интересовања.

Мени најдража успомена свака-
ко је учествовање на семинарима 
археологије у Истраживачкој стани-
ци Петница, у којој сам стекла знање 
које ће ми користити кроз живот. 
Моја авантура у Петници још увек 
траје, сада сам на напреднијем нивоу 
и пишем научноистраживачки рад 
из области нумизматике. 

Поред Петнице, похађала сам и 
Летњу школу традиционалних за-
ната и конзервације у Равни, где сам 
се упознала са – за мене до тада 
потпуно непознатим појмом – кон
зервација. Поново сам имала при-
лике да се бавим археологијом и 
надограђујем већ стечена знања.

У четвртом разреду сам била 
најуспешнија. Почела сам да уче
ствујем у драмској секцији на пред-
ставама у оквиру манифестација 
„Традицијом у Европу” и „Екосајам”, 
а тренутно је у припреми представа 
за дан школе „Погоди како се лети”. 
У међувремену сам схватила да је 
поред формалног образовања, у 
животу важно стећи и неформално 
образовање, па сам постала активан 
члан омладинских и невладиних 
организација, као што су „Центар за 
креативни развој” и „LDA CSS Кња
жевац”, захваљујући којима сам по 
први пут учествовала на ERASMUS 
PLUS пројекту у Великом Трнову, у 
Бугарској, чија је тема била „Медијска 
писменост”. Учествовала сам и на 
конференцији о дечјим правима у 
Београду преко организације „Кан
целарија за младе” из Ниша. Посе
дујем и сертификат за учешће на 
радионици „Јавни наступ”, у оквиру 

конференције „Хоћунећу баш тај 
факултет”, одржане у Сокобањи, и 
сертификат са семинара „Европска 
унија”, коју је организовала Народ-
на библиотека „Његош”.

Поред овога, волонтирам у Удру
жењу за неговање традиције „Извор” 
и у кратком периоду сам волонти-
рала у конзерваторској лабораторији 
у Завичајном музеју.

У оквиру стручне праксе, која се 
по први пут у нашој школи одвијала 
преко VIVET платформе, добила сам 
сертификат и постала видљива по-
слодавцима из области туризма из 
других европских земаља. Такође, 
Викторија Јагодић и ја смо, са про-
фесоркама које су држале праксу, 
присуствовале конференцији „Ква
литетне радне праксе у ери диги
тализације” у Београду, коју је орга-
низовала Београдска отворена 
шко ла и тамо са учесницима из ра
зних земаља поделиле своја искуства 
које смо стекле током трајања пра ксе. 

Учествовала сам и у приредби 
поводом обележавања Дана Светог 
Саве, и на Светосавском конкурсу 
освојила награду за најбољи лите-
рарни рад на тему „Крсна слава” и 
за најбољу презентацију „Десет 
ма настира Овчарскокабларске 
кли суре”.

Што се тиче такмичења, освојила 
сам прво место на Републичком 
такмичењу из агенцијског и хо те
лијерског пословања и креирања 
аранжмана у Бору, на коме сам до-
била вредне награде, а такође и 
могућност уписа на Економски фа-
култет и Факултет за туризам и 
уго ститељство без полагања при
јемног испита, и наравно највећу 
част – омогућила сам својој школи 
и општини да наредне године буду 
домаћини Републичког такмичења.                  
Освојила сам друго место на Репу-

бличком такмичењу из историје у 
Нишу, а само ме је један поен делио 
од првог места. Ово за мене пред
ставља највећи успех, јер је историја 
нешто што заиста волим и за ову 
награду сам се борила и трудила 
много година. Главна награда је 
такође могућност уписа без полагања 
пријемног испита, на оним факулте-

мла де у општини Књажевац”, 
на универзитету MEGATREND и 
освојили 3.место.
Наша школа пружа и могућност 

ванредног школовања, тако да ја 
упоредо са смером туристички те
хничар дајем испите и за диплому 
економског техничара. 

тима где се полаже историја. 
Освојила сам прво место на Ре

гионалној смотри талената из исто
рије и пласман на Републичку смотру.

Учествовала сам и на Републич-
ком такмичењу Национална еколош-
ка олимпијада.

Сваке године учествујем и на 
Књижевној олимпијади, али до 
окру жног нивоа.

Поред индивидуалних, учество-
вала сам и у екипним такмичењима: 

• на такмичењу ученичких ком
панија у Нишу, где смо пред-
ставили своју компанију „Геое
ду кацију”; 

• на такмичењу у решавању сту
дије случаја из туризма на тему 
„Стратегија развоја туризма за 

Порука ученицима:
Искористите средњошколски 

период што боље можете, немојте 
губити време на ствари које вам неће 
значити у животу, „уграбите” што 
више знања можете, стекните при
јатељства која ће трајати целог 
жи вота и остварите добар однос са 
професорима који су сви дивни и ту 
су да помогну у било којој ситуацији. 
Покажите се у што бољем светлу и 
искористите све наставне и ванна-
ставне активности које вам школа 
пружа. На тај начин ћете спознати и 
усавршавати себе и своја инте ре
совања и пронаћи неку област у којој 
сте најбољи.

Ученик генерације
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Глумац, председник Ученичког парламента, 
спортиста… – искрено о себи и својим 
средњошколским данима

Жарко Ранђеловић
Полако се стишава еуфорија око 

матурске прославе, сумирају се 
ути  сци, и схватам да је крај једног 
вео ма важног поглавља у мом жи-

Сма трам да сам не само старији него 
и паметнији, озбиљнији и одго вор
нији. 

Када сам одлучивао коју средњу 

мене. После ових година проведених 
у школи, где сам стекао много при
јатеља, имао прилике да учествујем 
на такмичењима и у многим ванна-
ставним активностима, сматрам да 
сам донео праву одлуку. 

Волим тимски рад, па сам тако 
учествовао у више пројеката који су 
спроведени у школи. Од најза
нимљивијих издвојио бих: „Демо
кратија то сам ЈА”, Сајам науке „Наук 
није баук”, „Међународни сајам 
вир туелних предузећа” у Словенији, 
где смо са виртуелним предузећем 
„Лавандоманија” ушли у првих 
десет, од педесет две екипе, спорт-
ска такмичења у одбојци. Свиђа ми 
се да радим у екипи, јер по мени то 
захтева не само рад већ и креатив-
ност и развија тимски дух. 

Члан сам драмске секције од 
првог разреда, и у томе веома ужи
вам. Никад ми није тешко да дођем 
на пробу, или да се одазовем позиву 
професорке Драгане Цвејић Вукић, 
или било ком другом професору, за 
све што у вези са глумом или во
дитељством. Глумио сам у пред-
ставама: „Јесењин”, „Ко то тамо 
пева”, „Избирачица”, „Под кровом 
Србије”, „Не бацај – рециклирај”, 

воту. Нисам више онај збуњени пе
тнаестогодишњак, који је пре чети-
ри године крочио у ову зграду. 

школу да упишем после основне 
школе, Техничка школа и смер комер
цијалиста били су најбољи избор за 

„Погоди како се лети”. 
Стални сам члан Ученичког пар

ламента, а две године сам и његов 
председник, те сам учествовао у 
многобројним активностима које 
смо као парламент организовали. Са 
сигурношћу тврдим да Техничка 
школа велику пажњу поклања по
штовању права својих ученика.

Члан сам етноудружења „Из-
вор”, са којим наша школа има из-
ванредну сарадњу, посебно када је 
у питању очување и неговање тра
диције. Волим и хуманитарни рад и 
у сарадњи са Црвеним крстом спро
вели смо кампању за борбу против 
трговине људима.

Наравно не могу да не поменем 
наставнике Техничке школе, који не 
само да нам преносе своја знања 
него сам у њима видео и искрене 
пријатеље.

За крај могу само да кажем да 
бих свакоме препоручио да упише 
Техничку школу, јер не само да ће 
стећи изванредно образовање него 
ће кроз много других активности 
успети да истражи себе и своје мо
гућности, које су неопходне за даљи 
живот и рад.
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Јована Радовановић, 
каратисткиња

Јована Радовановић је мату
ранткиња наше школе, члан је ка-
рате клуба „Мусаши” из Књажевца. 
Каратеом се бави од своје 5. године, 
сада је носилац црног појаса, трећи 
дан. 

• Иако карате не изгледа баш као 
дисциплина којом би се бави-
ле жене, ти си била српска 
репрезентативка баш у овој 
борилачкој вештини. Зашто 
баш карате? 
Имала сам мање од 6 година 

када сам се упознала са овим спор-
том и од самог почетка ми се веома 
свидео. Карате је брз, експлозиван 
и контактни спорт. Уживала сам на 
тренинзима, имала сам велику 
подршку и сваком бих препоручила 
да тренира и буде у таквом окружењу. 
Из године у годину страст за спортом 
је расла, као што су стизале и медаље. 

• Који је твој највећи постигнут 
успех до сада или који ти је 
успех (медаља) најдражи?
Имам преко 100 медаља, али 

посебно бих издвојила сребрну 
медаљу са Светског првенства од-

• Зашто би млађима/деци пре-
поручила да се баве овим 
спортом? 
Наши најмлађи кроз овај спорт 

могу развити пуно позитивних 
особина. Уче како прихватити пра-
вила икако се понашати у групи. 
Такође, деца се уче носити са по-
разом и како регулисати емоције, 
посебно љутњу. Такмичења носе са 
собом одређени стрес, али дете 
научи како се треба носити са тим 
стресом, што касније може приме-
нити и на друге сличне животне 
ситуације. 

• С обзиром на то да си сада 
матуранткиња, по чему ћеш 
памтити дане проведене у 
Техникој школи?
Дане проведене у Техничкој 

школи ћу памтити по добром 
дружењу, разним авантурама, такође 
и добром сарадњом са професорима. 

• Да ли би имала неку поруку за 
читаоце школског листа 
„Идеја”?
Бавите се спортом. Да бисте 

постали успешни, поред талента 

мора постојати јака воља и неверо-
ватна жеља да истрајете у свим из-
азовима које пред вас поставља 
тренер. Кроз један озбиљан рад и 

одговоран однос према тренинзима, 
може се доћи до успеха. 

Јована и Невена Милошевић, I4

ржаног у Београду 2015. године, у 
конкуренцији од 35 такмичарки. 
Наравно, поред тога имам још пуно 
медаља за које је уложен максима-
лан труд. 

• У чему је за тебе драж овог 
спорта?

Драж овог спорта јесте такми-
чарски дух. Припреме за борбу, па и 
сама борба. Наравно, поред тога 
упознавање са другим људима и 
стицање нових пријатељства, као и 
велики број незаборавних путовања 
и авантура. 

Спортиста генерације
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НАШИ  
МАТУРАНТИ Никола Тодоровић, каратиста
Никола Тодоровић је матурант 

наше школе, активан је спортиста и 
члан карате клуба „Мусаши” из 
Књажевца. Поред осталих спортова, 
каратеом почиње да се бави 2014. 

године и тренутно има звање браон 
појас.

• Карате је веома популаран, да 
ли те је то привукло да се бавиш 

овим спортом?
Од детињства су ме привлачиле 

борилачке вештине, вероватно због 
филмова. У једном тренутку сам 
решио да се опробам и почео сам 
прво са боксом, тада сам имао око 
осам година. То је био тренутак без 
повратка, када се осећате испуњено 
и срећно јер радите оно што волите. 
После бокса дошли су на ред и кик
бокс, аикидо, џудо, теквондо и најзад 
карате. Карате сам некако заволео 
на посебан начин. За мене је свака 
борилачка вештина озбиљна ствар 
и озбиљно је прихватам. Карате је 
специфичан, има доста тога, сваки 
пут научим нешто ново, и све обу-
хвата, и физичку, али и менталну 
дисциплину.

• Који је твој најбољи успех по-
стигнут до сада?
Што се тиче успеха, има их доста, 

с обзиром на то да сам у каратеу 
релативно нов. Могу да се похвалим 
последњим успехом који сам по-
стигао, а то је треће место на држав-
ном такмичењу. За мене медаље јесу 
успех, али прави успех је ако се 
осећам испуњено у том спорту, а тај 
успех сам постигао. У карате улажем 
доста труда и одрицања, али није 
све због успеха, већ због себе, због 
личног задовољства.

• Шта издваја карате од осталих 

спортова?
Као што сам већ рекао, карате 

обухвата буквално све. Ко схвати 
карате озбиљно, може да га разуме, 
а ко га разуме, научиће доста тога. 
Када учимо и вежбамо карате, онда 
учимо и дисциплину, вежбамо 
концентрацију, као и осећаје, али и 
осећања, јер је карате веома такми-
чарски настројен спорт, веома брз, 
тера на доста рамишљања.

• Шта би могао да поручиш 
млађима?
Није важно којим се спортом 

бавите, важно је да имате циљ и да 
се до краја борите да га остварите. 
Живот је борба, баш као у каратеу, 
нема места за грешке и нема друге 
шансе.

• Као матурант по чему ћеш 
памтити ову школску годину?
Памтићу је по најлепшим, али и 

последњим школским данима, до-
бром дружењу, авантурама и добрим 
професорима Техничке школе који 
су увек били ту за нас.

• Да ли би имао неку поруку за 
читаоце школског листа 
„Идеја”?
Што више спорта и учења, више 

тежње ка успеху и мање бриге. 
Битно је бити срећан и испуњен.

Невена и Јована Милошевић, I4



53

СПОРТСтрељаштво

Кошарка

Зимовање

Карате

Крос РТС-а
На традиционалном 28. кросу РТСа, који је одржан 06. 

10. 2018. године у Зајечару, Техничку школу су представљали 
Немања Станковић 
I1, Горан Игњатов II1 и 
Марко Станковић III5. 
Највише успеха је 
имао Горан Игњатов 
који је оствојио 4. 
место у конкуренцији 
других разреда сре
дњих школа, Немања 
је оствојио 10. место, 
а Марко 13. место у 
својoj конкуренцији.

На окружном такмичењу у стрељаштву, одржаном 11. 04. 
2019. године у Зајечару, наша школа је имала једну такмичарку 
у појединачној конкуренцији. Невена Станојевић IV5 је на крају 
заузела 3. место.

На републичким квалификацијама у 
Чачку нашу школу су репрезентовали Јована 
Радовановић IV4 и Никола Тодоровић IV1. У 
изузетно јакој конкуренцији Јована је заузе-
ла 1. место и златну медаљу, а Никола 2. 
место и сребро. Треба напоменути да су на 
овим квалификацијама учествовали учени-
ци из уже Србије, док су ученици из Београ-
да и Војводине имали своје квалификације.

На Републичком такмичењу у Панчеву 
је остварен велики успех и бронзана медаља 
Николе Тодоровића, а Јована је заузела 5. 
место у својој конкуренцији. Са ученицима 
су били наставници Марија Милетић и 
Владан Цвејић.

И ове године је реализовано зимовање књажевачких школараца по изузетно 
повољним условима. Група средњошколаца, међу којима и седморо ученика наше 
школе, у пратњи наставника физичког васпитања је од 24. 02. до 02. 03. боравило 
на Старој планини. Током седам дана боравка, ученици су усавршавали технику 
скијања и сноуборда, уживали у чистом ваздуху, одмарали се и дружили. 

ОШ  „Д. Т. Каплар” била је 27. 03. 2019. године домаћин општинског 
такмичења у кошарци. Наша школа је имала представника у мушкој 
конкуренцији. Екипа је наступила у саставу: Јован Николић II4, Сава Жикић 
III1, Јован Јонић IV2, Стефан Јеремијић IV4, Ненад Видојковић III2, Саша 
Благојевић IV2, Давид Васиљковић III2, Вељко Николић IV1, Лука Ђорђевић 
IV4 и Михајло Николић IV3. У никад неизвеснијој утакмици ове две екипе, 
наши момци су на крају поклекли и изгубили од екипе Књажевачке 
гимназије резултатом 45:37. Екипу је водио наставник Владан Цвејић.
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СПОРТ

Турнир у баскету

Стони тенисОдбојка
Општинско такмичење у стоном тенису одржано  је 09. 10. 2018. го-

дине. Наша школа је имала представнике и у женској и у мушкој конкуренцији. 
Мушка екипа је наступила у саставу: Немања Божиновић IV3, Богдан 
Младеновић IV3 и Никола Јовановић III2. Екипно су били бољи од вршњака 
из Књажевачке гимназије и победили 2:1 у сетовима. Никола Јовановић је 
изгубио у појединачној конкуренцији. Мушка екипа је остварила пласман 
на окружно такмичење. Девојчице у саставу: Сара Милошевић IV2 и Снежа-
на Јовић II1 су такође биле боље од девојчица из Књажевачке гимназије и 
пласирале се на окружно такмичење.

Окружно такмичење одржано је 23. 10. 2018. године у Сокобањи. Наши 
дечаци су заузели 3. место, а Сара Милошевић такође треће место у 
појединачној конкуренцији.

Дана 27. 11. 2018. године у хали 
на ше школе одржао се хуманитар-
ни турнир у баскету. Хунанитарни 
тур нир су организовали и реализи-
вали ученици IV2 и IV3 одељења на 
челу са председником ђачког пар-
ламента Жарком Ранђеловићем. 

Турнир је организиван ради при
купљања новчаних средстава за 
нашу ученицу Анђелу Мудрић. На ши 
спортисти играли су за Анђелу и дали 
све од себе, што се показало бројним 
победама, а исте су потврђиване 
бу чним гласовима навијача са три-

бина. Ни овај хуманитарни по зив 
није бројао пуно празних места. 
Поред ученика Техничке школе, 
одазвали су се и ученици других 
школа, а и љубитељи спорта и до шли 
да допринесу акцији и напуне кутију 
на улазу. Захваљујући овој несебичној 

идеји, Анђели смо дали пре свега 
подршку и „ветар у леђа” за даљу 
борбу. Наше мало неком значи 
много. Победник турнира је екипа 
„Ракете” у саставу: Јован Николић 
II4, Матеја Јовановић II3, Немања 
Дурмић II2 и Коста Соко ловић II3.

На општинском такмичењу у одбојци наша школа је имала мушку 
екипу. Момци су се борили и играли доста добро, али на крају су изгубили 
од гимназијалаца 2:0 у сетовима. Наступили су у саставу: Коста Соколовић 
II3, Саша Благојевић, Жарко Ранђеловић IV2, Лука Ђорђевић IV4, Андрија 
Ђорђевић I4, Душан Богојевић, Матеја Тодоровић I3, Лука Симић IV4 и Јован 
Николић II4. Екипу је са клупе водила наставница Марија Милетић.
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СПОРТФутсал

Рукомет 

Стрељаштво

„Идеја” ,  лист  ученика и  наставника Техничке школе,  19350 Књажевац,  Карађ орђ ева 52,  тел:  019 250 275;  
http ://teh n ickaskolakn jazevac .wordpress.com,  tehkn jaz1@gmai l .com;

за  издавача:  Љиљана Жикић,  директор;  главни и одговорни уредник:  Љиљана Жикић;  
одговорни уредник:  Драгана Цвејић Вукић,  наставник српског  језика и  књижевн ости;  

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

На општинском такмичењу у 
рукомету Техничка школа је имала 
екипу у мушкој конкуренцији.

У борбеној и узбудљивој утак-
мици екипа Техничке школе је по-
бедила момке из Књажевачке 
гимназије резултатом 24:21 и ост
варила пласман на окружно та
кмичење. На окружном такмичењу, 
одржаном у Бољевцу 21. 03. 2019. 
године нашим момцима је не
достајало мало спортске среће да 
остваре бољи пласман. У полуфина-

лу су изгубили од Техничке школе 
из Зајечара резултатом 27:24 и на 
крају освојили 3. место.

Састав екипе: Радовановић 
Михајло II4, Џунић Иван II2, Живковић 
Александар IV3, Тимилијић Никола 
IV3, Тодоровић Никола IV1, Николић 
Вељко IV1, Дурмић Немања II2, Грујић 
Јован I3, Николић Јован II4, Николић 
Михајло IV3, Цако Петар II3 и Јонић 
Јован IV2. Екипу је водио професор 
Владан Цвејић.  

Vladan Cvejić,  
nastavnik fizičkog vaspitanja

Општинско такмичење у футса-
лу је одржано 31. 10. 2018. године 
у хали ОШ „Каплар”. Дечаци су на-
ступили у саставу: Младен Ва
сиљковић IV2, Иван Адамовић II1, 
Давид Тасић III2, Ђорђе Милошевић 
II2, Лазар Ранђеловић II4, Вељко 
Стојановић II3, Јован Николић II4, Лука 
Стојадиновић III4 и Стефан Ранђеловић 

I3. У лепој утакмици, пре свега 
борбеној и за сваку лопту, наши 
дечаци ипак нису успели да победе 
екипу гимназијалаца и на крају су 
изгубили резултатом 4:1. Екипу је са 
клупе предводио наставник физич-
ког васпитања Перица Пејчић.

Девојчице у саставу: Анђела 
Пауновић II3, Тијана Мијовић II3, Јована 

Стефановић II3, Снежана Јовић II1, 
Мартина Вукић II1, Анђелина Илијић 
II4, Тамара Петровић II4, Сања 
Стефановић I2 и Сара Маринковић I4 
је остварила пласман на окружно 
такмичење.

Окружно такмичење је одржа-
но 7. 11. 2018. године у Зајечару, 
наше девојке су освојиле 3. место. 

У финалу пре финала, боље од наших 
девојака су биле вршњакиње из 
Медицинске школе из Зајечара. У 
изједначеној и борбеној утакмици 
наше девојке су изгубиле резултатом 
2:1. Стрелац јединог гола је била 
Тијана Мијовић. Са екипом су били 
професори физичког васпитања 
Владан Цвејић и Перица Пејчић.






