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ГОДИНА ЗА НАМА –  
ГОДИНА ИЗАЗОВА, ЗАНИМЉИВИХ 
ИСКУСТАВА, УЧЕЊА И САРАДЊЕ

Од прошлогодишњег до ово
годишњег Дана школе протекла је 
једна динамична година, препуна 
различитих изазова. Сваки од њих 
уносио је промене у живот и рад 
школе, обогаћујући наша искуства, 
отварајући нове путеве нашој шко
ли и њеним наставницима и доносећи 
нам значајне промене. 

Јуна 2021. године прославили 
смо значајан јубилеј Техничке шко
ле  90. рођендан школе, који су 
увеличали министар просвете, на
уке и технолошког развоја и пред
седник општине Књажевац, дошав
ши на Дан школе са својим сарад
ницима. Била је то прилика да се 
похвалимо и захвалимо локалној 
самоуправи за доградњу фискул

Формирали смо свих пет плани
раних одељења и започели школску 
годину у којој су нас чекале честе 
промене организације наставе и 
школ ског календара, али и много
бројне планиране и непланиране 
активности, учешћа у старим и новим 
пројектима, нове стручне матуре, 
радови у школи…

Захваљујући општини Књаже
в ац наставили смо радове на уређе
њу школе. Започета је реконструкци
ја ученичких тоалета, а у току летњег 
распуста биће уређени и подови у 
свим ходницима школе. На спрату 
анекса фискултурне сале уређује се 
мултифункцијска учионица, која ће 
бити модеран тренинг центар за 
обуку одраслих за рад на CNC маши

обуке део су пројекта "Подршка 
локалном развоју кроз нове услуге 
за незапослене младе", који 
реализује општина Књажевац у 
партнерству са Тимочким клубом,  у 
склопу глобалног пројекта "Миграције 
у функцији одрживог развоја" који 
спроводе IOM и UNDP, a подржава 
Влада Швајцарске кроз Швајцарску 
агенцију за развој и сарадњу SDC.

Настојања да школски простор 
учинимо пријатнијим за боравак и 
учење пратила су не мања настојања 
да унапредимо квалитет наставе и 
подршку нашим ученицима. Један 
од начина да то учинимо било је 
учешће школе у националним и 
ме ђународним образовним про
јектима. Већина њих започета је 

Pestalozzi, а у коме на нивоу Србије, 
осим наше, учествује још 9 средњих 
школа. Учествовали смо у виртуел
ним састанцима, али и били на ме
ђушколском састанку у Биоте х но
лошкој школи „Шуматовац“ из 
Але ксинца, са кога смо се вратили 
богатији за много корисних и при
менљивих примера добре праксе у 
раду са ученицима којима је потре
бна подршка у учењу.

У оквиру истог пројекта, група 
наста вника похађала је онлајн се
минаре Мотивација за учење и 
Вршњачко учење. Учесници семи
нара своја нова знања употребили 
су за креирање часова, али и за 
истраживања образовно васпитне 
праксе у школи. У жељи да наш 
Транзициони клуб по нуди ученици
ма још боље услове за учење и 
дружење, учествовали смо на кон
курсу Фондације Ане и Владе Дивца. 
Пројектом „Транзициони клуб – 
место за додатну подршку у стицању 
СТЕМ знања и вештина ученика“ је 
предвиђено опремање клуба рачу
нарима, мултифун кциј ским уређајем 
и 3D штампачем, а резултате оче
кујемо до краја школ ске године. 

 Друго пилотирање државне 
матуре  спроведено је априла 2022. 
године у свим средњим школама, са 
циљем провере квалитета испитних 
задатака, принципа и процедура 
спровођења опште, стручне и уме
тничке матуре и завршног испита на 
крају средњег образовања и вас
питања. У нашој школи тестове из 
српског језика и математике радили 
су сви ученици IV разреда, а техни
чари за компјутерско управљање 
(CNC) машина радили су и стручн
теоријски тест за стручну матуру. 

 Маја месеца укључили смо се 
у нови образовни пројекат: „Уна
пређени равноправни приступ и 

турне сале и  нове рачунаре у ше
стици, а нашем министарству за 
финансирање реконструкције ви
деонадзора и уређење и опремање 
школског простора новим наме шта
јем. 

нама за обраду метала и дрвета, али 
и за обуку шивача за рад у текстилној 
и кожарској индустрији. Прва група 
шивача успешно је завршила своју 
обуку, а завршен је и теоријски део 
обуке за рад на CNC машинама. Ове 

претходне школске године, али било 
је и нових:  

 Настављен је пројекат „Заједно 
ка средњој школи“,који спроводи 
Центар за образовне политике, уз 
подршку МПНТР и Дечије фондације 
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завршавање предуниверзитетског 
образовања за децу којој је потреб
на додатна образовна подршка – 
Учимо сви заједно“, који заједнички 
спроводе Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ 
и Делегација Европске уније у Србији.

 Еразмус+ пројекти омогућили 
су нам да закорачимо у свет обра
зовања изван граница Србије, али да 
га доведемо у наш град и школу. 
Пројекат „The Da Vinci Code“ („Да 
Винчијев код“, КА229) имао је за циљ 
унапређење наставе СТЕМ предмета, 
а у њему, осим наше школе, учество
вале су и школе из Бугарске, Порту
галије, Румуније и Италије. Наши 
ученици и наставници путовали су у 
Италију и Португалију, дружили се и 
учили, а наша школа је била домаћин 
завршне мобилности пројекта и на 
најлепши начин крајем маја и по
четком јуна 2022. године дочекала 
ученике и наставнике из Румуније, 
Бугарске, Италије и Пор тугалије. 

 После прошлогодишњег одла
гања, мобилност у оквиру Еразмус+ 
пројекта „Унапређење квалитета 
практичне наставе у дуалном обра
зовању, боља шанса за запослење“ 
(“Иmproving the quality of practical 
instruction in dual education  better 
competencies for employment”, 
КА102) реализована је јуна 2021. 
године. Наша школа је водећи пар
тнер на пројекту који се односи се 
на дуално образовање у туризму, а 
обуке у ПГ „Проф. Др Асен Златаров“ 
из Видина, уз посете часовима и 
упо знавање са документацијом за 
учење на радном месту и мобилност 
ученика током праксе, похађале су 
4 наставнице економскотуристич
ке струке и директор школе. 

Захваљујући успешној органи
зацији Републичког такмичења ту
ристичкохотелијерских техничара 
маја 2021. године и гостопримству 
школе, наш град и школу је крајем 
марта 2022. године посетило, у два 

викенда, скоро 300 ученика и на
ставника Угоститељско туристичке 
школе из Београда. 

Због свега набројаног, а било је 
још много занимљивих догађаја и 
искустава за памћење, верујем да 
имамо много разлога да и овај Дан 
школе прославимо задовољни оства

реним резултатима, али и спремни 
да све оно што може бити боље, 
таквим и учинимо. 

Срећан Дан школе и успешан 
завршетак школске 2021/22. годи
не!

Љиљана Жикић, 
 директор школе
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УСПЕШНА И БОГАТА  
ТАКМИЧАРСКА ГОДИНА  
ЗА ВРЕДНЕ „ЕНГЛЕЗЕ”

Као наставник почетник мисли
ла сам да су такмичења само за ис
кусне наставнике, експерте из својих 
стручних области. Нисам се одважи
ла да се бавим тиме јер сам себе 
сматрала недовољно компетентном 
за тако нешто. Школа у којој радим 
је 2011. године , увела образовни 
профил туристички техничар. Стру
ктуру наставног кадра у подручију 
рада економија, право и адми ни
страција у школи у том периоду 
чи ни ли су економисти и један пра
в ник. Нико од нас током студија није 
имао ни један предмет из области 
туризма, хотелијерства или ресто
ратерства. Нико се никада није сусрео 
ни са једним хотелским документом 
нити је видео како изгледа кал ку
лација туристичког аранжмана. 
Ништа ми друго није преостало него 
да кренем са изучавањем стручних 
предмета из области туризма и хо
телијерства. Сећам се, обилазила сам 
туристичке агенције и распитивала 
се како се утврђују гратиси, са коли
ко путника је исплативо реализова
ти аранжман, како се утврђују тро
шкови превоза и слично. Сазнала 
бих по нешто, али и даље су ми 
мно ге ствари остајале нејасне.  

Почетком септембра месеца 
2014. год. одлучујем се да припре
мам ученика за такмичење. Постоји 
велики број такмичења за ученике 
образовног профила туристичко 
хотелијерски техничар различитог 
нивоа и циљева. Одлучујем се за 
најзахтевније и најобимније, репу
бличко такмичење које носи назив 
„Формирање и презентација тури
стичких аранжмана”. Такмичење се 
темељи на теоријским и практичним 

Ученици који показују посебне 
склоности ка изучавању енглеског 
језика су и ове школске године има
ли прилику да у више наврата, а уз 
подршку своје школе и предметних 
наставника, учествују на такми че
њима и покажу колико могу и знају. 
Но, да кренемо редом.

Крајем септембра, наш свршени 
матурант Алекса Антић, је учествовао 
на финалу међународног HIPPO та
кмичења и заузео високо 4. место у 
својој категорији – HIPPO 5. То је 
уједно и највећи успех који је икада 
остварен на такмичењима из страног 
језика у нашој школи, због чега смо 
веома поносни.

У новембру је двадесет наших 
ученика по први пут учествовало на 
међународном такмичењу BEST IN 
ENGLISH. Ово такмичење памтићемо 

по занимљивим вежбама слушања 
и читања у онлајн окружењу, али и 
по тежини и сложености. Даљих 
пласмана није било, али су сви уче
ници накупили завидан број поена. 

Средином марта 25 талентова
них ученика наступило је у пре ли
минарној рунди HIPPO олимпи ја де, 
a њих 4 се пласирало у полуфи нале 
које је одржано у априлу месецу. То 
су Мирослав Миленковић I2 (ко мер
цијалиста), Лука Станковић I3 (тех
ничар за управљање CNC машина) у 
категорији HIPPO 4 и Ђорђе Матејевић 
III2 (грађевински техничар) и Алек
сандар Пејовић IV3 (техничар за 
управљање CNC машина) у категорији 
HIPPO 5. Нажалост, од пласмана у 
финале делио их је по који бод. 

На окружном такмичењу из 
енглеског језика које је одржано у 
Бољевцу представљали су нас ма
туранти Маријана Савић IV4 (ту ри

стичкохотелијерски техничар) и 
Александар Пејовић IV3 (техничар 
за управљање CNC машина). Обоје 
су освојили треће место, али је ос
тварени број бодова само Маријану 
одвео на републичко такмичење 
крајем маја у Младеновац. Наша 
сјајна Маријана није се нашла међу 
њих двадесет који су позвани на 
усмени део, али је њен резултат 
свакако вредан сваке похвале. 

Техничка школа ће наставити да 
подржава своје талентоване учени
ке, а њихови ментори Младен Ми
лошевић и Наташа Аранђеловић да 
вредно раде са њима и на редовним 
и на додатним часовима. 

Наташа Аренђеловић,  
професор енглеског језика
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ТАКМИЧЕЊЕ -  
ПРИЛИКА ДА УЧЕ И  

НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ
Овај чланак је објављен на блог страници ОКЦ-а на овом линку:  
https://okc.rs/takmicenje-prilika-za-ucenje-nastavnika-i-ucenika/

знањима које ученици стичу током 
четворогодишњег образовања. Траје 
два дана и састоји се из три дела: 
тест знања, креирање аранжмана и 
попуњавање хотелске документа
ције на основу датог ситуацијског 
задатка. Могу се такмичити само 
ученици четвртог разреда који су 
већ стекли сва знања потребна за 
рад у туризму. Ово такмичење видим 
као могућност да стекнем нова знања 
и од експерата сазнам тајне креира
ња аранжмана. Да би припремила 
ученика за овако захтевно та кми
чење, поред редовног градива, на 
часовима додатне наставе градиво 
сам допуњавала додатним са др
жајима. Углавном сам користила 
универзитетске уџбенике за то. 
Припрема ученика је трајала више 
месеци. Није довољно да ученик 
само савлада градиво, већ је неоп
ходно да га разуме и да повеже 
знања из различитих тематских 
целина. Потребно је да на прави 
начин употреби расположиве ин
формације у датој ситуацији. Зато је 
важно оспособити ученика да  брзо 
размишља  и  ради под притиском. 
Вештину рада под притиском сам 
код ученика развијала тако што би 
неочекивано постављала различите 
задатке са ограниченим временом 
за израду. Што више задатака про
вежбате на овај начин, то ће ученик 
имати више потенцијалних идеја за 
решење када се сусретне са новим 
проблемом. Практични задаци 
креирања аранжмана захтевају 
одређени ниво  логичког и креатив
ног размишљања. Попуњавање 
хотелске документације захтева 
брзо читање, разумевање текста 

задатка и  примену стечених знања  
из рецепцијског пословања.

Након успешно савладаног 
школ  ског такмичења, почетком 
априла месеца 2015. године одлазим 
са учеником на републичко та кми
чење у Врњачку Бању. Током два 
дана такмичења упознала сам ди вне 
колеге, људе који су већ годинама 
предавали стручне туристичке пред
мете. Разговор са њима ми је пуно 
помогао да разрешим све своје 
дилеме. Ученик кога сам припре
мала осваја високо шесто место што 
је за мене била потврда да сам на 
добром путу и да исправно обучавам 
своје ђаке. Економско трговинска 
школа из Бора је била домаћин 
такмичења 2019. када је ученица 
Сара Чекић чији сам била ментор 
освојила прво место. Ове године 
такмичење се одржавало у Великој 
Плани. Припремала сам ученицу 
Тијану Трифуновић  која је оствари
ла значајан резутат у веома јакој 
конкуренцији од 17 школа из целе 
Србије. Да су одлучивале нијансе, 
говори и податак да је разлика 
између првопласираних ученика по 
пола поена, а Тијана се са 92 поена 
од максималних 100 нашла на 
шестом месту. Колико је ово добар 
пласман, потврђује и податак да је 
на истом такмичењу које се школске 
2016/17. одржало у Београду, за 
прво место било потребно 85 поена. 
Уназад две године, током овог та
кмичења се паралелно одржава и 
републички актив наставника аге н
цијског и хотелијерског пословања. 
Ово је прилика да наставници дођу 
до  нових информација, размене 
искуства, продискутују о актуелним 

питањима и дају предлоге за уна
пређење праксе који се касније 
про слеђују вишим инстанцама на 
одлучивање.

Ученици могу имати бројне ко
ристи од учешћа на такимчењима. 
Пре свега постају свеснији важности 
знања  из стручних предмета за 
оба вљање задатака на будућем 
радном месту. Ученици током та
кмичења остварују  контакте са бу
дућим послодавцима и представни
цима високошколских институција, 
што им касније може помоћи у 
гра ђењу каријере. Припрема за 
такмичење захтева сате утрошене 
на учењу и вежбању, што унапређује  
радне навике  ученика. Такмичење 
је прилика да се упознају други 
ученици са сличним интересовањима 
и способностима и да се стекну  нова 
познанства  која могу трајати читав 
живот. Ученик који одлази на 
тамичење свестан је да поседује већа 
знања од просечног ученика, што 
позитивно утиче на његово  само
поуздање и самоувереност. При
премајући ученике за такимчење, 

наставник унапређује сопствене 
ква лификације, процењује своја 
професионална достигнућа, раз
рађује нове методичке вештине и 
унапређује стручне компетенције.

За развој личности и постизање 
успеха у животу, потребно је најпре 
у периоду детињства, а касније и 
пубертета и адолесценције, радити 
на развоју способности код деце да 
у будућности знају да искористе своје 
капацитете и могућности. Такмичење 
је само један од инструмената који 
може да привуче ученике да заволе 
науку и да је изучавају. Посебно су 
надарена деца мотивисана да се 
такмиче, јер за њих то представља 
изазов да одмере своје знање са 
ученицима и ван свог одељења и то 
у градиву које превазилази стандар
дни школски програм. Главни циљ 
разних такмичења није победа и 
освајање првог места, већ стицање 
нових знања, како ученика тако и 
наставника.

Наташа Јанкулоски,  
професор економске  

групе предмета
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ТАКМИЧЕЊА ВЕБИНАР „SPIRIT OF THE PAST”
Велико нам је задовољство 

што смо добили прилику да буде
мо гости у другој епизоди вебина
ра Импулс центра, у коме смо 
пред ставили еки пу Техничке 

школе из Књажевца и нашу уче
ничку компанију – „Spirit of the 
past”.

Наша ученичка компанија 
ра звила је пословну идеју у об
ласти туризма и тако дошла до 
финала националног такмичења 
ученичких компанија у орга ни
зацији „Дости гнућа младих”. По
словна идеја ком паније је тури
стичка услуга која ће пружити 
могућност туристима и посетио
цима археолошког локалитета 
Тимакум минус да га доживе на 

један јединствен и визуелно богат 
начин.

У овој новој серији вебинара 
под називом „Млади, мотивација 
и ино вација” (ММИ) циљ је да се 
представе ученичке и студентске 
компа није и кроз разговоре са 
њима мотивише и друге младе 
људе да уђу у свет иновација, 
ста ртапа и предузетништва. 

Регионални иновациони стар
туп центар „Импулс” из Горњег 
Милановца основан је 2019. годи
не уз подршку програма Кабинета 

министра за иновације и техно
лошки развој Владе Републике 
Србије и Општине Горњи Милано
вац. 

Импулс центар има за циљ да 
подржи, едукује, повеже, покрене 
и уједини привреднике, стартапе 
али и појединце, односно фрилен
сере Горњег Милановца и читавог 
региона, како би сви заједно до
принели убрзаном развоју ино
вација, домаће привреде и еко
номије. Ову епизоду погледајте 
на: https://youtu.be/Nm9me9GTms

Такмичење -  
Пословни изазов 2021

Узбуђење и добре идеје обележиле су регионално такмичење 
„Пословни изазов источна Србија”, на коме су првог дана ученици 
подељени у тимове развијали моделе који ће допринети очувању 
копнених система попут шума, паркова и планина а које су другог дана 
презентовали пред жиријем и одговарали на њихова питања. 

Тим наше школе чиниле су ученице одељења III
4
, образовног 

профила комерцијалиста, Љубица Шишић, Катарина Гојковић, Јана 
Милосављевић, Марија Милошевић и Ива Тодоровић. Подршку су им 
пружили наставници економске групе предмета, Иван Амон и Сања 
Маркулин.

ИЗАЗОВ СПЕЦИЈАЛ
Тим Техничке школе „ЕкоКњаз” 

учествовао је у дводневном такмичењу 
Изазов специјал. Тема је била усмере
на на заштиту животне средине, а 
задатак смањење еколошког отиска у 
породичном домаћинству, школи или 
туризму, на коме је радило 192 учени
ка, 42 тима из 26 градова и општина. 
Наш тим се представио са идејом 
Сензор Смарт Хотела, чиниле су га Неда 
Павковић, Милица Јовановић, Анђела 
Станковић, Анђелија Гвозденовић, 
Јелена Антић и Сара Стојановић, уче

нице одељења 2/4 образовног про
фила туристичкохотелијерски техни
чар, ментори су им били наставници 
Иван Амон и Сања Маркулин. Сензор 
смарт хотел би био изграђен  на Старој 
планини и у њему би сензори контро
лисали потрошњу енергије (потрошњу 
воде у купатилима и собама, кухињи, 
јавним тоалетима у лобију хотела, као 
и у базенима и спа центру. По томе би 
он био први хотел у Србији који би 
применио и развијао тако паметни 
систем.
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ТАКМИЧЕЊА

„ИМАТЕ ЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА?”

ИЗГРАДИТЕ СВОЈУ БУДУЋНОСТ,  
БУДИТЕ ПАМЕТНИ У ПОГЛЕДУ НОВЦА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊE  
ТУРИСТИЧКО-
ХОТЕЛИЈЕРСКИХ 
ТЕХНИЧАРА У четвртак 10. фебруара 2022. године у Центру Ниш Универзитета 

Сингидунум је одржано такмичење средњошколаца под називом 
„Имате ли предузетничког духа?” 

Чак 24 такмичарска тима ученика из 19 средњих школа из Ниша, 
Врања, Књажевца, Лесковца, Сокобање, Пирота, Дољевца и Житорађе 
презентовала су своје предузетничке идеје и пројекте.

Такмичењима је претходио низ предавања и радионица кроз које 
су се ученици припремали за ово надметање. Ученици су имали при
лику да се кроз различите радионице и предавања сазнају одговоре 
на следећа питања:

 Шта ме чини предузетницом / предузетником? 
 Како да препознам идеју за посао? 
 Како да опишем пословну идеју? 
 Како да истражим тржиште пословне идеје и планирам маркетинг?
 Да ли је пословна идеја исплатива и како да управљам финансијама? 
 Како да презентујем пословну идеју спонзорима?
Нашу школу представљали су ученици четвртог разреда образов

ног профила туристичкохотелијерски техничар: Тијана Трифуновић, 
Маријана Савић, Борис Јовић, Лена Ранђеловић и Алекса Милисављевић 
са ментором Иваном Амоном.

У веома јакој конкуренцији 
туристичкохотелијерских технича
ра из 17 школа из целе Србије, наша 
ученица Тијана Трифуновић, IV

4
, 

освојила је шесто место (пето по 
броју бодова).

Републичко такмичење обра
зовног профила туристичкохоте
лијерски техничар под називом 
„Формирање и презентација тури
стичких аранжмана” је одржано у 
Великој Плани 18. и 19. 03. 2022. 
године. Подршку ученици у при
преми за такмичење пружала је 
наставница економскотуристичке 
групе предмета Наташа Јанкулоски. 

Поносни смо на Тијану јер је 
достојно представила школу и град 
и још једном потврдила да настав
ници наше школе формирају изузет

Такмичење „Европски квиз 
новца” одржано је 14. априла ове 
године, истовремено у 30 европских 
земаља. У овогодишњем квизу уче
ствовало је 10оро ученика одељења 
I2, образовног профила комер
цијалиста, који су показали завидно 
знање док је Наталија Јеремић 
остварила одлично 16. место.

Обележавање Европске недеље 
новца представља заједничку акцију 
у едукацији деце, омладине, као и 
опште јавности. Ова иницијатива нам 
је показатељ колико је важно обе

збедити да млади људи од раног 
узраста буду финансијски свесни и 
да постепено стичу знања, вештине, 
ставове неопходне за доношење 
здравих финансијских одлука и да 
се оспособе за добро финансијско 
пословање.

„Изградите своју будућност, 
бу дите паметни у погледу новца” је 
слоган и званична тема глобалне 
недеље новца за 2022. годину и 
указује нам на важност размишљања 
о сопственој будућности приликом 
доношења финансијских одлука.

Позивамо вас да на забаван 
на чин, кроз игру, подигнете ниво 
финансијске писмености, играјте се 

и вежбајте преко следећег линка 
https://www.ubsasb.com/.../
evropskaisvetskanedeljanovca

но квалитетан кадар у области ту
ризма и угоститељства, како за рад, 
тако и за наставак школовања.
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ЕКСКУРЗИЈА
Мокра гора, Вишеград, Златибор...  
и много незаборавних успомена... 

Ученици одељења IV3, II2 и II4 
и њихове одељењске старешине 
средином априла боравили су у 
Вишеграду у Републици Српској у 
оквиру тродневне екскурзије. 
Обишли су знаменитости Више
града и уживали у лепоти више

градске ћуприје. Пловили су 
Дри  ном и дивили се њеној лепоти 
и окружењу, обишли чувени Андри
ћград.

При доласку, свратили су на 
Мећавник на Мокрој гори и обиш
ли фасцинантни Дрвенград, а у 

повратку су део дана провели на 
Златибору. 

Са екскурзије су и ученици и 
наставници понели прегршт лепих 
успомена, за сећање...

Драгана Цвејић Вукић,  
одељењски старешина IV3
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ЕРАЗМУС+ 
ПРОЈЕКТИ

РЕЦИ ИСТИНУ И КАД СЕ ДВОУМИШ 
ОКО ТОГА ШТА ДА КАЖЕШ

Ovaj članak je objavljen na blog stranici OKC-a i nalazi se na ovom linku: https://okc.rs/
reci-istinu-i-kad-se-dvoumis-oko-toga-sta-da-kazes/

Slučaj je hteo da se  po četkom 
oktobra 2021.  nađem u Italiji, u Urbinu 
po osnovu Erazmus projekta „Da 
Vinčijev kod”. Prvi susret sa Italijom 
bio  je očaravajući. Gde god bi se 
okrenula videla sam fascinantna dela 
arhitekture koja su me ostavljala bez 
daha. Osećaji i razmišljanja su mi bili 
pomešani i stalno sam bila u raskoraku 
izmeđju realnog i nečeg nestvarnog. 
Hodala sam zemljom koja nekada bila 
sedište  Rimske imperije. Razmišljala 
sam o Cezaru, Danteu, Rafaleu, Mi kel
andjelu, Rosiniju  i mnogim velikanima 
koji su ponikli i stasali na prostorima 
zemlje muzeja. 

Projekat zbog koga sam se našla 
u Italiji  promoviše STEM nauke. Sa 
grupom učenika iz moje škole našla 
sam se na Elektrotehničkom institutu.  
Zgrada instituta je ogromna, fan ta
stično opremljena najsavremenijom 
tehnologijom. Koliko se ozbiljno pri
supa struci potvrđuje i činjenica da na 
instintutu učenicima srednje škole 
predavanja drže profesori sa uni
verziteta. Jedan od njih je i prof. 
Giacomo Alessandroni specijalista za 
Arduino. Za pojam „Arduino” sam po 
prvi put čula nekoliko dana pre puta 
kada sam se upoznavala  sa akti vno
stima iz agende tokom boravka u Ur
bi niju. Nepoznati pojam „arduino”sam 
izguglala i na vikipediji  saznala da je 
to „fizičkoračunarska platforma sa 
otvoremim kodom”. Za mene kao 
eko nomistu ovo  je veoma teško 
shvatljiv pojam.  Sve vreme osećala 
sam  neverovatan pritisak zbog svog 
nepoznavanja Arduina i pored toga što 
elektronika nije moja matična stru čna 
oblast. 

Na početku, pri prvom pred sta
vljanju, ističem da sam ekonomista i 
da sam tu kao pratioc grupi učenika. 
Želim da jasno stavim do znanja uče

snicima da ništa ne mogu očekivati od 
mene po pitanju elek tronike. Prvi dan 
je prošao u međuso bnom predstavljanju 
učesnika projekta, igri ledolomaca i 
upoznavanju sa kul turološkim kara
kteristima zemalja iz kojih učesnici 
dolaze. Zajedno sa nama koji smo došli 
iz Srbije bili su nastavnici i učenici iz 
Portugalije, Rumunije,  Bu garske i 
domaćini Italijani. Narednih dana 
držane su radionice o strandardima, 
merama i o tome kako povećati upo
šljivost učenika kroz STEM nauke.

Pretposlednjeg dana boravka,  dok 
je kolegenica bila na sastanku nasta
vnika ja sam morala da odem na pre
davanje profesora Giacoma o Arduinu. 
Ulazimo u prostoriju sa računarima,  
računarskim komponentima, nekim 
čudnim delovima poput lego kockica. 
Predavanje profesor počinje pitanjem 
da li ima nekog ko nikada nije radio na 
Arduinu. Razmišljam šta da radim u 
trenutku. Trebalo je  ispred trideset i 
više učenika i nekoliko kolega priznati 
istinu I reći da nikada nisam čula za  
Arduinu. Skupljam hrabrost, podižem 
ruku, ustajem I kažem: „Do pre neki 
dan,  dok nisam pročitala na vikpediji 
nisam znala šta je Arduino, niti čemu 
služi”. Reči su tako teške kada treba 
izgovoriti negativne činjenice o sebi 
samom. Kao da ljudski mozak odbija 
da prihvati stvari  koje su društveno 
nepoželjne. Prvo mi se učinilo da sam 
tamo negde u uglu na kraju prostorije 
čula nerazumni komentar uz smeh. 
Nakon toga počinju da se podižu ruke 
učenika koji takođe nisu imali nikakva 
iskusva u vezi sa ovim. Pritisak i ne
prijatnost koju sam osećala na početku 
kao da su nestali, osetila sam olakšanje 
jer sam priznala istinu. Na moje pri
znanje profersor je smireno odgovorio 
da je ovo prilika da nešto novo naučimo. 
Predavanje je bilo vema dinamično I 

praktično. Profesor je sa takvom la
koćom govorio o softveru, hardveru, 
procesoru, ulaznoizlaznim kom po
nentama I pri tom svaku tvrdnju de
monstrirao. U svakom segmentu videlo 
se da nevrovatno dobro vlada materijom 
i uživa u svom pozivu. Na svako pitanje 
ili potpitanje odgovarao je sve dok nije 
potpuno bio siguran da smo razumeli 
odgovor. Na kraju sam I ja kao eko
nomista shvatila princip.  Sve se zasniva 
da davanju ulaznih instukcija i po
stizanju izlaznih efekata. Toga dana 
sam naučila kako uz pomoć mini 
kom pjutera  Arduina radi parking 
rampa na senzorima. 

edukacijom nastavnika i digitalnim 
marketingom. Detaljno sam objasnila 
kako funkcionišu naši OKC seminari 
preko mudl platforme i na koji način 
se odvija učenje na daljinu. Na kraju 
smo se dogovorili da kada budu došli 
u Srbiju održim predavanje o kopi
rajtingu kao važnom segmentu mar
ketinga. Razgovarali smo i o nekim 
no vim projeketima i budućoj saradnji. 

Iskrenost i istina su mi otvorile 
nove puteve i prilike neke nove prilike. 
Iskrenost proizilazi iz naše unutrašnje 
pobude, empatije i saosećanja koja 
imamo prema drugim ljudima. Ne samo 
što se iskrenost vidi i čuje, ona se oseća 

Kada se predavanje završilo pro
fesor mi se lično obrati.  Znala sam da 
ceni to što sam bila iskrena. Pohvalila 
sam predavanje i izuzetno dobar način 
povezivanja terije i prakse. Narednih 
dana smo puno razgovarali, kao da je 
želeo da me što bolje upozna. Teme i 
razgovor sam prebacivala na oblasti 
koje poznajem i u kojima sam stručna. 
Profesora je posebno obradovala či
njenica da se aktivno bavim onlajn 

u vazduhu kao svojevrsno svedočenje 
nečijeg karaktera i pozitivnosti koju 
osoba nosi sa sobom. Iskrenost stvara 
osećaj olakšanja i štiti nas od stresa. 
Kada se dvoumite oko toga šta da 
ka žete  recite istinu jer bolje je imati 
nevolje zbog nje nego nagrade zbog 
laži.

Nataša Jankuloski,  
nastavnik ekonomske grupe 

predmeta
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Jaka volja može savladati jezičke 

prepreke.
Naša škola je dobila poziv za 

učešće u projektu „Da Vinčijev kod”. 
Kako projekat promoviše STEM nauke, 
videla sam mogućnost učešća učenika 
ma šinske struke. Na nivou škole, 
prihvatili smo poziv za učešće i našli 
se u timu od šest zemalja (Bugarska, 
Rumunija, Letonija, Italija, Portugalija 
i Srbija). 

Ovo je takođe i prilika za ličnim 
razvojem i usavršavanjem govornih 
veština engleskog jezika, jer, s obzirom 
na učešće raznih zemalja, radni jezik 
projekta je engleski. Imajući to u vidu, 
kao i činjenicu na moju otežanu spo

znavanje sa kulturom i znamenito
stima partnerskih država svakako bi 
obo gatilo moje dosadašnje iskustvo. 
Ta kođe, pomogla bih uče nicima u 
orga nizovanju tribina i ra dionica, te 
širenju informacija o kori šćenju novih 
ino vativnih metoda i pri stupa među 
vr šnjacima, koji će im pomoći da 
aktivno učestvuju na in terdi sci
plinarnim časovima, kao i u projektno 
orijentisa noj nastavi. I tako, na stru
čnom veću sam se izjasnila da hoću 
da učestvujem u radu i pri pre mama, 
ali da u samim programima mobilnosti 
smatram da učešće treba da uzmu 
mlađe kolege.

Tako smo mislili i novembra 2019. 

pravljen je izbor nastavnika i učenika, 
kupljene su avionske karte i… stigla 
je korona. Zbog pandemije, susret je 
otkazan. Mi smo, u okviru redovne 
nastave, realizovali projekte. U okviru 
mašinske struke, realizovali smo tri 
projekta. U međuvremenu, škola iz 
Letonije je izašla iz projekta.

Septembra 2021. godine stigao 
je poziv za susret mobilnosti u Urbinu, 
u Italiji. Ovog puta nije bilo konkursa 
ni za učenike, ni za nastavnike. Mogli 
su ići samo oni koji su primili od
govarajuću vakcinu. Nije bilo dileme 
– od projekta se ne odustaje. Otišli su 
oni koji su, na nivou škole, ispunili 
odgovarajuće uslove i, dostojno pred
stavili školu, a po povratku, preneli 
informacije potrebne za nastavak 
projekta. Dolazimo do novog susreta 
mobilnosti u Bareiru, predgrađu 
Lisabona, u Portugaliji, početkom aprila 
2022. godine. Treba predstaviti jedan 
od naših projekata. Međutim, covid 
uslovi još uvek važe. Mnogo su blaži 
nego za odlazak u Italiju, ali ih ima. I 
tako… prijavim se za mobilnost… i 
budem jedan od članova tima. Osim 
mene, u timu su i koleginica Dragana 
Cvejić – Vukić, profesor srpskog jezika 
i književnosti, kolega Mladen Milošević, 
profesor engleskog jezika i učenici 

obrazovnog profila tehničar za komp
jutersko upravljanje (CNC) mašina: 
Katarina Petrović, Miljan Mustafić i 
Frančesko Cvetković (učenici četvrtog 
razreda), Vuk Sretenović i Leo Spasić 
(učenici trećeg razreda) kao i Aleksa 
Milisavljević, učenik četvrtog razreda 
obrazovnog profila turističkohote
lijerski tehničar.

Pripreme za susret mobilnosti su 
bile jednostavne. Trebalo je pripremiti 
prezentaciju projekta. Znamo šta smo 
radili – to samo treba predstaviti. 
Izrada prezentacije učenicima nije 
strana. Slikali smo se u svim fazama 
rada, te smo i taj materijal imali. Svi 
učenici su dobri poznavaoci engleskog 
jezika, tako da je i prevod bio 
jednostavan, mada je i kolega Mladen 
sve proverio. Krenuli smo u pripremu 
samog pre zentovanja. Uključili su se 
i Dragana i Mladen. Treba razbiti tremu 
– to se postiže vežbom. Ali, da bi 
prezentacija uspela, treba pridobiti 
pažnju publike. Još na stranom jeziku. 
Dolazimo na ideju da ih uključimo u 
samu pre zentaciju i pozovemo u igru. 
Tako krećemo na put spremni, ali i puni 
bojazni da li će im naša pitanja biti 
poznata, šta ćemo ako ne znaju od
govore, ako ne žele da učestvuju, kako 
da ih motivišemo? Sa nama je pre

sobnost govora engleskog jezika ( jer 
kada god pomislim da nešto kažem 
na engleskom, ja prvo pomislim kako 
bi to bilo na francuskom, pa potom 
ra zmišljam o engleskom i to ide znatno 
sporije), sebe nisam videla u mobilno
sti.

Interdisciplinarnost i projektno 
orijentisana nastava je oblast kojom 
se posebno bavim već duži niz godina 
i primenjujem je na časovima. Upo

godine, nakon prve projektne mo
bilnosti u Vidinu, u Bugarskoj, nakon 
čega smo saznali konkretne projektne 
aktivnosti. Trebalo je osmisliti i rea
lizovati projektnu nastavu i inter
disciplinarne časove. Ponovo smo, na 
nivou stručnog veća, razmotrili ideje. 
Bilo ih je puno. Napravili smo izbor i 
krenuli u realizaciju. Krenule su i pri
preme za drugi susret mobilnosti, 
aprila 2020. godine, u Letoniji. Na

Dobra prezentacija je ona koja pridobije pažnju publike
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zentacija, sa nama je i proizvod našeg 
projekta: igrica „Pestigni me ako znaš”, 
koju smo sami napravili, po ugledu na 
poznati kviz „Stigni me ako znaš”, a 
sa pitanjima iz oblasti nauke i tehnike 
kroz istoriju. Kockica i pioni koji su 
potrebni za igru takođe su naš 
proizvod. Nastali su kao rezultat 
jednog našeg šireg projekta.

Prvog dana, nakon upoznavanja i 
obilaska škole domaćina „Augusto 
Kabrita”, u Bareiru, usledilo je pre
zentovanje projekata zemalja učesnica. 
Mi smo, čekajući svoj nastup, pažljivo 
i veoma kritički posmatrali osta le ti
move. Prvi je nastupio bugarski tim. 
Pažljivo smo ih saslušali i uočili da su 
čitali sa papira. Zatim je sledio tim iz 
Italije. Oni su doneli i svoj proizvod 
projekta, na kojem su učenici demon
strirali efekte, dok je prezentaciju 
vodio nastavnik. Potom nastupa 
rumunski tim. Bili su tihi i prilično 
monotoni. A onda nastupa naš tim. 
Prezentaciju su započeli učenici. 
Govorili su dogo vorenim redosledom, 
slobodno, bez čitanja, a onda pozvali 
predstavnike svih timova na učešće u 
igri, radi kon kretnog prezentovanja 
proizvoda projekta. Najpre su stidljivo 
prišli, sumnjičavo seli, ali pažljivo 
pročitali pravila i – igra je počela. Ubrzo 
potom, pozvali su u pomoć svoje timove 
i svi uzeli aktivno učešće. Na trenutak, 
naši učenici su bili zbunjeni (možda i 
upla šeni), međutim, iako nisam mogla 
na engleskom, uskočila sam reakcijom 
na srpskom, što su oni odmah preveli 
i nastavili dalje. Atmosfera je zaista 
bila takmičarska, ali pozitivna. Toliko 
je uzavrela da su na kraju dobili 
ogroman aplauz, a Portugalci ni malo 
pogodan trenutak za svoj nastup 
(mada su uspeli da održe pažnju).

Ovo je našim učenicima dalo puno 
samopouzdanja za rad u nastavku 

jednonedeljnog susreta mobilnosti i 
aktivno učešće u svim radionicama 
koje su sledile. Bio im je veliki motiv 
da nastave slobodno da sarađuju sa 
vršnjacima koje su tada upoznali i 
spo razumevaju se na engleskom 
jeziku. A ja, posmatrala sam ih i uživala 
sam u njihovoj sreći, radosti uspehu i 
mo tivisanosti u daljem radu.

Osim radnog dela, bilo je i vremena 
za druženje. Tada je bilo prilike za 
bližim upoznavanjem i usavršavanjem 
jezika. Osin sporazumevanja na 
engleskom, bilo je i učenja lokalnih 
jezika zemalja učesnica. Najin
teresantnije je bilo uče nje imena našeg 
grada. Portugal cima je posebno teško 
bilo da izgovore „Knj aževac”. U svakom 
slučaju, bilo je veoma dinamično i 
zanimljivo svakog trenutka.

Vratili smo se u Knjaževac, preneli 
utiske i počeli širiti priču. Odmah smo 
nastavili sa pripremama za poslednji 
susret mobilnosti koji se dešava kod 
nas. Sa ciljem daljeg širenja informacija 
o tome, objavila sam jednu vest na 
fejsbuk stranici škole. Naravno, ha
štagovala sam je (označila) i dodala 
reči dobrodošlice na jezicima zemalja 
učesnica projekta. Uobičajeno, sa svog 
profila sam lajkovala objavu (označila 
da mi se sviđa) i podelila je. Samo par 
sati iza toga, dobila sam komentar na 
objavu od kolege iz Portugalije, na 
srpskom jeziku i to pisano ćirilicom: 
„Не знам да ли је добро написано.    
Али покушаћу. Мотивисан сам да 
учествујем у вашим активностима 
и научим више од ваших ученика. 
Добар посао. Видимо се ускоро.”

Šta drugo reći, osim da je Google 
zaista čudo. Uz dobru volju i istrajnost 
možete sve!

Msr Zlatica Gerov,  
pedagoški savetnik
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НА САМОМ КРАЈУ ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТА 
„ДА ВИНЧИЈЕВ КОД” (ТHE DA VINCI CODE)

Наша школа учествује у Еразмус+ 
пројекту The Da Vinci Code од јесени 
2019.године. Поред наше школе, 
учесници пројекта су партнерске 
школе из Португалије, Италије, 
Летоније, Румуније и Бугарске. Након 
првог састанка партнерских на
ставника у Видину у Бугарској, сле

хардвера. Било је времена и за по
сету локалним знаменитостима, 
по пут у граду и ширем окружењу. 
Том приликом одлучено је да на
редни сусрет партнерских тимова 
буде у Португалији у априлу, а зав
ршни скуп у нашој школи у Кња  жев
 цу.

дећи корак је требало да буде по
сета партнерској школи у Летонији. 
Међутим, услед пандемије корона 
вируса, путовање је одложено а 
спровођење пројекта паузирано. У 
међувремену летонци напуштају 
пројекат, а са благим попустањем 
епидемиолошких мера у Европи 
пројекат се наставља састанком 
наставника и ученика у граду Урби
но, у Италији., октобра прошле 2021.
године. Тим наше школе су чиниле 
наставнице економске струке, Сања 
Маркулин и Наташа Јанкулоски, као 
и ученици Вук Сретеновић, Констан
тин Станојковић, Алекса Милиса
вљевић и Маријана Савић. Током 
шестодневног боравка у Урбину, 
ђаци су учествовали у радионицама 
везаним за израду једноставних 
механизама и уређаја и тзв.ардуино 

Деветочлани тим наше школе је 
у Португалији боравио у априлу ове 
године, у граду Бареиру смештеном 
тик поред главног града Лисабона. 
Наш тим сачињавали су ученици Лео 
Спасић, Вук Сретеновић, Алекса 
Милисављевић, Катарина Петровић, 
Миљан Мустафић, и  наставници 
Златица Геров, Драгана ЦвејићВукић 
и Младен Милошевић. Разнолике 
радионице и тематска предавања 
била су везана за управљање робо
тима и употребу корисних веб алата 
за учење у области СТЕМ наука. 
Сваки тим ученика представио је 
своје пројектне задатке на којима су 
радили протеклих месеци. Наш тим 
је представио друштвену игру Пре
стигни ме ако знаш која се игра уз 
помоћ фгурица направљених на CNC 
машинама у школи. Поред радних 

обавеза, било је и времена за оби
лазак локалних знаменитости у 
Ба реиру и околини, а свакако и у 
Лисабону, до којег је једноставно 
доћи трајектом. Наставници су уго
ворили и оквирне активности које 
ће се одвијати у посети нашој школи. 
Овог пута акценат ће бити на пред
узетничким вештинама које су не
опходне да један производ или 
у слугу коју су осмислили ученички 
тимови изрекламирамо и понудимо 
тржишту. Пошто је предмет преду
зетништво присутан у нашој школи 
и то у више струка, верујемо да је 
наша школа идеалан домаћин за 
спровођење ове активности, која је 
уједно и последња етапа у спро
вођењу овог занимљивог пројекта.

Наиме, у периоду од 30.маја до 
3.јуна, осморо наставника и дваде
сет троје ученика из четири партнер
ске школе боравило је у Књажевцу 
у оквиру ове финалне активности у 
пројекту. Првог дана, у понедељак, 
поздравили смо госте у Друштвеном 
клубу Дома културе. Након обраћања 
директора школе, Љиљане Жикић, 
и Бранислава Јосифовића, заменика 
председника Општине, саслушали 
смо предавање на тему предузет
ништва које су припремиле настав
нице Наташа Јанкулоски и Марија 
Цветковић. Потом су тимови учени
ка партнерских земаља представи
ли идејна решења за промоцију и 
продају својих производа, односно 
услуга које су осмислили током 
претходних фаза спровођења 
пројекта, што је уједно и једна од 
главних активности у самом пројекту. 
Било је изузетно занимљиво да 
видимо како различите школе 
размишљају на различите начине а 
све са истим циљем   да споје пред
узетнички дух и научнотехнолош

ка достигнућа. Ученици машинске 
струке, одељења III/3, представили 
су своје предузеће KnjazBoardGames 
које креира и продаје разнолике 
друштвене игре, израђене на CNC 
машинама. Након радног препод
нева, учесници пројекта су имали 
прилику да обиђу знаменитости у 
ширем центру града, предвођени 
нашим туристичким техничарима. 
Након посете Кући Аце Станојевића, 
обишли смо Цркву Св.Ђорђа, За
вичајни Музеј, а потом свратили да 
покажемо гостима и нашу школу. 
Врхунац дана било је окупљање 
матураната поводом матурске за
баве и праћење њиховог дефилеа 
кроз град.

Наредни дан, уторак, провели 
смо са гостима у Нишу. На Електрон
ском факултету учествовали смо у 
занимљивој комбинацији предавања 
и радионице на тему савремених 
уређаја у електротехници. Након 
паузе за ручак у Нишкој тврђави, 
посетили смо Галерију Синагога где 
смо видели да је могуће спојити 
науку и уметност, и то преко за
нимљиве изложбе са радним на
зивом „Иза објективности – визуел
не метафоре у науци“. Ништа мање 
занимљиве нису биле ни посете 
Ар хеосали у Народном Музеју одно
сно популарној ЋелеКули, где су се 
гости могли упознати са вишевеков
ном историјом наших простора. У 
повратку било је времена за посету 
Винарији у Малчи.

Среда је била радни дан, и то у 
нашој школи. У преподневним 
часовима ученици су учествовали 
у радионици израде модела 
објеката који се потом праве на CNC 
машинама. Помоћ су пружили наши 
настав ници Геров Златица и Ивица 
Бо гдановић, али и ученици. У по
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подневном термину паралелно су, 
у две групе, одрађене радионице 
из пре дузетништва (Наташа Јанку
лоски, Светлана Петровић) односно 
примене дизајна и маркетинга у 
машинству (Геров Златица и Ивица 
Богдановић).

У четвртак смо се још једном 
упутили на екскурзију. И то правац 
– Стара планина! Прва успутна 
станица била је стара школа у селу 
Балта Бериловац, где смо се врати
ли у прошлост, у школске клупе од 
пре готово сто година. Звук 
пиштаљке колеге Цвејић Владана 
означио је почетак краће фудбалске 
утакмице, односно навлачења 
конопца, мешовитих тимова, и то 
све на ливади покрај школе. На
редна станица био је Хотел Стара 
Планина; уследила је панорамска 
вожња гондолом, за хваљујући којој 
смо могли уживати у прелепим 
пределима Старе планине али и 
околних КарпатоБалканида наше 
Источне Србије. Смена облака, 
сунца и повремене кише учинила 
је угођај још лепшим. Након ручка 
у хотелу, прошетали смо стазом од 
Планинарског Дома ка кафићу 
Плажа и уживали у погледу на 
Миџор, Бабин Зуб и околне планин
ске врхове. У повратку са планине, 
свратили смо и до водопада Бигар, 
жаливши што није било вре мена 
да странцима покажемо и бигрене 

каде у узводном делу истоимене 
реке. У смирај дана, одржана је и 
свечана вечера у ресторану Механа, 
уз акустичну музику кња жевачких 
рокера. 

Дошао је и тај последњи дан 
нашег заједничког дружења. Петак, 
сала у ресторану Мали предах. Дан 
за сумирање утисака и завршну 
ра дионицу: ученички тимови свих 
пет државаучесница представили 
су своје виђење посете Књажевцу, 
околини и нашој школи, путем 
кре ативних цртежа, скица и по
рука на енглеском језику. Било је 
заиста дирљиво видети колико је 
посета нашој малој, али живахној 
средини усрећила и зближила 
многе учеснике пројекта, што је 
било очигледн о приликом 
презентације ученичких радова. 
Уследила је подела сертификата за 
учешће у овом делу про јекта и 
финалне фотографије свих учес
ника. Тешко је било сакрити сузе и 
осећања овом приликом – многима 
је било жао што се ова занимљива 
прича приводи крају, али, верујемо 
да ће сви учесници понети најбоља 
сећања на наш град и људе и да 
ћемо се можда поново сусрети у 
неком другом, новом Ера змус+ 
пројекту. Да Винчи, до виђења!

Координатор пројекта,  
Младен Милошевић,  

наставник енглеског језика
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У оквиру Еразмус+ пројекта „Унапређење квалитета практичне наставе у дуалном 
образовању, боља шанса за запослење“/“Improving the quality of practical instruction in 
dual education - better competencies for employment”, број 2019-1-RS01-KA102-000654, 
реализована је прва мобилност наставника наше школе

МОБИЛНОСТ - ПУТОВАЊЕ У СВРХУ УЧЕЊА

Са школом из Видина већ сам 
сарађивала на једном дивном пре
кограничном пројекту који се звао 
„Истражи, проучи, свима препоручи!“ 
(„Explore, discover and spread the 
word!“) и који је током годину дана 
обухватао неколико узвратних по
сета ученика и наставника, многа 
истраживања, обуке и дивне про
дукте – тројезички туристички водич 
наших општина, филмове, блогове, 
фотографије, колажне програме на 
српском и бугарском језику. Тада то 
нисмо звали мобилност и читава 
процедура је била другачија, па сам 
била узбуђена и помало у страху од 
свега што нас очекује. Уз то, путовање 
у Видин завршавало се два дана пре 
доласка министра просвете на про
славу 90. годишњице наше школе, 
што ми је стварало додатне бриге, 
али одлагање мобилности због ко
роне смо већ имали, тако да је ово 
била јединствена прилика за наше 
путовање у сврху учења од колеги
ница из Видина.

По доласку у школу, дочекала 
нас је добродошлица колегинице 
Мариете Георгиеве, директора ПГ 
„Проф. др Асен Златаров“. Колеги
нице Марија Цветковић, Сања Мар
кулин и ја добро познајемо школу и 
део колектива, а колегинице Јелена 
Радисављевић и Емина Голубовић 
биле су у прилици да по први пут уђу 
у њихову велику, тек реновирану и 
добро опремљену школу. 

Саслушале смо занимљиву пре
зентацију школе домаћина, а затим 
и направиле финални договор око 
програма који нас очекује током 
боравка у Видину. На једном од 
градских тргова већ је био заказан 
сајам образовних установа, а позив 
да се и ми прикључимо својим штан
дом смо радо прихватиле. Сајам смо 
искористиле да представимо пре

кограничну сарадњу наших школа, 
пројекат због кога смо дошле у Видин, 
као и Техничку школу, Књажевац и 
Србију уопште, будући да смо имале 
доста промотивног материјала – од 
школског, до брошура ТО Србије.

Обишла сам све штандове, који 
су ми пружили доста информација 
о бугарском средњем образовању. 
Њихови образовни профили су уско 
специјализовани, а углавном су то 
занимања III степена. Најинте ре
сантнија разлика у приступу мо дер
низацији њиховог образовања за 
мене је био број часова страних 
језика. Очигледно је да се рачуна на 
отворен простор за образовање и 
рад, јер постоји доста профила са 
повећаним часовима енглеског је
зика – чак 12 часова недељно, док 
се код нас број часова страних језика 
смањује чак и код профила IV сте
пена, а код занимања III степена не 
ретко и на 1 час недељно. Такође сам 
уочила доста плаката и брошура у 
којима су школе као свој квалитет 
износиле мобилност кроз учешће у 
различитим, пре свега Еразмус+ 
про јектима.

У току сајма упознала сам се и 
са колегиницама из ПГ „Проф. Др 
Асен Златаров“ које нисам до сада 
упознала, и разменила искуства по 
питању уписа, броја ученика, на
чина промоције и уписа у дуално 
образовање. Предвече смо  отишле 
до ресторанабро да „Дунав“. Тамо 
смо вечерале, а послуживао нас је 
ученик школе који је ту на пракси, 
тако да смо погледале где и како 
обавља праксу и разговарале са њим 
и задуженом запосленом.

Другог дана смо се упознале са 
системом средњег стручног 
образовања у Бугарској. О планирању 
наставе, програмима завршног и 
матурског испита на крају средњег 

образовања, курикулуму у подручју 
рада туризам и угоститељство, на
ставним програмима и образовним 
профилима у туризму говорили су 
нам директорка школе и колегини
ца Красимира Апостолова, која је 
посебно задужена за практичну 
наставу, али и Ерасмус+ пројекте. Она 
нам је представила и своја Ерасмус+ 
искуства и дала неколико савета у 
вези организације мобилности. 

Мариета нам је затим подробно 
представила своје и наше обавезе у 
вези пројектне евиденције, декла
рација и друге документације. У 
посебном разговору детаљније смо 
разговарале о различитим темама. 
Највећи утисак на мене је оставила 
аутономија шко ле и велика одговор
ност ди ректора и наставника, која 
је прати. Финансирање по глави 
ученика и, у зависности од тога, 
подела на групе, израда календара 
образовноваспитног рада школе, 
који не пропи сује министарство, 
годишњи фонд часова предмета као 
једини податак на основу кога на
ставници планирају теме са бројем 
часова – то је само део великих 
разлика у аутономији школа, у одно
су на значење те речи у нашем за
кону. Планирањем, код дуалног 
образовања, на тај начин обезбеђују 
три недеље праксе годишње.

Тема разговора било је и дуално 
образовање у Бугарској. По речима 
колегинице, немају већих проблема 
због финансирања (по уговору са 
послодавцем, исплаћује му се по 
сату 90% минималне цене рада), 
иако ученик нема уговорну обавезу 
да остане да ради код послодавца. 
Пријава за дуално образовање врши 
се у VIII разреду, а спроводи у XI и XII 
разреду (последње две године 
шко ловања).

Од Маријете сам добила пра

ктични водич кроз дуално обра
зовање и наставни план за њихова 
два занимања у туризму:  хотелијер 
(специјалност ор ганизација у 
хотелијерству, по дручје рада 
хотелијерство, ресторатерство и 
кетеринг) и аниматор у туризму 
(специјалност туристичка анимација, 
подручје рада путовања, туризам и 
слободно вре ме). Током боравка у 
Видину имала сам прилику да про
учим и школ ски план учења за VIII, 
IX и X разред за занимање хотелијер.

Кроз „теренски“ рад наредних 
дана, односно обилазак хотела и 
ресторана, дета љ није смо се упоз
навале са орга низацијом практичне 
наставе по дуалном моделу. Имале 
смо прилику да обиђе мо ученике на 
радном месту и разговарамо о уго
ворима са послодавцима, безбед
ности на раду, заштити података и 
др.). У хотелу „Anna Christina“ 
обишле смо ученицу којој је то био 
први радни дан на пракси, иначе 
првакињу Бугарске у бо рилачкој 
вештини самбо, а затим имале 
радни доручак са нашим домаћинима. 

Том приликом смо се договори
ле да поподне одемо у село Анти
мово, у коме се одржава традицио
нални Међународни фолклорни 
ф е стивал, на коме учествују колеге 
и ученици школе домаћина. Коле
гиница Тања Методиева упознала 
нас је са водитељима/организато
рима програма, а затим смо обишле 
штандове са националним јелима и 
сувенирима Бугарске и Румуније. 
Мало смо се разочарале недоласком 
најављених трубача из Књажевца, 
али смо иначе биле веома задово
љне, упоређујући овај фестивал са 
Етносусретима „Традицијом у Евро
пу“, у којима активно учествују 
ученици туристичке струке. Добиле 
смо неколико идеја у вези 
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организације програма, али и 
послужења гостију.

Четврти дан у Видину је за нас 
био празнични дан – Дан Техничке 
школе. Стално ми слећи о томе да га 
прослављамо за пар дана, да је реч 
о јубилеју од 90. година успешног 
рада и да имамо част да нам у госте 
долази министар, настојале смо да 
будемо оптимистичне и да га про
ведемо радно, али и свечано. 

И овај дан био је посвећен упо
знавању са историјом и културом 
Бугарске. У току преподнева, от кри
вајући са радошћу да је Крајдунавски 
парк (као и добар део центра града) 
видно уређен од наше претходне 
посете, прошетале смо до тврђаве 
Баба Вида. Обишле смо је, причајући 
о томе какве смо дивне радионице 
и дружења имали на њој током 
пре кограничног пројекта 2015 
2016. године. У повратку смо про
лазили поред других знаменитости 
Видина – синагоге, позоришта, 
ста ре поште, галерије, Стамбол ка
пије, џамије...

Током дана смо посетиле и ре
сторане са ученицима на пракси, а у 
току радне вечери смо се договара
ле о активностима које нас сутра 
очекују у школи. Део вечери по
светила сам и он лајн комуникацији 
са колегама и колегиницама у 
Књажевцу, како би се што успешније 
припремио Дан школе. Такође сам, 
за школски лист „Идеја“ који штам
памо поводом школ ског празника, 
припремила и послала текст о овом 
Еразмус+ пројекту.

Наредни дан предвиђао је пра
ћење рада колега на радном месту 
( job shadowing). Највећи део вре
мена  сам провела са колегиницом 
Мариетом, пратећи њен рад и ра
зговарајући о бројним питањима о 
начину рада и организацији школе. 

Неке од тема су били завршни ис
пити (који су се управо одржавали), 
као и проблеми због пандемије и 
њеног утицаја на мобилност, замену 
одсутних наставника и сл. 

Нисам одолела да посетим и 
је дан час (имајући у виду да је и то 
једна од обавеза директора школе). 
Колегиницу Верониу Врбанову до 
сада нисам познавала и била сам 
веома задовољна начином на који 
га је одржала. Посебна предност 
школе из Видина јесте велики број 
учионица, тако да сваки наставник 
има своју учионицу, што је веома 
добро за организацију простора у 
складу са предметом. Интересантно 
нам је било и то што час (модул) коме 
смо присуствовале није трајао 45, 
већ 65 минута и што су ђаци имали 
одморе по клизној сатници звоњења, 
због смањења гужве на ходницима.

У нашој школи за Агенцијско и 
хотелијерско пословање користимо 
образовни софтвер iHIS (Интернет 
хотелски информациони систем/
виртуелни хотел) и iAP (Интернет 
агенцијско пословање/ виртуелна 
туристичка агенција), које ту
ристичкохотелијерски техничари 
користе  за симу лирање агенцијског 
и рецепцијског пословања на 
практичној и блок настави. Након 
посете часу, колегиница Красимира 
нам је представила образовни со
фтвер који они користе за ре цеп
цијско пословање, а ја сам јој 
представила наш виртуелни хотел, 
за који је била веома заинтересова
на. О мо гућностима да се овај софтвер 
прилагоди бугарском језику зако
нодавству у области туризма раз
говарала сам са њом и директорком 
школе, којој сам дала контакте 
предузећа са којим имамо уговоре.

У току поподнева имали смо 
прилику да присуствујемо презен

тацијама које сведоче о богатом  
Ерасмус+ искуству школе домаћина. 
Након обиласка часова, у школи је 
организована интерна дисеминација 
након њихове две завршене мобил
ности наставника.  Након директор
ке школе, троје наставника који су 
учествовали у мобилности су свом 
колективу и нама одржали пре
зентације, које су нам разјасниле 
нове могућности за образовну мо
билност у оквиру Еразмус+ пројеката.

Након обиласка групе ученика 
у локалу „Импулс“, обишли смо и 
ученике на пракси у кафеу „Corner“. 

На крају дана, испуњеног раз
новрсним активностима, била сам 
одушевљена успешном орга
низацијом и отвореношћу колекти
ва школе за разговор, дељење 
при мера добре праксе и саветодав
ни рад. Драго ми је што сам, уз стара 
пријатељства са драгим колегини
цама, успоставила и нова.

Последњег дана мобилности, 
након одјаве из хотела, отишле смо 
у школу, у којој смо део времена 
Мариета и ја разговарале о учешћу 
родитеља, односно њиховим оба
везама и односу са школом и по
слодавцима у дуалном образовању. 
Након тога сам, уз Мариетину вели
ку помоћ, завршила обавезе око 
издавања и потписивања сертифи

ката и других потребних докумена
та. 

Том прилико срела сам и коле
гиницу Мариjу Иванову, која је била 
нaш домаћин током мобилности у 
Видину  октобра 2020. године, у 
оквиру другог Еразмус+ пројекта у 
коме уче ствују нашу школе „The Da 
Vinci Code“. 

Опростиле смо се са дивним 
до маћинима, које смо оставиле у 
великом послу на крају другог полу
годишта и усред завршних испита, 
захвалне на времену и стрпљењу 
које су нам посветили, као и  на новим 
сазнањима, подељеним искуствима 
и поукама. 

Ову, моју прву мобилност, сма
трам веома драгоценим искуством, 
након кога имам другу перспективу 
у свему што се тиче Еразмус+ про
јеката, од припреме пројекта до 
организације мобилности и обимне 
евиденције и документације. Сва
како бих препоручила колегама из 
наше и других школа да буду отво
рени за сарадњу са шко лама у 
Еразмус+ програма, размишљају о 
идејама за нове про јекте, учествују 
у њима и стручно се усавршавају на 
један другачији, за нимљив и кори
стан начин.

Љиљана Жикић,  
директор школе
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ВАННАСТАВНЕ  
АКТИВНОСТИ

ПРОФЕСОР ДР МИРОСЛАВ МИЈАЈЛОВИЋ У 
ПОСЕТИ СВОЈОЈ ШКОЛИ

Маја 2022. године Техничку 
школу посетио је њен бивши ученик, 
др Мирослав М. Мијајловић, ванред
ни професор Машинског факултета 
у Нишу. Његова посета није била са 
циљем промоције факултета, већ 
како би разговарао са ученицима 

заиста велика част упознати про
фесора као што је он. Он је такође у 
договору са ученицима трећег раз
реда образовног профила техничар 
за компјутерско управљање (ЦНЦ) 
машина рекао да ће још неколико 
пута доћи у посету како би одржао 

пут у текућој школској години, чије 
се школовање финансира из буџета 
Републике Србије, имају држа вљан
ство Републике Србије и чије пре
бивалиште није у седишту високош
колске установе имају право на 
сме штај у студентском дому. 

• Да ли факултет даје неке сти-
пендије?
Да , сваке године се расписује 

конкурс за доделу студентских сти
пендија. И на конкурсу се могу при 
јавити сви који испуњавају одре ђене 
услове, који се у конкурсу тра же. 

• Које су предности овог факул-
тета?
Предности су то што одмах по 

завршетку школовања, студенти 
могу пронаћи сигуран посао,а и пре 
самог завршетка ту су разне стручне 
праксе, на које студенти могу ићи, а 
поједини буду и плаћени за то. Тако
ђе,  вредним студентима се додељују 
награде за рад и труд који показују 
на факултету. Још једна веома би тна 
предност овог факултета је што 
сту дент по завршетку основних 
ака  демских студија добија звање 
дипломирани инжењер машинства. 
Та титула одговара титули која се 
добија на иностраним високошкол
ским установама. 

• Има ли могућности запо шља-
вања након факултета?
Наравно! Као што рекох, студен

који су већ одлучили шта би желели 
да упишу у блиској будућности. Он 
је на занимљив начин поделио своја 
искуства и кроз причу олакшао уче
ницима да још више буду сигурни у 
своју одлуку. Ученици су му такође 
поставили нека питања која су их 
највише мучила и касније разјаснила 
све нејасноће у глави. Он је стрпљиво 
одговорио на свако питање, са ос
мехом на лицу, што показује колико 
он заправо воли свој посао. Била је 

предавања, која ће бити посвећена 
само њима. 

Још једном му се захваљујемо 
на посети и на издвојеном времену, 
као и на великој помоћи коју је пру
жио ученицима! 

Приликом посете са професором 
смо обавили нитервју.

• Где је боље становати, у дому 
или приватно?
Боље је становати у дому, зато 

што студенти који су уписани први 

ти одмах након завршетка факул
тета могу себи да обезбеде посао. 
Наравно , плата на почетку неће бити 
као очекивана, али након неког 
вре мена, уз њихов рад и труд, могу 
да постигну одличне резултате и да 
остану у Србији. 

• Можете ли нам рећи нешто 
укра тко о пријемном испиту? 
Пријемни испит се полаже само 

из математике и састоји се од 5 за
датака из више различитих области. 
Максимални број бодова на пријем
ном испиту је 60, док се из средње 
школе носе 40 бодова. Пријемни 
испит се полаже у просторијама 
Машинског факултета. 

• И још једно питање за крај, у 
каквом сећању су Вам остали 
средњошколски дани? 
Средњошколски дани су ми 

оста ли у веома лепом сећању. Не
вероватно је када после толико 
вре ме на посетим ту исту школу, у 
ко јој сам некада проводио своје дане, 
али не као ученик, већ као колега 
професор. Иако је тада било доста 
другачије и теже него сада, са јаком 
вољом се све може постићи. Зато 
имам само једну поруку за вас уче
нике, а то је да учите, јер вам то 
ни када неће шкодити, а увек вам 
може помоћи и бити од велике ко
ристи. 

Златица Геров,   
педагошки  саветник
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ПРОЈЕКТИ„РАЗЛИЧИТОСТИ НАС УЈЕДИЊУЈУ”

„Музеј насиља - путујући јавни архив”

Ученици наше школе Тијана 
Три фуновић, Тијана Павковић, Ма
ријана Савић и Борис Јовић из чет
вртог разреда као и Марија Мило
шевић, Јана Милосављевић, Љубица 
Шишић и Јована Цветковић из трећег 
разреда учествовали су у двого
дишњем пројекту под називом 
„Ра  зличитости нас уједињују”. Циљ 
овог пројекта био је оснаживање 
младих на теме повезане са интер
културалношћу и културном разно
ликошћу, као и повећање свести о 
припадању различитих култура 
ис том друштву. 

Након спроведених активности 
у току претходне две године које су 
обухватале разноврсне радионице, 
онлајн састанке, снимање мини
филмова на тему интеркултурал
ности, као и ученичке размене и 
по сете ученика Лесковцу и Лучани
ма, крај пројекта је успешно обе
лежен дводневном завршном 
кон ференцијом у Београду.  

,,КулТОУРишка у Београду”, за
вршни догађај пројеката „Различи

тости нас уједињују” и ,,Заслужујем 
да знам – мултикултурализмом до 
јаче демократије”, одржан је 11. и 
12. Априла и окупио је преко 120 
ученика, представника школа и 
ци вилног сектора, који су време 
пр о вели дружећи се и учећи уз оби
лазак културне баштине Београда.

Првог дана догађаја ученици су 
имали прилике да се међусобно 
упо  знају и посете различите историј
ске и културне локалитете у Београ
ду учешћем у интерактивној пе
шачкој тури. Другог дана ,,КулТОУ
Ришке у Београду” представљени су 
резултати и конкретни алати корис
ни за учење о интеркултурализму. 
Премијерно је емитован филм „Кул 
је бити културишка!” у коме је при
казана размена ученика средњих 
школа широм Србије и њихово 
упо  знавање са различитим култу
рама. Након филма ученици су 
игра  ли друштвену игру „КулТОУРиш
ка у Београду”, путем које су имали 
прилику да науче више о различитим 
културама, обичајима, религијама, 

географским појмовима и историји 
Србије. У наставку дана учесници су 
у оквиру радионице разменили 
ми шљења о ономе шта су научили 

клуб. Пројекат је подржан од стране 
Европске уније, а координатори 
уче ника били су наставник Иван Амон 
и школски педагог Светлана Пе
тровић.

Светлана Петровић,  
педагог

током пројекта и дали сугестије о 
унапређењу и наставку пројекта. У 
завршном делу дводневног догађаја 
учесницима су додељени сертифи
кати и комплет интерактивних 
игри ца.

Пројекат „Различитости нас 

ује  дињују” заједнички су реализо
вали Европски покрет у Србији, ЛДА 
Суботица, ЕПуС – Лесковац, Форум 
цивилне акције – ФОРЦА и Тимочки 

Моћ музеја огледа се и у моћним порука
ма које шаљу. 

Удружење „КултурПарк” из Београда са 
важном и поучном изложбом „Музеј насиља 
 путујући јавни архив” било је гост Завичајног 
музеја у Књажевцу и том приликом реализо
ване су радионице за средњошколце на тему 
вршњачког насиља и спречавања конфлика
та. Ученици Техничке школе , оде љења I2 и 
III

4
, образовног профила комер цијалиста као 

и ученици одељења II
4
 и III

4
, образовног про

фила туристичкохотелијерски техничар 
учествовали су на радионицама.
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„ЗАШТО ИДЕМ У ШКОЛУ?“ - 
истраживање мотивације
ученика за учење
„Велика је несрећа кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може.“
                                                                                                 Јован Дучић

Последњих пар година приметан 
је пораст броја ученика у школи који 
изостају са наставе, као и пораст 
укупног броја изостанака ученика 
по одељењима и, у просеку, по 
ученику. Уз све објективне узроке, 
пре свега због обољевања ученика 
и наставника током епидемије ви
руса COVID19  и промена организаци
је наставе (онлајн и комбинована 
настава), уочено је да постоје и 
дру ги разлози које смо, на оде
љењским и наставничким већима, 
углавном дефинисали као недо
статак мотивације ученика не само 
за учење, већ и за редовно и актив
но похађање наставе и извршавање 
школских обавеза.

Зато сам, радећи задатак на 
се  минару „Мотивација за учење”, 
спровела мало истраживање, одно
сно процену академске мотивације 
ученика свих разреда и одељења 
Техничке школе како би се, на осно

ву анализе добијених резултата, 
направила стратегија којом би се 
повећала мотивисаност ученика за 
похађање наставе, боравак у школи, 
заинтересованост за учење и школ
ски успех. 

На основу теорије само одре
ђености Едварда Деција и Ричарда 
Рајана конструисан је инструмент за 
процену академске мотивације 
уче ника, познатији као АМSC28. За 
потребе истраживања у Србији (Шар
чевић, 2015) овај инструмент је 
прилагођен за ученике узраста од 
10 до 15 година и преведен на српски 
језик.  На основу питања из инстру
мента направила сам Гугл упитник 
„Зашто идем у школу?“, који је у 
периоду од 411. маја попунио 131 
ученик школе, што је 33,94% укуп
ног броја ученика. Линк до упитни
ка поделила сам посредством оде
љењских старешина, а резултате 
анкетирања представила на На

ставничком већу, на коме је и  педа
гог школе представила резултате 
фокус групе ученика коју је органи
зовала на исту тему. Имајући у виду 
да су се ученици солидно одазвали 
и искрено попунили упитник, као и 
на основу разговора са њима уживо, 
мислим да су задовољни што су 
по кренута питања на ову тему и што 
смо их питали за мишљење. Ово није 
први пут да сам тражила да ученици 
предложе мере за побољшање 
успе ха, али је сада укључен шири 
круг ученика, а не само Ученички 
парламент.

Анкета је потврдила да учени
цима највише недостаје унутрашња 
мотивација, али и да родитеље 
мо рамо више укључити у процес 
школовања њихове деце, имајући 
у виду да је ученицима њихово 
ми шљење значајно и да су свесни 
њихових очекивања.

Обрадовало ме је што се већина 

ученика није сложила са тврдњом 
да је школа губљење времена и да 
не знају зашто иду у њу, јер то даје 
наду да са више улагања у квали
тетне обуке ученика и наставника, 
као и другачији приступ инди ви
дуализацији наставе и оцењивању, 
можемо повећати мотивисаност 
ученика за похађање наставе и 
уче ње.

Због чињенице да је крај на
ставног периода у овој школској 
години, договорено је да се до краја 
школске године направе адекватне 
стратегије за јачање мотивације за 
учење за различите групе ученика. 
У истом периоду планиране су при
преме за ученике који полажу раз
редне и поправне испите, као и ин
дивидуалне и групне обуке ученика 
и наставника за примену различитих 
техника мотивације за учење.

УНУТРАШЊА МОТИВАЦИЈА
1.  Да иде у школу јер заиста воли 

да иде у школу изјаснило се 58,02% 
ученика (од којих се 29,77% слаже 
и сасвим слаже са овом изјавом), 
док 41,98%  испитаних ученика не 
воли да иде у школу (одговори са 1 
и 2). На скали од 1 до 5 њихов од
говор је у просеку 2.76.

2. Да иде у школу јер им је у њој 
забавно, изјаснио се 81 ученик 
(61,83%). Да им у школи ни мало 
није забавно каже 50 ученика 
(38,17%). Просечна оцена тачности 
ове тврдње је 2,95.

3. Да су задовољни када читају 
интересантне књиге слажу се 74 
ученика (56,49%), док 43,51% њих 
то уопште не воли. Просечна оцена 
слагања са тврдњом је 2,83.

4. Да иду у школу јер уживају да 
уче нове ствари одговорио је 81 
ученик (61,83%), док 50 ученика 
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(38,17%) не воли да учи нове 
ствари. Просечна оцена слагања са 
тврдњом је 3,02.

5. Да иду у школу јер се добро 
осећају кад размењују мишљење са 
другим ученицима и наставницима 
слаже се 89 ученика (67,94%), а 42 
њих не (32,06%). Просечна оцена 
слагања са тврдњом је 3,18.

6. У школу иду јер им омогућава 
да науче много о ономе што их за
нима 86 ученика (65,65%), док се 
45 ученика са тим не слаже и уопште 
не слаже (34,35%). Просечна оцена 
слагања са тврдњом је 3,24.

7. Ученици у великој мери (89 
ученика, 67,94%)  не воле да се 
такмиче у знању са другим учени
цима.  Укупно 24 ученика (18,32%) 
се слаже са овом изјавом у већој 
мери или сасвим. Просечна оцена 
слагања са тврдњом је 2,14. 

8. У школу иду да би научили 
више о стварима које их занимају 
98 ученика (74,81%). Са овим се не 
слажу у већој мери или сасвим 33 
ученика (25,19%). Просечна оцена 
слагања са тврдњом је 3,53. 

Просечна оцена ове групе пита
ња је 2,96.

СПОЉАШЊА МОТИВАЦИЈА 
1.. Да иду у школу јер је то једна 

од њихових свакодневних обавеза 
изјаснила се већина ученика. Само 
19 ученика (14,5%) није се сложи
ло са овом тврдњом . Просечна 
оце на слагања са тврдњом је 4,06. 

2. Леп и угодан живот је мо ти
вација за похађање школе за већину 
ученика, такође. За 19 ученика то 
није (14,5%). Просечна оцена сла
гања са тврдњом је 4,11. 

3. Да иду у школу да би се оспо
собили да раде оно што желе такође 
се изјаснила већина ученика, њих 

100 (76,34%). Од испитаних,  31 
ученик се не слаже са овом изјавом 
(23,66%). Просечна оцена слагања 
са тврдњом је 3,6. 

4. Диплома и плаћен посао мо
тивишу такође велики број ученика. 
Само њих 27 то не сматра разлогом 
похађања школе (20,61%). Про
сечна оцена слагања са тврдњом је 
3,69. 

5. Да иду у школу јер ће им то 
помоћи да одаберу будуће занимање 
и каријеру слаже се 99 испитаника 
(75,57%), а не њих 32 (24,43%). 
Просечна оцена слагања са тврдњом 
је 3,73. 

6. Добра припрема за посао  је 
разлог да се иде у школу за 94 уче
ника (71,76%). Са тиме се не слаже 
37ученика, њих 28,24%. Просечна 
оцена слагања са овом тврдњом је 
3,47.

7. У школу иду да би били ближи 
остварењу свог важног животног 
циља 97 ученика који се слажу са 
овом изјавом, док се њих 34 
(25,95%) са тиме не слаже. Про
сечна оцена слагања са овом изјавом 
је 3,48.

Просечна оцена ове групе пита
ња је 3,73.

ИНТРОЈЕКТОВАНА 
МОТИВАЦИЈА 
(мотивација када нешто чинимо да бисмо 
избегли осећај притиска, кривице, напето
сти…)

1. Највећи број ђака сагласио се 
да иде у школу да би једног дана 
имао добру плату (105 ученика, што 
је 80,15 % испитаних ученика). За 
26 ученика (19,85%) то није разлог 
похађања школе. Просечна оцена 
слагања са овом тврдњом је 3.81.

2. Да иду у школу јер родитељи 
то очекују од њих слаже се 101 

ученик (77,1%), а њих 30 са тим 
није сагласно (22,9%). Просечна 
оцена слагања са овом изјавом је 
3.67.

3. Да иду у школу јер желе себи 
да докажу да су способни да успеју 
у школи, сагласно је 100 ученика 
(76,34%), а 31 ученик се са тим не 
слаже (23,66%). Просечна оцена 
слагања са овом изјавом је 3.58.

4. Да иду у школу јер желе себи 
да докажу да су способни да је 
заврше, сагласна су 99 ученика 
(75,57%), а 32 ученика се са тим не 
слаже (24,43%). Просечна оцена 
слагања са овом изјавом је 3,73.

5. Задовољство када ураде 
тешке школске задатке разлог је за 
похађање школе код 96 ученика 
(73,28%). Са тиме се не слажу у 
потпуности или највећој мери 35 
ученика (26,72%). Просечна оцена 
слагања са овом изјавом је 3,36.

6. Да иду у школу јер се осећају 
важним у сопственим очима када 
успеју у њој, слаже 78 ученика 
(59,54%), док се њих 53 (40,46%) 
уопште или у највећој мери не слаже. 
Просечна оцена слагања са овом 
изјавом је 3,02.

Просечна оцена ове групе пита
ња је 3,53.

AМОТИВАЦИЈА 
(НЕМОТИВИСАНОСТ)
(Амотивација/демотивација/немотивиса
ност  појединац нема намеру да делује. То 
се догађа зато што му одређена активност 
није битна, не осећа се компетентним за 
њено спровођење или верује да неће постићи 
жељени резултат.)

1. Не знам зашто идем у школу, 
искрено, не занима ме – са овим 
мишљењем слаже се 30 испитаних 
ученика, односно 22,9%. Уопште се, 
или у највећој мери, не слаже 101 
ученик (77,1%). Просечна оцена 

слагања са овом изјавом је 1,79, што 
говори да ученици у највећој мери 
знају зашто иду у школу и да је мањи 
број оних које школа не занима.

2. Да су пре и знали зашто иду у 
школу, а сада више не, слаже се 47 
ученика (35,88%). Са тиме се у 
највећој мери или уопште не слаже 
84 испитаних ученика, односно 
64,12%. Просечна оцена слагања са 
овом изјавом је 2,21.

3. Да не знају зашто иду у школу 
и само губе време мисле 35 ученика 
(26,72%). Са овом тврдњом се у 
потпуности или највећој мери не 
слаже 96 испитаних ученика 
(73,28%). Просечна оцена слагања 
са овом изјавом је 1,96.

4. Да немају баш неки посебан 
разлог да иду у школу, већ је то једна 
од обавеза коју имају сваки дан, 
изјаснило се 70 ученика (53,44%). 
Са овим се не слаже 46,56% испи
таних ученика, њих 61. Просечна 
оцена слагања са овом изјавом је 
2,81.

Просечна оцена ове групе пита
ња је 2,19.

Резултате истраживања треба 
детаљније сагледати у сарадњи са 
наставницима, по завршетку другог 
полугодишта.  Ана лизу прику пљених 
података представићу Ученичком 
парламенту, као и Савету родитеља, 
од којих очекујем конструктивна 
мишљења и иницијативе.

Предлоге ученика, родитеља и 
наставника искористићемо за уна
пређење плана подршке ученицима, 
који ће бити део планских докуме
ната школе за наредну школску 
годину.

Љиљана Жилић, 
директор школе
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НАСТАВА
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА  
У ХОТЕЛУ „СТАРА ПЛАНИНА”

ПРОЈЕКАТ „DECIDE”
Пројекат Немачке развојне 

са радње у Србији под називом 
„DECIDE”, којим је обухваћена Еко
номскотр говинска школа у Заје
чару, пружио је прилику и настав
ницима који пре дају у образовним 
профилима за занимања у туризму 
и угости тељству других школа да 
похађају обуке у оквиру овог про
јекта.

Пројекат унапређује систем 
стру чног образовања како би српску 
привреду учинио јачом и кон ку
рен тнијом и затворио јаз између 

И ове године настављена је ве
ома успешна сарадња наше школе 
са „СП Ресорт”ом. Прва група учени
ка одељења II

4
, образовног профила 

туристичкохотелијерски техничар, 
реализовала је професиону праксу 
у хотелу и спа „Стара планина”. 
Распоређени по групама, теоријска 
знања стечена у школи из области 
хотелијерског пословања и рада на 
рецепцији хотела применили су у 
пракси, такође су се упознали и са 

начином рада осталих служби у 
хотелу. Захваљујући стручној под
ршци руководства и особља хотела 
ученици су стекли практичне веш
тине која ће им помоћи како у 
будућем школовању, тако и у раду 
у професији за коју су се определи
ли. Колико је успешна и обострано 
корисна сарадња показује и 
чињеница да је велики број наших 
ученика тренутно ради или је радио 
у хотелу.

обра   зовања и потреба тржишта 
рада. Циљ је да се понуда ква
лификација и мера тржишта рада 
у одабраним општинама више 
оријентише на по требе младих и 
на потребе компа нија за адекватно 
обученим радницима.

Образовна група „WinsedSwiss”, 
која је ангажована на подршци 
шко ли, урадила је анализу стручних 
капацитета школског особља, као 
и анализу сектора туризма и уго
сти тељства у источној Србији. На 
основу анализе урађен је план првог 

циклуса обука и већ су реализова
не 3 обуке у периоду од 28. октобра 
до 26. новембра. На обукама су 
обра ђиване теме: Увод у туризам 
и угоститељство; Припрема тео риј
ске наставе – предавање у учио
ници; Припрема практичних актив
ности – синхронизација теорије и 
праксе. Поред 9 наставника 
зајечарске школе који предају на 
профилима угоститељскоту ри
стичког сектора, обуку је по хађало 
и 7 наставника из школа са подручја 
које имају ове профиле (Бољевац, 

Бор, Сокобања и Кња жевац). Поред 
рада у просто ријама зајечарске 
школе, учесници су имали прилику 
да посете хотел „Сунце” у Сокобањи 
и хотел „Рамонда” на Ртњу, што им 
је омо гућило, како су рекли, да 
стекну добар увид у актуелне 
трендове, потражњу и процесе рада 
у туризму и угости тељству који им 
често недостају.

Саља Маркулин, 
наставник туристичке групе 

предмета
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НАСТАВАМЕТРОПОЛЕ СВЕТА
Ове школске године су туристи

чки техничари по први пут имали 
изборни предмет Туристичке де
стинације света. Један од циљева 
овог предмета је и стицање знања 
о природним и антропогеним тури
стичким вредностима сваког конти
нента. 

За сваки континет је било од 
значаја да ученици идентификују 
разлоге атрактивности једне де
стинације, било да су то фјордови и 
језера Скандинавског полуострва; 
крстарења Мисисипијем или Нилом; 
куриозитетне вредности (Масаи и 
Пигмеји, карневал у Риу, Холивуд, 
Шпанска корида, шуме еукалиптуса); 
национални паркови; острва као 
Малдиви, Мадагаскар или Сејшели; 
планине или метрополе. 

Од препоручених двадесетак 
метропола, ученици су имали при
лику да одаберу осам најинтересан
тнијих, да би затим једну метрополу 
истраживали радећи у паровима на 
минипројекту. Парови су најпре 
претраживали видеоматеријале на 
интернету и постављали  линкове у 
унапред задати документ; затим су 
их прегледали и вршили селекцију, 
уз обавезно вођење бележака и на 
крају су презентовали одабрани 
видеоматеријал уз пропратна обја
шњења кључних појмова. 

Сандра и Милица су нам пред
ставиле Каиро, кроз репортажу о 
пирамидама и као драгуљ реке Нил. 

Сара и Анастасија Ж. су представиле 
ХонгКонг. Видели смо најдуже по
кретне степенице,  будистичке 
хра  мове и неке од топ 10 хотела, 
али и чули да више од 40 % повр
шине ХонгКонга заузимају нацио
нални паркови. Вања је се на часо
вима бавила само одабиром и по
стављањем линкова, тако да ко је 
желео, могао је да види да се и у 
Токију може наћи „кебаб” по цени 
од 400 јена, да су веома заступљени 
електрични аутомобили и како из
гледа статуа Последњег самураја. С 
Луном и Борисом смо путовали до 
Бангкока. Они су у свом раду акценат 
ставили на гастрономију и бројне 
храмове. Сиднеј као метрополу су 
обрађивале Андреа и Анастасија Ј. 
Неке од атракција које су нам при
ближиле су биле золошки врт, кате
драле, плаже и чувена зграда 
Сиднејске опере. Никола је сам 
обрађивао Кејптаун, због Тамариног 
одсуства. Подсетио нас је да је 
Кејптаун један од три главна града 
Јужноафричке републике, показао 
нам је лепе пејзаже, али и затворе
ни рудник злата претворен у тури
стичку атра кцију. Најјужнији главни 
град, Велингтон, су обрађивали 
Лазар и Петра, приказавши нам један 
кишовит дан у граду и кратак водич 
за туристе. За Шангај су били заду
жени Андрија и Анастасија Г. У свом 
раду су акценат ставили на саобраћај. 
Представили су нам шангајски метро 

и како изгледа разгледање града из 
туристичког аутобуса.

Главни град Монголије, односно 
метрополу Улан Батор смо обрадили 
у Завичајном музеју Књажевац по
гледавши изложбу костима и скица 
„Џингис Кан и стварање савременог 
света” ауторке Тијане Сићевић. Нај
пре је предметни наставник Цве
тковић Марија одржала уводно 
пре  давање у школи којем је прису
ствовало цело одељење, а не само 
група ученика која слуша овај из
борни предмет,  а затим су сви заједно 
отишли до му зеја пратњи одеље
њског старешине Ивана Амона и 
предметног наставника.

Пошто Туристичке дестинације 
света представљају новину у раду 
наше школе, добро је да се садржаји 
предмета приближе заинтересова
ним странама и на овај начин, јер 
омогућавају како наставницима, тако 
и ученицима да „пропутују” светом 
и развију свест о значају укључивања 
туристичких вредности у туристич
ку понуду. 

Марија Цветковић, 
наставник економске и 

туристичке групе предмета
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НАСТАВА ВИРТУЕЛНИ ХОТЕЛ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
На почетку другог разреда, у 

склопу моје струке и предмета Аген
цијско и хотелијерско пословање, 
почели смо да радимо рецепцијско 
пословање преко платформе Вир
туелни хотел.

Свако од нас је добио своје ко
рисничко име и лозинку преко које 
може да се улогује у виртуелни хотел 
(www.skola.co.rs) и приступи разним 
документима које он нуди.  Послови 
које смо вежбали су пријављивање 
домаћих и страних гостију, одја
вљивање гостију, креирање рачуна, 
евидентирање плаћања, рад у хо
телском дневнику и др. Такође смо 
могли да вежбамо и комуникацију 
на страним језицима и многе друге 
области. 

Овај програм нуди скоро иден
тичне ствари као и у правим хотел
ским рачунарима и документима и 
самим тим омогућава нама да уве
жбавамо послове које су нам по
требни за струку.

Јована Благојевић II4

• А шта ученици кажу о самом 
раду на рецепцији Виртуелног 
хотела. Шта је занимљиво?

Могућност коришћења великог броја 
опција
Могућност симулације рада у хотелу
Имамо предзнање о послу који ћемо 
радити у будућности
Попуњавање хотелског рачуна  
Што могу да видим како заправо све 

изгледа у хотелијерству
Изгледа као да радимо у стварном 
хотелу
Све на свој начин зато што нам 
ближе објашњава послове
Неке фразе на страним језицима
Уписивање података

• Шта је тешко?
Све што пише у одељку „кон верзација 

на рецепцији” на ра зличитим 
језицима
Да се снађемо у свим тим изве
штајима и бази података
Да пријавим госта без резер вације
Ништа
Да запамтим шифру и корисничко 
име.

Марија Цветковић, 
наставник економске и 

туристичке групе предмета
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НАСТАВАПРАЗНИЦИ СУ ИЗА НАС

Претпразнична расположења су унела боје и украсе у наш радни 
простор. 

Ученици одељења II
4
 су на часовима практичне наставе били креатив

ни и вредни и оплеменили своју учионицу пред Нову годину. Одабрали су 
да доминира црвена боја.

Њихови мало старији другари из одељења III
4
 су на часовима Обуке у 

виртуелном предузећу, поред креирања новогодишњег каталога и слања 
честитики пословним партнерима, исписали и своје новогодишње жеље и 
унели ведрину у свој радни простор. Сличне активности су реализоване и 
пред Ускрс. 

Посета матураната  
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу

Матуранти грађевинског смера 
наше школе недавно су,  у оквиру 
блок наставе, посетили ГАФ у Нишу. 
Том приликом су се заинтересовани 
ученици упознали са смеровима на 
факултету, предме тима и начином 
рада које су пре д  ставили студенти 

и професори. Након презентације 
у холу, ученици су по  сетили ла бо
раторију за испи тива ње грађевин
ских материјала, где су им прика
зане савремене методе испитивања 
узорака узетих са градилишта у 
овом делу Србије. Овај део посете 

посе бно нам је био важан,  јер је   
испитивање материјала и кон
струкција  део пра ктичног рада на 
стручној матури, коју грађевински 
техничари полажу ове године по 
први пут.

Ученици су задовољни прије 

м ом, а неки од њих биће студенти 
овог факултета, што је део тради
ционалне успешне сарадње наше 
шко   ле и Грађевонскоархитектонски 
факилтет у Нишу.

Милан Вукић, наставник 
грађевинске групе предмета
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ВАННАСТАВНЕ  
АКТИВНОСТИ EnArting
Секција EnArting (English and 

Art Teaching) је организована са 
идејом развијања и неговања по
зитивног односа према изучавању 

 шевић Мицић, музејској саветници, 
Завичајног музеја Књажевац и 
за једно осмислили низ активности 
како бисмо ученике довели у музеј 

енглеског језика, посебно имајући 
у виду потребу ученика да до
датно овладају вештинама усмене 
комуникације, у реалном окружењу. 
Идеја је  наста ла из потребе да се 
поспеши сарадња са локалним 
институцијама, а ученици изместе 
из школе и буду мотивисани да 
напредују у новом окру  жењу. 

Како бисмо то остварили, об
ратили смо се нашој Милени Мило

и приредили им сасвим другачији 
доживљај. Сам концепт радио
ница настао је нашим ангажовањем 
на ТАЛЕ пројекту којег заједно 
реализују новосадски музеј Спо
мензбирка Павла Бељанског и 
ЕЛТА, Удружење наставника ен
глеског језика. Идеја пројекта јесте 
да се наставници ен  гле ског језика 
оснаже да у свом раду користе 
расположива уметничка дела и 

друге вредне предмете, а ученици 
охрабре да се слободно изражавају 
на енглеском језику. 

Ове школске године тема је 
била живот Аце Станојевића и 
историјски контекст. На часовима 
који претходе посети музеју, уче
ници су се кроз низ забавних актив
ности упознали са овом уваженом 
политичком фигуром, богатили 
свој језички фонд релевантном 
тер минологијом и ба вили се пра
вилима понашања у музеју. После 
тога уследила је посета музеју уз 

стру чно вођење на енглеском 
језику, а затим и радионица за 
питањима и задацима којима се 

подстиче активан однос ученика 
ка свему шта су видели и доживе
ли током обиласка. 

Задовољство свих актера на 
кра ју је било очекивано. Милена 
Ми ло  ше  вић Мицић, испред Зави
чајног музеја у Књажевцу и пред
метни наставници наше школе, 
Мла ден Милошевић и Наташа 
Ара н ђеловић, су се својски по
трудили да осмисле и припреме 
све мате ријале и радионице, а 
чланови се кције EnArting да ис
користе расположиве садржаје, 
напредују и ужи  вају у новим 
сазнањима и искуствима.

Планирамо да заједно наста
вимо да радимо на изради нових 
ма теријала и радионица како би 
ученицима који воле енглески језик 
и уметност, историју и традицију 
омо  гућили да наставе да развијају 
своје језичке и естетске компетен
ције.

Наташа Аренђеловић, 
проф. енглеског језика
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ВАННАСТАВНЕ  
АКТИВНОСТИПОЕТСКИ КУТАК

Моје име је Јована Благојевић. Ускоро ћу напунити 17 година. Ученица сам другог разреда Техничке школе у Књажевцу, а струка коју сам одабрала 
је туристичкохотелијерски техничар. Волим да пишем песме и саставе. Дружељубива сам, позитивна и увек насмејана. Не волим неправду и негативне 
људе. Моје друштво каже да сам ја једна од особа које свако мора да има у друштву.

КЊАЖЕВАЦ

Књажевац је мали град,
где се свако осећа као млад.
Свако ко жели до среће да дође,
кроз наш Књажевац треба да прође,
А да погреши неће
јер је управо он део наше среће.
„Малим Паризом” зову га сви
јер подсећа на „Град светлости”.
Улица липа и Улица кестенова,
као и две реке и седам мостова,
то су његова главна обележја,
и због тога  га зову „Мала Венеција”.
Велики голубови изнад паркова лете,
Ту је насмејано баш свако дете,
пријатељство и топлина наш град прати,
па зато свако пожели да му се врати.
Многоброхјна села око њега круже,
и сви се у њему међусобно друже,
све у њему увек сија
и све ми у њему прија.

ОБОЈИМО СВЕТ БОЈАМА ЉУБАВИ,  
ДОБРОТЕ И ХУМАНОСТИ

Обојимо свет онако како мора,
и нека буде у величини океана и мора,
 нека буде онакав какав свима приличи,
и нека се свако баш таввим светом дичи.

Нека цвета као каква црвена ружа,
да слути на љубав и исту да пружа,
да се људи међусобно воле
и да се никога не боје.

Доброту свако треба да има,
јер је баш то оно што треба свима,
и управо она треба да буде ваша.
 Директно из срца,
јер оно треба највише да куца.

Помозимо свакоме ко помоћ тражи,
јер хуманост је битна и веома важи.
Свакоме ко нема сам пружи мало,
јер њима је баш до тога стало.

Љубав треба да процвета,
баш као латице најлепшег цвета.
И све то неко памти,
па кад год треба он узврати.
Помогне ти и пружи доброту,
тако осетиш ту топлоту.
Помогни и сваком детету,
јер то је оно што је потребно.

МИРИСИ И БОЈЕ МОГ ЗАВИЧАЈА

Једно село врло мало,
крај Неготина града стало.
Тамо одеш да одмориш,
на све лоше заборавиш.

Очи светле од зеленила,
а природа пуна шаренила.
Ту поточић стално жубори
и понека бака нешто збори,
један мостић ко из филма,
деца га воле јер се клима.

Тамо осетиш ту топлину
и у људима јаку врлину,
кад год прођеш, а ти сврати,
веруј ми, пожелећеш да се вратиш.
Дочекаће те пуно загрљаја,
а то ће итекако да ти прија.

Мале куће и велика поља
од великих зграда много су боља,
велика дворишта животиња пуна,
а кроз шуму протрчи и понека срна,
дубокмбунар, унутра вода што грло леди,
и поред  њега клупица да се седи.
А кад се окренеш, крава стоји,
крај ње дека што је водом поји.

Та топлина у мом селу
испуњава сваку жељу,
мир, тишина и мирис свеже ноћи
уз звукове цврчка,
па ко ће то да прескочи.

Драги моји, то је Речка,
моје село са почетка,
ова песма није доста
да се покаже мој завичај, великог поноса.
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ЖИВОТ ЈЕ УВЕК НЕШТО ШИРЕ И  
ВЕЋЕ ОД ПРАВИЛА И ЗНАЊА

СВЕТ ЈЕ ПУН ЛАЖИ КАДА СИ БЕЗ ОСЛОНЦА

ЛИТЕРАРНИ 
РАДОВИ

Ослонац је једна од важнијих 
улога у сценарију званом „живот”. 
Неопходан је у временима туге и 
очаја, у доба безнађа, у тренуцима 
самоће. Кажу да је срећник онај ко 
се може у животу ослонити на не
кога, без страха од преваре и ра
зочарења. Кажу, џабе новац, богат
ство, ако поред себе немаш некога 
ко ће те  уватити за руку и подићи 
када се све обрушава, попут куле од 
карата. Новац доноси само при
времено задовољство, док је осло
нац заувек ту.

Када се осврнем око себе, видим 
једну крхку и саму, уплашену де

војчицу, неспремну да, са својих 
непуних седам година, закорачи у 
њој до тада непознату установу 
звану основна школа. Видим једно 
неспретно, неискусно дете, које 
попут затвореника који ни крив ни 
дужан чека строгу пресуду, седи у 
школској клупи ишчекујући своју 
пр ву оцену. Видим трновит пут,  ви
дим таму, безизлазност… Видим 
уплакано дете, када му је срце први 
пут било сломљено.

А још увек сам овде. Све што сам 
била и кроз све што сам прошла, 
испратила је моја породица као 
једини и прави животни ослонац. 

Без њих бих, нема сумње, посустала. 
Без њих бих се на прву препреку 
саплела и пала. Без њих бих скре
нула са правог пута. Без њих не бих 
била особа која сам сада. Без њих 
бесмисао не би постајао смисао. Без 
њих бих била уплашена и изгубљена.

Ослонац је потпора у временима 
када се чини да светло на крају „ту
нела” никада неће доћи, када из
гледа да јад и жалост никада неће 
отићи. Ослонац је неко ко без речи 
показује и осветљава пут, који лоше 
претвара у лепо. Ослонац је смисао 
у свету бесмисла.

Тужан је и несрећан онај ко нема 

на кога да се ослони. Моћ и слава 
само су привремено средство, које 
ишчезава и губи се у пени, када остају 
само туга и жал. Џаба је све ако осо
ба није срећна, ако нема некога ко 
ће га погурати да крене напред, да 
се бори, да не очајава. 

Свет је пун лажи када си без 
осло нца. Свет је пун злобе, злих и 
по кварених људи. Пун је изда је, 
превара, неповерења. Ослонац је ту 
да те води, ослонац је ту да верујеш 
и ствараш, да волиш и љубиш. Ту је 
да живиш.

Валентина Милановић IV4

Сама човекова егзистенција тема 
је о којој можемо писати, причати и 
расправљати без престанка, а да 
притом не донесемо коначан 
закључак. 

Зашто се човек осећа сигурно у 
својој комфор зони, у рутини и знању 
које је стекао, у ритму који се понавља 
у бескрајним круговима којима 
кружи? Можда зато што нам се тада 
чини да је све под нашом контролом, 
тада смо у миру и на сигурном, али 
шта се дешава када живот, као што 
уме, крене у другом смеру, избаци 
нас из равнотеже и одједном суоча
вамо се са непознатим, са оним што 

нам се први пут дешава?
Закони и правила, док са једне 

стране служе систему и  успостављају 
равнотежу и јединство, осигуравају 
да сви ми имамо иста права, али да 
се свима нама исто и суди. На изглед, 
осигурани смо од злочина које би 
неко могао да изврши над нама, али 
смо и застрашени да исте не бисмо 
извршили над другима. Али, да ли 
је све заиста тако црно и бело? Јесу 
ли добри сви који поштују законе и 
правила, а лоши они који их крше? 
Или је ипак битнија намера из које 
се рађа поступак? Ако се још кроз 
историју провлаче увек иста питања, 

па чак и у Библији, када Ева пада у 
Сатанино искушење и узима јабуку 
„забрањеног” знања, бива протера
на из рајске земље и осуђена на 
смртност, као и генерације после ње. 
Да ли је живот уживање, а смрт 
апстиненција, или је обрнуто? Треба 
ли поштовати сва правила, или бити 
ковач свог живота и остати свој?

Многи одлучују да слепо прате 
законе и правила док су безбедни и 
живе мрву живота, ограничени туђим 
начелима. Потом постану оруђе 
система у коме су људи марионете, 
постану зомбији и у мете претварају 
људе око себе. Неки често, из немоћи 

према систему и немаштини, из свог 
незадовољства постану деструктив
ни и заврше свој, али и туђе животе 
на насилан начин.

Наравно, ово су само крајности, 
просечан човек се свакодневно ломи 
између ове две, неки теже да се 
потчине, а други да се ослободе. Ако 
је слобода не имати границе, него 
их сам себи поставити, онда је 
поштовање наметнутих закона и 
правила слободан избор, као и 
кршење истих. Нека нас води љубав, 
па некад и бунтовна.

Нађа Симић IV4
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МОТИВ МОСТА У  
СТВАРАЛАШТВУ ИВЕ АНДРИЋА

ПОЕТСКИ КУТАК

ЛИТЕРАРНИ 
РАДОВИ

Иво Андрић, наш једини нобе
ловац, био је фасциниран мостови
ма. Они су му послужили као ин
спи рација за дело „Мостови”, 
приповетку „Мост на Жепи” и роман 
„На Дрини ћуприја”.

Мостови су најпотребније и 
нај вредније људске творевине. 
Симбол су постојаности и спајања. 
Како спа јања обала и простора, тако 

су и симбол сусрета људи. Мостови 
ола кшавају живот и кретање. Они 
су чувари прошлости и историје, 
састанака и растанака, спој не
спојивог.

Сви мостови су вредни наше 
па ж ње, он најмањих до највећих. 
Имају смисао. Надживе своје твор
це. И кад мислимо о мостовима, баш 
као и кад размишљамо о Андрићу, 

се ћање нам не преплаве они преко 
којих смо нај чешће прелазили, већ 
они који су навише задржали нашу 
пажњу.

Андрић не заборавља ниједан 
мост. Његови мостови су: велики и 
камени, танки и железни, мали 
мо стови у планини, камени мосто
ви у Шпанији, дрвени у Швајцарској, 
фан тастични мостови у Турској, 

рим ски мостови у Италији… Највећу 
пажњу посвећује мосту на Жепи и 
мосту на Дрини, у Вишеграду. Они 
су јунаци његових дела.

Верни и ћутљиви, мостови су 
вечна незасићена људска жеља да 
се повеже, измири и споји све што 
искрсне пред људским духом, 
очи ма и ногама, да не буде дељења.

Анастасија Николић, II4

Стефан Тодорановић, III2 бави се писањем поезије. Како на страницама „Идеје” дуго није било поетских радова наших ученика, редакцији је веома 
драго што је Стефан одлучио да своје стихове подели са читаоцима нашег листа. О свом поетском раду, казао је:

„Почео сам да пишем песме са 12 година, али сам се томе озбиљније посветио по завршетку основне школе. Инспирација ми најчешће долази 
петком увече, када се осећам најопуштеније. Мотиве за своје песме проналазиму томе да има много ствари које понекада желим казати, али не могу, 
јер немам храбрости. Зато их претварам у песме.”

ТРИПТИХ

Увела дама 

Волим ону које више нема, 
жалим што нисам имао храбрости, 
храбрости да јој кажем, како моје срце куца, 
сваким кораком и уздахом њеним. 
Волим ту која се смејала најлепше, 
што јој осмех на лицу сваки дан, 
тамо је стајао готово непомичан. 
Волим ону која је сјај у очима имала, 
тим очима сваког је гледала, 
гледала, погледом је вребала. 
Волим је и даље, али џабе кад је нема, 
нема је више, отишла је сама, 
 у срцу остаде тама, једино светло, 
она осмехом потписана. 

Осмех туге 

Тужан, а осмех на лицу своме носим, 
срце ми се цепа, ја цепам столове, 
певам срећне песме, да заборавим на болове. 
Бол у грудима што га непрекидно носим, 
носим срце пуно туге, као торбу на леђима, 
а на лицу осмех као од дуге. 
Носим име твоје у молитви свакој, 
носим слику твоју и плачем зато, 
плачем и стидим се тога. 
Стидим се љубави и бола, 
стидим се срца свога што још увек куца, 
 стидим се себе. 
И мислим да бих најрадије умро, 
али нема ко да ме жали, 
умро бих, али то неће променити ствари.

Тајна

Како? Како да јој кажем да је она та,
она о којој песме пишем,
она за којом уздишем.
Како да јој кажем да је она та,
та због које ноћи тужно бројим,
она због које и даље сам сам.
Како да јој кажем да она је та,
та што ми срце однела,
она која ме не би волела.
Како да јој кажем да она је та,
та што ми проблеме ствара,  
она што ме са ногу обара.
Како да јој кажем да она је та,
она коју волим, она коју желим,
она коју чекам живот цели.
Кажите јој на постељи мојој,
кажите да јој је све пред носом било,
кажите да сам ћутао, и у гроб ме ћутање завило.Из збирке Стефана Тодорановића, III2
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ЗНАЧАЈНИХ 
ДАТУМА

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА 2021.

Европска недеља мобилности је 
одржана у периоду од 16. до 22. 
септембра. Овај догађај фаворизује 
пешачење и немоторизоване видо
ве превоза да би се унапредило стање 
саобраћаја у локалној средини, 
односно квалитет животне средине. 
Поводом овог догађаја, ученици 
наше школе су осмислили мини
туре, са детаљним описом релација, 

које су у складу са принципима овог 
догађаја, затим прошетали до 
Џервинове виле, рекреирали се и на 
брду практиковали оријентисање у 
простору.

Ове часове практичне наставе у 
одељењу другог разреда, туристичко
хотелијерских техничара су реали
зовале наставнице Марија Цветковић 
и Сања Маркулин.

Ученици другог, трећег и четвр
тог разреда образовних профила 
туристичкохотелијерски техничар 
и комерцијалиста 28. септембра 
2021, а поводом обележавања 
Свет ског дана туризма, имали су 
прилику да посете Ниш и његове 
знаменитости. Ћеле кула је била 
полазна тачка обилазка. Том при
ликом сазнали су да је саграђена 
од лобања српских војника изгину
лих у Боју на Чегру под вођством 
војводе Стевана Синђелића. У 
простору куле једна лобања има 

посебно место и сматра се да је 
при падала славном војводи. Након 
„Срп ске Бастиље”, пут настављамо 
ка месту страдања Срба, Јевреја, 
Рома у другом Светском рату, лого
ру Црвени крст. Аутентичност про
стора на којем је страдало хиљаде 
људи оставила нас је без даха. 
Стручну посету настављамо даље 
упркос киши и не баш лепом вре
мену. Долазимо да археорлошке 
сале у центру града где се уз помоћ 
сликовите приче водича ученици 
враћају у време Константина и 

Наисуса као раскрсници путева. 
Посета је завршена изложбом 
славне сли карке Милене Павловић 
Барили у Галерији „Синагога”. Поред 

дивних портрета, мртве природе, 
актова ученици су имали прилику 
да виде и личне одевне предмете 
славне уметнице.
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ВАННАСТАВНЕ  
АКТИВНОСТИ

Ски опенинг  
на Старој планини

БОЖИЋ У СВЕТУ

Отварање ски сезоне на Старој планини било је идеалан повод да 
ученици одељења II

4
 образовног профила туристичкохотелијерски 

техничар посете oвај скијашки центар. Поред гондоле, стаза и начина 
функционисања скијалишта ученици су се упознали и са радом свих 
служби у хотелу СП Ресорт Стара планина у коме је велики број наших 
бивших ученика запошљен.

Ученици одељења II
4
, обра

зовног профила туристичко
хотелијерски техничар, су на часу 
под називом „Божић у свету” 
путем презентација представили 
божићне обичаје и припремили 
специјалитете из различитих 
земаља, како би се упознали са 
разноврсним божићним обичајима 
и традицијом, проширили своје 
видике и стекли боље разумевање 
за богатство култура људи који 
живе у различитим деловима 
света.

На тај начин су свим верници

ERASMUS DAY
Четврти по реду Еразмус дани обележени су низом онлајн актив

ности које је реализовала Еразмус студентска мрежа Србије. Током три 
дана, колико су Еразмус дани и трајали, у периоду од 15. до 17. октобра, 
сви заинтересовани могли су путем друштвених мрежа ЕСМ Србије да 
се упознају са основама и могућностима које пружају програми мобил
ности који се финансирају из буџета Европске уније. Технича школа је 
ове године први пут учествовала у обележавању овог дана, као школа 
која се представила са два „Еразмус+” пројекта.

ма честитали Божић уз традицио
нални поздрав: МИР БОЖЈИ  ХРИСТОС 
СЕ РОДИ!

ПОСЕТА МУЗЕЈУ
Наши ученици били су на изложби Жарка Алексића, Жељке Алексић 

и Јелене Мицић, младих уметника пореклом из Књажевца, школованих 
на Академији уметности у Бечу. Изложба под називом „Бечка школа  
истурено одељење”  постављена је у галерији Завичајног музеја.

МЛАДИ  
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Имали смо прилику да смо угостимо вршњачког едукатoра Кристину 
Марјановић, ученицу другог разреда средње школе у Београду, која је била 
учесница тренинга ,,Млади против корупције”, спроведеног уз подршку 
Института за европске послове и амбасаде САДа. Она је у нашој школи је 
одржала вршњачку едукацију са циљем ширења знања и буђења свести о 
корупцији одељењима другог и трећег разреда. Кроз презентацију, игру и 
примере, сазнали смо више о самом појму корупције, њеној заступљености 
и оном најважнијем – о њеном спречавању.
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НА КАМПУ МЛАДИХ 
 СПЕЛЕОЛОГА У ОВЧАР БАЊИ

ВАННАСТЕАВНЕ  
АКТИВНОСТИ

У периоду од 26. до 29. 09. 2021. 
у Овчар Бањи  је одржан Камп мла
дих спелеолога, намењен младима 
до 16 до 21 године. Камп већ годи
нама организује Планинарски Савез 
Србије уз помоћ Министарства ом

ладине и спорта, а полазници Кампа 
су млади људи заинтересовани за 
ступање у свет истраживача пећина 
и јама. На Кампу је, поред осталих, 
учествовало и четворо ученика 
Техничке школе, и то Симић Нађа, 

Милошевић Невена и Јована и ја, 
Алекса Милисављевић, сви ученици  
одељења IV

4
. Инструктор и демон

стратор на Кампу био је Милан Рајчић, 
члан Спортског спелеолошког удру
жења САИС из Књажевца, уз помоћ 
свог сарадника Владимира Лаловића, 
члана Горске службе спасавања.

На Кампу само научили како да 
користимо техничку опрему на ст ени, 
како у пењању тако и спуштању низ 
стену. Такође смо одслушали низ 
разних предавања о спелеологији, 
како би се боље упознали са овом 
научноистраживачком дисципли
ном, а одгледали смо и кратке фи л
мо ве о истраживањима спелеолога 
у подземљу.

Мене је лично веома привукла 
спелеологија због разноликих и 

за нимљивих активности које се 
оба вљају у подземљу, као и пејзажи 
ко ји се мо гу видети само у пећинама.  
Дра го ми је што сам упознао људе 
које воле спелеологију, а највише 
сам волео да слушам о томе шта су 
све видели и пронашли у пећинама 
које су истраживали  у оквиру Репу
блике Србије. На крају Кампа било је 
и времена да посетимо Потпећку 
пећину у којој смо на лицу места 
могли да препознамо многе ствари 
о којима смо слушали на предава
њима.

Надам се да ћу имати прилике 
да поново похађам сличну обуку или 
камп или, уколико ми студије до
зволе, кренем и ја да се бавим спе
леологијом.

Милисављевић Алекса, IV4

„РИЗНИЦА”

Ризница...

Књажевац је називан „Мала Венеција” и „Мали Париз”. Место на ушћу два Тимока, са многим мостовима и кафанама некада је било стециште боема, 
путника и трговаца, а Тимоком су пловиле гондоле. На радост многих, последњих година поново се могу видети чамци у Тимоку. 

Књажевац. Један  топоним, а много љубави, асоцијација и сећања. Прича нашег града уједно је и прича нас самих.
На крајњем истоку Србије, тамо где се два Тимока спајају у трећи, формирао се један град. Најпре су га убележили османски пописивачи, као Гургу

совац... 
Љубица Јеленковић, III4

У сусрет 91. Дану школе наши 
ученици чланови драмске секције 
са својим наставницима српског и 
страних језика припремили су ко
лажни програм ,,Ризница”. Из бога
те ризнице књажевачког краја из
двојили смо оно што би најбоље 
дочарало лепоте Књажевца и око
лине. Кроз приче, слике и игру по
кушаћемо да дочарамо делић лепо
те и аутентичности овог краја. 

У реализацији програма су уче

ствовали ученици: Марија Мило ше
вић, Ива Тодоровић, Љубица Јелен
ковић, Ана Ранђеловић, Сандра 
Ми тић, Јана Милосављевић, Јована 
Цве тковић, III

4
, Мина Ристић,Марина 

Крстић, Петра Мицић, Софија Лазић, 
I2, Калина Раденковић, Никола Ма
леновић, Лазар Милановић, I1, Стефан 
Трифуновић, IV2  и  професор енгле
ског језика Младен Ми лошевић.  
Педагог школе Светлана Петровић 
била је задужена за музику, песме 

на дијалекту је написао Слађан Илић, 
накадашњи уче ник Техничке школе, 
за  градске игре побринула се Марија 
Милетић и Владан Цвејић, професо
ри физичког васпитања,професори 
српског језика Бојан Ристић и Јелена 
Мило шевић Петровић су радили на 
тексту колажног програма, и заједно 
са Иваном Богојевић,  били на проба
ма са ученицима. Професор српког 
је зика и књижевности Драгана 
Цве  јић Вукић и професор енглеског 

је зика Наташа Аранђеловић су ра
диле на осмишљавању програма, 
професор информатике Ивана Спасић 
била је задужена за технички део 
програма, а такође за технички део 
захва љјујемо и Дому културе из 
на шeг града. Захвалност дугујемо 
и госпођи Љиљани Михајловић на 
несебичној помоћи.  Захваљујемо и 
директорки школе  Љиљани Жикић 
на несебичном разумевању, пове
рењу и подршци. 



31

ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИКОНФЕРЕНЦИЈА НАСТАВНИКА 2021.

ПАСОШ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА

Годишња конференција на
ставника средњих школа који 
спроводе програме „Достигнућа 
младих” одржана је у периоду од 
суботе 2. октобра до понедељка 
4. октобра 2021. године у хотелу 
„Цептер” у Врњачкој Бањи. Циљ 
Конференције био је да на једном 
месту окупи наставнике који 
спроводе програме „Достигнућа 
младих” у школама широм Србије 
и понуди атрактивне садржаје који 
ће унапредити рад у учионици али 
и изван ње. Наставници су имали 
прилику да чују предавања људи 

који долазе из различитих области, 
размене искуства са колегама из 
других школа, а неки и да сретну 
своје бивше ученике који су 
укључени у рад Алумни клуба. 
Такође, говорило се и о резултати
ма заједничких напора да пред
узетничко образовање постане 
доступно средњошколцима широм 
Србије, као и о томе шта нас чека 
на том путу даље. Нашу школу на 
Конференцији представљали су 
наставници економске и правне 
групе предмета Сања Маркулин и 
Иван Амон.

Ученици четвртог разреда Тех
ничке школе, образовног профила 
туристичкохотелијерски техничар, 
Алекса Милисављевић и Тијана Пав
ковић, као и бивше ученице наше 

школе Јована Симић, Ирена Ран
ђеловић, Анђела Јеленковић и Ања 
Ранђеловић, као чланови Ученичке 
компаније „Spirit of the Past”, ус
пешно су положиле испит и добиле 

међународни сертификат  Пасош 
предузетничких вештина (Entre
preneurial Skills Pass).

Пасош предузетничких вешти
на потврђује да су ученице усвојиле 
неопходно знање, вештине и ком
петенције потребне за запослење и 

самозапослење.
Ове ученице ће уз Пасош пред

узетничких вештина (ППВ) имати 
бројне предности у наставку свог 
школовања, при уласку у пословни 
свет или започињању сопственог 
бизниса.
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

ПОСЕТА УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ 
ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА

Идеја о сарадњи Угоститељско
туристичке школе из Београда и наше 
школе „родила” се током Републич
ког такмичења туристичких техни

чара, средином маја 2021. године. 
Техничка школа као домаћин и наш 
лепи град одушевили су наше госте 
и прича о посети Књажевцу и Техни

чкој школи на стручним ек скурзијама 
тако је започета. На нашу радост, 
није заборављена! 

На позив наше школе одазвао 
се велики број ученика УТШ. Наши 
наставници и ученици били су вре дни 
у припремама и били добри домаћи
ни друговима и другарицама из 
Београда. 

У суботу 19. 03. 2022. године, у 
Књажевац је стигла прва група од 
око 150 ученика првог и другог ра
зреда, са својим наставницима. Током 
поподнева, на часовима блок на
ставе из предмета Агенцијско и 
хо  те  лијерско пословање, туристи
чкохотелијерски техничари из 
оде љења II

4
 имали су улогу тури

стичких водича и пратиоца учени

цима и наставницима из Београда. 
Наши гости имали су прилику да се 
упознају са културно историјским 
знаменитостима нашег града, да 
посете Завичајни музеј и нашу шко
лу. Наредне суботе угостили смо још 
130 ученика и неколико наставника 
ове школе, што је био диван наставак 
успостављене сарадње са Угости
тељско  туристичком школом из 
Београда. 

Надамо се да је ово само почетак 
пријатељства између наших школа 
и да ће у наредном периоду учени
ци и наставници туристичке струке 
добити прилику за узвратну посету 
Угоститељскотуристичкој школи и 
Београду.

Љиљана Жикић
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ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ

НА 64. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ  
ТЕХНИКЕ И ТЕХНИЧКИХ ДОСТИГНУЋА

ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАРИ  
ПОСЕТИЛИ ГРАДИЛИШТЕ НА ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ

Ученици наше школе, образов
них профила техничар за ком пју
терско управљање (CNC) машина и 
комерцијалиста, посетили су 25. маја 
64. међународни сајам технике и 
техничких достигнућа у Београду.

Опште је познато да је управо 
Сајмом технике Београдски сајам 

1957. године почео свој историјски 
поход, постајући тако темељ и ос
лонац сајамске индустрије у Србији.

Овогодишњи слоган Сајма био 
је "Иновације пред вашим очима" и 
током четири сајамска дана у пет 
хала и на отвореном простору Бео
градског сајма, своја техничкоте

хнолошка достигнућа представило 
је више од 500 директних и инди
ректних излагача, производних или 
пројектантских компанија, научно
истраживачких и образовних ин
ституција и иновативних појединаца 
из тридесетак земаља и са три 
кон  тинента.

Наши ученици су се упознали са 
мноштвом иновација из области 
технике који ће им свакако значити 
током даљег школовања.

Наташа Аранђеловић, 
наставник енглеског језика

Са првим знацима пролећа 
почиње и нова грађевинска сезона. 
Ученици одељења IV2 наше школе, 
образовног профила грађевински 
техничар, једва су чекали да изађу 
из ђачких клупа и посете неко гра
дилиште. У оквиру блокнаставе, из 
предмета Испитивање материјала и 
конструкција, током протекле 
недеље посетили су градилиште на 
непокривеном делу градске пијаце, 
са наставником стручних предмета 
Миланом Вукићем.

На лицу места могли су да се 
упознају са поступком припреме и 
начинима испитивања подлоге за 

израду завршног слоја конструкције. 
Пословођa на градилишту их je 
детаљно упознаo са пројектом за 
извођење, као и са начинима 
извођења ових радова.

Представници фирме која из
води радове били су видно 
одушевљени што се деца наше 
школе интересују за посету гради
лишту и надају се њиховим новим 
посетама будућим градилиштима 
која се планирају у нашој општини.

Радове на овом градилишту 
изводи фирма „Strabag“, а то су 
радови на изради атмосферске 
канализације и асфалтирању око 

3000 m2 непокривеног дела пијаце 
на коме ће се налазити 125 нових 

тезги за продају пољопривредних 
производа из нашег краја.
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Карате Крос

СТОНИ ТЕНИС

Успешна година за наше стонотенисере

На општинском такмичењу одржаном 22. 9. 2021. 
године у просторијама стонотениског клуба прва места 
освојиле су и мушка и женска екипа, као и Сандра 
Ћићириновић и Матеја Петровић у појединачној 
конкуренцији. Чланови мушке екипе су Матеја Петровић 
I3 и Лазар Милановић I1, а женска екипа је наступала у 
саставу Сандра Ћићириновић IV2 и Петра Баљевић IV

4
. 

Овим победама су остварили пласман на окружно 
такмичење. Окружно такмичење је одржано у Сокобањи. 
На окружном такмичењу су екипе опет заблистале и 
освојиле прва места, као и Сандра Ћићириновић у 
појединачној конкуренцији. Матеја Петровић је заузео 
друго место. Екипно у обе конкуренције смо остварили 
пласман на Републичко такмичење и Сандра у 
појединачној конкуренцији.

 Републичко такмичење је одржано 17. 12. 2021. 
године у Сокобањи уз присуство најбољих стонотени
сера из државе. Прво су наступиле девојчице у саставу 
Сандра Ћићириновић и Петра Баљевић. У првом колу 
су биле боље од ученица Краљевачке гимназије и 
победиле 2:1. У другом колу су играле против ученица 
из Неготинске гимназије и изгубиле 2:0. На крају су 

освојиле одлично 10. место. Сандра је у појединачној конкуренцији заузела 23. место.
Дечаци нису имали среће на жребу и већ у првом колу се састали са фаворитом за највиши 

пласман, екипом Економскотрговинске школе из Сенте и изгубила 2:1, одлучио је дубл где је 
фалило мало спортске среће да победимо. Екипа је наступила у саставу Матеја Петровић и Лазар 
Милановић. На крају су заузели 22. место. Екипе је водио наставник физичког васпитања 
Владан Цвејић.

У недељу 27. 2. 2022. године 
у Чачку је одржано првенство 
уже Србије за ученике основних 
и средњих школа. Нашу школу је 
представљало двоје ученика.

Јована Цветковић, ученица 
одељења III

4
, образовног про

фила комерцијалиста, учество
вала је у такмичењу узрасних 
категорија кате појединачно и 
освојила треће место и бронзану 
медаљу и тиме изборила пласман 
на Републичко такми чење.

Јанко Николић, ученик оде
љења I3, образовног профила 
техничар за компјутерско управ
љање CNC машина, учествовао је 
у тежинској категорији до 63 кг 
у борбама и освојио 5. место. 

Ученици су показали изузетну и 
физичку и психичку при прем
љеност за овакав ранг такмичења. 

Након тога, 27. 3. 2022. годи
не, у Чачку је одржано Републич
ко такмичење за ученике средњих 
школа. Из наше школе се квали
фиковала Јована Цветковић (III

4
). 

Јована се такмичила у катама, у 
конкуренцији ученица трећих и 
четвртих разреда и на крају је 
заузела одлично седмо место. Ово 
је било једно велико искуство за 
њу и надамо се бољим резулта
тима следеће године. Ученике су 
водили наставници физичког 
васпитања Марија Милетић и 
Владан Цвејић.

У петак, 13. маја од
ржан је пролећни крос на 
градском стадиону. Овај 
догађај обележила је ве
лика масовност учесника, 
као и лепо време, а учени
ци наше школе остварили 
су и добар резултат. Ева 
Јовановић, II4, освојила је 
прво место у категорији 
ученица првог и другог 
разреда средњих школа, 
док је Душан Богојевић, 
43, освојио прво, а Стефан 
Тодоровић, 32, треће 
место у категорији ученика 
старијих разреда.
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„Идеја” ,  лист  ученика и  наставника Техничке школе,  19350 Књажевац,  Карађ орђ ева 52,  тел:  019 731 054;  
http ://teh n ickaskolakn jazevac .wordpress.com,  tehkn jaz1@gmai l .com;

за  издавача:  Љиљана Жикић,  директор;  главни и одговорни уредник:  Љиљана Жикић;  
одговорни уредници:  Јелена Милошевић Петровић и Бојан Ристић,  наставници српског  језика и  књижевн ости;  

технички уредник:  Ненад Цорељ;  штампа:  СЗТР 3ком

ПИШЕ: Владан Цвејић, наставник физичког васпитања

И наши одбојкаши су били 
до бри ове године. Прво су на оп
штинском такмичењу освојили 
прво место победивши екипу 
Књажевачке гимназије, резултат 
је на крају био 2:1 у сетовима у 
нашу корист. Гимназијалци су боље 
почели и одмах на старту су по
вели и добили први сет  25:6. 
Други сет је био далеко узбудљивији 
и у резултатској клацкалици наши 
момци су добили 25:21. Одлучивао 
је трећи сет који смо ми добили 
15:12. Утакмица је протекла у фер 
и коректној борби са обе стране. 
Овом победом смо остварили 

Ове године више успеха је 
има ла женска екипа која је освојила 
друго место на окружном та кми
чењу одржаном у Књажевцу. На
жалост, нисмо успели да понови
мо успех од прошле године и 
поражени смо у финалу од Меди

пласман на окружно такмичење 
које је одржано 8. 3. 2022. године 
у Зајечару. На окру  ж  но м такмичењу 
наши дечаци су стигли до финала 
где су изгубили 2:0 (25:17; 25:17) 
од ученика Зајечарске гимназије 
и освојили друго место. Састав 
екипе: Богојевић Душан, Тодоровић 
Матеја,  Ђорђевић Павле 43, 
Ђорђевић Андрија 4

4
, Ра дмановић 

Милош I2, Станковић Илија III1, 
Милутиновић Лука, Бранковић 
Милан, Јоксимовић Вукан I3, Илић 
Илија II3 и Јовановић Петар II

4
. 

Ученике је водио наставник фи
зичког васпитања Владан Цвејић.

цинске школе из Зајечара. Екипа 
је наступила у сле дећем саставу: 
Сања Стефановић IV2, Сандра 
Ћићириновић IV2, Сара Маринковић 
IV

4
, Петра Баљевић IV

4
, Ана 

Ранђеловић III
4
, Марјана Не

дељковић III3, Ина Јовановић III2, 

Адриана Петровић III2 и Ана Марин
ковић I3. Екипу је водио Владан 
Цвејић.

Мушка екипа је поражена од 
екипе Књажевачке гимназије на 
оп штинском такмичењу. Састав 
еки пе: Срећко Ранђеловић, Стефан 

Ранђеловић, Коста Жикић, Алек
сандар Раденковић, Јован Николић 
IV3, Димитрије Петровић III3, Душан 
Аса  новић III

4
, Никола Мишић 3

4
, 

Лука Младеновић II
4
, Немања Ми

шић II3, Лазар Виденовић III1.
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