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програма,чијијеносилацнаша
школа,апартнерПГ„Проф.Д-рАсен
Златаров”изВидина.Посетачасо-
вимаиразменапримерадобре
пракседуалногобразовањаутури-
стичкојструциупартнерскојшколи
билајепланираназапериодод3.
до9.маја2020.године,амобилност
усврхуучењаукључујечетирина-
ставникапрофесионалнепраксе
туристичке струкеидиректора
школе.

–„GlobalCitizenshipEducation
(ECG)projectforthepromotionof
professionalskillsofteachersina
complexsocialcontext”–новафаза
пројектакојиреализујеЦентарло-
калнедемократијеизКњажевца.
Пројектомјебилопланиранопу-
товањетринаставникаидесеторо
ученикаупартнерскушколуиз
Трента,Италија,упериодуод20.до
25.априла2020.године.

–„Регионпартиципацијемла-
дих”–пројекатуоквируInterreg–IPA
програмапрекограничнесарадње
Бугарска–Србија,укомесуучество-
валичлановиикоординаториуче-
ничкихпарламенаташколапреко-
граничногрегиона,изабранихпо
конкурсуносиоцапројекта(Отво-
рениклубизНиша).

–„Ефикасноосигурањеквалите-
такрозуспешноуправљањепроме-
намаусредњимстручнимшколама”

89.  
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ГОДИНА ИЗАЗОВА,  
УЧЕЊА И САЗРЕВАЊА

Освртнапротеклугодину,по
традицији,деојесвечаногпрограма
заДаншколе,краткаретроспектива
најважнијихдогађањаиуспеха.
Свечаностповодом89.рођендана
школејеовегодинеоправдано
изостала,алинеимојеподсећање
наоноштојеобележилопериодод
прошлог,доовогјуна.

Годиназанамазаслужуједа
останезапамћенауисторијиТехни-
чкешколе,некаогодинајубилеја,
нитисамокаогодинауспешних
резултата,већкаогодинаизузетних,
неочекиваних,радосних,алии
стреснихизазова.Одговорилисмо
насвакиодњих,јерсмопроблеме
сагледаваликаоприлике,имали
визијуидалисвеодсебедакорак
којиначинимобудекоракнапред.
Свакопојединачноискуствобилоје
својеврснашколазасвенасушколи,
изкојесмоизашлидругачијиибољи,
спремнијизагенерацијекојенам
долазе.

Школску2019/20.годинуза-
памтићемокаогодинуукојојсе
школаукључилау,досада,највећи
бројзначајнихпројеката.Какосва-
кипројекат,инвестициониилиоб-
разовни,захтевавеликоангажовање
одприпремедоимплементације,а
свакипрограмидонаторимају

специфичнаправила,начинфинан-
сирања,праћењаиизвештавања,
требалојемноготогаразјаснити,
научити,применити,кориговати,
пратитиипоштоватирокове…

Дугогодишњажељаданашим
ученицимаинаставницимаомогу-
ћимо мобилност и сарадњу са
школамауиностранству, каои
учешћеуквалитетнимизанимљивим
образовнимпројектима,овегодине
сеостварила.Школа јепостала
учесникпетмеђународнихиједног
националногпројекта:

–„TheDaVinciCode”–КА229,
пројекатуоквируЕразмус+програ-
ма,посвећенпромоцијииунапре-
ђењуквалитетанаставеСТЕМпред-
мета(математика,физика,хемија,
рачунарство,инжењерство,техно-
логија).Носилацпројекта јеПГ
„Профд-рАсенЗлатаров”изВиди-
на,аосталепартнерскешколедо-
лазеизИталије,Португалије,Руму-
нијеиЛетоније.Пројекаттраједве
годинеипредвиђачетиримобил-
ности,одкојихјепрвазаученике
требалодабудеуЛетонији,10-15.
маја2020.године,зачетириучени-
каидванаставникамашинске
струке.

–„Унапређењеквалитетапра-
ктичненаставеудуалномобразо-
вању–већашансазазапослење”
–КА1пројекатуоквируЕразмус+

–регионалнипројекатКултурКонтакта
изАустрије,којисереализујеуСрбији,
БоснииХерцеговини,ЦрнојГории
Аустрији.ПројекатсеуСрбијиреализује
узподршкуМинистарствапросвете,
наукеитехнолошкогразвоја,ауњему
учествујешездесетизабранихди-
ректорашкола.Пројекаттраједвеи
погодине,аовегодинеобукедирек-
торабилесуусмерененапобољшање
квалитетанаставеиучењаушколи,
кроз укључивање ученика у
самовредновањеовеобластиквали-
тета.Децембра2019.годинеуБео-
граду је одржана регионална
конференција,накојојсупред-
стављенидосадашњирезултати
пројекта,докједругимодулобуке,
заказанзакрајмарта2020.године,
одложензбогванредногстања.

–„Заједнокасредњојшколи”
–пројекаткојиДечијафондација
PestalozziиЦентарзаобразовне
политикереализујуудесетсредњих
школаСрбије,ачијијециљуспешан
прелазакученикаизосновнеу
средњушколуиоснаживањешкола
заподршкуученициматокомшко-
ловања,какобизавршилисредњу
школуидобилишансударадеи
зарађују.

Школаје,каоидосада,пружа-
лаприликусвимзаинтересованим

„Ко хоће да учи, свуда нађе школу.”  
Немачка пословица
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ученицимазаучешћенабројним
такмичењима.Републичкатакми-
чењаовегодиненисуодржана,као
нидвамеђународнатакмичењаза
којасупријављенинашиученици:

–Наоснову3.местананацио-
налномтакмичењу„Пословнииза-
зов”,нашаученицаНевенаМило-
шевићсепласираланарегионално
такмичење"Пословниизазовза-
падногБалкана"којејетребалода
сеодржиуХрватској,25-27.априла
2020.године.

–Заодлазакнамеђународно
такмичењеспремалосеинаше
виртуелнопредузеће„Лавандо-
манија”(четириученикаидвана-
ставника),пријављенозаучешћена
Међународномсајмувиртуелних
предузећа,којијетребалодасе
одржиуБечу,Аустрија,23-27.
марта2020.године.

Нажалост,иакосмоизвршили
благовременеприпреме,организо-
валиконкурсезаизборученикаи
уплатилиавионскекарте,нисмо
моглидаспречимоотказивање
путовањаусредепидемијевируса
COVID-19.Искренонамјежаошто
нашиученицинисуовегодинебили
уРиги,Тренту,Поречу,Бечу,али
верујемдаћенајављенипродужетак
трајањапројекатаомогућитида
планиранапутовањабудуреализо-
вана,чимсезатостекнупотребни
услови.

Вредисвакакоспоменутиида
јеовегодинетребалодабудемо
домаћинирепубличкогтакмичења
туристичкихтехничара.Припрема
организацијетакмичењајебила
завршена,школе–учесницесусе
пријављивале,аондаје,каоисва
републичкатакмичења,отказано
збогепидемије.Надамоседаће
нареднешколскегодинешкола

добитиновуприликудабудедо-
маћинтакмичењаиугостиунашем
градунајбољетуристичкетехнича-
реСрбије,

Иакобезрођенданскогславља,
за89.годишњицурадашколедо-
билисмовреданрођенданскипо-
клон–дугогодинаочекивануиз-
градњудругефазефискултурнесале.
ПројекатфинансираДелегацијаЕУ
уРепублициСрбији,адонацијау
висиниодоко125.000,00евра
добијенајезахваљујућииницијативи
руководстванашеопштинеиМини-
старствуомладинеиспорта,начему
свимаодсрцазахваљујемо.Радови
сузапочелиудругомполугодишту,
аобавезешколе,којесузахваљујући
стручнојпомоћиколегаизграђе-
винскеструкеблаговременозавр-
шаване,односилесусенаобезбе-
ђивањедодатнепројектнедоку-
ментације,сарадњусаизвођачима
инадзорниморганима.

Срединоммартауследилоје
највећеискушењезасвенас,уче-
никеизапосленеушколи–настава
надаљину.Сада,позавршетку
другогполугодишта,сапоносоммогу
рећидасмонанајбољимогућиначин
одговорилинаовајнеочекивани,
изненадниизазов.Показалисмо
високнивоорганизационекултуре,
бољеразумелизначајиунапредили
квалитеттимскоградаисарадњена
нивоустручнихорганашколе.Сви
смоималијакуличнумотивацију,
училииусавршавалисе,незбог
бодова,већзбогсвојихученика.
Билојезахтевноодједномпроме-
нитиначинрада,алисмоуспели,јер
смобилисолидарни,колегијалнии

безрезервнопружалиподршкуједни
другима.

Вишепутасмоистраживали
мишљења,проблемеипотребе

ученикаинаставникапопитању
онлајн-наставе,настојећидадо-
бијенеинформацијеискористимо
забољуиуспешнијунаставу.На
крајунаставногпериода,укоме
смоорганизовалииприпремну
наставуиоцењивањеушколи,
реклабихданеманаставникакоји
сенијепотрудиодаодговорина
високезахтевенаставенадаљину
–одвременапосвећеногприпреми
наставе,радаикомуникацијеса
ученицима(безрадногвремена),
подршкеученицимакојисуимали

техничкихидругихпроблема,до
стрпљења и пружања безброј
шанси онима који нису били
довољноактивни.

Изаистајетачно-„кохоћеда
учи,свуданађешколу”.Уовој,жи-
вотној,свисмобилиђаци.Исвисмо,
наовајилионајначин,моралида
положимо бројне испите. Наш
заједничкиосећајједасмозапро-
теклатримесецамноготоганаучи-
лиисазреликаољуди,каонастав-
ници,каошкола.Затосанестрпље-
њемирадошћуочекујемонову
школскугодинуијубиларну,90.
генерацијуученикаТехничкешколе.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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Твоји ученици Теби на дар –  „Одлука”, „Настава”, „Порука”

Докходамтвојимопустелимходницимаи
хладнимучионицама,чујемшколскозвоношто
позивађакедаседнууклупе.Но,овајпутњихова
веселалицајављајумисекрозплавичастиодсјај
екрана.Итаковећ83.дан.Идоктиславишсвој
89.рођендан,јабројимданекадаћешбитивесе-
лаоддечјихосмеха,ужурбанаодзвонкихкорака
имарљиваодзнањаипредавања…

Нисмотезаборавили,времешналепотице!
Честосмотеобилазилипогледомсаулице,

копањемпоминулимданимаидешавањима,
сећањем…

Неговалисмоте,младастарице!
Путовали смо у прошлост, враћали се у

садашњост,вирилиубудућност,писали,описива-

Уусловимаванредногстањау
земљи,иакораздвојени,срцеми
мислима–непрекидносаТобом,ми,
твојиученици,одлучилисмодана
малодругачијиначинобележимо
Твојдан.

Решилисмодаизсвојихдомо-
вапошаљемовидео-записе,управо
оТеби!Искреносмоговорилиотоме

какосмоодлучилидапостанемо
Твојиученицииотомедајенаша
одлукаисправна.Проговорилисмо
иозанимљивојнаставиипреда-
ностиистручностисвојихнаставни-
ка.Накрајусмоговорилиобројним
активностимапокојимасинадале-
копрепознатљива–осекцијама,
резултатиманазанимљивимтакми-

чењимаизстручнихпредмета(а
нисунамстрананионаизопштео-
бразовних),озанимљивимизна-
чајнимактивностимаУченичког
парламента,обројнимпутовањима
иобиласцимакојенамомогућаваш
крозпрактичнунаставу,републичка
имеђународнатакмичења,алии
крозпројектеукојесиукључена.

Правајепривилегијабитибаш
Твојученик!

Одвидео-материјалакојисмо
снимиликодсвојихкућа,направили
смотрикраткафилма„ОДЛУКА”,
„НАСТАВА”и„ПОРУКА”.Подршкуи
помоћуњиховојреализацијипру-
жилесунампрофесоркеНаташа
АранђеловићиДраганаЦвејићВукић,
директоркашколеЉиљанаЖикић
иНенадЦорељ,техничародржавања
информационихсистемаитехно-
логија.Онисемогупогледатина
ЈутјубканалуиназваничнојФејсбук
страниТехничкешколе:

https://www.youtube.com/
watch?v=Lj8eU-L3Uh8,

 https://www.youtube.com/
watch?v=cdKuo1Za5P4, 

https://www.youtube.com/
watch?v=LR1Xdc0ATzo.

Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српског језика  

и књижевности

лиизаписивали,рачунали,прерачунавалии
прорачунавали,креирали,црталииградили,шили,
програмирали…говорили,ћутали,слушали!Јеси
лизадовољна,поносна?!

Чујешлинас,нашадругарице!
Овајпутмиговоримоотеби,твојиученици-

искреноиизсрца,изсвојихсобаидомова.Теби
надар,затвојрођендан–„триптихон”филмова
„ОДЛУКА”,„НАСТАВА”,„ПОРУКА”,засветвоје
садашње,некадашњеибудућеђаке!

Послушајнас,нанашојФејсбукстрани!
Срећантирођендан,времешнаслављенице!

(Честитку је у име ученика, колега и у 
своје име написала Наташа Аранђеловић, 

наставник енглеског језика)

СРЕЋАН ТИ РОЂЕНДАН,  
ВРЕМЕШНА СЛАВЉЕНИЦЕ!
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Унапређење квалитета практичне 
наставе у дуалном образовању – боље 

компетенције за запошљавање

Наша школа у „Да Винчијевом коду”

ПРОЈЕКТИ

СарадњасаПГ„Проф.д-рАсен
Златаров"Видин,послетрогодишње
паузе,настављенајезаједничким
пројектомуоквируЕразмус+про-
грама,чимејеТехничкашколапо-
сталачланERAZMUS+породице.У
школској2019/2020.годинипочели
смосареализацијомпројектапод
називом„Унапређењеквалитета
практичненаставеудуалномобра-
зовању–бољекомптенције за

запошљавање”,пројекатмобилности
уобластистручногобразовањаи
обука(КА102),уоквируОпштег
позива за 2019. годину, EAC/
A03/2018.

Почетакпројектајеобележен
његовимпредстављањемученици-
маодељењаII4,смературистичко-
хотелијерскитехничар,дана28.
октобра2019.године.Такође,На-
ставничковеће,свинаставниции

стручнисарадницишколе,каои
Школскиодборупознатисусаци-
љевимапројектаипредвиђеним
начиномњеговереализације.

Циљпројектајеунапређење
квалитетанаставеиучења,каои
реализацијепрактичненаставеи
професионалнепраксеученикату-
ристичкеструке,какобисеунапре-
дилењиховестручнекомпетенције
ипобољшалашансазазапослење.

Мобилностнаставникабилаје
предвиђеназамај2020.године,али
збогпознатеситуацијесавирусом
Covid19,ФондацијаТемпусједала
предлогзапомерањероковаза
реализцијупројекта,такодаће
пројекатбитиреализованунаредној
школскојгодини.

Сања Маркулин,  
наставник економске  

групе предмета

Ове школске године наша
школајезапочелареализовањедва
европска пројекта сарадње са
школамаизиностранства,узпод-
ршкуЕразмус+иТемпусфондације.
Пројекатподназивом„TheDaVinci
Code”јеједанодтадвапројекта.
Настаојекаорезултатсарадњенаше
школесапартнерскомсредњом
стручномшколом„Др.АсенЗлата-
ров”изградаВидинауБугарској,а
упројектутакођеучествујуученици
инаставницишколаизградоваиз
Италије,Португалије,Летонијеи
Румуније.

Пројекат је усредсређенна
повећањеинтересовањаученика
средњихстручнихшколазатзв.СТЕМ
предмете.Оваскраћеницанаенгле-
скомјезикусеодносинаприродне
науке(математика,физика,хемија),
алиинапредметеизобластитех-
нике,технологијаиинжењерста
(машинство,електротехника,исл.),

паинапредузетништво,рачунар-
тсво,исл.Пројектомјепланирано
дасекрозтрипосетенаставникаи
ученикапартнерскимсрединама
(Летонија,Италија,Португалија),
путемнизазанимљивихрадионица,
ученициинаставницисусретнуса
иновативнимметодамаиалатима
који ће уњима пробудити ин-
тересовањезаовепредмете,иуисто
временаучитиихдаприменезнања
изСТЕМпредметаусвакодневном
животу.Наравно,поредрадногдела,
насвакомодтрипутовањабиће
временаизаобилазакзнаменитости
инеформалнодружењесавр-
шњацима из држава учесница
пројекта.Једнадодатнапогодност
јетоштоћесвиучесниципројекта
моратидакористеисамимтими
увежбавајуенглескијезик.

Првaактивноступројектуод-
ржанајекрајемновембрапрошле
годинеуВидину.Радилосеокоор-
динативномсастанкунакојемсусе
представницишколадоговаралио
начинуимплементацијепројекта,
алиистотакоиговорилиоконцеп-
тимапројектненаставеиинтердис-
циплинарнимчасовима,којиза-
правочинеокосницупројекта.

Уговоренајеидинамикапосета
партнерскимшколама у пред-
стојећемпериоду.Представници
нашешколебилисудиректорка
школеЉиљанаЖикићинаставник
енглескогјезикаМладенМилошевић.
Потом,почеткомгодине,школаје
расписалаконкурссаизборна-
ставникаиученикакојићеучество-
ватиуактивностимазапрвурадну
посету.Путемконкурсаиинтервјуа,
шансудапутујууиностранство
добилисуученициИванаНиколов
II3,СтанојевићОгњенIII3,Аран-
ђеловићМихајлоIII3иСретеновић
Петар IV3, као и наставници
БогдановићИвицаиМилошевић
Младен.Такође,наНаставничком
већу представљени судетаљи

пројектаиупућенпозивнаставни-
цима да помогну  у припреми
материјалазапоменутеинтердис-
циплинарнечасовеипројекте.

Нареднаактивносттребалоје
дасеодржисрединоммајамесеца.
РадилосеопутовањууЛетонијуи
првојраднојпосети.Међутим,због
светскепандемијевирусаКовид-19,
свеактивностиипутовањауЕвропи
суодложени,такодаћедвојица
наставникаичетворођакаморати
дасачекајујесеновегодине,када
ћесе,надамосе,створитиусловиза
путовање, рад и дружење са
вршњацимаиколегамаиздругих
земаља.

Младен Милошевић,  
наставник енглеског језика
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ПРОЈЕКТИ „Заједно ка средњој школи”

Запројекат„Заједнокасредњој
школи”првипутсмочули2017.
године.ТадајезапочелаIфазапро-
јектаукомеје,од2017.до2019.
године,учествовало10основних
школаСрбије.Међуучесницама
пројектабилајеинашаОШ„Дубра-

ва”,начијипозив смопостали
партнериупројектуисарађивалиу
активностимапрофесионалнеори-
јентацијеученика.

Другафазапројектазапочелаје
јануара2020.године.Онаподраз-
умеваукључивањесредњихшкола,

какобисеученицимаолакшао
прелазакизосновнеусредњушко-
лу,смањилонапуштањешколовања,
обезбедио успешан завршетак
средњегобразовањаидобијање
квалификацијекојадајемогућност
запошљавањаистицањаприхода.

Првисастанаксредњихшкола,
изабранихзаучешћеупројекту,
одржанје11.децембра2019.го-
динеуБеограду.Осимнашешколе,
учесницепројектасуиМашинско-
електротехничкашколаизБора,
Пољопривреднашкола„Шуматовац”
изАлексинца,Школазатекстили
дизајниТехничкашкола„Раде
Металац”изЛесковца,Техничка
школаизЋуприје,Школамодеи
лепотеизНиша,Економско-трговин-
скашколаизБечеја,Саобраћајна
школа„Пинки”изНовогСадаи
Пољопривредно-шумарскашкола
„ЈосифПанчић”изСурдулице.

Представницимашколапројекат
јепредстављенодстранеЦентраза
образовнеполитикеиМинистарства
просвете,наукеитехнолошког
развоја.Сазналисмокојисуциљеви
иактивностипројекта,каоикојесу
добробитикојећеодњегаимати
ученици,наставнициишколеуце-
лини.

Општициљовефазепројектаје
повећањестопетранзицијеусредњу
школуисмањењестопенапуштања
средњешколезаученикеизосе-
тљивихгрупа.

Науписусредњушколу,њено
редовнопохађањеиуспешанза-
вршетакшколовањаутичемного

фактора,каоштосупородицауче-
ника,основнашколакојујепохађао,
средњашколаукојојнаставља
школовање,алииспецифичности
локалнезаједнице.Затосуспеци-
фичнициљевипројектаосмишљени
такодасепомогнесредњимшкола-
мадапрепознајуученикекојиимају
потребезадодатномподршкоми
дасеонеоснажезапружањепод-
ршкеученицимауризикуодна-
пуштањасредњошколскогобра-
зовања.

Истраживањасупоказалада
ученицинапуштајусредњешколе
најчешћеупрвомразреду,због
неприлагођавањапроменамакоје
носипрелазакуновушколскусре-
дину. Затоћенајвећаподршка
пројектабитиусмеренанаразвијање
системаподршкеученицимаIраз-
реда.Системподразумеваиден-
тификацијуученикакојимајепо-
требнадодатнаподршкаприла-
гођавањунашколу,планирање
индивидуализованеподршкеуче-
ницима,успостављањевршњачке
подршке,оснивањетранзиционог
клубаушколи,каоисарадњуса
основнимшколамаилокалномза-
једницом.

Додецембра2020.годинеоче-
кујунасбројнепројектнеактивности,
одкојихсмонекевећреализовали.
Најпресмо,уоквируелектронског
упитника,представилиЦОП-утренут-
ностањеушколи,достављањем
траженихинформација.Наконтога
јеформиранпројектнитим,чијису
чланови:СветланаПетровић,педагог,

Од јануара 2020. године Техничка школа је једна од десет средњих школа - учесница пројекта „Заједно ка средњој школи – 
 подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу”, који спроводи Центар за образовне политике (ЦОП),  

у сарадњи са Дечјом фондацијом Pestalozzi (PCF – Pestalozzi Children’s Foundation).
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ПРОЈЕКТИ

наставницеИванаЈевтић,Марија
МилетићиЕминаГолубовић,каои
директоршколеЉиљанаЖикић.
Ванредностањеодложилојепосету
школиодстранеТијанеЈокићЗоркић,
нашегспољногсарадникаизЦОП-а,
сакојомсмосеупозналепутемонлајн-
састанкаиразјаснилесвенедоумице
окореализацијеактивностииобаве-
закојесупреднама.

Базичнаактивностуовомпери-
оду,којућемозавршитидокраја
јуна,јестеизрадашколскогакционог
планазапружањеподршкеучени-
цима.Пројектнитимјеприпремио
овајплан,којићебитипредстављен
стручниморганимашколе,азатим
усвојеннаШОкаодопунаРазвојном
планушколе.

Запериодпрепочетканаредне
школскегодинепланиранесуобуке
наставникаоспречавањураног
напуштањашколовања,којепо-
дразумевајуакредитовануобуку
одељењскихстарешинаIразредаи
другихнаставника,којуреализује

спољнисарадникЦентразаобра-
зовнеполитике,каоиједнуобуку
поизборушколе(акредитовани
семинар„Умећеодрастања”),која
сефинансираизбуџетапројекта.У
истом периоду планирано је
потписивањеуговорасаЦОП-оми
уплатагранта.

Уновојшколскојгодини,након
идентификацијеученикакојима
јепотребнадодатнаподршкапри
прилагођавањунасредњушколу,
бићеизвршенадопунаакционог
планазашк.2020/21.годинуи
реализацијаактивностиимера
којесуњимепредвиђене(радио-
ницесаученицима,вршњачка
подршка,транзициониклуб…),уз
сталнусарадњусаосновнимшко-
ламаилокалномзаједницом.Иако
ћепослабитимного,радујемосе
прилициданаучимонештоново
иданашимученицимаучинимо
школуместомукомесеосећају
добродошли,прихваћениипод-
ржани.

ДечјафондацијаPestalozziсвој
радтемељинакрилатици„Изгра-
димосветукомедецамогусрећно
даживе!”.Дасутоме,заједноса
Центромзаобразовнеполитике,
искренопосвећени,уверилисмосе
увременунепланиранеонлајн-
наставе.Нањиховзахтев,достави-
лисмоподаткеотехничкиммогу-
ћностиманашихучениказапраћење
наставенадаљину,послечегаје15
нашихученикадобило5GBбес-
платногинтернетадокрајагодине,
ашколатритаблет-рачунара,који
ћеовихданабитиуступљенина

коришћењеученицимаунаредној
школској години. У именаших
ученикаинаставника,можемосамо
дазахвалимоодсрцанаовојпомоћи.

Верујемодаћеучешћенаше
школеупројекту„Заједнокасред-
њојшколи”унапредитиквалитети
разноврсностподршкеученицима
унашојшколиидаћеТехничка
школапостатијошбољеместоза
одрастање,учењеидружење.Зна-
јућида„свешторадимо,радимо
срцем!”,нашоптимизамјеоправдан.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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„Регион партиципације младих” ПРОЈЕКТИ

Пројекат„Регионпартиципације
младих”посвећенјеучешћууче-
ничких парламента дванаест
средњихшколаизСрбијеиБугарске

ињиховомповезивањуузаједничким
мрежниммини-пројектима.Два
члананашегУченичкогпарламента
-председникпарламентаВељко
ВлатковићIII4изаменикпредседни-
каТијанаТрифуновићII4,заједноса
ИваномАмоном,наставникомкоји
руководипарламентомиСветланом
Петровић,педагогомишколским
координаторомовогпројекта,уче-
ствовалисуупрвимактивностима
стицањановихзнањаивештинаиз
овеобласти.Иницијативазаучешће
јепотеклаод„Отвореногклуба”из
Нишакојијерасписаоконкурсза

учешћенакојисмосепријавилии
билиизабрани.Пројекатсефинан-
сираизпрограмапрекограничне
сарадњеИНТЕРРЕГ-ИПАБугарска-

Србија.Прваактивностовогпројекта,
почеткомдецембра2019.годинеу
Бугарској,подразумевалајепетод-
невнуобукуучесникаизсвихдва-
наестшколаиимала језациљ
припремуучесниказарадуовим
структурамаомладинскесамоупра-
ве,апредстављенјеиПриручникза
наставакреализацијеактивности
пројекта.Координаторпројектаи
руководиоцпарламентареализова-
лисубројнерадионицеушколикако
биприпремилиосталечланове
парламентазапредстојећемрежне
пројектеученика.Собзиромнато

данасјесвезадесиласитуација
променефункционисањарада
школеипреласкананаставуна
даљинуипројектнеактивности
сунастављенеонлајн.Представ-
ницишколесуималиприликуда
раденаматеријалимакојисудео
пројекта,уоквирутемаоздравој
исхрани,знаменитимличностима
нашегкраја,значајаученичког
парламентаушколикаоиакту-
елномтемомoвирусуCOVID-19.
Планиранесуидвекраткемобил-
ностиучесникапарламента,али
тоћесвакакоморатидасачека.

Учећем у овом пројекту
члановисуосигуралибоље
условезарадпарламентатако
штојесвакашколаучесница
добилапоклонувидутехничких
уређаја–лаптоп,скенерифлип-
чарттаблукојећекориститиза
својередовнеактивностиу
школи.

Активизацијамладихууче-
ничкимпарламентимадоноси
врлозначајноидрагоценоис-
куство,развојбројнихличних
вештина, као и унапређење
критичкогмишљења,што је
свакаковажноуперидуразвоја
младих.

Светлана Петровић, 
 педагог школе

КаозаменикпредседникаУче-
ничкогпарламентанашешколе
учествоваласамупројекту„Регион
партиципацијемладих”уБело-
градчикууБугарској.Темапројекта
јебила„Важностученичкогпарла-
ментаушколиинакојиначин
функционишемрежамеђународних
парламената”.Оноштојемождабио
крајњициљпројекта,датакокажем,
јестеупознавањељуди, језика,
културеинаравнозабава.Кроз
разнерадионице,интерактивне
часовеизадаткекојесмоимали
свакогдана,успелисмоданаучимо
многооважностисамогпарламен-
таушколи.Такође,научилисмои
какосветоприменитиунекимжи-
вотнимситуацијама.Највишесмо
проучавалипозицијулидера,како
дамипокренемонештоипостанемо
некаврсталидераусвојојшколии
у животу. На крају пројекта,
последњегдана,добилисмопри-
ликудасвизаистапостанемолиде-
ри ипокренемонекипројекат
заједносаученицимаизБугарске.
Нашпрокатсезвао„Водајеживот”,
темајебилазагађењерекеТимоку
КњажевцуирекеОгостеуБугарској.
Планјебиодакрознеколикомесе-
ципромовишемозначајрекаипо-
дигнемосвестљудиотоме.

Тијана Трифуновић, II4

Учешће Ученичког парламента у прекограничном пројекту
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Година у Америци:  
прилике и изазови

РАЗМЕНА  
УЧЕНИКА

Здравосвима,мојеимејеГоран
Милетићитренутносамутрећем
разредутуристичкогсмеруунашој
школи.Већидеошколскегодине
2019/2020.провеосамуСједиње-
нимДржавамагдесамбионакул-
турнојразмениуАлабамииТексасу,
прекопрограмаСтејтДепартмента,
подназивомFLEX.

FLEXјепрограмкултурнераз-
менесаСједињенимДржавамакоји
јеупотпуностифинансиранод
странеамеричкеВладе,подпокро-
витељствомАмбасадеСАДуБеогра-
ду.Упрограмуучествујуученици
средњихшколаисточнеијужно-
источнеЕвропекакобисеразвила
свестоамеричкомначинуживота,
њиховојкултури,аликакобиисами
ученициприповраткунаправили
позитивнепроменеусвојимзаје-
дницамауСрбији.

ЈасамзаFLEXпрограмсазнао
прекосвојихпрофесораушколи,и
пријавиосамсекрајем2018.године.
Процессезавршионегдеупрвој
половини2019.годинеисазнаосам
дасамизабрандабудем„културни
амбасадор”FLEXпрограмаизСрбије.
Живеосамсапородицом-домаћином
уАмерици,исвојевремесамнајвише
провеоуАлабами,акаснијесам
живеоиуТексасу.Токомсвогборав-
кауАмерици,похађаосамлокалну
средњушколуипохађаоредовну
наставу,тренираоспортисл.За-
нимљивоје,штонапример,уАме-
рицииматепотпунуслободуда
изаберетевећинусвојихпредмета,
осименглескогјезикаиматематике,
такодасамјапохађаочасовекао
штосу:законидруштво,форензика
икриминалистичкоистраживање,
курсобукемлађегрезервногофи-
цираитд.

Постојебројнепредностиимане
животауАмерици.Тако,например,
чинимиседасуонадостаопуштен-

ији,алиидавишеразмишљајуо
својојбудућности.Већудругој/
трећојгодинисредњешколепочињу
дасеспремајузафакултете,разми-
шљајугдећестудиратиисл.Оно
штојеистотипичнозаамеричке
тинејџерејештокрећударадеса
отприлике16-17година,утимго-
динамадобијајуивозачкедозволе.
Тинејџерисефокусирајунашколу,
тренирајудостаспортоваинемају
великидруштвениживоткаоштоје
то,рецимо,типичноуСрбији–мада
тоуопштенијенекоправило,ијасам
доставременапроводиосасвојим
америчкимпријатељима–ишлисмо
убиоскопе,шопинг-центре,кафиће
исл.Наравно,Америкајеогромна
пасеискустваразликују,зависида
лиживитеуФлориди,Калифорнији,
илинапримеруАљасци.

ИскуствоборавкауАмериције
јакоутицалонаменеи,првенствено,
бољесамупознаосебеиштажелим
уживоту.Постаосамодговорнији,а
исамборавакустранојземљибез
породице,пријатаљаисл.меје
натераодабржеодрастемисазрим
јакобрзо.Мислимдајеовоневеро-
ватноискуствозабилокогакожели
даискусинештоново,упознастра-
некултуреиупознаљудеизцелог
свега.Иакосамбионаразмениу
Америци,упознаосаммноштвољуди
изсвихделовасвета,истекаосам
пријатељенасвимконтинентима.
ОдАфрике,Азије,БлискогИстока
илиЈужнеАмерике…Приликеу
Америцидаупознатеновепредивне
људе,сакојимаћетеостатипри-
јатељизаувек,јесунеограничене.

Оноштојесвакаконештонеоче-
киваноуцелојпричијеCOVID-19,
ситуацијакојајеменезатеклау
Тексасу.Тексасјетренутноједноод
жариштавирусакоронауАмерици,
иаконијебилојакострашнокада
самјабиотамо.Америчкисавет,Стејт

Департментиосталеагенцијесу
достарадилесанамаиукоординаци-
јисаВладомСрбијесунаморгани-
зовалиевакуационилетизВашинг-
тоназаБеоград.Такојенашараз-
менауАмериципрекинутадваме-
сецараније.Целостањејебило
поприличнонапето,будућидасмо
сазналидаодлазимопарданапре
самоглета.Дошлоједобрзогпа-
ковања,поздрављањасапороди-
цама-домаћинима,ијошбржипо-
вратакзаСрбијусанеизвесношћу
штанасчека:карантин,тестирања
исл.Свеусвему,свесеодлично
завршилоибезбедносмостиглии
вратилисе.

Штосетичемојебудућности,од
кадасамсевратио,активносамсе
прикључиоуонлајн-наставуинаучио
градивоизпрвогполугодишта,како
бихдобионашесведочанствоза
трећугодинусредњешколе.Тре-
нутногледамумогућностизасту-
дирањеуиностранству,пресвегау
Европи,амождаиуАмерици.На-
равно,неискључујемниУниверзи-
тетуБеограду,НишуилиНовомСаду.
Осимтога,ученицикојисевратеса
FLEXразмене,имајуогроманброј
могућностиусарадњисаАмеричким
саветомиАмеричкомамбасадом.
Понуђенесунамбројненовераз-
мене,семинари,активности,пу-

товањауиностранствонадодатна
усавршавањаислично,такодасам
сигурандаћубитиокупиранитиме.
Акоодаберетепутодласканакул-
турнуразменупрекоFLEX-а,кадасе
вратите,очекиваћевасјошдупло
вишеновихиузбудљивихшансида
радитенасеби,напредујете,или
упознатемногољуди.Анаравно,
морамрећидаљудисакојимаотпу-
тујете у Америку, вршњаци из
остаткаСрбије,постаћеиостаћеваши
пријатељи,итосунекиоднајбољих
људикојесамупознао,асанекима
одњихсамјакодобарпријатељ.

Сада,скородвамесецакасније,
кадасамсевећпривикаонастари
животуСрбији,могудазакључим
дајеовосвакакобилоједновелико
искуство,ивеликиизазовкојисам
самсебипоставио.Охрабриобих
свакогадапроба,идасеискушау
једнојоваквојприлици.Тоћевам
многозначити,ипоредтогаштоћете
упознативеликибројљуди,лично
ћетенапредоватиибољеупознати,
првенствено, себе. Стојим на
располагањусвимакојижеледа
пробајудабудудеокултурнераз-
мене,илиуколиковаснештозанима
осамомПрограму,иливасмогупо-
везатиисасамимАмеричкимсаве-
том.

Горан Милетић, III4
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88.  
ДАН ШКОЛЕ

„Погоди како се лети –  
о љубави и другим моронима”

„Погодикакоселети–ољубави
идругимморонима”називјепозо-
ришнепредставекојусу,поводом
88.Данашколе,извелинашиуче-
ници–члановидрамскесекције,уз
помоћДраганеЦвејићВукић,на-

ставникасрпског језикаикњи-
жевности(којајерадиласценарио
ирежију)иНаташеАранђеловић,
наставникаенглескогјезика(којаје
осмислиласценографију,костимеи
музику).

Екипадрамскесекцијезахваљу-
јесеМилениВатовић,којајепрису-
ствовалачитаћимпробама,Младе-
нуМилошевићу,којијебиозадужен
зазвучнеефекте,СветланиПетровић,
задуженојзасветлоснеефекте,
МилениМилијић,запомоћукожар-
скојрадионици,МилошуТричковићу,
запомоћприликомизрадесценских
реквизита,директоркишколена
подршцииповерењу,каоионим
наставницимакојисуималира-
зумевања за нашемаратонске
пробе!ЗахвалностдугујемоиДому
културе,начијојвеликојсценије
представаизведена14.јуна2019.
годинеисјајнојпублицикојајеис-
пуниласалуиаплаузиманаградила
нашемладеглумце.

Глумилису:МилошВелојић–
Страхиња,МилицаЈеленковић–про-
фесоркасрпског,ЛенаРанђеловић
–мама,СтрахињаДимитријевић–
тата,АнастасијаГоцић–Јелена,
ПетарСретеновић–Тихомир,Вељко
Влатковић–Пајче,ЛеаЖикић–
Мирко,СараМаринковић–Софија,
НевенаЗдравковић–Маша,Сара
Чекић–Мила,ЖаркоРанђеловић–
Дача,АнђелаМилошевић–Ивана,
КристинаЦветковић–Ана,Ања
Ранђеловић–психолог.

Страхињајесредњошколац,
наизглед,каоисвидруги.Али…
Заљубиосе…Отацмујеостаобез
послаи…пишероман,мајканеради…
Имаисестру…

Мила–средњошколкачијаје
мајкапрофесорка…Имашеснаест
годинамлађегбрата,иочуха,и
друговекојенекизову„случајеви”…

-Овапредставабилајевелики
изазовзамене,засвенас.Узбуђено
самрадиланасценаријуирежији,
идетињасто,снестрпљењемишче-
кивалањенупремијеру.Коликосмо,
миодраслисвеснипроблемакоје
преживљавајунашисредњошколци,
усвојимпородицама,ушколи,првим
љубавима?!Овопитањесвевреме
биломијемисаоводиља…Уодго-
ворунањегаумногомесумипо-
моглироманиЈасминкеПетровић
„Овојенајстрашнијиданумом
животу”иДанијелеКостић„Ољубави
идругимморонима”,чијесамдело-
ведраматизовалаисклопиласе
причаотоме„какоселети”…Дошла
самдоодговорадамладиипак„лете”
утомсвомсвету,приказанајепри-
чаоњима…ионама…

Драгана Цвејић Вукић, 
наставник српког језика  

и књижевности
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ИНТЕРВЈУ
Драмска секција и средњошколски 

дани као неизбрисива успомена
МилошВелојићматурантјенаше

школе,насмерутехничарзаком-
пјутерскоуправљање,аоноштоје
обележилоњеговошколовањеи
оставилонеизбрисивтрагушколи,
јестењеговонесебичноизапажено
ангажовањеушколскојдрамској
секцији.Унареднимредовимаго-
воринамосвомангажовањуине-
поновљивимискуствимаудрамској
секцијииоономепочемућепам-
титисвојушколу.

• У којим представама си уче-
ствовао?
Учествоваосамупредставама

„Кототамопева”,„Избирачица”и
„Погодикакоселети”.

• Које улоге си играо? 
Играосамразнеулоге,одпут-

ника(студента)уаутобусусасвојим
девојком,прекоудварачаТошице
којисеборизасвојусимпатијуина
крајујеосваја,доученикаушколи
којиусвомписменомзадаткуописује
својупородицуипредстављајена
сасвимнеобичанначин,алитајопис
нијениблизукаквајењеговапо-
родицазаправо.

• Која ти је улога најдража и због 
чега? 
Најдражаулогакојусамиграо

јестеулогаТошице,упорног,алии
сплетеногмладићакојисетрудида
освојидевојкуМалчику, поред
двојицемомакакојићејојсетакође
удварати, у чемунакрају они
успева.Оваулогамијенајдражајер
самуњууложиодостатрудакојисе
иисплатионасамомкрају,такођеје
специфична на више начина,
занимљивајеипресвегајезабави-
лаизадивилапублику.

• По чему памтиш своје улоге?
Памтимихпоспремањимане-

заборавнихпредставакојесам
одиграосасвојимдруштвомназа-
баванначин,којимсмоуспелида
измамиоосмехепублике,штонам
језаправоибиоциљ.

• С ким и како сте се спремали 
представе? 
Спремалисмосесапрофесори-

маипрофесоркамакојисупре
свегадалисвеодсебеданасмоти-
вишу,укажунамнагрешке,аисто
такоипохвалезаодличанрад.За
почетактобибилосамочитање
текстаубиблиотецишколеивежба
поставе,докбионајнајзабавнији
деоостаозакрај,атојереализација
свеганапробамауДомукултуре.

• Шта је било најзанимљивије?
Најзанимљивијесупоследње

припремекојесунамуједноиули-
валенекупозитивнутрему,којасе
изгубинаконизласканапозорницу,
каданастанеправамагија.Такође,
токисаманеизвесностпредставе
докизговарамотекстидођемодо
делагдејепотребнаимпровизација
–тојезанимљивијеодсвега,али
неможедазамениосећајкадацела
представапрођеперфектноикада
сесвипоклањамопублици,након
чегабисмосумиралиутискеоњој.

• Како си уопште дошао у драм-
ску секцију?
Удрамскусекцијусамдоспео

наиницијативупрофесоркесрпског
језикаДраганеЦвејићВукић.Свеје
потеклоизреченице„Прочитајтекст
иразмисли”,накончегасампогледао
текст,видеоочемусерадиипри-
хватиодабудемдеонечегаштонећу
самојапамтити,већиосталичла-
новисекције.

• По чему ћеш памтити драмску 
секцију?
Памтићујепресвегапоједном

заистапредивномискуствукојеће
миостатиусећањузаувек,каоипо
дружењима и окупљањима са
друштвом,пробама,спремањима,
анаравноикаонештоучемусамсе
опробаоисхватиодатозаправо
волимдарадим.

• По чему ћеш памтити школу?
Школућупамтитипресвегакао

нештозабавно,апотомпознању
којесамстекаоуњој.Памтићујепо
љубави,дружењима,учествовањи-
манаразнимсекцијама,професо-
римаипрофесоркамакојисусе
трудилиоконасиуказивалинамна
правипутинаравнопоизлетимаи
екскурзијиуИталији.Памтићујекао
једанзабавнијидеомогживота.

• Да ли ћеш се можда аматерски 
бавити глумом?
Кадабимисеуказалаприлика,

наравнодабих,нетоликозбогсаме
глуме,већзбогдруштва,дружења
избогстицањанекихновихиску-
става.

• Која је твоја порука будућим 
генерацијама и зашто треба да 
буду део драмске секције? 
Мојапорукабудућимгенера-

цијамајестетадабудуистрајниу
ономешторадеидасеопробајуу
свемузаштаимсеукажеприлика,
натајначинстећићеискуствоиса-
мопоуздањекојејепотребнонесамо
забилокојеактивности,већизасам
живот.Такође,данегледајуна
школукаонанештодосадно,већ
каонаместогдећепронаћинеки
видзабаве,какокрозразнесекције
каоштојенапримердрамска,тако
икрозучењеистицањеновихзнања
ивидика.
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НАСТАВА  
НА ДАЉИНУ

Променакојујепандемијадо-
нела,другачијаоргнизацијарада
школе,прелазакупотпуностина
наставунадаљинуикомуникацију
искључивопутемтехничкихуређаја,
премештанасизвећдобропознатог
иреалистичногувиртуелноокруже-
ње.Захтевзановимивеликим
прилагођавањемдовео јеидо
осећајатензијеупочетку,ализаје-
дничкимснагама,подршкомиме-
ђусобномпомоћиуспелисмодасе
закратковремеприлагодимоново-

Настава на даљину у нашој школи

насталомначинифункционисања.
Упрвојнедељипочеткаванред-

ногстањаипреласкананаставуна
даљинуспровеласаммини-истра-
живањесаученицимаинаставни-
цимауциљуприкупљањаинфор-
мацијаииндентификовањапотреба
заподршком.Осећајнесигурности
напочеткуикодученикаикодна-
ставника,алииверадаћесебез
великихпроблемаснаћисареа-
лизацијомобразовногпроцесана
нов,алинебаштаконепознатначин,

показујудасуиученициинастав-
ницисвеснитренутнеситуацијеи
проналазеначиндасеприлагоде
захтевима.Напосебноисказане
бригеипотребезаподршкоми
ученикаинаставникаодговорила
самизрадомтематскихписанихи
видео-материјала,видео-конфе-
ренцијамасанаставницима,при-
лозима.

Највећибројнаставникаопре-
делиосезаГуглучионицукаовир-
туелноместозареализацијусадр-
жајаизсвогпредмета,узкоришћење
ивидео-материјалаидругихначина
комуникацијесаученицима(нај-
чешћеВајбериМесинџергрупе,као
икомуникацијапутеммејла).Уче-
ницисуседоброснашлиуњимане
баштакостраномокружењу.Могли
судасеизразенакреативнијии
некималакшиначин,дапредлажу

изаједносанаставницимакреирају
итехничкиподржеодређенуактив-
ност,илиучествујуувиртуелним
пројектимашколе.

Предностиодцелеовеситуације
свакакоима.Унапредилисмоличне
дигиталневештине,достатогасмо
училисвизаједноуспутиједниод
других,билисмонафизичкомра-
стојању,алимеђусобнакомуникација
нијеизостала.Свакакојефалилотог
личногдоживљајаиодноса,како
међувршњачкимгрупама,такои
измеђунаставникаиученика,али
сваконовоискустводоносинова
знања,подстиченасдаразвијамо
новеживотневештинеипомаже
намдаселакшеприлагодимоновим
изазовима.

Светлана Петровић, 
педагог школе
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НАСТАВА  
НА ДАЉИНУИз мог угла

Некадасукњигеинаставник
билисавизворинформацијаучени-
цима. Свадодатнапојашњења
ученикјечуооднаставникаили
преписаосатабле...Акосенаставник
данастакопостави,нећегачути,ни
видети...Иранијесусеисподклупе
игралеигрицепопутукрштеница,
икс-окса,потапањабродова,беси-
лица,напоследњимлистовима
свезака.Истојеисада,самобез
папира–нателефонима.Неможемо
имзабранитињиховокоришћење
–ефектнијеједаихнаучимокако
даихкористеусврхунаставе.

Затосевећгодинамазалажем.
Наравно,заразликуоднашихуче-
никакојисусесродилисадигитал-
нимуређајимаодрођења,миих
упознајемоупознијимгодинамаи
потребнонамјемождавишевре-
мена.Затосмо,садругестране
опрезнији,алииплашљивији.Не
можемоувексвесами.Заговорник
самиреализаторбројнихобука
унутариванустановесациљем
дигиталногописмењавањаколега,
алиисталнаподршкапримениу
пракси.Унашојшколиинтернеоб-
укесуредовнапраксагодинама
уназад,далекопренегоштојето
посталаобавезастручногусавр-
шавања.

Послесвакепохађанеакреди-
тованеобуке,наставникјеуобаве-
зидаизвестиотомеНаставничко
веће.Осимтога,заобукукојусма-
трамопосебновредном,увекор-
ганизујемоинтернуобукуунутар
нашегколектива.Такојебилоиове
школскегодине.Новембрамесеца
самсаколегиницомТањомИгњато-
вићпохађалаакредитованионлајн-
семинар„Интернетучионица”,у
организацијиОбразовнокреативног

центраизБора.Семинарјетрајао28
данаиреализованјекрозчетири
теме.Тосу:
• „Виртуелнеучионицеикому-
никацијапутеминтернета”,

• „КреирањеиподешавањеГугл
учионице”,

• „УправљањеГуглучионицом”,
• „Праћењепостигнућаученикау
Гуглучионици”.
Садржајсепоказаовеомако-

риснимисаколегиницомТањомсмо
почелеприменујоштокомтрајања
самогсеминара,започетакзаоб-
јављивањенаставнихматеријала.

Фебруарамесеца,увремезим-
скограспустанамењеногученицима,
реализовалесмоинтернуобукуза
нашеколеге,гдесмоихзаинтере-
совалезаприменуГуглучионице.
Некисуодмахпочелисаприменом,
анеки(њихшесторо)пријавилису
сезаистисеминарчијајереализација
почелапочеткоммарта.

Збогтогасапроглашењемван-
редногстањаипочеткомнаставена
даљинунијебилодилеме,нити
забуне–одмахсмосеорганизовали
занаставупрекоГуглучионице.
Искуство у реализацији онлајн
акредитованихобукаусарадњиса
Образовнокреативнимсеминаром
које,осиммене,поседујуиколеги-
ницеНаташаЈанкулоскииТања
Игњатовић,помоглонамједасе
скороцеоколективодмахукључиу
такаврад.

Знањастеченанањиховомсе-
минару„Управљањетимовима”,који
јеуистовремепохађалаЉиљана
Жикић,диекторшколе,помогласу
намуорганизацијирада.Формиран
јеТимзараднадаљину,прихваћене
суинекесугестијезаалатезакон-
ференцијеодстранеМинистарства
просветеиЗаводазаунапређивање

васпитањаиобразовања.Орга-
низацијарадапостручнимвећима
јеодличнофункционисала.Сванаша
знањаоинформационимтехно-
логијамасусејошбржеразмењивала.

Наравно,наставниматеријал
прослеђиванученициманијеком-
пликованооплеменитиинтерактив-
нимвежбама,јерсмоколегинице
Наташа,Тањаија,ауторииреали-
заторитрионлајнакредитована
семинаракојисууправонатему
применеистих.Тосу:

• „Наставаматематикесаупотре-
боминформационокомуника-
ционихтехнологија”,

• „Дигиталнимаркетингуеконо-
мији,угоститељствуитуризму”,

• „Групнирадиинтердисципли-
нарностсаприменомвеб-алата”.
Такосмо,инезнајућиштанас

чека,наставунадаљинудочекали
спремноибезпроблемауспешно
реализоваличасове.

Златица Геров, 
педагошки саветник
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НАСТАВА  
НА ДАЉИНУ

Мишљења ученика и наставника 
о настави на даљину у школи

Прекидредовнеипрелазакнанаставунадаљинупредстављаојеизненаднуикоренитупроменуупланирањуиреализацијинаставе,
начинукомуникацијеиподучавања,каоиучењуученика.Сажељомданаставницииученициправовременодобијусвунеопходнуподршку,

какобисештолакшеиуспешнијеприлагодилирадуодкуће,школскиТимзанаставунадаљину,користећиГуглупитнике,
двапутајеистраживаоњиховамишљењаоонлајн-наставиушколи.

• У првој недељи наставе на
даљинусазналисмокакавје
ставнаставникауодносуна
промену,какопроцењујусвоје
компетенцијезановивидна-
ставе,далисузабринутизбог
тогаикакваимјеподршкапо-
требна.
Дасе,одкакосусазналидаће

сенаставаорганизоватионлајн,не
осећајунесигурноизјаснилосе
45,2%наставника.Већибројна-
ставника одговорио је да се у
одређенојмериосећанесигурно
(48,4%),ањих6,5%несигурно.

Интернетје,запотребенаставе
ишколе,дотадакористило77,4%
наставника(одкојихполовиначе-
сто),док22,6%наставникаскоро
никаданијекористилоинтернету
тесврхе.

Упочетномпериоду,најкори-
шћенијиканалкомуникацијеса
ученицимабилесуВибергрупе
(80,6%),Гуглучионице(74,2%),
ФејсбукиМесинџергрупе(30%),уз
појединачнеслучајевекомуникације
прекомејла,Гуглдискаисопственог
сајтасанаставнимматеријалима.

Даћесебезпроблемаснаћиса
реализацијомнаставенадаљину
изјаснилосе54,8%наставника,њих
49,1%јесматралодаћесеснаћиуз
помоћколегаилиупутстава,асамо
једаннаставникнијебиосигуран
какоћесеснаћисареализацијом
наставенадаљину.

Напозивдазбогновонастале
ситуацијеподелесвојубригуипо-
требузаподршкомнаставницису
навели:бригезбогсталнихпромена
иновихоптерећујућихзахтева,
бригуоздрављузбогповећањаброја
сатипроведениузрачунар(односи
сеинаученикеинанаставнике),
питањеефективностиГуглучионице
запраћењеисавладавањеградива
кодученика,каоипревеликуколи-
чину информација, дописа и
инструкција.
• Одговарајућинасличнапитања,
нештовећибројученикајеис-
казаосвојунесигурност,неис-
куствоуонлајн-учењуисумњу
усналажењеуновомвидуна-
ставе.
Дасезбогонлајн-наставене

осећанесигурноодговорилоје48%
испитанихученика,доксењих
40,6%утовремеосећалонесигур-
ноуодређенојмери.Дасе,одкако
сусазнализаонлајн-наставу,осећају
несигурно,изјаснилосе11,4%уче-
ника.

Интернетјезапотребенаставе
користилоуоквирупојединихпред-
мета29,9%ученика,неколикопута
37,6%ученика,док32,6%ученика
никаднијекористилоинтернетза
потребенаставе.

Вишеодполовинеанкетираних
ученика(53,7%)сматралоједаћесе

снаћибезпроблемасанаставомна
даљину.Даћесеснаћиузпомоћдру-
гова,родитељаилитуторијаласматра-
лојењих38,3%,док8,1%ученика
нијебилосигурнодаћесеснаћиса
новимначиномреализацијенаставе.

Ученикејебринуловишествари:
вирус,оцењивање,успехнакрају
школскегодине,сналажењесаон-
лајн-наставом,негативнеоценеса
полугодишта,полагањеипрослава
матуре,превишепричеокопан-
демијекојаподстичелошаосећања,
крајванредногстања,далићесе
ићиушколудокрајагодине,данеће
научитидовољноколикобинаучи-
линаредовнојнастави,дабина-
ставницистручнихпредметатреба-
лодазадајувишезадатака,дали
ћезалетњираспустићиушколу…

Наконанализеприкупљених
одговораизупитникаувиделасе
потребазаподршком,обрадом
одређенихтема,тејепедагогиз-
радиосеттематскихрадионицаза
ученике,дељенихпосредством
одељењскихстарешина.Уистом
периоду,наставницикојиимају
развијениједигиталневештинеи
компетенцијепружилисудодатну
подршкунаставницимакојинису
билисигурнидаћемоћисамидасе
снађуокореализацијенаставена
даљину.Такође,дељенису,путем
Гуглучионицезанаставнике,лин-
ковикатуторијалимаиупутствима
зарадпрекоинтернетаодстране
директорке,педагогаидругихчла-
новаТимазанаставунадаљину.
• Крајемаприламесеца,предII

класификационипериод,из-
вршеноједругоистраживање
коришћењемГуглупитниказа
ученикеинаставнике.Штасмо
сазналианализирајућињихове
одговоре?
Скоросвианкетиранинаставни-

циизјаснилисуседасуупотпуности
иливећојмериупутилиученикена
начинбудућекомуникацијеиобја-
снилиимкакоћедасеодвијаонлајн-
наставаизпредметакојепредају.
Такођесусматралидаводерачуна
опреоптерећеностиученикаине
дајуимпревишезадатака,адаје
ученицимајасноштасеодњих
очекује.Наставницисутакођеизја-
вилидасетрудедаонлајн-наставу
учинезанимљивијомсвојимучени-
цима (57,14%%употпуности,
35,71%увећојмери).

Каопроблемеурадусаучени-
циманаставницисунаввели:не-
благовременупредајузадатака
(59%наставника),преписивање
домаћихзадатака(56,4%),технич-
кепроблемеученика(43,6%),то
штоученицинечитајупажљиво
упутства (35,9%), нити читају
пажљиво наставне материјале
(23,1%)идр.

Каонајвећепроблемеовогна-
чинаизвођењанаставе наставници
супрепознали:недостатакконтакта
саученицима(61%),обимнуадми-
нистрација(распоредТВлекција,
оперативнонедељнопланирање,
табелеидр.)(36,6%),многогрупа
иучионица(34,1%),многовремена
потребногзаприпремунаставних
материјала(29,3%),проблемеви-
денције(паралелнаевиденција,
формативнооцењивање)(26,8%),
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техничкуопремљеностиинтернет
(22%)идр.

Комуникацијасародитељима
углавномсеодвијапосредством
одељењскихстарешина.Родитељи
сенајчешћеобраћајуодељењском
старешиникадаседетеразболиили
услучајупроблемасаинтернетом,
аодељењскистарешинародитељи-
мауколикоседетенеукључујеурад
иликаснисазадацима.

Порезултатимаистраживања,
77,8%одељењскихстарешинаје
навелодаимсеродитељинеобраћају
запомоћувезисаучењемњиховог
детета,18,5%даточинесамопоје-
диниродитељи,асамо3,7%оде-
љењскихстарешинајенавелодаим
сеобраћавећинародитеља.

Уистомистраживању,највећи
бројнаставника(78,6%)јенавео
даимсеродитељинеобраћајуза
помоћ,даимсеобраћајуврлоретко
навелоје14,3%наставника,докје
само7,1%наставниканавелодаим
серодитељиреткообраћајузапомоћ
увезисаучењемњиховогдетета.

Поизјаваманаставника,учени-
цитражедодатнупомоћодњих.Од
анкетиранихнаставника,самоје
2,5%навелодаученициодњихнису
тражилидодатнупомоћ.Највећи
проценатнаставника(56,1%)на-
водидаученицитражепомоћувези
израдедомаћихзадатака;48,8%
наставникаучениципитајугде,како,
кадиштадаураде(иакосудобили
упутства),аод26,8%наставника
ученицисутражилитехничкупомоћ
(коришћењеапликација,поставља-
њезадатакаисл.)

Помишљењунаставника, на-
ставанадаљинуимасвојихпред-
ности.Некеодњихсу:ученицисе
навикавајудакористетелефон/
рачунар/интернетзаучење,ане
самозаигру(73.2%);онајкожели
даучи,крознаставунадаљинуможе
тодаучиниускладусасвојиммо-
гућностимаисвојимтемпом(63,4%);
ученицисеполако„уче”дарадекод
куће(51,2%),наставниматеријали
остајуимдоступни„засвавремена”
(48,8%),родитељимогудаимају
увидутоколикосеони,каонастав-
ници,труде(31,7%)идр.

Највећибројнаставниканема
повратнеинформацијеодродитеља

попитањудобрихстрананаставена
даљину(62,5%),анекимнаставни-
цимасуродитељиуказалидаје
доброштодецавишекористетеле-
фонзарад,амањезазабаву(27%),
каоидасесадавидидамогудауче
кодкуће(10%).

Напитањекаквојемишљење
њиховихученикаопредностима
наставенадаљину,највећиброј
наставниканијеупознатсатим
(55,7%),док30%наставникакаже
дајеодученикачулодаимјесада
лакше,јермогудаучесвојимтемпом.
Наставници,њих10%,наводедасу
ученицикаопредностуказалида
наставнесадржаје(предавања)могу
да„чују”вишепута.
• Иовомприликомсусличнапи-
тањапостављенаученицима.
Највећаразликаумишљењима

јестепопитањуоптерећености,где
сусеученициизјаснилиданастав-
ницидајупревишезадатака(49,8%
сматрадајетотачно,а31,95%да
јетачноувећојмери).Мишљењао
занимљивостионлајн-наставесу
подељенамеђуученицима-за
17,84%ученикаонанијезанимљи-
вијаодредовне,аза33,2%учени-
кајесте,алиумањојмери.Запре-
осталих48,96%ученикаонајесте
занимљивија,употпуностииливећој
мери.

Питањепредностинаставена
даљинууупитникузаученикедато
јекаоотворенопитање,анекиод
најчешћедатихинајзанимљивијих
одговорабилису:имамомноговише
временазапредајурадова,лакше
седобијајудобреоцене;можемода
организујемовремекаконамаод-
говара;сликовитијеје;аконамнешто
нијејасно,можемодапогледамо
поново;бољирадиефективније
трошењевремена;имамомогућно-
стидакомуницирамосапрофесо-

римаиадаихпитамозазадаткекоји
намнисунајјаснијиубилокоје
време,каоивишевременазарад;
креативнијиприступнастави;за-
нимљивоје,јерсадамогубржесве
обавезенавремедазавршими
предностјетоштонеморамнапамет
даучимништа;крозразнезадатке
увежбавамодалогичкиразмишљамо
инатајначинстичемораднунавику;
већаодговорност;стичемоискуства
зарадуразличитимплатформама;
имамовишевременазаактивности
поредшколе(читањекњига,гледа-
њесеријаифилмова);предностје
тоштоћенекиучениципочетида
радедомаћезадаткекоједопре
нисурадили;лакшесерадетестови;
практичнијејеуодносунарегулар-
ношколовање,лакшеибржесе
завршавајузадаци,свеједоступно
24/7,немавременскогограничења
усмислузаказивањаобавезних
часовауодређеновремекаопо
распореду;завршићемошколску
годину и нећемо морати да
надокнађујемоградиво…

Ипак,скоро25%анкетираних
ученикабилојемишљењадана-

ставанадаљинунеманекихпред-
ности.Међуњимасубилиионикоји
кажудаимнедостаједруштво,да
понекаддобијајупревишезадатака
измногихпредмета,дасадавише
временапроводеузкњигуиуче,као
ионикојикажу:

–„Невидимникаквепредности,
уучионицамасмосвемноговишеи
лепшеразумевали.”

–„Недостатакјештонемакода
нампредајелекције,безобзирашто
намдајуматеријал,увекјелакше
научитиградивокадиматекогада
слушатеиковамлепокрозпричу
објасни,негодасамидођетедотога.”

–„Несвиђамисенаставана
даљину,желимштопрешколу!”

Иовоистраживањепослужило
језасаветодавнирадсанаставни-
цимаиученицима.Радупериодудо
крајамајапоказаоједасусеуочени
проблемисмањили,квалитетна-
ставеикомуникацијебилибољи,а
ученициредовнији,активнијии
успешнији.

УимеТимазанаставунадаљину,
Љиљана Жикић,  
директор школе
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Новеоколностиипроменекојесе
дешавајуподстичунасдаимсестално
прилагођавамоидаконстантноучимо.
Kакоседеообразовногпроцесакоји
јефункционисаоуучионицамапреко
ноћи„преселио”уе-простор,изазов
дамусеприлагодимојевелики,али
отвараиогромнумогућностзакреатив-
ностиновеидеје.

НАЛЕДиОрганизацијазаразвој
каријереиомладинскогпредузет-
ништва„Connecting”усарадњиса
Министарствомпросвете,наукеи
технолошкогразвоја,Заводомза
унапређењеобразовањаиваспи-
тањаиРепубличкимсекретаријатом
зајавнеполитике,иузподршку
Америчкеагенцијезамеђународни
развој(USAID)расписалисуKонкурс
заизборнајбољихпримеранаставе
надаљинуподназивом„Магијајеу
рукаманаставника”.

Имајућиувидудапоказанаино-
вативностуизвођењунаставеупро-
мењенимусловимазаслужујешироко
друштвенопризнање,позивалисусве
наставникеистручнесарадникеу
државнимилиприватнимосновним
исредњимшколамакојисуупроте-
клихгодинуданаималиводећуулогу
уосмишљавањуиизвођењуодређе-
ногобликанаставенадаљинуда

учествујунаKонкурсу–попунеонлајн-
формуларнастранициwww.јпд.рс/
konkursиприложекраткупрезентацију.

Предметовогконкурсасупри-
мериизведененаставенадаљинукоји
сеодносенасверазредеосновнихи
средњихшкола,каоинасвепред-
метекојисудеошколскогпрограма.
Наставанадаљинууовомсмислу
подразумеванаставупосредством
електронскихплатформизаусмену
(видео или аудио) или писану
комуникацију,којасеможе,алине
моранужноодвијатиуреалномвре-
мену,уоквируједногиливишечасова,
каодеоодређененаставнецелине/
темеилипројектненаставе.

Циљевиконкурсасубилипро-
моцијаиновативнихметодаучења
ипројектненаставе,подстицање
креативногповезивањанаставни-
каиученика,унапређењенаставних
резултата,промоцијазначајаи
угледанаставникаудруштву,про-
моцијаобразовањаинаукеинових
начинакомуницирањаитехно-
логије.

Конкурсјебиоотворензасве
наставникеразреднеипредметне
наставеистручнесарадникеоснов-
нихисредњих,државнихипри-
ватнихшкола.Једаннаставник

односностручнисарадникмогаоје
битизаступљенсанајвишедве
пријавенаконкурсу.Наставницису
моглиучествоватинаконкурсу
искључивоусвојеиме,каоглавни
ауториизведененаставенадаљину
сакојомконкуришу.

Конкурисаласамсасвојадва
примеранаставе:„Учењеомерилима
имерењуиконтролиугловаинагиба
равникрозприменуИКТзнањао
презентовању”и„Одпроблемадо
решењасапреносницимаснаге”.

Упрвомслучају,упитањујешест
часова(тј.тринедеље)упрвом
разредунаставепредметаМерење
иконтролаквалитета,кодобразов-
ногпрофилатехничарзакомпју-
терскоуправљање(CNC)машина.
Претогајеуредовнојнаставиура-
ђенаобрадановогградива(сапо-
временимобнављањем).Наставни
материјалјеобјављеннасајту.Дошло
седокрајамодулаиосталојејош
обновитииутврдитиградивопре
коначнепровереисхода.Напомињем
дасеодељењеделинатригрупе,
предметдржетринаставника,од
којихсудругадвамојиприправни-
ци.Какојеколегиницаизинформа-
тикетакођеприправникинијебила
сигурнакакосададапровежбаиз-

радупрезентације,предложиласам
јојдамидамотемепрезентација
којебиученицирадилиупаровима,
даонаконсултативнопратитехнич-
кидеоизраде,амитематски.Онаје
топрихватила.Изобапредметавећ
супостојалеГуглучионицеитамосу
постављениматеријали,задации
упутства.Консултацијесубилеу
учионици,асинхронеивеомаин-
спиративне. Завршена је прва
недељаирадовисупредатиуучи-
оницуинформатике.Кадасутех-
ничкипрегледанииисправљени(по
потреби),ондасупредатиуучио-
ницуизмерења,гдесуих,узпо-
вратнекоментарепрегледалина-
ставницимерења.Какобибили
доступнисвима,поставиласамих
налиноиттабле.Сациљемдашто
више пута проуче наставни
материјал,поставиласамзахтевда
прегледајусвеиаргументовано
изаберукојаимсенајвишеинајмање
допада.Таактивност је такође
формативновреднована.Тојебила
припремазатест(друганедеља).У
трећојнедељиуследиојетести
затимњеговаанализа.Резултати
тестаговоредајевределосвеово
урадити.

Удругомслучају,активностима
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којесуспроведенекрозосамчасова,
тј.четиринедељереализованјена-
ставнимодулпреноснициснаге(од
обраде,прекоутврђивањадопровере
исхода)удругомразредунаставе
Машинскихелеменатакодобразовног
профилатехничарзакомпјутерско
управљање(CNC)машина.

Уводнидеореализованјекроз
олујуидејазарешавањеконкретног
проблемаизсвакодневногживота
(радиподстицањамотивације),наГугл
учионици.Детаљанописдатјеу
посебнојпрезентацији.

Разраданаставеизведенајекроз
мини-пројекатметодомистраживања
експертскихтимова,арезултатеје
требалоприказатипрезентацијом.
Ученицисуподељениутритима,од
којихјесвакидобиосвојутему.Ис-
траживалисунаинтернетуилиусвојој
околинии,осимзаједничкепре-
зентације,свакиученикписаојеиз-
вештајосвомраду.Истраживање,осим
осамимпреносницима,захтевалоје
иподсећањенапојамсинонимаи
једначењесугласникапозвучностииз
српскогјезика,потрагузакључним
речиманаенглескомјезику,алиизнања
изтехнологијемашинскеобраде.
Свакитимјеимаоименованогвођу
којијетакођеподносиоизвештајо
појединачномучешћусвакогчлана,а
могаосеконсултоватисанаставником
усвакомтренутку.

Узакључномделусупрезентова-
лисвојерадовеначасуконференцијског
типанаЗумплатформи.Наставникје
тадарезимираосвепрезентације,а
каснијеихиобјавиоуучионици,каои
интерактивневежбезаутврђивање
градива.Томприликом,наставникје
објасниоигеометријскеикинематске
величине,штојекаснијетакођеобјавио.

Стручнижириизабраћенајмање
тринајбољапримеранаставена

Онлајн-семинари  
уз онлајн-наставу

Ушколској2019/20.годининаставницису,и
поредвеликихизазоваприлагођавањанаставног
материјалаиреализацијеонлајн-наставе,били
вредниирадилинасвомстручномусавршавању.
Изборсеминара,начињенпрепреласканаонлајн
-наставу,самопотврђујемотивацијунашихна-
ставниказапроменеиосавремењавањенаставе.

Удругојполовини2020.године,насамомпо-
четкунаставенадаљину,29наставникаидиректор
школепохађалису9акредитованихонлајн-семи-
нараОКЦ-а:
• „Интернетучионица”,
• „Видеолекције–наставнасредствасавременог
образовања”,

• „Наставаматематикесаупотребоминформаци-
онокомуникационихтехнологија”,

• „Језичкакултуранаинтернету”,
• „Дигиталниатлас”,

даљинукојићебитинаграђенина
основу унапред дефинисаних
критеријума,узмогућностдодељивања
идодатнихпризнања.

Наградазапрвопласираногје

учешћенастудијскомпутовањуу
Финску/Естонијуилаптоп,докостале
наградеукључујулаптоп,таблет,
паметнителефониваучерезакупо-
винуе-књигакодиздавачаЛагуна/

Делфи.Свиистакнутипримерибиће
уврштениујединственујавнубазу
најбољихпраксинаставенадаљину.

Златица Геров, 
педагошки саветник

• „Оцењивањеуфункцијиразвојаиучења”,
• „Добраприпремазачас–успешанчас”,
• „Управљањетимовима”,
• „Унапређивањекомпетенцијазапосленихзарадса
приправником”.
Упрвојполовинимаја,педагог,директоршколеи11

наставникаопштеобразовнихпредметаиекономске
струкеуспешносузавршилиакредитованионлајн-семинар
ЗУОВ-а„Реализацијанаставеоријентисанекаисходима
средњестручнешколе”.

Упретходномделушколскегодине,деонаставника
јебиона16акредитованихсеминара,амногисуреали-
зовалиилибилиприсутниразнимоблицимастручног
усавршавањауустанови,путеминтернихобука,јавних
часова,обележавањазначајнихдатума,стручнихску-
пова,вебинара,конференција,обуканаинтернетуидр.

Светлана Петровић, 
 педагог школе
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Међународне  
монетарне организације

Уоквирупредметатрговинско
пословање,ученицичетвртограз-
реда,образовногпрофилакомер-
цијалиста,упознајусесаулогама
бројнихрегионалнихимултилате-
ралнихмонетарнихорганизација.

„Светскабанка”,„Међународни
монетарнифонд”,„Европскаинве-
стиционабанка”исл.суорганизације
којесусвакодневнозаступљенеу
медијимаикојесебавеврлосложе-
нимпословиманарегионалномили
светскомнивоу.Мојиученицису
почеткоммартазапочелиизраду
својих семинарских радова на
петнаестактема,башувезисаспо-
менутиморганизацијама,абилоје
планиранодасепочеткомаприла
одржиисимулацијаскупананивоу
школе,тзв.„Међународнимонетар-
нифорум”.

Светскомбанакомињеним
афилијацијамасусебавилиБунић
Александра(Светскабанкарска
група),ГоцићДаријана(Међународно
удружењезаразвој),ЈеленковићМ.
Милица(Међународнафинансијска
корпорација),ЈовановићАндриjaи
РаичићСандра(Међународницентар

зарешавањеинвестиционихспо-
рова),МаринковићКатарина(Мул-
тилатералнаагенцијазагарантовање
инвестиција)иНиколаЈовановић
(Међународнабанказаобновуи
развој).Написалису,измеђуосталог:
• дајемисијаСветскебанкеобе-
збедитиблагостањесвима;

• даIDAфинансиранепрофита-
билнепројектекориснецело-
купномстановиништвуједне
земље;

• даIFCфинансираприватнисек-
торуземљамауразвоју;

• даISCIDрешаваспоровемирним
путемиарбитражомидапостоји
центарзасаслушањеуВашинг-
тону;

• даMIGAимапреко170држава
чланица;

• даIBRDдолазидосредстава
углавномзадуживањембанке
намеђународномтржишту.
Међународниммонетарним

фондомсебавилаЈанаЛазаревић
сатемом„ОдносиСрбијеиММФ”и
подсећанасдајебившаЈугославија
билаједанодоснивачаММФ.

Улогеевропскихорганизацијасу

самосталнопроучавалиАнђела
Милијић(Европскабанказаобнову
иразвој),ДаркоМилић(Европска
банказаобновуиразвојуСрбији),
каоиJованаТрандафиловићиДра-
ганаМиливојевић(Европскаинве-
стиционабанка).

Далистезнали:
• даEBRDнајвишесредставаус-
мераваназајмовезаприва-
тизацију;

• дасучланицеЕвропскебанкеи
некенеевропскеземље;

• даEIBнудидваобликакре-
дитирања,посредничкекреди-
теииндивидуалне?
Америчким,азијскимиафрич-

киморганизацијамасусебавили
ЛазарЦветковићиЕмилијаЋирић
(Азијскабанказаинвестицијеу
инфраструктуру),ЛазарСтојановић
(Афричкабанказаразвој),Давид
ТасићиЈованаСтанишић(Интера-
меричкабанказаразвој).

Некеодчињеницаизњихових
радовасу:
• Србијаје2019.посталанереги-
онална чланица поменуте
Азијскебанке;

• Азијскабанкаподржаваизгра-
дњуинфраструктуреуиндо-
пацифичкомрегиону;

• у оквиру Афричке развојне
банкепостојиитзв.Нигеријски
развојнифонд;

• Интерамеричкабанкаимачети-
ризваничнајезикаиводирачу-
наиоклиматскимпроменамаи
одрживостиживотнесредине.
Каонаставниксамприлагодила

захтеве,постављенемартамесеца,
збогспецифичнихуслованаставе
надаљину.Смањенјеочекивани
обимрадова,абиласуизмењенаи
некатехничкаупутства.

Мишљењасамдасурадови
ученикавреднипоменанакрају
школскегодинеизвишеразлога:
• већинаучениканијеодусталаод
израде,иакосеминарскирадо-
випредстављајузањихновину;

• финализирањемиконсулта-
цијамасусебавилиуспецифи-
чнимусловиманаставенада-
љинуи

• ученицисузавршногразреда,а
тојеврлоосетљивакатегорија.
Билојетуипроблема–некоје

заборавионазивтеме,некомисли
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Посета виртуелним  
учионицама

ЧлановиТимазанаставунадаљину,упе-
риоду14-22.априла,билисунакраткоуулози
ученикауГуглучионицама,односногрупамана
социјалниммрежамакојенаставницикористе
уонлајн-настави.

Циљ„обиласка”учионица/групанијебио
надзориликонтролараданаставника,већпрви
унизукоракапомоћииподршкезаобластикоје
сутренутноодвеликогзначајазаквалитети
успехнаставенадаљину(оптималнокоришћење
изабранихпрограмаиплатформи,наставни
материјализаучењекојисенудеученицима,
комуникацијаиповратнеинформацијеучени-
цимаидр.).

Подациопосетама,којимајенакрајуобу-
хваћено59учионицаилиВибергрупаусвим
разредима,уношенисууГуглупитник.Посма-
траниелементибилису:начинпостављања
наставнихматеријала,постављањезадатакаса
јаснодефинисанимупутствомиинструкцијама
зарад,постављањезадатаканаадекватани
јасанначинутехничкомсмислу,квалитетпо-
вратнихинформацијаученициманаурађен
задатак,наставниматеријаликојиседајууче-
ницима,каоикомуникацијасаученицима.

Закљученоједасунаставниципоказали
спремностдазавеомакратковремеупознајуи
унаставикористеноветехнологијеидаје

спроведенанаставанадаљинуупретходномпериоду
увеликојмериприхватљива.Оноштотребаистаћије
да,упркоспредрасудамаодигиталнимвештинама
ученика,иони,поредучењапредмета,текучедасе
сналазенаплатформамазаонлајн-учење.Збогтога
јеиједнимаидругимапотребнаподршка.

Сугестијезаначинподршкенаставницимаради
унапређивањеквалитетаонлајн-подучавањасу:

•краткеициљанеонлајн-обукенаставниказа
унапређењетехничкихиинформатичкихвештиназа
потребенаставенадаљинуито:
• коришћењеучионицезапостављањематеријала,
• израда/изборнаставнихматеријалакојису
прилагођениусловимаучењаиадекватниза
ученике(упућивањенакоришћењеразноврснијих
наставнихматеријала,различитеформе–видео,
слике,текстисл.,материјалипонивоимазнања),

• израдаразноврснихзадатаканавишенивоа,
прилагођенихзавежбањеиоцењивањеуонлајн-
окружењу,

• појашњењатехничкихупутставазапостављање
задатака;

• унапређење комуникације са ученицима
(координацијакомуникацијеизмеђуученикаиса
наставникомнастриму,повратнеинформације,
коментариназадаткеисл.),каои

• раднамотивацијиученикадасеактивноукључе
уактивностинаставенадаљинуидр.

Тим за наставу на даљину

данијечакнидобиотему.Некоје
нашаоматеријалсамонаенглеском
језику,пасенесналази.Билојеуче-
никакојисусесетилидапровере
називсвојетемебашданпред
предајурада,абилојеионихкоји
сукаснилијернису„кликнулина
пошаљи”.Инакрају,најважнијеје
дасуматурантипоказалиодговоран
односпремапостављенимциље-
вима,адобијенечетворкеипетице
сусадаспоредниподаци.

„Међународнимонетарнифорум
2020”овогпутанисмомоглиодржа-
ти,алиимамидејудасадашњико-
мерцијалисти-матурантибудугости
једногтаквогскупааприласледеће
годинеунашојшколи.Позивимје
отворенјошсада!

ПосебнепохвалеРаичићСандри
иБунићАлександрикојесупредале
радовепоштујућипретходно,за-
хтевнијеупутствоштосетичеи
формеисадржинерада.Такође,
похвалеиСтојановићЛазару,чији
текстзадовољаваивишестандарде.

Марија Цветковић, наставник 
економске групе предмета
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НАСТАВА  
НА ДАЉИНУ

Комуникација, тимски рад и 
сарадња у виртуелном окружењу

Оноштојенапочеткунаставе
надаљинузасвенасбилопомало
застрашујуће,јестечињеницадасмо
сесановимначиномрадасуочили
сами.Радодкућенезвучилоше,
али…нијебилонаговештајани
временадасезатоприпремимо,ни
разменемишљењасаколегамау
канцеларији,договоранастручном
већу,саветадиректораилипедаго-
га.А управо тонам је највише
недостајало–разговор,савет,осећај
подршке,памакарипутемпорука
намобилномтелефону.

Некаискустваукоришћењу
друштвенихмрежазакомуникаци-
јуушколивећсмоимали,алинасје
физичкаудаљеностпротеклихме-
сеципокренуладаувиртуелном
окружењуостваримочвршћу,чешћу,
разноврснијуиуспешнијукому-
никацијумеђусвимактеримашкол-
скогживота,дапобољшамодељење,
разменуиприкупљањеинформаци-
ја,активирамостручнавећа,креи-
рамоновешколскетимове.Накоји
начинсмотоуспели?

–Закомуникацијусаученицима
иреализацијуонлајн-наставена-
ставницисукористили225Гугл
учионица,131вибер групу,33
Фејсбукгрупе,20Месинџергрупаи
65адресаелектронскепоште.

–Закомуникацијуисарадњуса
наставницима,директоркашколеje
отворилаГуглучионицу„Наставана
даљину”.КористилајеиФејсбук
групуFacebookNV,Фејсбукстраницу
школе,9Вибергрупа,видеосастан-
ке,електронскупоштуииндивиду-
алнеконтакте.

–УГуглучионицису,осимди-
ректорке,улогунаставникаимали

–Школскибиблиотекаринапра-
вилисувиртуелну„Школскубибли-
отеку”-Гуглучионицу,којајебила
местозапредстављањекњига,по-
зоришнихпредставаизанимљиво-
стиизсветауметности,каоначина
заквалитетнопровођењеслободног
времена.

Сложилисмоседаовопозитив-
ноискуствотребаприменитииу
условимаредовненаставе,надамо
севећодсептембра.„Наставана
даљину”остаћеидаљеместоза
педагошко-инструктивни,савето-
давнирадиподршкунаставницима,
астареиновеГуглучионицекори-

стићесезарадсаученицима(до-
пунскаидодатнанастава,припрема
затакмичења,припремнанаставаи
консултације,радсаученицима
оправданоодсутнимзбогздрав-
ственогстања,секцијеидругева-
ннаставнеактивности…).Доставља-
њепланова,извештајаизаједнички
раднапланскимдокументимау
потпуностићесепреселитиу„облак”.

Верујемодаћебитијошдобрих
идеја,проистеклихизовеневољне
школе.Уздобаризборикомбинацију
радаушколиинадаљину,орга-
низацијарадаинаставаушколи
бићеквалитетнији,амиспремнији
закризнеситуацијепопутовеиз
марта.Аузсвенабројанедобре
стране,задружењеузкафуузбор-
нициостаћенамвишевремена.

Љиљана Жикић, 
директор школе

иосталичлановиТимазанаставуна
даљину–СветланаПетровић,педа-
гог,ЗлатицаГеров,наставникстру-
чнихпредметамашинскеструкеи
педагошкисаветник,ТањаИгња-
товић,наставникматематикеиса-
ветник-спољнисарадникнашеШУ,
ЕминаГолубовић,школскикоорди-
наторзаесДневник,каоиИвана
СпасићиЈеленаИлијић,наставнице
рачунарстваиинформатике,којесу
билетехничкаподршка.Оваучио-
ницапоказаласекаоодличноместо
запостављањедописа,информација
иобавештења,различитихупутста-
ва,презентација,туторијала,зада-
така…ПутемњесмосаГуглдиска
делилисарадничкедокументеи
табелезауносподатака(здравстве-
ностањеученикаизапослених,
недељниоперативниплановина-
ставника,обухватиактивностуче-
ника,техничкаопремљеност,раз-
личитиупитници,записнициОВ,
планирањеприпремненаставе,
распоредблокнаставе,матурских
испитаидр.)

–Краткаобавештењаоново-
стимауучионицидиректоркаје
делиланаВиберзборницииновим,
запотребенаставенадаљинуфор-
миранимВибергрупама:Педагошки
колегијум,Одељењскестарешине,
TheSchoolCrew(Тимзанаставуна
даљину),Тимзазаштитуученика,
Тимзапромотивнеактивности,
Заједнокасредњојшколи(пројектни
тим),DaVinci@Co(пројектнитим),
НЕнаставно,Библиотека.Руково-
диоцистручнихвећаиодељењске
старешинеималисусвојегрупе,што
је8стручнихи16одељењскихвећа,
узодељењскегрупе.

–Сарадошћусмосе„виђали”
навидеосастанцима.ZOOM,Google
Hangouts,GoogleMeetиМесинџер
коришћенисузасастанкеПедагош-
когколегијума,тимоваиактива,као
изапотребенаставе.Користећисве
овемогућности,одржалисмои
другикласификационипериод.

Иакосмосеужелелисусретаи
непосреднекомуникације,увидели
смодаовакавначинсарадње,ин-
дивидуалне,тимскеилинанивоу
већа,имамногодобрихстранаида
семожеитребакориститииуре-
довномраду.Ефикасноиблаговре-
мено,информацијесустизалеидо
наставникакојирадеувишешкола,
живеванКњажевца,илиимајуне-
планиранеобавезе.Тимовиивећа
суувекмоглидаседоговореоко
терминавидеосастанкаиефикасно
гаодрже.
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НАСТАВА
Професионална пракса 
 у хотелима „SP Resort”

ЗахваљујућисарадњиТехнич-
кешколеса„SPResort”-ом,педесет
седморo ученика туристичке
струке,одељењаII4иIII4,упратњи
тројенаставника,иовегодине
ималисуприликудапрофесионал-
нупраксуобавеухотелиманаСтарој
планини.

Распоређенипогрупама,уче-
ницисутеоријсказнањастеченау
школиизпредметаAгенцијскои
хотелијерскопословање,аизоб-
ластиобављањарецепцијских
пословаиорганизовањаскуповау

хотелу,применилиупракси.
Праксајереализованаухотелу

испа„Старапланина”,хотелу„Ба-
бинзуб”иПланинарскомдому
„Миџор”,упериодуодседмогјуна
додругогјула2019.године.

Захваљујућистручностииљу-
базностируководстваиособља
хотела,ученицисустеклипрак-
тичназнањакојаћеимпомоћикако
убудућемшколовању,такоиураду
упрофесијизакојусусеопредели-
ли.

Марија Богдановић, III4 

Дан пешачења 2019. и практична настава
Уоквирупрактичненаставеизпредмета

Агенцијскоихотелијерскопословањесасвојим
наставницимапешачилисмодоРгошкебањеи
базена„Бањица”итомприликомсеупозналиса
делом туристичких потеницијала општине
Књажевац.Истовременосмоузелиучешћеиу
манифестацијиДанпешачења2019.чијијециљ
подстицањездравихживотнихнавика,указивање
назначајкретањазаунапређењездравља,радне
способностиисоцијализације.

Никола Канкараш, II4
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Посета градилишту

НАСТАВА

УченициодељењаI2,образовногпрофилаграђевинскитехничар,у
оквирупредметаГрађевинскеконструкције,обишлисусасвојимпредметним
наставникомМиланомВукићемједноодградилиштаунашемграду.

Натеренусусеупозналисаобјектомкојијеузавршнојфазигрубих
грађевинскихрадова.Љубазниинвеститоримјеобјасниоконструктивни
склопобјекта,материјале,каоиначинизградњеобјекта.Ученицисумогли
дасеналицуместаупознајусаосновнимконструктивнимелементима
објектаитехнологијомизградњеоваквихобјеката.

Какојеунашемградусадавишеградилишта,анајављенојеиотварање
нових,надамоседаћемоунаредномпериодуобићииостала.Желимода
нашеученикеупознамосановимграђевинскимматеријалима,техникама
иначинимаграђењакакобинови,младиграђевинари,убудућности
моглидазаменестарије,којихјеуданашњевремесвемање,азакојима
јепотражњасвевећа.

Милан Вукић,  
наставник стручних предмета грађевинске струке

Етно-сусрети –  
Будућност градимо на 
традиционалним вредностима

УченициодељењаIII4иII4,тури-
стичкогсмера,усклопублок-наставе
предметаАгенцијскоихотелијерско
пословање,заједносасвојимна-
ставницама,представљалисунашу
школунаСусретимаетно-удружења
иасоцијација„ТрадицијомуЕвропу”,

којујепочетрнаестипуторганизо-
валоУдружењезанеговањетра-
диције„Извор”.УченициIII4субили
ангажованинаприпремиматеријала,
плакатаиинфо-табли,постављању
и обележавањуштандова, по-
стављањуизложбе,пружањууслу-

гаорганизационогиинформативног
типагостима-учеснициманањихо-
вимштандовима,билидомаћинина
инфо-пултуиизложбиобредних
пешкираихлебова...Традиционалнo,
ученициII4субиливодичигостима
манифестације,наштандунаше
школеделилипромотивниматеријал,
продавалисувенирекојесуосмис-
лилииизрадили,каоипредмете
којисунасталиукожарскојрадио-
ницинашешколе.Натрадиционалној
ревијиетно-хаљинабиномсууњима

шеталеДаријанаГоцић,ученица
одељењаIV2,каоиЈаснаНиколић,
ВераЈеленковићиИваВучковић,
ученицеодељењаIII4.Ученикесуза
овуманифестацијуприпремaле
наставнице:ЈеленаЛазаревић,Је-
ленаРадисављевић,МаријаЦве-
тковић,ЕминаГолубовићиСања
Маркулин.Заодличнусуорганизацију
Етно-сусрета,запоказаназнањаи
вештине,добилисмопохвалеи
захвалницеудружења„Извор”.

Сандра Ивановић, II4 
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Ученици – водичи НАСТАВА

УченицичетвртогразредаЕко-
номско-трговинскешколеуЗајечару
4.10.2019.билисудомаћининашим
туристичкимтехничаримаипружи-
линамтоплудобродошлицупри-
ликомнашегборавкауњиховом
градуишколи.Томприликомопро-
балисусеуулозитуристичкихво-
дичаипредставилинаммногезна-
менитостиградаЗајечара.Освојим
утисциманаконпосетеЗајечаруго-
воренамученицеIIразреда:

Уоквирупрактичненаставе,
ученицитуристичкеструкеII,IIIиIV
разреданашешколе,4.октобра
2019.годинепосетилисуЗајечар,
где су нас у дворишту испред
средњихшколасачекалиилепо

угостилиученицитуристичкогсме-
раЕкономско-трговинскешколе.

Упратњињиховихпрофесора
иученикаполакосмокренулика
Народнојбиблиотеци,азатимсе
упутиликапозоришту,,ЗоранРа-
дмиловић”,гдесмосефотографи-
салиисазналинештоонастанку
позоришта.

Једанодтуристичкихводича
насјеодвеодоСаборнецркверође-
њапресветеБогородице,анакон
тогасмоотишлидоРадул-беговог
конакагдесмосеупозналисастилом
изградње19.века.

Групањиховихучениканасје
одвеладоцентраградаиспомени-
кастрадалимтимочкимвојницима,

гдесмочулинештовишеобиткама
унашемрегиону.Затимсмообиш-
лимузејивиделискулптурекојесу
изложенеуњему,нкаоимозаике
којисупренетиизналазиштаФеликс
Ромулијана.

Потомсмосесвиупутилика
налазиштуФеликсРомулијана,где
смосазналидетаљнеподаткео
остациманекадашњепалате.

Наконзавршеногобиласка,
вратилисмосеуцентарградагде
смонаставилидауживамоусло-
бодномвременуипрелепомсунча-
номдану.Упоподневнимчасовима
смокренуликаКњажевцу,сапре-
лепимуспоменама.

Овапосетанамјевеомазначи-

лајердотаданисмозналимногоо
историјиградакојијеудаљенсамо
40кмодКњажевца.Стеклисмоново
искуствоиупозналиновепријатеље.

УбрзонаконнашепосетеЗаје-
чаруученициистешколедошлису
намаугосте.Овогпутасмоми,
ученициТехничкешколе,билиу
улозиводичааониуулозитуриста.
Овакаввидпраксејемождабио
најзначајнијизанас.Осетилисмосе
каодазаистарадимоовајпосао,
трудилиседанашимпосетиоцима
покажемосвелепотеградаКња-
жевцаиупознамоихсанашом
историјом.

Анастасија Ж.,  
Валентина М.,   
Милица М., II4
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Посета Архео-етно парку  
у Равни и археолошком налазишту 
Timacum MinusНАСТАВА

ЗавичајнимузејиАрхеолош-
киинститутизБеограданаста-
вилисуистраживањаTimacum
Minus-a, најстаријег римског
војногутврђењаутимочкојоб-
ластииважногрударско-мета-
луршкогцентра.Јединствену
приликудасеупознајусаархе-
ологијомиисторијом,радом
археологанатеренуикултурном
баштиномсвогакрајаималису
ученицинашешколе,образовних
профилатуристичко-хотели-

јерскиитуристичкитехничар,
одељењаII4иIV4,уоквиручасо-
вапрактичненаставе.Архео-
етнопаркуРавнипосетилојеи
шестороученикаодељењаI4,
образовног профила комер-
цијалиста.ЗахваљујемоЗави-
чајноммузејунаприлицикоју
смо имали да посетимо овај
локалитет,каоинашемводичу
натеренуМилениМуминовић,
кустосуархеологу.

Анђела Величковић, IV4

СасвојимодељењемII4ичет-
вртимразредомтуристичкогсмера
ипрофесоркамаАгенцијскогихо-
телијерскогпословања,10.септем-
брапосетилесмоАрхео-етнопарк
иАрхеолошконалазиштеTimacum
Minus.

Испредшколесмосескупили
око10:30сатиикренулиаутобусом.
Ученицисуималимогућностдаиду
ибициклимауРавну,наравноу
пратњипрофесора.

РавнајеселоопштинеКњаже-
вац,удаљеноодКњажевца8km.

Близинаантичкогутврђења
TimacumMinusутицалаједасеу
овомселунађеАрхео-етнопарк.

Изградњајезапочета1977.године,
азваничноотварањебилоје1989.
године.

Архео-етнопаркналазисеу
двориштустаресеоскешколе,која
јеизграђена1906.године.Устарој
сеоскојшколирадиистраживачка
станицазастудентенаучнике.По-
сетастаројсеоскојшколинамјебила
посебнозанимљивазатоштосмо
виделеразличитепредметеизтог
добапопутогрлица,прстења,че-
шљића,доразличитихпосудау
којимасеспремалахрана.

Упаркусеналазилапидаријум
саримскимспоменицима,прона-
ђенимукасноантичкомлокалитету

TimacumMinus.Наовомлокалитету
пронађенјеикипДиониса,богавина
старихРимљана.

Етно-паркчинестароморавска
кућаизГорњеКаменице,учијем
подрумујеформиранмузејкња-
жевачкихвинасавинотеком,кућа
изБерчиновца,амбаризБелогПо-
токаиказаницазапечењеракијеса
луломодтрешњевогдрветаиз
Причевца.

Затимсмообишлииархеолош-
коналазиште.

TimacumMinusјенајстарије
војноутврђењеутимочкојобласти,
којесусаградилиРимљани.

Утврђење,коједатираизпрвог
веканашеере,постојалојесведо
Јустинијановеобновецарствау
шестомвеку.

Римскинадгробниспоменици
саТимакумминусаприпадајура-
здобљуодпрвогдотрећегвека.
ПредметипронађенинаТимакум
минусу,чувајусеуЗавичајноммузеју.

Виделисмоилатиничнописмо
наспоменицима,којејезаједноса
Римљанимастиглоуовекрајеве.
Латиничнописмонијебилоуупо-
требимеђустановништвом,алије

служилозавојнепотребеинатписе
наспоменицима.

ИзлетдоРавнинамјебиовеома
занимљив,посебнодеогдесмо
моглидавидимокакосуизгледали
предметикојесукористилиРимља-
ни.

Драгонамјештосмоимале
приликуданаучимонештоново,и
видимокакосеживелоутомвреме-
ну.Такођесмосеипредивнозаба-
виле,каоштоможетедавидитена
слици.Наподручјунакомесеврше
истраживањаналазилесуседве
куце,којесубилеодличнорасполо-
женедасезабавесанама,штоје
намапредстављалозадовољство.

Јована и Невена Милошевић, II4
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„Вики ризница мога краја” 
– прошлост Књажевца на 

„Википедији” НАСТАВА

Пројекат”Викиризницамога
краја”настаојесациљемдаседео
материјалногкултурногнаслеђа
oпштинеКњажевацдигитализујеи
такосачуваодзаборава.

Некакосечинидатрадиција,
обичаји,историјскеличностии
стараздањанисупредметинте-
ресовањаданашњихученика–
дигиталних урођеника. Како
бисмоученикенашешколе,мату-
рантетуристичкеструке,мотиви-
салидабољеистражеиупознају
крајукомеживе,одлучилисмо
дасепозабавимонајвећомсло-
бодноменциклопедијом:„Ви-
кипедијом”.Насамомпочетку
пројекта,волонтери„Викимедије”
одржалисудверадиониценашим
ученицима,којесуупозналиса
правилимаизраде,креирањаи
објављивањачланака.

Истраживањем„Википедије”,
утврдилисмодапостојивеликиброј
појмовакојисеодносенаКњажевац
иоколину,ачиједефиницијенема
наовомсајту.Свакиученикимаоје

Прикупљениматеријалученици
суобрађивалиначасовимапред-
метаПружањеуслугасмештајау
сеоскомтуристичкомдомаћинству.
Какобиусвакомтренуткумоглида
сеподсетекоракауизрадичланака,
заученикесамкреиралавидеоклип
ипоставилаганасвојканалнасајту
YouТube.

Креиранечланкелекторисаоје
професорсрпскогјезикаикњижев-
ностиБојанРистић,анаконтога
објављиванисунасајту„Википеди-
ја”,узпоштовањесвихуређивачких
права,какоипрописује„Викимедија”
Србије.

Израдачланаказахтевалаје
повезивањезнањаизисторије,

задатакданапишечланакзаизабра-
нипојам,којијенаравновезанза
Књажевациоколину,адосадага
нијебилона„Википедији”.Такосу
учениципосталидигиталниистра-
живачиупокрету,сазадаткомда
прикупештовишедигиталнеграђе
засвојчланак.Страницеизенци-
клопедија,публикацијаиисториј-
скихкњигасликалисумобилним
телефоном,прерађивалиипреку-
цавалитекст,посећивалиодабране
локацијеиправилиоригиналне
фотографије.Мобилнителефон
постаојењиховабележница,дато-
тека,базаподатака,или,једноставно
речено,средствозарад.

географије,српскогјезикаикњи-
жевности и сеоског туризма. У
пројекатјебилоукључено28уче-
ника,аобјављенасу22чланка.

Читавпројекат,његовирезулта-
ти,каоимогућностикоришћења
„Википедије”унастави,предста-
вљенисунастручномскупу,којије
26.фебруара2020.годинеодржан
уРЦСУуКњажевцу.Томприликом
присутнимнаставницимаобратио
сеНебојшаРатковићипредставио
свемогућностикојепружа„Ви-
кипедија”иприступресурсима
глобалногзнања.

Наташа Јанкулоски,  
наставник економске и 

туристичке групе предмета
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ТАКМИЧЕЊА
Регионално такмичење  
„Пословни изазов”

Ученичка компанија "Spirit of the Past"

Нашушколунарегионалном
такмичењусредњошколацаупред-
узетничкимвештинама„Пословни
изазов”,одржаном13.новембрау
Зајечару,представљалојеосaм

ученица:ЈованаСтанковић,Јована
НиколићиДуњаШамбоизодељења
III2,каоиЛенаРанђеловић,Сандра
Ивановић,ТијанаТрифуновић,Јова-
наМилошевићиНевенаМилошевић

изодељењаII4,којесубилеподеље-
неутимовесаученицимаизтрина-
естсредњихшколаЗајечарског
округа.

Ученицедругогразредасмера
туристичко-хотелијерскитехничар
ЈованаМилошевићиНевенаМило-
шевићбилесуутимовимачијасу
креативнарешењазапроизводеили
услугу,којићемладегенерације
привућианалогнимиграмакоје
повољноутичунамоторичкиразвој
деце, оцењена као најбоља у
конкуренцији75ученикакојису
билиподељениупетнаесттимова.

Тимесуобeзбeдилесeбимeсто
уНационалномфиналукојejeод-
ржаноуфeбруарууБeограду,а
побeдницинанационалномнивоу
требалоједаучeствујунаПословном
изазовузападногБалканауХрват-

ској,којијепланиранзааприл2020.
године.

„Такмичењејебилозанимљиво,
тојеновоискуствозанас.Наша
идејајебилапроизвод,друштвена
игракојасезове„Спектер”исастоји
сеодтаблиифугурицакојесуима-
леогледало,ласерисензоргдеби
играчзаодређеновремемораода
нађерешење”,кажеНевенаМило-
шевић,II4.

„Нашауслугајебилаполигон,
накомебидецамогладаучезаједно
садругомдецомоосновнимеле-
ментимасаобраћаја,такођеида
развијусвојумоторику”,Јована
Милошевић,II4.

Менториученицимасубили
наставнициИванАмониСањаМар-
кулин.

Ученичкакомпанија„Spiritofthe
Past”представилајенашушколуна
Регионалномтакмичењуученичких
компанија уНишу. Свакашкола
имала је своју компанију и
представљалаодређенипроизвод

илиуслугу.Учествовалоје37ученич-
кихкомпанијаизшколајужнеиис-
точнеСрбије.Нашакомпанијапружа
услугеstorytelling-aиtimetravel-aна
локалитетуТimacumminusуРавни.
Њучинидванесторозапослених,док

су на самом такмичењу нашу
компанијупредставилеученице:Ања
Ранђеловић,СандраИвановић,Дуња
Шамбо,МаријанаСавићија,самен-
торимаИваномАмономиСањом
Маркулин.Оваврстатакмичењаје

биладоставеликоискуствозамене,
највишезбогсамогпрезентовања
компанијежиријуиосталимпосети-
оцима.Успеласамда„умирим”трему
којусамималаусебидокпричамса
непознатимљудимаотаковажним
стварима.Такођебилојезанимљиво
гледатиидругешколе,односно
компанијеињиховепроизводе,
упознаватисесаљудимаиучество-
вати на тако лепом догађају.
Такмичењејереализовалаоргани-
зацијаДостигнућамладихуСрбији,
узсарадњуифинансијскуподршку
Министарствапривреде,Америчке
агенцијезамеђународниразвој
(USAID),компанијаTeleGroupиMan-
powerGroup,каои„Родацентра”.

Тијана Трифуновић, II4

ТАКМИЧЕЊА
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ТАКМИЧЕЊА

Велики успех  
на националном финалу 

такмичења „Пословни изазов”

Европски  
квиз новца 2020

Националнофиналетакмичења
"Пословниизазов"одржаноје20.и
21.фебруарауБеограду.Такмичење
јеокупило90такмичараизскоро70
школаизСрбије.Такмичарисубили
распоређениу18тимова.Техничку
школусмонаовомтакмичењупр-
едстављалемојасестраНевенаија,
ученицеодељењаII4,образовног
профилатуристичко-хотелијерски
техничар,саменторимаИваном
АмономиСањомМаркулин.

Задатакзатимовејебиодаос-
мислепроизводилиуслугукојаје
намењенастудентимаиомогућава
имквалитетнијиживотунекомод
универзитетскихградова,имајући
увидуштасвечинистудентски
живот.Натакмичењусусечуле
бројнезанимљивеидеје.Јасамбила
утимукојијеосмислилосајт„Нађи
мицимера”,накоместудентимогу
дапронађуцимерасходносвојим
критеријумима,сакојимсмоосвоји-
ли3.местоипласманнаПословни
изазовзападногБалкана.Наредни
нивотакмичењатребалоједасе
одржиуХрватскојинањемује
требалоданамсепридружеиврш-

Учениципрвогразреданашешколесу
учествовалинаовогодишњемнационалном
онлајн-такмичењу„Европскиквизновца”.

ЧеститкеВишњиМилошевићI4,којаје
заузела28.местоиСтефануТодорановићу
I2, који је заузео33.место. Посебно
похваљујемоњиховудигиталнуписменост,
јерсусамосталноорганизовалисвоје
учествовањеуквизу.

Овегодинесуулогементораимале

наставницеекономскеструкеНаташа
Јанкулоски,ЈеленаРадисављевићиМарија
Цветковић.

„Европскиквизновца”потрећипут
jeорганизовало,усклопуобележавања
Европскенедељеновца,Удружењеба-
накаСрбије,усарадњисаЕвропском
банкарскомфедерацијомиМинистарством
просвете,наукеитехнолошкогразвоја
РепубликеСрбије.

њациизБоснеиХерцеговине,Црне
ГореиХрватске.Такмичењејеодло-
женоинањемућетимовипоново
битимешовитиичинићеихчетири
ученика,поједанизсвакеземље
учесницетакмичења.

Такмичење„Пословниизазов”
јепокренутопредесетгодина,са
намеромдаподстакнесредњо-

школцедаупотребесвојевешти-
ненаиновативанначинкакоби
унапредилисвојпредузетнички
духиповећалисвојемогућности
зазапошљавање.Такмичењеје
реализовалаорганизацијаДо-
стигнућамладихуСрбији,узфи-
нансијску подршку UniCredit
банке, Америчке агенције за

међународниразвојUSAIDиком-
панијеOracle.

УинтервјузапорталКЊАЖЕ-
ВАЦИНФО,показаласамдеорадова
свогтимаброј1.иизнеласвоје
утискеотакмичењу.Снестрпљењем
очекујемПословниизазовзападног
БалканауХрватској!

Невена Милошевић, II4

ТАКМИЧЕЊА
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Књижевна олимпијада

Наши „Eнглези” по 7. пут на Hippo такмичењу

Такмичење из српског језика и 
 језичке културе

Четириучениценашешколесуучествоваленаопштинскомтакмичењу
„Књижевнаолимпијада”,одржаномуКњажевачкојгимназији29.фебруара2020.
године.

ТакмичилесусеСандраРаичић,ученицачетвртогразредаиИренаРанђеловић,
ученицатрећегразреда,подменторствомИванеБогојевићиНевенаМилошевић
иСараМаринковић,ученицедругогразреда,чијијементорДраганаЦвејићВукић.

НаокружнинивотакмичењапласиралесусеИренаРанђеловићиНевена
Милошевић.

-Наредовнимчасовимаиначасовимадодатненаставеизкњижевности
припремалесмосеивежбалесасвојимпрофесоркама.Радоваласамсеокружном
такмичењу,које,нажалост,нијеодржанозбогванреднеепидемиолошкеситуације.

Невена Милошевић, II4

Усуботу7.мартаодржанојеопштинскотакмичењеизсрпскогјезикаијезичкекултуреуКњажевачкој
гимназији.Нашушколусупредстављалеученицепрвогразреда,образовногпрофилакомерцијалиста,Јована
ЦветковићиМаријаМилошевић,којесупостиглеврлозапаженерезултате.Јованајеосвојилапрвоместо,а
Маријадругоитакосусеобепласираленаокружнотакмичење,чијиједомаћин25.априлатребалодабуде
нашаТехничкашкола.Такмичењенијеодржанозбогепидемиолошкеситуације.Менторученицамабилаје
ИванаБогојевић,наставниксрпскогјезикаикњижевности.

Каоипретходнихгодина,наша
школајеподржаланајбољепозна-
ваоце,апресвегаљубитељеенгле-
скогјезика.Четвртак,5.мартове
године,биојерезервисанзапре-

лиминарнурундумеђународног
такмичењаизенглескогјезикапод
називом„Hippo”,којајепо7.пут
одржанаунашојшколи.Шеснаесто-
ронашихђакаизсвихразредаис-

тупилојепредзанимљивеиизазов-
нетестовекојипокривајуразличите
језичкевештине–почевшиодра-
зумевањапреслушаногипрочитаног
материјалапасведограматичко-
језичкихситуација.Уследилесудве
недељестрепњеиишчекивања
резултата,каоиувођењеванредног
стања,алисеодтакмичењаније
одустало.

Пласманунареднурунду,на-
ционалнополу-финале,оствариле
суученицеМаријанаСавић,II4иВера
Јеленковић,III4.Радујечињеница
штосуиосталиучениципоприлично
доброурадилисвојетестове,али

какотопонекадбива,зафалипо-
малоконцентрације,брзине,алии
среће.

Уследактуелнеепидемиолош-
кеситуације,полу-финалнарунда
јеодржана„онлајн”,посредством
Zoomплатформе,21.маја.Маријана
иВерасузадовољнеурађенимте-
стовима,амиимчеститамо,јерсу
својимучешћемнаовомтакмичењу
вишенегоуспешнопредставиле
својушколу.

Ученикесузатакмичењепри-
премалињиховиментори,Наташа
АранђеловићиМладенМилошевић,
ауториовогтекста.

ТАКМИЧЕЊА
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АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА

„Мали људи, велики глумци”  
и наше професорке

Асертивна комуникација – тренинг за наставнике

ДомкултуреуКњажевцујеод2.до4.децембра2019.годинеоргани-
зоваопрвифестивалдечјегаматерскогпозоришта„Малиљуди,велики
глумци”.ЧастдабудудеостручногжиријазаједносаглумицомизНиша
ДраганомПлавшић,ималесуинашеколегиницеДраганаЦвејићВукић,
наставниксрпскогјезикаикњижевности,уједноипредседницажирија,и
НаташаАранђеловић,наставникенглескогјезика.Њиховдугогодишњи
радсаученицимауоквирудрамскесекцијеисеријазанимљивихиуспеш-
нихпредставабилисудовољаниоправданразлогдасеодлукаонајбољим
глумцимаипредставипрепустиуправоњима.

Осамомфестивалу,алииосвојимискуствимаурадусаученицима
токомприпремањапредстава,исвојојшколи,говорилесунаФКМСрадију
Књажевацуемисији„Актуелно”.

Младен Милошевић,  
наставник енглеског језика

Уоквирупројекта„TheGlobal
CitizenshipEducation(ECG)forthe
promotionofprofessionalskillsofthe
teacherinacomplexsocialcontext”,
којиреализујеТrentinoconiBalcani
OnlusусарадњисаЦентромзало-
калнудемократијуЛДАизКњажев-
ца,анашашколаучествујеуњему,
реализованјетренингзанаставни-
ке„Асертивнакомуникација”којије
водилапедагогшколеСветлана
Петровић,тренерасертивнекому-
никације.Овајтренингдео јеи
акредитованогсеминараЗаводаза
унапређивањеваспитањаиобра-
зовања„Вештинавладањасобом
–асертивнакомуникација”,зана-
ставнике.

Крозигру–игруулогауопу-
штенијојатмосфери,радилисмона
томедаунапредимосвојекому-
никацијскевештине.Учењетехника
асертивнекомуникацијекрозупо-
знавањесакарактеристикамаи
значајемпрепознавањапоследица
неасертивнекомуникације,помогла

јесимулацијареалнихситуацијаи
проигравањемогућихсценаријаса
којимасенаставницисусрећуураду.
Каонаставакактивностиовогпро-
јектапланиранајеимобилност
десетученикаитринаставникау
школиуТрентууИталији,ализбог
пандемијескеситуацијетајпутје
нажалостотказан.Свакако,сарадња
постојиинадамосеновимприлика-
мазадружењеиразменуискустава
изнања.

Светлана Петровић, 
 педагог школе
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Посебна драж  
Републичког зимског семинара

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА

ствапросвете,наукеитехнолошког
развоја,организујенаФилолошком
факултетууБеоградуРепублички

Традиционално,свакогфебру-
араДруштво за српски језик и
књижевностузподршкуМинистар-

зимски семинар за наставнике
српскогјезикаикњижевности.Тоје
јединственаприликадасесретну
колеге,несамоизСрбије,негоииз
РепубликеСрпске,ЦрнеГоре,Хрват-
скеиосталихземаљаукојимаживи
нашнарод.

Овогодишњисеминар,утрајању
од7.до9.фебруара,биоје61.по
реду,веомабогатогсадржаја,почев
одпленарнихпредавањаовелика-
ниманашеисветскекњижевности
иразвојусрпскогкњижевногјезика,
докреативноосмишљенихрадио-
ницаупоподневнимсатима.

Посебнудражсеминарудаоје
културноуметничкипрограм(пред-
става,,СрпскаАтина’’)уизвођењу

школскедрамскесекцијеосновне
школе,,НиколаТесла’’изБеограда.
Двекњижевневечерисутакођебиле
упечатљиве,итокњижевновече
просветнихрадникакојипишуза
децуикњижевновеченобеловке
ОлгеТокарчук.

Техничкушколусуовогапута
представљалипрофесорисрпског
језикаикњижвности:ДраганаЦвејић
Вукић,ЈеленаМилошевићПетровић,
БојанРистићиИванаБогојевић.

УишчекивањуновогЗимског
семинара, једнапрелепамисао
америчкогкњижевникаЕрнеста
Хемингвеја:,,Никаданећетенаћи
оданијегпријатељаодкњиге.”

Ивана Богојевић, наставник 
српског језика и књижевности

Достигнућа младих -  
конференција у Врњачкој Бањи

Националнаконференцијанаставникасредњих
школа,којеспроводепрограмепредузетничкогобразовања,
одржанајеуВрњачкојБањиод25.до27.октобра.Догађај
јереализовалаорганизацијаДостигнућамладихуСрбији,
афинансиранјеодстранеМинистарствапривреде,Аме-
ричкеагенцијезамеђународниразвојUSAIDSerbiaиUniCredit
банке.Учеснициконференције,међукојимасубилиинаши
наставнициСањаМаркулиниИванАмон,ималисупри-
ликуда слушајуинспиративнепредавачена теме:
Резилијентностпредузетника,Свиоблицидигиталног
насиља,Митовииисторијскепоуке,Новеметодепредавања
уучионици,алиидаразменеискуствасаколегамаиз
другихшкола.ГостизненађењајебиоИванИвановић,
ауторпознатеемисије,којијеучесницимапричаоосвом
школовању,наставницимакојисуутицалинањега,каои
оважностислободеупрофесионалномиличномживоту.

Сања Маркулин,  
наставник стручних предмета економске струке
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Панелиста  
Конференције КВИС„Пут до звезда” 

EurogiudanceцентарСрбијеиФондацијаТемпуссујошједном
препозналерадТимазакаријерновођењеисаветовањеТехничке
школекаопримердобрепраксеитимповодомпедагогшколе
СветланаПетровић,чланТимаговорилајенаКонференцијиНацио-
налногцентраEuroguidanceмрежеусарадњисаМинистраством
просвете,наукеитехнолошког
развојаиМинистарствомомлади-
неиспортанатему„Каријерно
вођењеисаветовањеуРепублици
Србији”,уБеограду,03.10.2019.
године. Светлана је у панел-
дисусијинаКонференцијипре-
нелаискустваоначинимаоси-
гурањаиунапређењаквалитета
спровођењаактивностиизове
областипредоко200каријерних
практичара. Снимак са панел
дискусијеможетепогледатина
линку:https://www.youtube.com/
watch?v=LIcaYO6CLgI&t=2s.

ЈошједнаодактивностиТимаза
каријерновођењеисаветовањенаше
школеје„Путдозвезда”.Реалнисусрет
саНенадомАнтићем,порекломиз
Књажевца,којијесвојууспешну
каријеруградиоупорношћу,верому
себеиистрајношћукасвомциљу,по-
казаојеученицимаТехничкешколе
даништанијенемогућеидадостићи
високерезултатеиживетиживото

комесмосамосањалиможемооства-
ритичакиакосмодругачијиоддругих
илиодрастамоумаломграду.Садавећ
врлоуспешанизадовољан,Ненад
улазинавеликусценуЊујорка,гдеи
живииради,ањеговоимећемоверо-
ватночесточутиуконтекступлесаи
глуменаглобалномнивоу.Захваљујемо
сенапруженојенергијиипозитивном
погледуубудућност!

„Пандемијске активности”  
наших наставника

АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНИКА

• Усредванредногстања,почет-
комаприла,одржанајеонлајн-
конференција Дигитално
образовање2020,гдесуНаташа
Јанкулоски,наставникеконом-
скегрупепредметаиСветлана
Петровић,педагогшколе,пред-
ставилеактивносткојајереа-
лизованаунашојшколи„Вики
ризницамогакраја”.Акредито-
вануконференцијујепратило
скородесетхиљадаучесника
изцелеСрбије,углавномзапо-
сленихуобластиобразовањаи
билојевеликозадовољстопр-
иказатиактивностнашешколе
каопримердобрепраксеуоб-
ластидигиталногобразовања.

• Срединоммаја,уоквируонлајн
заједничкогсеминаразана-

ставникеистручнесараднике
изСрбијеиЦрнегоретемаје
била„Унапређивањеквалитета
активностиКВиС-аушколама”.
Представљенесудвеактивности

нашешколеизовеобласти:„Жива
библиотека”и„Селфипредузетник”.
СаколегиницомНаташомЈанкулоски
приказалесмопроцеспланирањаи
реализацијеовихауторскихактив-
ности,којесупрепознатенанивоу
нашеземљекаопримеридобре
праксеипутемонлајн-каналаувиду
вебинара,презентацијаифорума
приближилеактивностииподелиле
утискесабројнимнаставницимаи
стручнимсарадницимашкола,како
изСрбијетакоиЦрнеГоре.Ентузија-

замимотивацијасепрепознајуи
признају,такодаћеовеактивности
битиувршћенеубазуактивностии
наредноиздањеприручниказа

наставникеуобластикаријерног
вођењаисаветовањаФондације
Темпус.

Светлана Петровић, педагог
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УПИС ЗА 
ШКОЛСКУ 
2020/21.

Упис ученика у I разред  
школске 2020/21. године

УочекивањуновегенерацијеученикаТехничкешколе,закојусенадамодаћебитијошуспешнија,
подсећамонаобразовнепрофилекојеуписујемозашк.2020/21.годину.

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР - IV степен
шифразанимања:ZAKZSB4H32S

„Уколикожелишдабудешимућан,првосаградипут.”
Старакинескаизрека

Једнаоднајстаријихструкакојомсечовекбавикакобиствориоусло-
веиорганизоваосвојживотирадјеграђевинарство.Грађевинарствоје
практичностароколикоиљудскирод,ањеговавезасаприродомичове-

комјезначајнаинераскидива.Токомисторије,настајалесуинестајале
цивилизације,аизањихсуостајалечудеснеграђевине,каовидљиви
траговињиховогпостојања.

Грађевинарствојетакођеиједнаоднајзначајнијихпривреднихграна.
Онообухватапројектовањеиграђењевеликогбројасистемаиконструкција
неопходнихмодерномдруштву:стамбенихијавнихобјеката,путева,
мостова,железничкихпруга,тунела,аеродрома,подземнихобјеката,
објекатазаводоснабдевањеиканалисањенасеља,бензинскихпумпи,
паркинга,гаража,халаидворана,уређењеводотока,планирањеиуређење
насељаитд.

Уколикожелитедазакорачитеусветграђевинарстваибавитесе
креативнимизанимљивимпослом,упишитеобразовнипрофилграђевински
техничар,ушколикојаиматрадицијушколовањаграђевинскихзанимања
IIIиIVстепенадугу59година.

Речјеоновомобразовномпрофилу,креираномнаиницијативуиу
сарадњисастручњацимаизпривреде,чијајепрвагенерацијауписана
школске2018/19.године.

Грађевинскитехничарићепослезавршеногшколовањабитиустању
да:

• разрадедетаљеграђевинскихпројеката(идејних,главних,пројеката
изведеногобјекта)заобјектенискоградњеивисокоградње,

• вршеобрадуделоватехничко-економскедокументацијезаобјекте
високоградње,

• користесофтверскеалатезаизрадупројектнеитехничкедокументације
(AutoCAD,Tower,ArchiCAD),

• организујуприпремнерадовенаградилишту,
• учествујууорганизацијииизвођењурадованаградилиштимаобјеката
високоградње,

• учествујууорганизацијиизградњепутеваижелезничкихпруга,
• испитујугрaђeвинскемaтeриjaле,
• водедокументацијуикомуникацијунаградилишту,
• пратеиспроводепрепорукеистандардеувезисазаштитомздравља
иживотнесредине.
Грађевинскитехничарисемогузапослитиуграђевинскимпредузећима

(радупројектномбироу,раднаградилишту,стовариштуилипродавници
грађевинскогматеријала…)илинаставитишколовањенаграђевинском,
архитектонском,илинекомдругомфакултету,каоинанекојвисокој
школиструковнихстудија.

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ  
(CNC) МАШИНА - IV степен
шифразанимања:ZAKZSB4D83S

Техничарзакомпјутерскоуправљање(CNC)машинаспадаунај-
атрактивнијеобразовнепрофилемашинскеструке,јеромогућавапри-
менунајсавременијихрачунарскихиинформатичких,каоидругихмо-
дернихтехнологијауобластидизајнаипроизводње.

Наставастручнихпредметаученикаовогзанимањареализујесеу
специјализованојрачунарскојлабораторији,опремљенојсавременим
рачунаримаишколскимCNCмашинама.

Утокушколовањаученицисеинтензивнообучавајузараднарачуна-
рима(компјутерскаграфика,3Dмоделирање),каоизаприпрему,подешавање,
програмирањеиуправљањекомпјутeрскивођенихмашина.

Модернизованипланнаставеиучењаобезбеђујеуспешноусвајање
знањаивештиназаактивнуприменурачунара,израдутехничко-техно-
лошкедокументације,пројектовањетехнолошкихпоступаказаизраду
делованамашинама,заобрадунастругу,глодалици,брусилициисвим
CNCмашинама,безобзирадалисевршиобрадаметала,дрветаилидругих
материјала.

Техничаризакомпјутерскоуправљање(CNC)машинасвојезнањемогу
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применитинесамоумашинскојиндустрији,већиуиндустријинамештаја,
каоиудругимпривреднимделатностима.

Могусебавитипрограмирањемусопственојилидругимфирмама,
конструисањем,моделирањем,разрадомтехнологијеилипројектовањем
производа...

Уколикожеледанаставешколовање,техничаризакомпјутерско
управљање(CNC)машинамогууписатиједанодширокогспектрафакул-
тетаиливисокихшколаструковнихстудија(имајудобруосновузастудије
машинства,информатике,програмирања,електротехнике,технологијеи
др.).

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР - IV степен
шифразанимања:ZAKZSB4K16S

Туристичко-хотелијерскитехничарјеправиизборзакомуникативнеи
креативнеученике,којиволестранејезике,каоипредметедруштвеног
усмерења.

Уоквиручетворогодишњегшколовања,градиво„класичне”историје
игеографије,туристичко-хотелијерскитехничаринадограђујуучећиисторију
уметностиитуристичкугеографију.Ониизучавајуигрупузанимљивих
економскихпредмета,каоикључнипредметсвогзанимања–агенцијско
ихотелијерскопословање.

Школаимавеомадобреусловезаобразовањетуристичко-хотелијерских
техничара.Унастависекористесофтверскипакетикојиомогућавајуод-
личнуобукуизрецепцијскогиагенцијскогпословања.Школаимасвој
виртуелнихотел,каоивиртуелнутуристичкуагенцију,укојимаученици
могударадетокомцелогдана,ушколиикодкуће.

Позавршеткушколовањатуристичко-хотелијерскитехничарису
оспособљенидаприпремају,формирајуипродајутуристичкеаранжмане,
прате,реализујуиобрачунавајутуристичкеуслуге,услужујугостеухотелу,
комуницирајусагостимаиклијентимаинастранимјезицима.

Садипломомтуристичко-хотелијерскихтехничараможетенаправити

многодобрихизбора–хоћетелизакорачитиусветтуризмаихотелијерства
ипочетидарадите,илићетеданаставитедаљешколовање,студирајући
нанекомодбројнихфакултетаиливисокихшколаструковнихстудија
широмСрбије.

3A УПИС У БИЛО КОЈИ ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  
ПОТРЕБНО ЈЕ ПРЕЋИ ПРАГ ЗНАЊА ОД 50 ПOEHA.

ОБУЋАР – III степен
шифразанимања:ZAKZSB3G11S
Обућарјекреативнозанимање,којесеуСрбијишколујесамоутри

школе,уБеограду,НовомПазаруиКњажевцу.
Наставнипланобућарасадржималибројпредметаидобарјеизбор

заученикекојимаматематикаитехниканису„јачастрана”.Утокушколовања
ученицистичутеоријскаипрактичназнањаивештинеизрадемодне,
свакодневнеилиспортскеобуће,скицирањамодела,одабираматеријала
иизрадешаблонанаосновукојихсекроједеловиобуће.

Практичневештинеобућаристичуусавременоопремљенојшколској
радионици,каоиупосебноопремљеномпросторуукругуфабрикеFalc
Eastd.o.o.Књажевац.Обућарисавеликимуспехомучествујунарепублич-
кимтакмичењиматекстилнихикожарскихшкола,асвојукреативност
развијајуиуоквирусекције„Креатива”,укојојмогудаизрађујунакит,
ситнугалантерију,украснеиупотребнепредметеодрециклираних
материјала,пресвегакожеиплатна.

Дипломaoбућараомогућавауспешанрадуиндустријиобуће,упостојећим
предузећимаилиуоквирусамосталнезанатскерадњезаизрадуновеили
поправку изношене обуће. Обућаримогу наставитишколовање
доквалификацијомзанекозанимањеIVстепена(техничармоделаркоже
илинекозанимањедругеструке),каоинависокимшколамаструковних
студија.

Ученицикојиупишузанимањеобућармогудаконкуришузаученички
кредитМинистарствапросвете,наукеитехнолошкогразвоја,којијеу
висинитрошковасмештајаиисхранеуДомуученика.

ЗА УПИС У ОБУЋАРЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕЋИ ПРАГ ЗНАЊА ОД 50 ПОЕНА

УПИС ЗА 
ШКОЛСКУ 
2020/21.
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Путујућа  
„Новогодишња чаролија”

Сачувајмо планету

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Добрестварисечувајуикаопраксапонављајуизгодинеугодину.Овог
путамалоприлагођена,алипродуженаверзијауживањаучаролијиТех-
ничкешколе,билаједоступнаученицимаосновнихшкола„ВукСтефановић
Караџић”,„Дубрава”и„ДимитријеТодоровићКаплар”,којимасуученици
инаставницисанашомдиректоркомшколеЉиљаномЖикићпосветили
поједандандружења.

ОсновцисуималиприликудавидештасетосверадиуТехничкој
школи,којесукарактеристикеизанимљивостисмероваиобразовних
профилаушколи,штајетошторадимонаваннаставнимактивностима,а
ималисуиприликудаседружеиразговарајусамалостаријимдругарима
инаставницимаипедагогомнашешколе.Шаренолике,веселесликегово-
ревишеодречи,алисигурноједајечаролијаобостраноприхваћенаса
великомрадошћу.

Светлана Петровић, педагого школе

Крајемпрвогполугодишта,ана
иницијативуученицаодељањаIII2,
нашашколајеималапредставнике
наовогодишњемдесетомконкурсу
„Европаија”.Тимнашешколе,у
саставуАнђелаЈеленковић,Ирена
РанђеловићиЈованаСимић,учество-
ваојесасвојиммултимедијалним
радомнатему„Животнасрединаи
климатскепромене”.

Некиодсадржајаовоградасу
узроциипоследицеклиматских
промена,политикаЕУзазаштиту
животнесредине,глобалноза-
гревањеидр.Иакосераднијенашао

међунаграђенима,свакакозаслужује
дапосетитенашустраницу:https://
sauvajmoplanetu.weebly.com.

„Мојемишљење,каоментора
тима,јестедапосебнупохвалу
заслужујуАнђела,ЈованаиИрена.
Онесусамоиницијативноодлучиле
дасеангажујуиобратилемисе.
Билесубилеспремнеинадодатно
учење,прихватилеизазовипрви
путкористилеWeebly.Оноштосам
предложилаученицимајеида
знање из спољнотрговинског
пословањаприменеуовомраду,
такодасуисходинекихмодула

биливрлокорисниизаовуванна-
ставнуактивност”,реклајена-
ставницаекономскеструкеМарија
Цветковић.

Овајконкурсзасредњошколце
расписујеДелегацијеЕвропскеуније
уРепублициСрбији.Иначе,јошнеке
одовогодишњихтемаконкурсасу
биле„ЕУиСрбија”,„МитовиоЕУ”,
„Превенцијанасиља”идруге,ара-
довисумоглидасепредајуинди-
видуалноилитимски,узависности
одкатегорије.

Ирена Ранђеловић, III2
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СВЕТИ САВА –  
ДУХОВНИ СВЕТИОНИК

Европски дан језика

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Каоисвакегодине,нашашкола
је27.јануараовегодинеобележила
школсуславуСветогСаву.Свечани
програмсуприпремиличланови
драмскесекцијесанаставницама
српскогјезикаИваномБогојевићи
ДраганомЦвејићВукић.Упрограму
суучествовали:МилицаЈеленковић,
Валентина Милановић, Тијана
Трифуновић,МилицаМанојловић,
Борис Јовић,ЛенаРанђеловић,
КристинаЦветковић,Анастасија
Гоцић,СараМаринковић,Вељко
Влатковић,СтефанТрифуновић,Ана
Ранђеловић,АнастасијаПетковић,
Јована Цветковић,Љубица Је-
ленковић,ИваТодоровић,Алексан-
драБунић,СандраРаичићиЈована
Станишић.

ДиректоркашколеЉиљана
Жикићпожелелелајесвимпри-
сутнимасрећнуславу,анајбоље
учесникенасветосавскомконкурсу
у категоријама литерарни рад,
плакатиПП-презентацијанагради-
лајекњигама.Награђениученици
занајбољелитерарнерадовесу:
Ирена Ранђеловић III3, Анђела
МиленковићIII2иКатаринаМар-
инковићIV2.ЗаПП-презентације
награђенесуученицеIVразреда,
АнастасијаРистићиМаринаРан-
ђеловић.Награђенизанајбољи
плакатовегодинесуБорисЈовићи
НађаСимићизодељењаII4.

Овегодинебилојеинаградаза
најбољеписменезадатке,такодаје
комисија,којусучиниленаставнице

српског језикаикњижевности,
одабралапетнајбољихрадова.То
сурадовиученицаIIиIVразреда:
АнастасијеРистић,МаринеРан-
ђеловић,ВалентинеМилановић,Нађе
СимићиАнђелеМилијић.

Овогодишњиколачарибилису

ГораниЗлатицаГеров,аславски
колачпреузеојенаставникМирос-
лавСтанчић.Нашашколаћеследеће
године,узизузетнучаст,битидо-
маћинградскеславе.

Валентина Милановић и  
Анастасија Живковић, II4

Европскиданјезика,26.сеп-
тембар,унашојшколи–шаролик,
весеоипрепунактивности,каои
свакегодинекадасеширомЕвропе
славејезичкаразноликостиинтер-
културалностиподстичемеђусобно
разумевањеиуважавање.

Дансмозапочелитрадиционал-
нимКРЕДчењемшколе,када је
стотинакученикаIиIVразредаса
својимнаставницимаукрасило
плочникеиоградушколенајлепшим
речимаисписанимнадесетинеев-
ропскихјезика–љубав,пријатељ,
срећа,толеранција,осмех…

Ушколскојбиблиотецисмо
приредилиKahootјезичкиквизза
ученике,представникесвихраз-
реда,распоређенепострукамау
тимовеипредњихпоставилиизазов
препознавањазаставаевропских
земаља.Билисусјајни,готовонепо-
грешиви,анајбољисубилитимови
грађевинацаикомерцијалиста.

Следећиизазовјебиоистражи-

тиипредставитисвојуструкуна
примеруједнеевропскеземље,па
смосетакобавилимашинском
индустријомНемачке,трговином
Србије,туризмомГрчке,архитекту-
ромФранцускеиграђевиномАу-
стријеиизрадиливрлокреативне
постере.Запостављањеплакатау
школскојбиблиотеципобринулису
сеученициодељењаIII4.Свебибило
јошлепшедасусанамабилитада
оправданоодсутниученициIIIраз-
редаињиховеодељењскестаре-
шине,којисусеувремеовихактив-
ностивраћалисаекскурзије.

„Кривац”зајошједануспешан
ЕвропскиданјезикаунашојТехничкој
школијеопетАктивнаставника
српскогистранихјезика.Доследеће
славенашејезичкеразноликостии
интеркултуралности–једансавет:
Учитејезикедабивамљудибили
ближи,апутевидалеки!

Наташа Аранђеловић, 
 наставник енглеског језика
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Мостови и људи -  
Чији је мост најјачи?

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Уоквирупрошлогодишњег
програмапрославеДанашколе,по
првипут сенашлои једноза-
нимљиво такмичење. Реч је о
такмичењуподназивом„Чијије

мостнајјачи?”,којесеорганизује
већнеколикогодинаумногом
земљама,нафакултетимаисре-
дњимшколама.Идејатакмичења
јестедасеученици,крозигруи

тимскирад,упознајусаосновним
елементимаконструкцијемостова
инаправесвој,радећиутиму.Оно
штојепосебназанимљивостовог
такмичењајестематеријалзаиз-
радумостова,атосу-шпагете.
Припремазатакмичењеодвијала
сенаграђевинскојсекцијиГрадАрт,
накојој суученицитадашњих
одељењаI2(грађевинскитехнича-
ри)иII1(руковаоциграђевинском
механизацијом)правилисвојепрве
мостовеодшпагета.

Такмичењејеодржано7.јуна,
уреновираномпросторушколске
библиотеке.Насарадњииучешћу
уовомдогађајузахваљујемона-
ставникуСрђануРадојковићуи
његовимученицимаизОШ„Ка-
плар”инаставникуТомициМи-
лосављевићуињеговимученици-
маизОШ„ВукКараџић”.Такмичење
су организовали наставници

стручнихпредметаграђевинске
струке:ЛидијаЈевтићВушковић,
ИванаЈевтић,МиланВукићиГоран
Поповић.

Причаомостовиманастављена
јепредавањемподназивом„Мосто-
вииљуди”–симболикаизначај
мостоваууметности,градитељству
иживоту.Напредавањујебилоречи
оАндрићевиммостовимаукњи-
жевности,каоионајзанимљивим
мостовимаусвету,посвојимграђе-
винско-архитектонскимкарактери-
стикама,теонезаобилазнимиза
наспосебним–књажевачкиммо-
стовима.

Предавањесуприпремилеуче-
ницеНевенаЗдравковићиАња
Ранђеловић,узпомоћДраганеЦвејић
Вукић,наставникасрпскогјезикаи
књижевностиинаставникастручних
предметаграђевинскеструкеМила-
наВукићаиЛидијеЈевтићВушковић.

Новчанице и Међународни дан детета
УчастМеђународногданадете-

та,21.11.2019.године,учениции
наставнициТехничкешколеугостили
супредшколскугрупувртићаЦрвен-

капаињиховеваспитачеЈелену
ЈанаћковићиСветлануМилојковић.
Заједно са наставницом Сањом
Маркулинишколскимбиблиотекаром

МиленомМиловановић,припремили
смозанимљивпрограмкојијебио
прилагођенузрастуивеомаедука-
тиванзанашемаледругареизвртића.

Предшколцисуималиприлике
дасеупознајусановчаницаманаше
земље,даслажуслагалицеодде-
ловатихновчаница,даихбоје,да
сатакообојенимновчаницамакупују
соковеикрембананице,акаокусур
су добијали златне чоколадне
новчиће.

Наравно, није изостало ни
гледање занимљивих цртаћа
прилогођенихтеми,каонивесело
трчкарање,смехижагоруспортској
салинашешколе.

Надамосеидаћеоваквисусре-
тиидружењесанашиммалими
драгим суграђанима, будућим
предшколцима,постатитрадиција
угодинамакоједолазе.

Анђела Милијић и  
Даријана Гоцић, IV2
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Национални дан без дуванског дима
Одговорностпремасопственомздрављувеомајеважансегментва-

спитног,алииобразовнограданашешколе.Збогтогасмоовегодине
обележили31.децембаркаоНационалниданбездуванскогдима,под
слоганом„Животбездувана–забољубудућностновихгенерација”.

ПрограмјеосмислилаМиленаМиловановић,школскибиблиотекар,уз
помоћЈеленеЛазаревић,наставницестручнихпредметатуристичке
струке,иТамареСтанковић,наставницебиологије.Тимповодомсемоје
одељењеII4окупилоушколскојбиблиотеци,гдесмопогледалиедукатив-
нифилмоштетностидуванскогдимаипоследицамакојеовалошаи
скупанавикадоноси.Потомсмоимализадатакдаосмислмоикреирамо
плакатпосвећенпоследицамапушења.Урађенојешестплакатаиучени-
циизапосленинашешколесуималимогућностдагласањемизаберу
најбољиплакат.Наосновурезултатагласања(29одукупно92гласа)
победиојетимусаставу:ТијанаТрифуновић,НађаСимић,МаријанаСавић,
БорисЈовићиАлексаМилисављевић,ученициодељењаII4,образовног
профилатуристичко-хотелијерскитехничар.

Верујемодаћеправовременаедукацијаиматиефектаидаћесесмањити
бројпушачаумлађојпопулацији.

Борис Јовић и  
Алекса Милисављевић, II4

Светски дан  
туризма 2019

Међународни  
дан река

УченициодељењаII4,образовногпрофилатуристичко-хотелијерскитехничар,са
својимнаставницама,обележилису27.септембар,Светскидантуризма.Свакегоди-
не,обележавајућиДантуризма,прослављасеиодређенатемакојајеактуелнаи
значајназапромовисањецелокупногсектора.ОвегодинеСветскатуристичкаорганизација
УНпромовишевредностиипотенцијалетуризмапоруком„Туризамипослови-боља
будућностзасве”.

Кристина Цветковић, II4

Међународниданрекаобележавасе14.мартау
готово60земаља,астручњациоцењујудауСрбијиније
довољноразвијенасвестоњиховомзначају.Тимповодом
ученициодељењаIII4,образовногпрофилатуристички
техничар,одржалисујавничас,комесуприсуствовали
ученицидругогразредаистогасмера.Начасусеговори-
лоонајпознатијимрекама,попуњавалесусенемекарте
ирешавалеосмосмерке,апресвегасеукaзалонаглавне
проблемеуочувањурека,атосуњиховозагађењесмећем
иотпаднимводама,каоиминихидро-електране.

ЧассуприпремилеЈеленаЛазаревићиЈелена
Радисављевић,наставницетуристичкегрупепредмета
иМиленаМиловановић,школскибиблиотекар.
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Божић у свету
ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

„Божићусвету”јетемачасакојисмоодржа-
ли27.децембра2019.године.Нањемусмо
презентоваликакосеуразнимземљамаобе-
лежаваБожић.

Путемпрезентацијасмопредстављали
божићнеобичајеиприпремалисмоспецијалитете
којисеприпремајукаообележје.Мојзадатакје
биодапредставимБожићу Јапану, и као
специјалитетсамнаправилатортуодјагоде.Било
мијезанимљиводанаучимколикоразличитих
обичајапостоји.Кухињскеспецијалитетесмо
правилиугрупамаибилојејакозанимљивошто
смоторадилисадруговима.Накрајусмозаједно
пробалисвештосмонаправилиитојебило
другачијеодчасованакојесмодотаданавикли.

Наовомчасунаучиласамнанесвакидашњи
начинновестварионекимтрадицијамаусвету.

Маријана Савић, II4 

Наградно путовање и сувенири из Истанбула
Каонаградузаосвојенодруго

местонатакмичењуСтудијеслучаја
изоблаституризмаУниверзитета
Сингидунум,сатемом”Сувенири-
промоцијатуризмаисимболило-
калнихидентитета",упериодуод
08.11.до13.11.2019.годинене-

кадашњеученицеТехничкешколе,
образовногпрофилатуристички
техничар,боравилесунаекскурзији
уИстанбулу.Узодличнуорганизацију
УниверзитетаСингидунум,агенције
организаторапутовањаистручности
њиховихтуристичкихводича,наше

бившеученицеПетраТодоровићи
ЈованаРаденковић(садастуденти
првегодинеуниверзитетаСингиду-
нум),каоиАнђелаПоледицаи
АлександраЂорђевићсуупратњи
наставницеЈеленеЛазаревићимале
приликудасеупознајусатуристич-
кимзнаменитостимаграданадва
континента.

–Истанбулјебезсумњенеоби-
чанград,пунсадржаја,нудипо-
нештозасвакога.Галатамост,фас-
цинантнаДолмабахчепалата,затим
АјаСофија,Плаваџамија,Султанах-
меттргиТопкапипалатаустаром
делуградасусамонекеодзнаме-
нитостикоје супривукленашу
пажњу.КрстарењеБосфоромјебио
сјајанначиндасејошближедо-
живисвавеличинакакоевропског,

такоиазијскогделаИстамбула.
Посебанутисакнанасјеоставила
Капаличаршија,правапосластица
засвекојиуживајуушопингу,са
преко4000радњираспоређениху
60улица.Цењкањејеобавезно.
Поредтога,ималесмоприликуда
сеупознамоидружимосаосталим
студентимаУниверзитетаСингиду-
нум.

Нажалост,изоправданихраз-
логадвачланаовихтимова,Марија
АндрејићиМаркоПетровић,каои
наставницаМилицаЈанковићнису
моглидапутују.Захваљујемосе
УниверзитеуСингидунумнаодлич-
ноорганизиванојекскурзијиина-
дамоседаљојуспешнојсарадњи.

Петра Тодоровић, 
 Јована Раденковић
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Пасош  
предузетничких вештина

Еко-сајам 2019

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

УченицечетвртогразредаТех-
ничкешколе,образовногпрофила
комерцијалиста,АнђелаМилијићи
ДаријанаГоцићибившеученицеове
школе,асадастудентиСараЧекић
иТеодораМилосављевић,каочла-
новиУченичкекомпаније”ГеоЕду-
кација”,успешносуположилеиспит
идобилемеђународнисертификат
-Пасошпредузетничкихвештина
(EntrepreneurialSkillsPass).

Пасошпредузетничкихвешти-
напотврђуједасуученицеусвојиле
неопходнознање,вештинеико-
мпетенцијепотребнезазапослење
исамозапослење.Дабисеолакша-
лоповезивањеизмеђуученикакоји
поседујуППВсертификатиорга-

низацијакојенудедаљемогућности,
користеседвеонлајндруштвене
платформе:LinkedIniDrop’pin.

АнђелаМилијић,IV2:„УзПасош
предузетничкихвештина(ППВ)
имаћемобројнепредностиуна-
ставкусвогшколовања,приуласку
упословнисветилизапочињању
сопственогбизниса.Праводапо-
лажемозавршнииспитстеклесмо
јерсмоутокушколскегодинепрошле
програмученичкихкомпанијаорга-
низацијеДостигнућамладихСрбијe
исвојукомпанијууспешнопред-
ставилеумартунарегионалном
такмичењуученичкихкомпанијау
Нишу.Менторисунамбилинастав-
нициИванАмониСањаМаркулин.”

Туристичкаорганизација,узпо-
дршкуФондазазаштитуживотне
срединеиОпштинеКњажевац,орга-
низовалаjeтрадиционалниНово-
годишњиеко-сајам.Темасајмабила
је„Здравахрана”.Циљманифестације
једадеципокажедајеочувањежи-
вотнесрединејаковажноидаможе
битизабавно.

Нашашкола јеучествовалау
организацијиовеманифестације,а
такођесмоималиисвојштанд,на

комесубилиизложенипроизводи
виртуелногпредузећа„TheSmoothy
Life”исликеизрађенеодсеменки
ижитарица.Зауспешноучешће
школенаеко-сајмузаслужнису
ученициодељењаII2иII4,каои
ЈеленаЛазаревић,ЕминаГолубовић,
ЈеленаРадисављевићиСањаМар-
кулин,наставницеекономскеиту-
ристичкегрупепредмета.

Марија Богдановић, III4

Европска недеља  
мобилности и  

„Пружи корак”
Европсканедељамобилностисеобележаваод16.до22.септембра,

ањенциљјешире-њесвестионеопходностисмањењaширења
штетнихгасоваизсаобраћајауградовима.Придружујућисеовојакцији,
заједносадруговимаизодељењапрошеталисмоградомиизлетиштем
Јевик.

Свиученици,каоинаставници,насвојимтелефонимасуинстали-
ралиипокренулиапликацују„Пружикорак”иовомшетњомучество-
валиухуманитарнојакцији„Пружикорак”итакоходајућизасвоје
здравље,ходалиизадецукојаселечеодмалигнихболести.

Лена Ранђеловић, II4
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Учешће на  
међународном догађају  „Clink”

Међународни дан 
борбе против насиља над женама

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Школскагодиназапочелаје
једномлепомприликомзаучешће
истицањестручногискуствауче-

никаобразовногпрофилатури-
стичкитехничарикомерцијалиста
намеђународномдогађајууок-

вирупројектаЦентралокалне
демократијеЛДАКњажевац„CLINK
-Културнабаштинакаоспонакоја
повезујелокалнезаједницеЕвро-
пе”.

УченицеЈованаСтанишићIV2,
МаријаБогдановићиСараМило-
шевићIII4,усарадњисанаставни-
цомМилицомЈанковићипедаго-
гомшколеСветланомПетровић,
учествовалесууорганизационим
активностиматокомдогађаја,аи
нашлесусеуулозитуристичких
водичапоказавшиучесницимаиз
осамразличитихземаља-Хрват-
ске,Француске,Грчке,Боснеи
Херцеговине,Србије,ЦрнеГоре,

АлбанијеиСевернеМакедоније-
нашградинајзначајнијезнаме-
нитостиуњему.

Уоквируовеманифестације
организован је Сајам добрих
праксиодрживеупотребекултур-
ногнаслеђауновимекономским
иницијативама,укомплексуАрхео-
етно парка Завичајногмузеја
Књажевац,уселуРавна,какоби
се представили примери ко-
ришћењатрадиционалнихза-
натских радова за савремени
економскиразвој,којијеокупио
вишеод60учесника.

ПројекатјеподржанкрозЕУ
програмЕвропазаграђане.

РадионицомоздравимпартнерскимодносимапедагогшколеСветланаПетровићобележилајесаученициматрећегразреда25.новембар,
Међународниданборбепротивнасиљанадженама.Партнерскиодносипредстављајуважансегментживотауперидуадолесценцијеиврлојеважно
дасеправилнодефинишуинагласепожељневредностикојесенегујууоваквојврстиодноса.Вредностикојесусеиздвојилетокомрадионицесуљубав,
искреност,поштовање,уважавање,исвепредстављајутемељздравихпартнерскиходноса.
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Емоције и шта са њима

Изашли смо у „Забавнику”

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Трудимоседаводиморачуна
офизичкомздрављу.Аштајеса
менталнимздрављем?Далидо-
вољнопажњепосвећујеморазу-
мевањуизначајураданаменталном
здрављу?

Одличнаприликадаразмисли-
моотомебилајерадионицаза
ученике„Емоцијеиштасањима”
којајеималазациљдаупозна
ученикеозначајуиважностиемо-
ција у свакодневном функци-
онисању,начинупрепознавањаи

доживњавања,којујеувишеоде-
љењреализовалапедагогшколе
СветланаПетровић,којајеитренер
релаксационихтехника.

Дајебригаоменталномздрављу
процесидасењиметребабавити
токомцелогживота,истаклаје
одржавшиирадионицузанастав-
нике„раСТРЕСисе”гдејеприказала
техникепревазилажењанегативних
ефекатастреса,фокусирајућисена
техникерелаксацијеприлагођене
свакодневномвежбању.

„КаоштокажепопуларнаТВ
реклама,некестварисеникаданеће
променити–Бамбиплазма.Ипак,
нерадисеовашеминашемомиље-
номкексу,већо„ПолитикиномЗа-
бавнику”–једномоднашихнај-
старијихинајразноврснијихчасо-
писасвихвремена.”Овакоје,пре
равнодесетлета,ушколскомлисту
„Идеја”,писаонаставникМладен
Милошевић,утекступоводомсе-
дамдесетегодишњицеовоглиста.

Дасенијепромениониомиљени
лист,нитидухТехничкешколе,
сведочијавничас,којијеусреду,20.
новембра2019.годинеодржану
школскојбиблиотеци,поводом
осамдесетогрођендана„Политики-
ногЗабавника”.Школскипедагог
СветланаПетровићинаставници
ЈеленаМилошевићПетровић,Младен
МилошевићиБојанРистићзаронили
суусвојеархивеипронашлистаре,
алииновијебројеве„Забавника”.
Билојепожутелихпримерака,један
чакиздалеке1972,потомспочетка
осамдесетих,срединедеведесетих,
каоиновијихбројева.Упрепуној
библиотециученикаинаставника
педагогшколеистаклајезанимљи-

востиизразличитихбројевакаои
рубрике„Забавника”,докјенаста-
вницаЈеленапредставила„Мали
забавник”,издањенамењенонај-
млађима,апредстављенјеимање
познатиподатакдајеједанодне-
кадашњихуредника,господинЈе-
времДамљановић,порекломиз
нашегкраја.

Крозизложбу,причуоисторији
листа,којусучиталеАнастасија
РистићиАњаРанђеловић,ученице
одељењаIV4,презентацијуиза-
бавнуигру,исвеузпомоћбиблио-
текараМиленеМиловановић,часје
протекаовеомабрзо.Радујемосе
штосмо,нанекиначин,увеличали
јубилејдрагогнамлистаиупутили
ученикедаразвијајусвојечиталач-
кенавике.

Љубитељаовоглистаушколи
имамного,тејеовајчасбиопоновљен
јошједанпут.

Вестојавномчасупосвећеном
прослави80.рођендана„Полити-
киногЗабавника”објављенајеу
„ПолитикиномЗабавнику”.

 Светлана Петровић и  
Бојан Ристић
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„Копач златног стиха” – 80. 
рођендан Матије Бећковића

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Свакојпоетскојдушидрагису
стиховивеликихпесника, који
откривајуемоције,алииизносе

непроцењивевредностиистинео
светуитренуткуукомесунастале.

Једаноднашихнајвећихсав-
ременихпесника,МатијаБећковић
напуниојеосамдесетгодинаживо-
та,апрошлегодиненавршилосеи
шестдеценијањеговогпевања.Због
тогасмо,29.новембрауприличали
једнупосластицузасвељубитеље
уметности,леперечиимузике.
Књижевниматине,накомеје,преко
видео-снимака,сампесникказивао
својестихове,узмузикукоју је
компоноваоАрсенДедићипричуо
животуирадуслављеника,окупио
јевећибројученика(пресвега

четвртогразреда)инаставника.
Могли смо да видимо прелепе
пејзажеместакојасевезујузаМатију:
одродногВељаДубоког,преко
кршногКолашинаиравнеСенте,до
Ваљева,укомејесреосвојуживот-
нусапутницу,првуипоследњу
љубав,ВеруПавладољску.

Одљубавнихстихова”певао
славуј,сагрломгрлице”,преко
знаменитогВукаМанитогаиправе
сликезетскогаговорау”Речеми
једанчо'ек”,дошлисмодовапаја
”аипак,човекнијемањенеговода,
аипакводанеумире”,дабисмосе
зауставиликоднајновијег”'Кад

будеммлађи”,ууверењудаћенас
песник,коганазвашеи”копачем
златногстиха”јошдугосвојимлу-
цидниммислимаистиховиматера-
тинаразмишљање,ређенасмех,а
понекадаинасузе.

МногемислиМатијеБећковића
ушле су у говор, толико да се
доживљавајукаонароднеизреке.
Некеодњихсу:
• Срећајеувекисвудаприсутна.
Требасамобититу.

• Сунцејејединиживисведоксвих
времена.

• Урадићутокадбудеммлађи.
Бојан Ристић,  

наставник српског језика

Новинарске радионице  
у Народној библиотеци „Његош” 

Сановинарскимрадионицамау
Народнојбиблиотеци„Његош”по-
челесмо16.септембра2019.годи-
не.

ПрвогданабиблиотекаркеЈеле-
наЋирићиВладанаСтојадиновић
сунасупутилеурадиговорилесу
намосадржајукојитребадаима
некавест.Упозналесмосесаосталим

члановимановинарскерадионице.
Углавномсутодевојке,одпрвогдо
четвртогразредаГимназијеиТех-
ничкешколеуКњажевцу.Ималесмо
задатакданапишемократкуизми-
шљенувестсабомбастичнимна-
словом,којибичитаоцупривукао
пажњу.

Другогдана,насамомпочетку,

библиотекаркесунамподелиле
задатке.Јованаијасмодобилеза-
даткедаизвештавамојавносто
ликовнојикреативнојрадионици.
Поредовихрадионицапостојеи
радионицепопутдрамске,фото-
графске,музичке…Гостоверадио-
нице био је фотограф Саша
МилутиновићЛетећи.Аједнаод
главнихтемабилајекакофотографија
допуњујетекст.

Последњиданималесмоза-

датакдаинтервјуишемосниматеља
иновинараРТС-а,ДраганаРистића
Ристу.Крознашинтервју,сазнале
смонекевеомазанимљивечињенице
оњемуињеговомживоту.Например:
говорионамјеосвојимпочецима,
какојезавршиопољопривредни
факултет,оразличитимискуствима
којеједоживеоиосвомзанимању
.Билојеовоједноновоикорисно
искуствозанас.

Јована и Невена Милошевић, II4
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Нобел у Техничкој:  
Прича о Петеру Хандкеу

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

ДоделаНобеловенаградеау-
стријскомписцуПетеруХандкеубез
премцајекњижевнидогађајгодинеу
целомсвету.Честиткеовомписцуупу-
тилајеибиблиотекаТехничкешколе,у
којојсу18.децембра2019.године
одржанадвајавначасанакојимаје
презентованабиографијаикњижевни
радовогодишњеглауреата.

Презентацијајебиланамењена
ученицимачетвртогразреда,ача-
совесуреализовалишколскиби-
блиотекариЈеленаМилошевићПе-
тровићиБојанРистић.

ЖивотнипутирадПетераХан-
дкеавеомајезанимљив.Презен-
тацијајепривукладостапажњеу
граду,иусарадњисаДомомкулту-
ре,планираноједапричаоНобеловој
наградибудепредстављенаиширој
јавностинашегграда.Књижевно
вече,којејебилозаказаноза16.
март,нажалост,одложенојезбог
вирусакорона.

„Нештомејевуклодазавирим
изаогледала”:КојеПетерХандке?

ПетерХандкеродиосе6.децем-
бра1942.годинеуаустријскојва-
рошициГрифен,упокрајиниКо-
рушкој.Овоалпскоместосмештено
јенасамомјугуземље,недалекоод
границесаСловенијом,апознатоје
позамку.

ДетињствоимладостПетера

Хандкеанисубилисрећни.Несређе-
непородичнеприликеутицалесу
наовогдечака,којијевећудванае-
стојгодининапустиодомикренуо
нашколовање.Већтадајепочео
дапише,ушколскимновинама.
СредњушколузавршиојеуКлаген-
фурту,изапочеостудијеправау
Грацу.

Збогпротеривањакорушких
Словенацапородицасепредкрај
Другогсветскогратапреселилау
Берлин.Освојојмајци,њеномжи-
вотуипореклуполубиографскије
писаоуделу''ASorrowBeyondDreams''
(Тугаизнадснова).

Пажњунасебескренуојесре-
диномшездесетих,кадасугаот-
крилиинашипозоришниствараоци.
Токомстудентскихданапочиње
књижевнукаријеру.УГрацусепри-
кључујекњижевнојгрупи„Форум
Градскипарк”иобјављујесвојпрви
роман„Стршљенови”.Наконтога,
напустиојестудијеипотпуносе
посветиописању.

НајпознатиједелоПетераХанд-
кеајестероман„Голмановстраход
пенала”.Оводелопредставилоје
младогписцасветскојјавности,а
критичариугледноглиста''Saturday
Review''сузаписалида„поснази
израза,висинииширинијошод
БекетанијебилописцакакавјеПетер

Данпочињешетњомпошумии
прикупљањемшумскихплодова.
Пасиониранијесакупљачпечурака.
Идаљејењеговоперооштро,аум
бритак…

Бојан Ристић, наставник  
српског језика и књижевности

Хандке”.
ЧувениредитељВимВендерс

пренеојенеколикоХанкеовихдела
наекран.Познатифилмовису„Небо
надБерлином”(1987)и„Голманов
страходпенала”.

Почеткомдеведесетих,Петер
Хандкејебиоједанодреткихза-
падноевропскихинтелектуалаца
којисетрудиодазаузмеобјективнији
инепристраснисудоратнимдо-
гађањимаубившојЈугославији.Због
свогставачесто јебионамети
критикаусвојојземљи.

Говориоје:„Нештомејевукло
дазавиримизаогледала,тераломе
даотпутујемуту,свакимчланком,
свакимкоментаром,свакоманали-
зомнепознатијуисведостојнију
земљуСрбију”.

ПоредНобеловенаграде,Петер
Хандкеовенчанјемногимпризна-
њима.Многаодњихдодељенасуу
нашојземљи.Великипријатељнашег
народајеод2012.годинеиностра-
ничланОдељењајезикаикњи-
жевностиСАНУ.Добитникјеповеље
почасногграђанинаБеоградаи
ЗлатногорденазазаслугеРепубли-
кеСрбије.

ДанасПетерХандкеживиу
Француској,умаломместуШавил.
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Око њих се врти цео свет –  
прича о познатима на новчаницама

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Данштедње,31.октобар,обе-
леженјеуТехничкојшколи.Новац
је,подефиницији,средствораз-
менеисредствоочувањавредности,
обрачунскајединицаисредство
изражавањаодгођенихплаћања.
Онјенеопходанибезњегасене
можеживети,алибогатствонесме
дапостанециљ,нитиопсесија.Ипак,
лепојеиматига,аједнапесмакаже
дасеокоњегавртицелисвет.

БиблиотекаринашешколеМи-
ленаМиловановић,ЈеленаМило-
шевићПетровићиБојанРистић
припремилисуизложбуипричуо
познатимличностимачијисусе
ликовинашлинановчаницамаши-
ромсвета.Књижевници,научници
иуметници,каоивладари,украси-
лисуразличитеновчаницеширом
света,аовомприликомчулисмои
којијепознатипесникосликаоједну
одпрвихсрпскихновчаница(која
никаданијебилауоптицају).Дасе
небистемучилидатражитеовај
податак,евоодговора.Упитањује
ЂураЈакшић,чијићеселикисам
стотинакгодинакаснијенаћина
једнојбанкноти.

Изложбујепратиофилм,апри-
сутнисумоглидаодиграјуиигру
састављањановчаницеизделова.

Овајчаснамењенјеученицимаче-
твртогразреда,смеракомерци-
јалиста,ауулозиводитељанашли
сусетуристичкитехничари.

Темаизложбебилесуновчани-
це,њиховисторијатиразвој,са
посебнимосвртомнапознателич-
ностичијиликсенашаонањима,а
приказанјеифилмсазанимљи-
востимаикуриозитетимаизчароб-
ногимногиманедостижногсвета
новца.

Накрајуовогјавногчасапри-
сутнисумоглидаодиграјуслагали-
цу,укојојсуодделоваслагали
новчанице.Већинајеовајзадатак
успешнорешила.

Збогвеликогинтересовања
ученикаинаставника,часјерепри-
зиранинаредненедеље.

Уколиковасјеоватемазаинтри-
гирала,евоодговорананекачеста
питања!

Ко се све нашао на 
новчаницама?

Нанашимдинариманалазили
сусезнаменитикњижевници:Иво
Андрић,Његош,Вук,Ђура,Доситеј,
научнициНиколаТесла,Милутин
Миланковић,ЈосифПанчић,Јован
Цвијић,музикологМокрањац,сли-

каркаНадеждаПетровић( једина
дамамеђузначајнимличностима
набанкнотама),индустријалац
ЂорђеВајфертидруги.Такође,тусу
идржавници:Карађорђе,Милош
Обреновић,краљевиАлександари
ПетарКарађорђевићиЈосипБроз
Тито.

НесрећнасудбинакојајеЈована
ЈовановићаЗмајапратилазаживо-
та,билајеокрутнаипремановча-
ницисањеговимликом.Крајем1993,
економијанашеземљебилајеу
великојкризи,пајештампананов-
чаницаод500.000.000.000(пет
стотинамилијарди)динара!Иакоје
њенавредностбиламинорнаимада
севеомакраткоупотребљавала,
данаспредстављаправиколекци-
онарскидрагуљ.

Преувођењаевра,свакадржа-
ваималајесвојепосебненовчанице.
ТакојеШекспировликкрасиобри-
танскуфунту,Сервантесовшпанску
пезету,аПрешерновсловеначки
толар.Највећимађарскипесник
ШандорПетефиналазиосенафо-
ринти,анарускимрубљамабиоје
Пушкиновлик.БарокниликИвана
Гундулићакрасиојехрватскукуну,
аосимнанашимдинарима,Иво
Андрићнашаосеинабосанској
валути,чијиназивјеконвертибилна
марка.

Ко одређује изглед 
новчанице?

Удемократскомдруштвупред-
лагање,избориодлукаотомекако
ћеизгледатиновасеријановчаница,
уређенисудругачијенегоштојето
биослучајупрошлости.Укреирању
папирногновцаучествујечитавтим
стручњака.Комплетанстручњак
мораиматиуметничкогталента,а
процессавлађивањаанатомије

новчаницеједуготрајанимултидис-
циплинаран.

УКанадије,деведесетихгоди-
надвадесетогвека,мотивзановча-
ницуизабраннаконкурсу,накоме
суучествовалаишколскадеца.
Корисницисе,заправо,постепено
привикавајунаизгледновца,апри-
меревроновчаницапотврђуједа
мотивнањиманијеодпресудног
значајадабипапирниновацбио
прихваћен.ПросечанграђанинЕв-
ропенеможедапрецизноопише
изгледновчаница,иакојесвакод-
невноудодирусапапирнимновцем.

Када и где су се појавиле 
прве папирнате новчанице?

Сматраседајепрвипапирни
новацбиоуоптицајуу7.векууКини.
УбелешкамаморепловцаМаркаПола
постојизаписопроизводњипапир-
ногновцауКини.Изнајмногољудније
земљесветапотичеинајстарији
сачуванипапирниновац,којипо-
тичеиз14.века,извременадинасти-
јеМинг.

Папирниновациданассувере-
новладасветом,иакосерадиоза-
стареломинерационалномначину
плаћања.Папирниновацтребада
испуњавапетпожељнихкаракте-
ристика:преносивост,трајност,де-
љивост,стандардизованостипре-
познатљивост.

Одчегасејошмогуправити
новчанице?

Утропскојклимипапирнепока-
зуједовољнутрајност,пасеунеким
далекимземљама,попутАустралије
иИндонезије,новчаницеизрађују
одполимерапластике.Прваевроп-
сказемљакојајенаовајначиниз-
радилановчаницебилајеРумунија.
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Песникиња  
Ивана Јовановић у 

посети својој школи

Европски дан борбе  
против трговине људима

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

Зашто се наш новац зове 
динар?

Називнашевалуте,динар,по-
тичеодлатинскеречиденаријус,
штојеозначаваоновацоддесетара.
Српскидинарсастојисеодстопара,
аречтурцизампарајесинонимза
новацуопште.

ОсимуСрбији,динарсекористи
ујошосамдржаваБлискогистокаи
севернеАфрике.Тосу:Ирак,Иран,
Бахреин,Јордан,Кувајт,каоиЛибија,
ТунисиАлжир.Веомајесличани
називвалутеСевернеМакедоније:
денар.

Ко сакупља стари, 
неупотребиви новац и чему 
он служи?

Постојигрананумизматикечији
јепредметинтересовањапапирни
новац.ТанауканазивасеНОТАФИ-
ЛИЈА,аљудикојипроучавају,са-
купљајуичувајупапирниновац
називајусеНОТАФИЛИСТИ.Нумизма-
тичариинотафилиуСрбијиимају
својеСрпсконумизматичкодруштво,
којејеосновано1956.године,као
инумизматичкичасопис„Динар”,
којиизлазиод1996.године.

Вредностстарихновчаница,које
вишенисууоптицају,одређујесе
премањенојреткостииочуваности,
аценасеформиранаосновупонуде
итражње.Купцисуколекционари,
којикуповиномиразменомстрпљ-
ивоувећавајусвојезбирке,алии
музеји.Кадаговоримооквалитету
новчанице,мислимопресвегана
њенуочуваност.Оценаочуваности
честојесубјективна,пасузбогтога
формираникритеријумииприхваћен
стандардоцењивања,сашестстања
очуваности.

Бојан Ристић, наставник  
српског језика и књижевности

МладаиталентованапесникињаИванаЈовановићнедавнојеобјавиласвојупрвукњигу,названу„Хрони-
ке”.Овапоетсказбирканаишлајенавеомадобародзив,апредстављенајеипредбеоградскомпубликом,у
КућиЂуреЈакшића.Приказзбиркепредстављенјеиунашемнајстаријемдневномлисту„Политици”.

Иванастиховепишесалакоћом,ауњимаописујесветемекојемучемладуиемоцијаманатопљенудевојачку
душу:љубав,пријатељство,великаживотнаочекивања,алиипатњукојудоносињиховонеиспуњење.

ПохађалајеТехничкушколу,смертуристичкитехничар.Матуриралаје2014.године,апотомјујепут
одвеозаБеоград,гдеједипломиралановинарство.У
петак,13.децембра2019.године,удоговорусашколским
библиотекаромБојаномРистићем,посетилајесвоју
школу,ипозваланаснапромоцију„Хроника”унашем
граду,којајеодржана17.јануара.

Иванајеупозналасвојемлађедругаре–туристичке
техничаречетвртогразреда,којисуобећалисвојупомоћ
исарадњунапредстојећојпромоцији.Нарочитоемотиван
биојесусретсаодељењскимстарешиномМладеном
Милошевићем.Наконпромоцијекњиге,наставилисмо
дружењеитог17.јануара,уДомукултуре,кадајекњига
представљенаиширојпублици.

Бојан Ристић,  наставник  
српског језика и књижевности

Трговинаљудимаједнајеоднајокрутнијихинајкомплекснијихкриминалнихпојаваусвету.Ужељида
подстакнемоученикедабудуодговорнипојединци,којиактивноучествујуудемократскомдруштву,обе-
лежилисмо18.октобар–Европскиданборбепротивтрговинељудима.

ШколујепосетилаВиолетаМилосављевић,стручнисарадникЦрвеногкрста,иузподршкупедагога
СветланеПетровићибиблиоте-
караБојанаРистићапоразгова-
раласаученицимаоовојвеликој
пошастисакојомсесуочавасвет.
Ученици–волонтериЦрвеног
крста–представилисуплакатса
мерамазаштитеодтрговине
људима,сациљемдаскрену
пажњунаопасностиипоследице
овеактивности.

Надамоседасмонаовај
начин бар мало допринели
подизањусвестиоовомозбиљном
проблему.
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Посматрам,докшетамградом,
призорокосебе,загледамљудске
фигурекојепролазе.Људисуне-
рвознијиисамомалибројњихима
осмехналицу.Далијетосамомаска
засветизванњиховихзидина,или
њиховживотзаистакрасинеописи-
васрећа?Постављампитања,али
одговоре,маколикожелеладазнам,
никаконепроналазим.Разочарано
обарампоглединастављамдаље
доксеситнепахуљеснегалепеза
мојелице,косу,капуљачуисиви
испуцаниасфалт.

Какавјеовајсвет?Штагакра-
си,коликојезначајан?Каковидим
итумачимовоштовидимокосебе?

Оноштопрвопримећујемјесте
незадовољство,мржњаипохлепа,
особинекојекрасескоросвакудру-
гуособукојупознајем.Уствари,могу
лисвеовоназватиособинама?Или
сутомане?Сапрецизношћунебих
зналадаискажем.Светјепуннеза-

Свет какав видим и свет какав желим

Анђела Милијић -  
ученик генерације 2020. године

ОдлукомНаставничкогвећа,заученикагенерацијеТехничкешколе
изабранајеАнђелаМилијић,ученицаодељењаIV2.Учетворогодишњем
школовањузаобразовнипрофилкомерцијалиста,Анђелајеималаодли-
чануспех,сасвимпетицама.Саодличнимуспехомнастручнојматури
заслужилајеиВуковудиплому.

НајвећиуспехнатакмичењууструципостиглајекаочланВПД
„Лавандоманија”наМеђународномсајмувиртуелнихпредузећауЦељу,
Словенија,кадајепредузеће,уконкуренцији56учесникатакмичења,ушло
уТОП10предузећа.

УчествовалајеинаСајмувиртуелнихпредузећауКрушевцу,каочлан
ВПД„SmoothieLife”.Двапутајеучествовалаинарегионалномтакмичењу
„Пословниизазов”.

Успешнојеположилаиспитистекламеђународнисерификат-пасош
предузетничкихвештина(EntrepreneurialSkillsPass).

БилајеактивнауУченичкомпарламентуиучествовалаубројним
школскимактивностима.

довољнихљудикојисвојеманелече
туђимживотима.Нечијиуспехће
оговарати,нећебиратиречикојеби
васпонизилеиповредиле,иштагод
дараде,личниживотимнећебити
претеранозанимљивколикоживот
некедругеособе.Посматрамљуде
исадаимамјошвећужељудасешто
превратимсвојојтоплојкућигдеме
нећечекатинезадовољнипогледи
пролазника.

Дволичност...Коликопутасам
сенашлауситуацијамадасамса
некомособомукоректнимодно-
сима,дабиметаособакудилаи
оговаралаизалеђа.Признајем,
свакомеседесидабарједному
животубудедволичан,аликадата
"особина"пређеграницу,нормално
једаћесељудивременомдистан-
циратиодтаквеособе.Уданашњем
свету,магдебиоиштагодрадио,
твојрадћебитиглавнатемадругих
људи.

Сусреталасамсесапохлепно-
шћу,особиномкојаминепријау
друштвуикоју,најблажеречено,не
подносим.Тујеизавидност,љу-
бомора,мржњаничимизазвана,
себичлук...

Наконизвесногвременапро-
веденогушетњикрозулицесвог
малог,алилепогграда,враћамсе
кући,упријатностсвојесобе.Оста-
вљамснегомзавејанујакну,полажем
беле снегарицепоредулазних
вратаигле!Налазимсепоредтопле
пећиодакледопирепријатанзвук
пуцкетањаватре.Садапосматрам
небоипоновосамзамишљена...Шта
бихпроменилауовомсвету?

Променилабихмржњу,завист
иљубоморуулепшеособине.Тугу
бихзаменилаискренимосмехом,
сузезасјајодрадостиуочима,асвет
бихучинилапријатнимместомза
живот.Уместосуициднихидепре-
сивнихмисли,унелабихпозитивније

мислииискреноодушевљење,а
особамакојимаживотнепредставља
никаквозадовољствобихпоказала
дајеживотсампосебипосебан.

И...заштосамсеухватиласамо
заљудскеособине,кадазнамда
међуседаммилијардиљудинаовом
светупостојипуносиромашнихи
онихбезкрованадглавом?Дајеу
мојојмоћиилида,самозатренутак,
имамприликудапоседујеммагич-
ништапић,гладбихотерала,бес-
кућникеудомила,асиромашнима
помогладастекнубогатство,барем
онокојебиихомогућилопристојан
живот.

Схватиласамдамаколико
некадасветизгледаонкаолоше
местосалошимљудима,треба
ухватитизалетиуживатиуњему.
Животјесамоједанидокимамо
прилику,требагапроживетиура-
дости,весељу,љубави…

Валентина Милановић, II4

УЧЕНИК 
ГЕНЕРАЦИЈЕ
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На традиционалном  
„празнику књиге” у Београду

Петак25.октобар–сјајанданзаокошездесетороученикаIиIVгодинеипеторонаставниканашешколе.Онусутогаданапосетили64.Међународни
сајамкњигауБеограду–манифестацијукојајенеформалнопознатакао„празниккњиге”.Онаокупљасвеактуелнеиздавачеиписцеизземљеире-
гиона,аупотпуњујејебогатпратећипрограм.

Дакњигаодолевасавременимтехнолошкимдостигнућима,показалајебогатапонудаиздавача,огромнапосећеност,алииизузетназаинтересова-
ностнашихученикадаразгледајубогатупонудуразноврснихиздавачаисебиприуштепокојинаслов.Инесамото–билојевременаиприликеза
сусретидружењесаписцима,штајењихпосебнообрадовалоиучинилоовупосетуизузетном.

СажељомдасеинареднегодиневратенаовајдануБеоград,завршиласеиоваунизупосетаСајмукњига,којасетрадиционалноорганизујесваког
октобразаученикенашешколе.

Наташа Аранђеловић, наставник енглеског језика

СТРУЧНА 
ЕКСКУРЗИЈА
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ЕКСКУРЗИЈE 
Екскурзија другог разреда  
на Копаонику

Крајемсептембра2019.годинеученициIIразредабилисунадводневојекскурзији.ПослеобиласкаЂавољевароши,стиглисунаКопаоник,гдесу
провелипоподнеиноћ.Сутрадансу,премапрограмуекскурзијепосетилиСтуденицу,анаконовепосете,удобромрасположењуупутилисусекама-
настируЖича.ОстатакданапровелисууВрњачкојБањи,накончегасу,упоподневнимсатима,кренулипутКњажевца.
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ЕКСКУРЗИЈEУпознали смо лепоте Вишеграда
Ученицитрећегразредасу24.

септембра2019.годинепосетили
Вишеград.ПредоласкауВишеград
обишлисмоДрвенград,којијепознат
икаоМећавник.Овоетно-селоос-
нованојеиизграђенонабрдуМе-
ћавникпозамислифилмскогре-
дитељаЕмираКустурицезапотребе
снимањафилма„Животјечудо”.
ТакођесмонауласкууОвчарско-
кабларскуклисуруобишлиимана-
стирВаведење.Касније,увечерњим
сатимастиглисмоуВишеград.Хотел
„Вишеград”налазисенедалекоод
мостаМехмед-пашеСоколовића.
Следећегданасмообилазилимост
иАндрићград.Водичнамјеиспричао
битнедетаљеизпрошлостимоста
иживотаИвеАндрића,писцарома-
на„НаДринићуприја”.Заовајроман
је1961.годинедобиоНобелову
наградузакњижевност.МостМех-
мед-пашеСоколовићапројектовао
јечувениархитектаотоманског
царства.Градњамостатрајалајеод
1571.до1577.годинеиимаукупно
једанаестлуковаширокограспона.
Изнадшестогстубасаобестране
налазесепроширења.Садесне
странејекаменизидукојисуугра-
ђенедвеплочесанатписом.На
срединимостајеизграђенасофа.
ГрадњуовогмостајенаредиоМех-

мед-пашаСоколовић,великивезир
којијекаосрпскидечакодведену
јаничаре.Међутим,ниједнафизич-
кадаљинаникаданијемоглапо-
бедитииизбрисатиприпадање.
Мехмед-пашајеувекусебиносио
својдом,затојеизградиомости
оставиоизасебевечититрагпокоме
ћегасвипамтити.Послесвихиску-
шења,противљењаинеразумевања
коднарода,нијеодустаоодсвог
циља,изградиојенадубокојреци
Дринивеличанственимосткојивећ
вековимаспајадвеобалерекеи
повезујенароде.Наоко300метара
одмоста,налазисеАндрићград,који
јенастаокаопројекатредитеља
ЕмираКустурице.Андрићградили
Каменград,саграђенјеодкаменаи
мермера.Надватргараспоређени
суспоменициИвиАндрићу,Николи
ТеслииПетруПетровићуЊегошу,
такођесетуналазииЦркваСветог
кнезаЛазара.

ВишеградјемалиграднаДри-
ни,којиизасебекријебурнупро-
шлост.Најважнијисимболовог
градајемостМехмед-пашeСоко-
ловићa.Усвомроману„НаДрини
ћуприја”,ИвоАндрићјенаписаокако
„свепролазиинестаје,амостостаје
дапамтивековекрозисторију”.

Ирена Ранђеловић, III2
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СПОРТ

Стони тенис

Карате, рукомет, фудбал

Одбојка

Крос РТС-а
УоктобрумесецууСокобањије

одржаноокружнотакмичењеу
стономтенису.Нашашколејеуче-
ствовалауженскојконкуренцијии
тоекипно(СнежанаЈовићIII-1и
СандраЋићириновићII-2)иСнежа-
наЈовићупојединачнојконкурен-
цији.Екипносуималевишеуспеха
иосвојилесудругоместо,аСнежа-
наЈовићјезаузелатрећеместоу
појединачнојконкуренцији.Екипу
јеводионаставникВладанЦвејић.

ПочеткомоктобрајеуЗајечаруодржантрадиционалникросРТС-а.Нашу
школусупредстављалатриученика:АндријаЂорђевићII-4,Жељко
РадојковићII-4иДушанБогојевићII-3.НајвишеуспехајеимаоДушан
Богојевићкојијеосвојиосјајно7.местоуконкуренцијидругихразреда
школаизцелеТимочкекрајне,каоиактивнихатлетичараизцелеСрбије.
СадецомјебионаставникВладанЦвејић.

Умартумесецујеодржанооп-
штинскотакмичењеуодбојци.
Такмичење јеодржаноунашој
школи.Техничкашколајезаузела
другоместоизгубившиодученика
Књажевачкегимназије3:0усето-
вима.Саставекипе:ПетарЦакоIII-3,
МиланТрандафиловићIV-3,Коста
СоколовићIII-3,ЈованНиколићIII-4,
Павле Ђорђевић II-3, Огњен
СтанојевићIII-3,ДушанБогојевић
II-3,АдријаЂорђевићII-3,Жељко
Миросављевић III-4, Михајло
АранђеловићIII-3иНемањаРангелов
III-3.Екипујеводионаставникфи-
зичкогваспиатањаВладанЦвејић.

Карате,рукомет,мушкииженскифудбалсуспортовиукојимасунаши
ученицигодинамауназадималимногоуспеха.

ЗбогпандемијеизазваневирусомCOVID-19,такмичењауовимспор-
товиманисуодржана.
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Кошарка
Нашашкола јебиладомаћин

општинскогтакмичењаукошарции
имала је представника умушкој
конкуренцији.Нажалост,бољиод
нашихкошаркашасубилиученици
Књажевачкегимназијеизаслужено
победилиунеизвеснојутакмицидо
самогкраја.Техничкашколајена-
ступилауследећемсаставу:Јован
НиколићIII-4,МатејаЈовановићIII-3,
НемањаДурмићIII-2,ИванЏунићIII-2,
СаваЖикићIV-1,НенадВидојковић
IV-2,ВељкоВлатковићIII-4,Давид
ВасиљковићIV-2,ПетарВукадиновић
II-3иПавлеЂорђевићII-3.Екипује
водионаставникфизичкогваспитања
ВладанЦвејић.

СПОРТ

Зимовање 2020.

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

за  издавача:  Љиљана Жикић,  директор;  главни и одговорни уредници:  Драгана Цвејић Вукић, 
 наставник српског  језика и  књижевн ост  и  Љиљана Жикић,  директор школе;  

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

Каоигодинамауназадиовегодине
јеодржанозимовањеученикакња-
жевачкихшкола.Упериодуод24.
фебруарадо1.марта2020.године
шеснаестучениканашешколејебора-
вилонанашојСтаројпланинииужива-
лоускијањуиусвимчаримакојепружа
нашапрелепапланина.

Владан Цвејић, 
 наставник физичког васпитања






