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Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Школска управа у Ужицу, доставило је 
Техничкој школи Извештај о спољашњем вредновању 
квалитета рада Техничке школе Ужице, Број 424-611-
00002/2013-15 од 12. марта 2013. године.

 У поступку спољашњег вредновања рада, 
Техничка школа је добила највишу оцену. 

 Тим за спољашње вредновање, који је чинило 
седам просветних саветника  Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Школске управе Ужице, 
извршио је спољашње вредновање рада школе у 

свих седам области квалитета (Школски програм 
и годишњи план, Настава и учењe, Образовна 
постигнућа, Подршка ученицима, Етос, Организација 
рада школе и руковођење и Ресурси), у периоду од 12. 
до 14. фебруара 2013. године.

Том приликом посетили су 40 часова наставе у 
школи и праксу, обавили су интервјуе и анкетирали 
ученике, родитеље, наставнике, све чланове Школског 
одбора, директора и остале запослене у школи и 
прегледали обимну документацију.

Сумарна процена квалитета рада школе:

„У свим областима квалитета рада које су биле 
предмет вредновања у школи, доминирају јаке стране. 
Нема недостатака који би битно утицали на квалитет. 
Школа може да буде пример другим школама, посебно 
у области Организација рада и руковођење.

С обзиром да је Школа остварила више од 75% 
свих стандарда укључујући и 100% стандарда који су 
кључни за вредновање, општи квалитет рада школе 
оцењује се оценом 4.

Очекује се да Школа и даље унапређује свој рад 
и да задржи ниво у областима у којима је високо 
процењена.“

ОЦЕНА СПОЉАШЊЕГ 
ВРЕДНОВАЊA ШКОЛЕ



ПОСЕТА СЛОВЕНИЈИ

Директор школе Драган Туцаковић и наставници 
Татјана Старчевић, Милорад Мурић и Жељко 
Антонијевић су 19.9.2012. године присуствовали 1. 
Међународном  фестивалу примера добре праксе 
у подручју рада мехатроника у ТШЦ у Крању, у 
Словенији. Директор је имао и конструктивне 
разговоре са директором ТШЦ  Крањ, Јожетом 
Дреновецом, који су се односили на наставак 
међународне сарадње. Наставници Татјана Старчевић 
и Милорад Мурић су излагали рад „Израда водича за 
оцењивање“, и са колегом Жељком Антонијевићем 
присуствовали предавањима  размењујући искуства 
о раду у подручју мехатронике и електротехнике.

                                                                                       
Татјана Старчевић



ОГЛЕДИ

У периоду од априла до јуна 2012. године у ЗУОВ-у 
je рађена ревизија наставних планова и програма 
за образовне профиле ЕТК (члан радне групе је 
Татјана Старчевић као Републички координатор за 
оглед) и ТМ. Ревизија је рађена након евалуације 
огледних профила, како би прешли у систем (редовно 
школовање).

IPA 8 пројекат

У оквиру Пројекта IPA 8, Подршка осигурању 
квалитета система завршних испита на националном 
нивоу у основном и средњем образовању, наставнице 
Татјана Старчевић и Ана Ј. Марковски су укључене 
у радну групу на нивоу Републике, а  састанци су 
реализовани у ЗУОВ-у. У оквиру Пројекта група 
наставника из подручја рада електротехнике је 
присуствовала обуци ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАСНОВАНО 
НА КОМПЕТЕНЦИЈАМА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ, која је одржана 10.5.2012.године у 
Београду и они учествују у ревизији Приручника за 
матурски испит огледног образовног профила ЕТК.



Отварање школског дворишта
Чланови „Неформалне омладинске групе”, иначе 

ученици Техничке школе у Ужицу, 16. октобра 2012.
године успешно су завршили радове на уређењу 
школског атријума.

Наиме, у оквиру грађанске читаонице „Либерграф” 
и пројекта „Млади су закон”, а под покровитељством 
Министарства омладине и спорта, уз новчану 
донацију и ангажованост ученика уређено је двориште 
(атријум) Техничке школе. Овако уређено двориште 
представљаће простор где ће ђаци боравити за 
време великих и малих одмора, као и простор где ће 
се одржавати школске приредбе и разне прославе. 
Радови на уређењу дворишта трајали су два месеца, 
а завршили су се свечаним отварањем 16. октобра 
2012.године. Упорни ученици су овим путем, уз добру 
вољу и свакодневну ангажованост, показали да младе 
генерације само заједно и сложно могу завршити 
један овакав пројекат и самим тим допринети много, 
како Техничкој школи тако и самом граду Ужицу. 
Овакав низ активности у склопу реализације пројекта 
служиће као пример младима да своје слободно време  
могу проводити на другачији и кориснији начин, и 
да сами могу урадити нешто вредно што ће бити од 
користи и њима и будућим генерацијама.

Милена Томић 3т
Катарина Гогић 3т

Александар Ћитић 3т



43. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС КГХ
ПУСТОЛОВИНА МЕХАТРОНИЧАРА

Захваљујући иницијативи предметног наставника 
Антонијевић Жељка, 20  мехатроничара из одељења 
4Е3 и професор Антонијевић почаствовани су при-
суствовањем једном великом интернационалном  до-
гађају, на ком су се нашле многе велике и битне лич-
ности у овом послу из целог света. За наше путовање 
заслужан је проф. др Бранислав Тодоровић, који је 
сносио све трошкове пута и боравка у Сава Центру, 
да бисмо ми осетили чари и атмосферу конгреса, 
контакта са излагачима, разрешили неке недоумице 
везане за струку и даље школовање и сл.

43. по реду, међународни Конгрес одржан је у Сава 
Центру од 5. до 7.12.2012.године. Био је посвећен ак-
туелним темама из шире области грејања, хлађења и 
климатизације, пре свега усредсређењем на енергет-
ску ефикасност зграда као великих потрошача енер-
гије, на примену обновљивих извора енергије,  као и 
на најновије производе који се користе у систему КГХ 
( климатизација, грејање и хлађење).

Домаћин овог конгреса је Друштво за грејање, 
хлађење и климатизацију при Савезу машинских и 
електротехничких инжењера и техничара Србије на 
челу са председником Друштва и Организационог од-
бора проф. др Браниславом Тодоровићем.



167 излагача дало је свој допринос да овај конгрес 
буде још посећенији и бољи у односу на претходне 
године. Wilo, Eurofrigo, Sena, Herz, 2G kongeneracija, 
Danfoss, Rehau, Vaillant, Viesmann, LG и Samsung- само 
су неки од излагача са богатим асортиманом.

Челни људи WILО-а приредили су коктел и поже-
лели нам добродошлицу. Свако од нас је добио приго-
дан поклон.

WILO је немачка компанија са преко 130 година 
пословања по свету. Распрострањени су у преко 60 
држава на свим континентима света. Представље-
на нам је пумпа за грејање система са највећом ефи-
касношћу на свету WILO-STRATOS PICO. Примену 
налазе у кућним инсталацијама, у систему клима-
тизације и индустријским системима. Њена главна 
предност је у томе што штеди до 90 % енергије, јед-
ноставно се монтира и употребљава. На поклон смо 
добили две пумпе од ове компаније које смо монтира-
ли у кабинету мехатронике. На моје питање: „ Где сте 
све заступљени у Србији?“ , са поносом су почели да 
набрајају. Raiffeisen bank, Delta holding, Delta city, Nelt- 
ове управе су само неки од њихових задовољних кори-
сника. Сарадња са WILO је настављена по завршетку 
конгреса постизањем договора о опремању кабинета 
за мехатронику са 3 рачунара, штампачем, рекламним 
материјалом, стручном литературом и софтвером за 
рад у WILO high-tech кутку.    

Шетајући по штандовима наишао сам на Remeha 
e Vita- kogeneracija. То је први светски микро- когене-



ративни комбиновани котао.  Греје 4,3-27,4 kW, при-
према ТРV 12l/min (40°C), a помоћни цилиндар ства-
ра струју од 1 kW електричне енергије. За годину дана 
уз помоћ ове машине смањили би емисију СО2 до 1 
тоне годишње.

Наши домаћини су припремили и ручак који је 
био на пословном нивоу, како бисмо се упознали са 
битним људима, стекли нове контакте са излагачима 
и посетиоцима, а што је најбитније видели како се ск-
лапају пословна пријатељства.

Да не буде да смо само обилазили реномиране 
штандове, случајно смо наишли на фронтмена групе 
„Рибља чорба“ Бору Ђорђевића. Он нас је угостио у 
његовом студију. Као знак пажње од њега добили смо 
нови потписан CD.

Божидар Шимшић 4Е3   



Састанак представника школа које 
имају огледни образовни профил 

техничар за рециклажу

Четвртог фебрура 2013. године у просторијама 
Техничке школе у Ужицу, одржан је радни састанак 
представника школа у којима се школују ученици 
образовног профила техничар за рециклажу -оглед. 

Циљ састанка је био   усаглашавање испитних  
питања за изборне предмете и тема за Матурски 
практичан рад. На овом састанку је разматрана 
реализација наставних планова и програма, као и 
договор око организације прве матуре за ученике овог 
огледног  образовног профила. Састанак је протекао 
у изузетно пријатној и радној атмосфери и о свим 
питањима смо постигли договор.

Састанку су присуствовали представници школа 
из Суботице, Смедерева, Ниша, Панчева и Шапца, као 
и Мирослав Мареш, саветник координатор за развој 
квалификација и мрежу школа и Милан Бошковић,  
саветник  координатор за подручја  рада Хемија, 
неметали и графичарство и Геологија, рударство 
и металургија из Центра за стручно образовање и 
образовање одраслих.

 Марина Јелисијевић



Хуманитарне посете

Поводом Светског дана детета 20. новембра 2012. 
године организована је хуманитарна посета Дому 
„Петар Радовановић“ и дечијем одељењу Опште 
болнице у Ужицу. Ученици су однели пригодне 
поклоне и дружили се са децом.

Дана 26.12.2012. године ученици и наставници 
Техничке школе посетили су Дом за старе на Забучју. 
У посети су били представници секције Црвеног 
крста, Тима за подршку ученицима, Тима за културну 
и јавну делатност, Еколошка секција, МЕПИ и Ђачки 
парламент.

Том приликом изведен је мали драмски програм 
у виду скеча за који је сценарио и текст написала 
професорка Гордана Остојић, а представу су извели 
ученици школе. Испред Црвеног крста однета је 
гардероба за старе  и свим члановима подељено је 
јужно воће. Ученици графичког смера израдили су 
новогодишње честитке и поделили свим корисницима 
дома. 

Атмосфера је била јако дирљива  и ови сусрети ће 
се и убудуће наставити.

Ивана Марјановић
Перса Андрић



СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА
Поздравна реч

Драги гости, професори и пријатељи Техничке 
школе, добро дошли на још једну свечану прославу 
Савиндана. Надамо се да ћете уживати у програму 
који следи, а који почињемо малим подсетником на 
оно што је у животу важно и што Вам од срца желимо:

Живот није уметничко дело, али уме то да буде у 
појединим тренуцима, зато немојте живети површно 
и не дајте да вам ти тренуци промакну. Потражите 
поново осмех са којим сте се будили сваког јутра у 
детињству. Немојте никада да заборавите колико 
је важно живети са необузданом радошћу. Немојте 
никада да заборавите да волите и да видите истанчану 
лепоту у свему живом. Данашњи дан и овај час су 
поклон.

Срећан Вам свима данашњи празник, Савиндан!

Светосавска представа

Сцена прва
Кафић

На позорници су два стола, за сваким по три 
столице. Један сто је празан, а за другим седе три ђака 
(непомично седе, на столу је кутија цигарета, три 



пива, један је подигао ногу на столицу суседног стола, 
модерно су обучени).

На позорници, испред њих који седе непомично, 
налази се домар који метлом чисти неколико секунди, 
ћути, а затим се окреће публици.

Домар (хладно, информативно, званично): „ 
Ужице, кафић „Феникс“, 27. јануар 2013. године, 10 
часова пре подне.“

Одлази са сцене и младићи почињу са причом, 
узимају чаше, ваде цигарете.

Први младић: Е, брате, нигде никог нема. Само 
ми, човече, у кафићу. Које лудило. Шта је ово данас?

Други младић: Ти си, брате, пуко! Па данас су сви на 

прослави Савиндана. Има као нека приредба у школи. 
Песмице, рецитације, шатро Свети Сава- школска 
слава, па да нас због тога смарају сваке године.

Трећи младић: Е, ако нисмо отишли. Бар ћемо 
данас да се одморимо од школе, као да ће неко знати 
да нисмо били на приредби. Како, брате, њима више 
не досади. Зар они стварно мисле да је то некоме 
занимљиво!

Први младић: Е, дај бре, сви дођу само јер има неки 
хас и нешто за пиће. Мислиш да неко слуша шта они 
паћеници тамо причају о Сави. Ма, сви само чекају да 
се то заврши, па да крене крка. (смеххх)

Други младић: У праву си, скроз. Баш смо ово full 
искулирали. Попијемо по које пиво, па ћемо у клаџу. 
Неће,бре, мене нико да смара неким  ликовима који су 
живели у прошлом веку.

Трећи младић: Ком, брате, прошлом веку? Па, 
Свети Сава је живео у 12. веку, коњу! (смеххх)

Други младић:  Па, још црње и горе. Еее, кад је то 
било. Какве везе то има са нама данас. Ма, ја понекад 
мислим да наставници то све нама намерно раде. Као 
неке модерне кинеске муке. Нађу нешто најдосадније 
на свету и онда нас тиме муче, муче, муче све док ми 
не поклекнемо. Ма, ко бичем по мозгу, а све легално и 
педагошки. Јадни ми. Неки онда, од све муке, крену да 
уче, као воле школу, а уствари су им испрали мозак. 
А други, као што смо ми, успешно годинама пружају 
отпор или  једноставно побегну из школе. Ма, ми смо 
герилци, бре. (смеххх)



Сцена трећа
Сцена се замрачује, момци остају непомични, 

домар прави круг метлом.
Домар скида мантил испод кога је рухо српског 

средњовековног учитеља...
Први младић: Шта ово би?
Други младић: Како нас уради ово пиво. Помрачи 

ми се пред очима.
Трећи младић: Које лудило. Који флеш!!!
Средњовековни учитељ (понаша се учтиво, говори 

одмерено и аристократски):
Време је да схватите колико је значајан рад 

Светог Саве за нашу просвету, историју, национални 
идентитет и веру.

Свети Сава (по рођењу Растко Немањић) рођен је 
око 1174. године. Био је најмлађи син великог жупана 
Стефана Немање. Растко Немањић је у младости 
од оца добио Захумље на управу. Међутим, Растко 
је побегао на Свету Гору и замонашио се у руском 
манастиру Светог Пантелејмона. Касније је са својим 
оцем, који се у међувремену замонашио и добио име 
Симеон, подигао манастир Хиландар, први и једини 
српски манастир на Светој Гори који представља 
једно од најзначајнијих средишта српске културе и 
духовности.

Први младић: Е, добио од ћалета да влада и да има 
све што хоће, а он побегао у манастир. Па, је ли то 
нормално?

Други младић: А колико је година тада имао?

Сцена друга
Појављује се домар и обраћа се ученицима.
Домар: Ви, момци, баш решили да пропустите 

прославу у школи данас. Па, данас је ваша слава, 
школска слава.

Сви у глас: Ааааа! (смех)
Домар: И сигурни сте да то нема везе са вама и 

да ништа занимљиво не можете чути и научити на 
данашњи дан. Па, знате ли било шта о Светом Сави, 
његовом животу и раду?

Сви у глас: Неее. Знамо само о овом пиву!!! (смех)
Први младић: Све о моторима.
Други младић: Све о бомбама.
Трећи младић: Све о аутомобилима.



Савин култ у народу био је јак. После једног устанка 
Срба против Османског царства, турски заповедник 
Синан -паша је 1594. године спалио Савине мошти на 
Врачару. На месту за које се верује да се то одиграло 
подигнут је Храм Светог Саве. У Србији се дан његове 
смрти по грегоријанском календару (27.јануар) 
прославља као Дан просвете.

  Први младић: И зато је све то данас. Па удри сваке 
године. (смех)

На видео биму крећу слике Хиландара.
Средњовековни учитељ: Хиландар је манастир 

који се налази у северном делу Свете Горе. Света Гора 
је смештена на Атосу у северној Грчкој, а манастир се 
налази на 2,5 километара од мора.. Манастир је утврђен 
високим зидинама  с обзиром да је у прошлости, као 
и остала утврђена монашка насеља на Светој Гори, 
морао да се брани од гусара. Неки сматрају Хиландар 
једним од првих универзитета, а конкретно првим 
српским универзитетом.

Први младић: Какав универзитет?! Па, то је Грчка, 
море, обала, палме, Гркиње младе. Јоој! (уједа се за 
прст)

Други младић: Ја бих тамо само ишао да уживам, 
ништа друго. Само журке и зезање.

Средњовековни учитељ: Манастир Хиландар су 
подигли Стефан Немања (у монаштву Симеон) и његов 
син Сава 1198. године, а у манастиру је 1200. године 
умро Стефан Немања. У новијој историји манастир 
је значајно страдао 2004. године у катастрофалном 

Средњовековни учитељ: Баш као и ви сада. 
Седамнаест.

Трећи младић: Јој, па ово боли. (смех)
Сви младићи су и даље незаинтересовани и 

лежерни.
Средњовековни учитељ: Године 1219. Сава 

је од васељенског патријарха у Никеји изборио 
аутокефалност српске цркве, а патријарх га је 
именовао за првог српског архиепископа. Неколико 
пута је одлазио у Палестину. На повратку са једног 
од ходочашћа из Свете земље 1236. смрт га је затекла 
у тадашњој бугарској престоници, Великом Трнову. 
Његове мошти је у манастир Милешеву пренео његов 
нећак, краљ Владислав.



прате слике и заинтересовано кометаришу.
Први младић: Како ови људи живе, ово је као неки 

други свет.
Други младић: Ово треба видети! Што би моја 

баба рекла: „Лепота Божија.“
Младићи гледају слике, без речи.
Средњовековни учитељ одлази и видео бим се 

гаси.
Сцена четврта
Ученици непомично седе и као да се буде из неког 

сна. Један се чешка по глави. Други се протеже.
Први младић: Људи, шта би ово?
Други младић: Немам појма, можда је од 

поквареног пива. (окреће пивску флашу, загледа је)
Трећи младић: Ајмо ми у школу. Мени је ово 

постало баш занимљиво...
Устају и одлазе у публику, седају и гледају према 

бини, као да гледају представу.
Домар (излази у старом мантилу, чисти, мало 

поправља столице, столове, окреће се према публици 
и говори, званично и информативно): 

„Ужице, Техничка школа, 27.1.2013.године, 
школска представа поводом Савиндана“.

Крај 

пожару, а у току је обнова оштећених грађевина.
Трећи младић: Е, чуо сам за то. Стално скупљају 

неке прилоге за помоћ и изградњу манастира.
Ученици коментаришу слике...
 Први младић: У, па није им ово баш неки хотел са 

пет звездица. (смех)
Други младић: Е, јесте ли видели оне? Сви обучени 

ко нинџе. (смех)
Трећи младић (више се не смеје, замишљен је и 

говори другој двојици): Дај више, па зар не видите 
колико је ово занимљиво. Каква природа, какав мир! 
Па ово је нестварно...

Сви ћуте и пажљиво гледају слике.
Сада следе позитивни коментари, младићи помно 



ШКОЛСКА СЛАВА - САВИНДАН 2013.
  

На сваком почетку школске године ми, просветни 
радници, треба да се запитамо како ћемо, угледањем 
на наше просветитељске узоре, опет и изнова 
приступити свом задатку. Сваки нови почетак је 
изазов и одговорност коју свесно преузимамо на себе.

   Ипак, ако има воље и код нас и код оних које треба 
да научимо, сваки задатак постаје лакши. Ове године 
смо по први пут кренули од самог почетка путевима 
Светог Саве. Буквално. Идеја која се родила на крају 
претходне школске године прерасла је у стварност. 
Отишли смо на извориште Светосавља једног раног 
октобарског јутра, да видимо Студеницу и целивамо 
оца, мајку и брата Светог Саве - кад већ не можемо 
његову десницу. Група од 50-ак ученика и наставника 
Литургијом и Причешћем показала је да смо још увек 
чеда Светог Саве. А онда смо дошли у његову Доњу 
и Горњу Испосницу, до стене где се само напором, 
пешке, козјом стазом стиже. Хтели смо да видимо где 
и како је он, попут Мојсија на Синају, проводио време 
Часног Поста и одакле је донео чувени Студенички 
Типик. Пут нас је даље водио у Жичу, где је Свети 
Сава мирио браћу и крунисао Стефана.

   На том путу смо схватили да имамо привилегију 
и част да живимо и радимо на простору Жичке 
епархије, где су Свети Симеон и Сава поставили 
темеље Светосавља. Истовремено, схватили смо и да 



имамо обавезу да се, у свему што радимо, покажемо 
што достојнијим наследницима и настављачима 
њиховог дела. И решили смо да још више уложимо 
труда, слушајући речи које је Свети дао својим 
духовним чедима као савет како да што више добрих 
дела учине: „Не одлажите!“

   Са таквим мислима и у таквом расположењу 
дочекали смо и ову школску Славу. Као и увек, било 
је пуно драгих нам пријатеља који су нас обрадовали 
својим доласком, као и оних, исто тако драгих, који су 
нам послали поздраве са жаљењем што не могу бити са 
нама. Но, сви они су сигурно, попут владике Теодосија, 
својом љубављу, у својим мислима и молитвама били 
ту са нама. На ту љубав којом обасјавамо и крепимо 
једни друге подсећали су нас и славска свећа-својим 
светлим пламеном, и жито и колач-од кога смо сви 
као један окусили, и прота Благоје са оцем Миланом-у 
својој топлој беседи. Ученици са професорима 
Данком Гогић, Горданом Недић и Данком Спарић 
уложили су труд и љубав да осмисле и изведу програм 
Духовне академије. Свечана је била и трпеза око које 
смо се, попут првих хришћана на Агапама, окупили 
и поделили оно што имамо. Ни обимни послови које 
смо преузели на себе, ни догађаји који су нас чекали 
свега пар недеља касније нису могли да засене радост 
која се нашим срцима разлила. Тај дан је био станица, 
оаза, на којој смо се окрепили путујући кроз многе 
тешкоће ка новом циљу, новој победи. 

   И слушајући Светог Саву, нисмо одлагали ништа 
од својих обавеза. А награда није изостала, и оно што 
се можда чинило као неоствариво постајало је могуће.  
Зато, верујући у твоје молитвено заступништво пред 
Богом и помоћ нама слабима теби, заступниче наш 
певамо:

„Као великог првојерарха
и заједничара са апостолима,
прославља те Црква народа твојега, преподобни.
Но, имајући смелост пред Христом Богом,
спасавај нас молитвама твојим од свих невоља, да 

ти кличемо:
радуј се, оче Саво, богомудри!“
                                                  
                                                    Вероучитељ



Биоразградиви отпад и 
компостирање

 Остаци од живих бића (биљака и животиња), 
органски производи, чине 35 % - 40 % чврстог отпада! 
Ова велика количина отпада може бити прерађена 
најприроднијим путем рециклаже - РАЗЛАГАЊЕМ. 
Разлагање је природан биолошки процес у коме 
најчешће бактерије и гљивице разграђују органски 
отпад (остатке биљака и животиња) у корисну и 
квалитетну црну земљу познату као хумус. Таква земља 
је одлична за узгајање цвећа и поврћа. Овај поступак је 
чист, јефтин и безбедан и значајно смањује количину 
отпада. Такође, постаје непотребна употреба опасних 
хемикалија и ђубрива.

  Ако имате двориште или место погодно за копање 
рупе, потребно је ископати рупу жељених димензија 
која се може оградити циглама (дно и зидови) како 
би се спречило мешање са земљом споља и улазак 
отпадних вода. Сваки пут када се додају органски 
производи (остаци од јела и слично) то се прекрије 
танким слојем лишћа, па слојем земље како би нестао 
непријатан мирис. После 45 дана настаје веома 
корисна црна земља - хумус. Трик је да, ако желиш 
да овај процес траје краће, после кише сакупиш што 
више глисти и убациш их у ову рупу да природно 
разграђују храну.

Невена Јовановић 4Т

•	Земља током дужег времена остаје хранљива за биљке,
•	Даје биљкама 16 неопходних хранљивих састојака,
•	Нема последица повећане киселости и базности као код 
хемијских ђубрива,
•	Земља је лакша за обраду,
•	Земља је лети хладнија, зими топлија,
•	Спречава одношење и спирање земље - ерозију,
•	Контролише раст корова у башти.



Недеља рециклаже
Ученици Техничке школе, као и ученици свих средњих 

школа у Ужицу, активно су учествовали у акцији која је, поред 
еколошког, имала и врло значајан хуманитарни карактер. 
Млади људи су усвојили и промовисали одређене вредности и 
информације о томе да је отпад сировина која загађује животну 
средину и коју треба рециклирати. Све то има и одређену 
новчану вредност. Остваривањем овог циља, уз волонтерски 
ангажман и спремност на друштвено користан рад може се 
постићи много. Промовисање оваквих вредности и показана 
солидарност и хуманост могу допринети решавању било 
ког социјалног проблема. У конкретном случају, циљ акције 
је био убрзати процес сакупљања средстава за операцију 
Марице Пајовић, седамнаестогодишњакиње која болује од 
квардиплегије (потпуне парализе), а чија операција кошта 20 
000 еура.

Поред тога, преко 2500 средњошколаца и других грађана 
се обавезало на висок ниво еколошке свести  потписујући 
Декларацију о заштити животне средине.  

Донацијом грађана, убацујући новац у кутије које су свих 
пет дана акције стајале на штандовима на којима су дежурали 
волонтери, сакупљено је укупно 16 500 РСД, затим сакупљено 
је 2700 кг папира, 580 кг гвожђа и 4920 кг старе гуме. Инос 
Синма је све то откупила и уплатила 26 821 РСД на рачун оца 
Марице Пајовић. Такође, 22 000 РСД је уплаћено као донација 
појединаца који су желели да уплате новац видевши прилог 
у медијима, као и донација јавних предузећа од којих је 
волонтерски тим младих тражио хуманитарно спонзорство.

Акцију су свакодневно пратиле локалне телевизије, које 
су извештавале грађане о дневним резултатима, промовисале 
акцију и позивале све грађане да се укључе у акцију.

Овај пројекат је финансиран од стране Министарства 
омладине и спорта, кроз конкурс „Млади су закон“ , у 
септембру и октобру 2012.године.

Немања Перишић 4т



Дух Леонарда у 
Ужицу

Изложба под називом „Дух Леонарда у Ужицу“ 
отворена је 19. фебруара 2013.године у ужичком 
Народном музеју и била је отворена све до 7. марта 
2013.године. После Новог Сада и Кикинде, Ужице 
је трећи град у Србији који је угостио ту поставку, 
захваљујући сарадњи са Италијанским културним 
центром у Новом Саду, Регионалним парком Ада 
Норд и Еко-музејом  Ада ди Леонардо у Италији.

Овом изложбом представљен је део колекције Еко-
музеја  Ада ди Леонардо која обухвата скице, цртеже, 
макете, али и фотографије предела у којима је стварао 
овај славни уметник, научник и изумитељ.  Поред 
десетак скица и шест фотографија предела, посебно 

су занимљиве макете машина. Оне представљају 
Леонарда као идејног  творца значајних техничких 
изума у хидраулици, који се данас користе у модерној 
технологији као што су „архимедов завртањ“ и 
принцип спојених судова. Отварању изложбе 
присуствовао је и директор Италијанског културног 
центра у Новом Саду Паоло Маручи.

Кустос Народног музеја Катарина Доганџић 
нагласила је да је циљ изложбе, поред тога да се 
приближи дело славног Леонарда да Винчија, и да се 
прикаже концепт еко-музеја.

„Изложба је образовног и информативног 
карактера. Поред упознавања са радом генија какав 



је био Леонардо, публика ће 
имати прилику да се упозна и са 
природним лепотама и пределима 
заштићеног парка Ада Норд, 
као и са успешним начином 
рада и постојања Еко-музеја  
Ада ди Леонардо”, нагласила је 
Доганџићева.

 Аутори изложбе су Ђузепе 
Петруцо, директор италијанског 
музеја, и Марио Донадони, аутор 
фотографија из еко парка Ада 
Норд.

Ова изложба је образовног и 
информативног карактера, има 
за циљ да публици приближи 
дела великог генија какав је био 
Леонардо, да се подстакну емоције 
и размишљања о његовом животу 
и раду. 

Сузана Стојановић  2г
Јана Петровић 2г



Јоко, Ленон, Тито

У Градском културном центру у Ужицу, у децембру 
2012. године на репертору је била изложба Сава 
Степановог и Мома Цвијовића, на коју смо чекали 
више од годину дана да се врати из европских галерија. 
Осим документације о акцији „жирова“ и другим 
акцијама овог пара, на изложби су били постављени 
и цртежи уметнице Јоко Оно на тему жира, као и неке 
од фотографија са Титових самосталних изложби. 

„Ова изложба нас враћа  у једно време када 
су уметници  бринули о питањим важним за 
човечанство, а политичари и државници их слушали. 
Из овог пројекта могу сви нешто да науче, и уметници 
и државници.”

Наиме, непосредно после венчања 1968. године, 
Јоко Оно и Џон Ленон су у дворишту катедрале у 
Ковентрију у Великој Британији посадили храст 
посвећен идеји мира у свету. Убрзо, Јоко Оно долази 
на идеју да акцију прошири и  у њу укључи светске 
лидере који су имали моћ да одлучују о рату и миру: 
педесет државника добијају жирове и писма у којима 
Јоко и Џон објашњавају своју антиратну идеју са 
молбом да жирови буду засађени. Пакет је добио и 
Јосип Броз! Ево писма које су Џон и Јоко упутили 
председнику Титу:

За Мир у свету, Лето 1969.
Маршал Јосип Броз Тито, Председник СФР 

Југославије, Југославија.
Драги господине, у овом пакету шаљемо вам два 



храстова жира у 
нади да ћете их 
посадити у вашем 
врту и одгојити 
два храста за 
светски мир.

Са љубављу, 
ваши Џон и Јоко 
Оно Ленон

Ж и р о в и 
који су упућени 
на адресу 
п р е д с е д н и к а 
Тита су, према 
п р о т о к о л у , 
прегледани. Титу 
је упућено писмо 
које објашњава 

да је „извесни господин Ленон, члан у свету познатог 
ансамбла Битлси“ послао необичан поклон и предлог 
да се жирови засаде као симболи жеље да у свету 
престане рат. На овом документу стоји потпис који 
означава да је Тито видео поклон и одобрио његов 
пријем. Амбасади Југославије у Лондону послато је 
упутство да се на поклону захвали Јоко и Џону. Нико, 
међутим, не може да са сигурношћу потврди да су 
жирови засађени...

Тамара Павловић 1г
Тамара Максимовић 1г

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА СА 
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

 Последњих година ученици са посебним 
потребама све више учествују у активностима 
организованим у оквиру школе.



Поред редовног учешћа на приредбама и 
различитим манифестацијама ученици са посебним 
потребама и њихови професори организују продајне 
изложбе радова. Сав новац који прикупе користе за 
набавку материјала или потребног прибора за рад.

Поводом Нове 
године ученици са 
посебним потребама 
у графичарству и 
њихови профосори 
организовали су 
продајну изложбу 
н о в о г о д и ш њ и х 
честитки.



МОЈА ОМИЉЕНА ПРОФЕСОРКА

Сви ми имамо драге особе као што су наше маме, 
тате, баке, сестре или браћа.

Мени драга особа је професорка Оливера. Она ми 
предаје математику. Са њом проводим мало времена, 
али много причамо о важним стварима. Она је ниског 
раста, веома је вредна, добра и племенита особа. 
Када ме она погледа то је лепше и вредније него цела 

продавница играчака. Осмех јој је као топло сунце 
које уз срећу обасја цео свет. Њене очи су као два 
потока која теку и носе радост, расположење и сјај.                                                                                                                       
Она ми је драга особа зато што ми увек помаже, 
саветује ме, највише ми пажње посвећује и много је 
волим. Када ми је тешко, њој се поверим и откријем 
јој све моје тајне. Када се заљубим, прво њој кажем и 
са њом поделим моју срећу.

  Пријатељ је ту и у добру и у злу.
Ана Ацовић  2 сц



МОЈА МАМА

 Мени драга особа је моја 
мама Снежа. У мом срцу она 
је особа коју највише волим и 
ценим. Њена љубав и наклоност 
инспиришу ме да јој посвећујем 
пажњу, поштовање и несебично 
дарујем љубав.

  Понекад седећи поред топле 
пећи размишљам о њеном животу 
и проведеној младости. Она се 
жртвује и ради по ресторанима 
да би мене и секу хранила и 
школовала. Тежак живот моје 
маме ми пролази често кроз 
мисли. Понекад ми навру сузе на 
очи док гледам њене руке и кожу 
препуклу од рада. Свака моја 
суза даје јој велико признање, а 
мене тера да што пре завршим 
школу како бих јој помогао да 
више не ради тако пуно. Волео 

бих да може више да се одмара да би поживела што 
више година.

  Зато јој кажем да сви чујете: „МАМА, ХВАЛА ТИ 
НА СВЕМУ!“. 

   Никола Белиша 2 сц



МОЈ 
НАЈБОЉИ 

ДРУГ
Ја сам окружен са пуно 

другова, али само је један 
најбољи друг, Милојко 
Марковић. Нажалост, он 
више није са мном у дому. 
Био је увек ту и у добру и у 
злу. Са њим сам проводио 
највише времена, ишли 
смо у школу заједно, 
радили домаћи, играли 
фудбал...

  Он је био мој најбољи 
друг зато што је увек био 
ту да ме разуме и да савет 
када имам проблем и када 
сам тужан. Он је средњег 
раста, има браон косу и 
очи. Воли да игра фудбал.

Често се чујемо телефоном и много ми недостаје. О њему немам ништа ружно да кажем. Сваки свој тежак 
и срећан тренутак сам провео са њим и њему се поверио.

  Друг без друга не може!
Милош Драшковић 2 сц



Meђународни дан борбе против 
насиља над женама

14. новембра 2012. године у просторијама школске 
библиотеке обележен је Међународни дан борбе 
против насиља над женама. Ученице наше школе су 
том приликом говориле о различитим примерима и 
облицима насиља која се неретко дешавају и у нашем 
окружењу. Насиље може бити физичко, емоционално, 
социјално, али и електронско. Представнице 
полицијске управе из МУП-а Ужице нагласиле су да 
је овај проблем врло актуелан и да о томе сведоче и 
примери случајева на којима су оне радиле. Закључак 
предавања је био да насиље не треба трпети, већ 
се треба борити против њега и увек га пријавити 
надлежним органима.

Бомбоне у паклу
Исповест жене, 23 године.
Ану су удали када је имала 17 година за мушкарца 

у својим касним тридесетим. Он је био полицајац у 
једном месту у Србији. Првих неколико недеља је био 
љубазан и добар. Али убрзо након венчања почео је 
да је туче Ану и то се редовно дешавало у наредних 9 
година. Ово је запис њене приче.

„ Морала сам да спавам у кућама других људи, да 
бих избегла да ме пребије када дође кући. Бежала бих 



са својим ћеркама. Много пута сам избегла његове 
ударце. У почетку сам се супротстављала, али шта сам 
могла против човека који је био јачи од мене?

Уништавао ме је физички и психички.
Био је толико љубоморан, а моја бака би говорила: 

„Дете, ако останеш са њим, ставиће ти на очи амове 
као коњу...“. Нисам смела да погледам никог на улици, 
нисам имала пријатеље. Мајка ми је говорила: „Зар 
мислиш да си једина која тако живи?“ Рекла ми је да га 
не напуштам, свекрва ми је, такође, рекла да морам да 
трпим. „Мораш да одржиш брак, ти си његова жена, и 
он је отац твоје деце.“

Једном сам се обратила полицији за помоћ, али 
пошто је он полицајац, такође, одмах су га пустили и 
довезли су га назад  до куће. Тог пута је развалио врата. 
Након тога, нисам знала шта да радим. Осећала сам се 
заробљеном, у затвору из ког не могу да побегнем...

После батина, увек се кајао и молио да му опростим, 
куповао ми је поклоне, бомбоне и тада би увек говорио: 
„Опрости ми, то се неће  више никад  поновити“, али 
понављало се. Тада би моја бака говорила: „Дете, шта 
ће ти бомбоне у паклу?““

Постојало је доба када ниси била ропкиња, 
запамти то. Сама си ходала, смејала се, била храбра. 
Кажеш да си све то заборавила, али сети се... Кажеш 
да нема речи којим би описала то доба. Кажеш да га 
није било. Али сети га се. Покушај да га се сетиш.

Ако то не успеш, измисли га.



Кад дижеш руку, помилуј
Шта представља један људски живот за 

човечанство? Једно зрно песка у бескрајној пустињи, 
које, ако га ветрови судбине одувају, неће оставити 
никакав траг за собом. Једна безначајна кап воде, коју 
ће, ако се осуши, лако заменити нова киша. Одувек 
сам се питала, да ли је могуће да на овом свету заиста 
постоје људи који размишљају на овај начин. Ја желим 
да верујем да смо сви ми са разлогом послати на овај 
свет. Ја дубоко верујем да смо сви ми способни да 
променимо овај свет на боље и да свако има право да 
ужива у чарима живота, без икога ко би му то право 
ускратио.

Насиље, понижавање и нетолеранција, нажалост, 
појаве су које се могу срести на сваком кораку. Људи 
годинама трпе насиље, као свакодневну појаву. Разлог 
због кога се не боре за себе је вероватно страх да ће 
се ствари само погоршати. Такве особе се повлаче у 
свој свет и тамо, макар на тренутке успевају побећи 
од сурове реалности. На тај начин умире њихов 
понос, њихов смех и воља за животом. Насиље трпе 
и старији и млађи. Они који су незаштићени и слаби 
последице трпе и када насиље престане. Њихово небо 
остаће облачно чак и када сунце буде најсјајније. У 
једном делу човека налази се једна мала капљица која 
се зове бес. Ако тој капљици дозволимо да прерасте 
у поплаву она ће прво уништити све око нас, а затим 
и нас саме. Људи који не успеју да зауставе поплаву 

траже начин да је избаце из себе, не питајући се, 
како би се они осећали када би били са друге стране. 
Тада најчешће страдају они који су најмање криви, 
они најневинији и најслабији. Речи које су у таквим 
тренуцима изговорене остају да се понављају и да нас 
прогањају годинама касније. Ударци које дете добије, 
у почетку изазивају само физички бол и огреботину 
на срцу. Како физички бол временом слаби, ожиљци 
на срцу прерастају у рану коју нико никада не може 
залечити и која ће вечно болети. Људи који су јаки и 
моћни створени су да бране и штите слабије од себе, 
а не да их повређују. Свет је много лакше променити 
љубављу и знањем а не насиљем.

Ова планета можда није савршена, али је ми уз 
помоћ љубави и толеранције према другима можемо 
променити. Зато, када подигнемо руку или повисимо 
тон на некога, запитајмо се ко смо ми да судимо 
другима кад смо и сами свесни својих грешака. Чак 
и да је грешка онога на кога смо руку подигли заиста 
велика, зашто не бисмо показали да смо изнад тога, и 
уместо ударца, као пример многима, даровали загрљај. 

Марија Марковић 3т                            



СТОП НАСИЉУ
 Пројeкат „Оснаживање ученичких парламената 

за промоцију дечијих/људских права“ реализује се у 
нашој школи од јуна 2012. године. Пројекат реализује 
Ужички центар за права детета у сарадњи са пет 
средњих школа Златиборског и Моравичког округа уз 
подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава 
у Београду. Циљ пројекта је јачање капацитета 
ученичких парламената за активну партиципацију у 
процесу доношења одлука.  

 Шта смо све до сада урадили видећете на 
следећим фотографијама.

 Преко 20 ученика школе учествовало је на 
обукама које су реалозоване у школи кроз 12 
радионица у 3 дана. Обуке су организоване суботом и 
то: 16. јуна, 6. октобра и 3. новембра  2012.год. и водиле 
су их професорке Данка Спарић, Мирјана Скоковић, 
Сандра Јокић и Маријана Симовић Алексић. 

 Обуке су биле усмерене на информисаност 
ученика о људским и дечијим правима, развијање 
социјалних вештина (активно слушање, тимски 
рад, преговарање, доношење одлуке...) и на процес 
акционог планирања и израду конкретних планова 
акције. 

На радионицама је предложено да превенција 
насиља буде тема даљих активности ученика у школи 
у оквиру овог пројекта. Израђен је план активности 



до фебруара 2013. године, када се пројекат завршио. 
Своје активности смо заједнички планирали и 
креирали, а тим који се највише ангажовао чинили су: 
Давид Недељковић 3е2, Катарина Гогић 3т, Данијела 
Миловић 2т, Јелена Миловић 4т, Јована  Јевтић 4т,  
Ана Прахин 4т и Маријана Симовић Алексић.

 Једна од активности била је вршњачка едукација. 
У сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља 
ученици су реализовали радионице на часовима 
одељењског старешине у одељењима: 1м2, 1г, 2г, 2т, 3т, 
1е3, 3м1, 2м1, 2м3, 3е3, 1м1, 1е1, 2е2, 2м3, 4е3. Радионице 
су реализовали Катарина Гогић 3т, Данијела Миловић 
2т, Давид Недељковић 3е2 и Вук Живановић 3е4. Теме 
радионице су појам и врсте насиља, нивои насиља, 
мрежа заштите од насиља у нашој школи, узроци и 
последице неког од облика насиља, упознавање са 
активностима тима за заштиту ученика од насиља, 
примери насилних ситуација и предлози за решавање. 
Коришћене методе су brainstorming, стабло проблема, 
игрице за опуштање и увођење у рад, симулација и 
друге. 

На састанку Савета родитеља одржаном 25. 
децембра 2012. године са активностима у пројекту 
родитеље је упознала  Катарина Гогић, а предавање 
на тему „Електронско насиље“ одржао је Давид 
Недељковић. 

Са акцијама које реализујемо у оквиру пројекта, 
наставнике је упознала Катарина Гогић на седници 



Наставничког већа, одржаној 24. децембра 2012. 
године. 

Данијела Милојевић је говорила о електронском 
насиљу и како се заштитити на састанку Ученичког 
парламента, одржаном 25. децембра 2012. године.

Расписан је и ликовни и литерарни конкурс за 
ученике на теме:  Ударац по образу и души и Кад 
дижеш руку, помилуј. Најбољи радови награђени су 
књигом, а додељене су и специјалне награде. Награде 
је уручио председник Парламента Давид Недељковић 
на Светосавској прослави.

Учествовали смо и на Конференцији „Ученички 
парлеманти у акцији“ одржаној 26.јануара 2013. 
године у Регионалном центру за професионални 
развој запослених у образовању. На Конференцији 
смо имали прилику да презентујемо своје активности 
у оквиру пројекта, разменимо примере добре праксе, 
али и да одредимо конкретне будуће активности 
ученичких парламената које излазе у сусрет потребама 
ученика у школи. 

Крајем фебруара организовали смо и акцију 
„Безбедност на Интернету“ у холу школе, где су 
ученицима, наставницима и родитељима подељени 
флајери са практичним упутствима како да се 
заштите од електронског насиља. На крају прочитајте 
и награђене литерарне радове.

Маријана Симовић Алексић



Путовање у Швајцарску
Путовања. Ко не воли да путује? Упознавање нових 

предела, нових култура, сретање старих и упознавање 
нових пријатеља. Све је то лепо и занимљиво, али 
немају сви прилику да путују. На сву срећу, ја сам један 
од оних који уживају у путовањима. Пошто играм у 
КУД-у „Севојно” већ неколико година, имам прилику 
доста да путујем. Ове године, већ на почетку били смо 
у Швајцарској. 

Средином децембра прошле године, наш 
уметнички руководилац обавестио нас је да нам се 
спрема једно лепо путовање. Сви су се радовали 
када су чули да идемо баш у Швајцарску јер већ 
смо познавали друштво које нас је тамо чекало. 
Припремали смо игре којима ћемо представити нашу 
земљу и нашу културу и тиме улепшати концерт 
наших домаћина КУД-а  „Вук Стефановић Караџић” 
из Rоrschаch-а, чији су чланови Срби који су отишли 
да живе тамо надајући се бољем животу. После дугих 
месец и по дана припрема напокон је дошло време 
да кренемо. Сви су ишчекивали са нестрпљењем дан 
када ћемо кренути. Напокон тај дан је дошао, чекао 
нас је дуг пут, наредна 24 h провешћемо у аутобусу. 
Неко ће помислити да нам је било досадно, али код 
нас то тешко бива. Увек се нешто дешава, неко игра 
карте, неко неког мучи и не да му да спава, неко прича 
вицеве, све у свему сви имају неку активност. А после 
неког времена аутобус се ори од звука гитаре и наше 
песме. Пут увек буде занимљив. Када смо стигли, 



сместили смо се код наших великодушних домаћина, 
где је атмосфера била потпуно опуштена и осећај је 
стварно био као да смо код куће. Имали смо 2 дана 
слободна, што значи да ће бити провода. И наравно, 
провод је био врхунски. После та два дана следило је 
оно због чега смо заиста дошли. Дошао је дан концерта. 
Сви су били у журби, спремали се, помагали другима 
да би све стигли. То је прошло веома добро, иако смо 
имали малих потешкоћа на сцени која се клизала. 
Морам признати, Швајцарска је једна веома лепа и 
уређена земља.

Роршах се налази у североисточном делу 
Швајцарске, близу државне границе са Аустријом - 7 
км источно од града. Од најближег већег града, Цириха 
град је удаљен 100 км источно. Роршах је смештен 
на јужној обали Боденског језера. Град је последњих 
деценија постао и туристичко излетиште на језеру. 
Њихов стандард је, као што сви знамо, много бољи 
од нашег и они заиста живе квалитетнијим животом. 
Њихов начин рада школа се доста разликује од нашег. 
Када заврше основну школу, они прво траже посао 
којим желе да се баве, ако нађу то што желе, остају ту 
као запослени. У зависности од посла који су нашли 
иду три дана на посао, а два дана иду у школу. Иако 
се они тек обучавају за рад, ипак имају плату која је 
само симболична, мислим да би се нашим другарима 
свидело да је и овде тако. 

Све у свему, турнеја је била супер. Надам се да ћу 
опет имати прилику да идем тамо.

                                                                                                           
Алекса Милчановић 4е3



Шах мат...
На 18. шаховском меморијалном 

турниру „Славко и Раћа“ одржаном 
у Крагујевцу 15.12.2012. године 
учествовала је и Техничка школа из 
Ужица. Ученици наше школе су у екипној 
конкуренцији заузели 3. место. Екипа је 
била у следећем саставу : Кнежевић Вељко 
1м1, Алексић Ненад 4е2, Михајловић 
Звездан 3е1, Бабић Борко 4е2.

У конкуренцији професора, 
појединачно, победио је професор наше 
школе Милован Вилотијевић.

Ове школске године одржан је и 
традиционални светосавски шаховски 
меч Ученици – професори, 23.1.2013.
године. Професори у саставу: Драган 
Петровић, Милован Вилотијевић, 
Никола Ћосић и Миливоје Ристановић 
и овог пута нису ученицима пружили 
шансу за успех. Резултат је био 4:0 за 
професоре. За екипу ученика наступали 
су: Вељко Кнежевић 1м1, Драган 
Цвијовић 3е1, Борко Бабић 4е2 и Ненад 
Алексић 4е2. 

Руководилац шаховске секције
Милован Вилотијевић



ТАКМИЧЕЊА У СПОРТУ ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ 2012/2013.год.

Стонотенисерска секција наше школе је ове 
године освојила 1. место у екипној конкуренцији на 
општинском  и 3. место на окружном такмичењу. 
У појединачној конкуренцији ученик Урош Комић 
4м1 освојио је 1. место на општинском и окружном 
такмичењу, и тиме је остварио даљи пласман на 
ОСИУРС.

И у осталим спортским дисциплинама су 
забележени добри пласмани:

Кошарка: 2. место на општинском такмичењу 
(мушка екипа)

4. место на општинском такмичењу (женска екипа)
3. место на општинском такмичењу (мушка екипа, 

1. и 2. разред)
Одбојка:  5. место на општинском такмичењу 

(мушка екипа)
Пливање: 2. место на окружном такмичењу 

(делфин) – Марковић Чедомир 3м1
2. место на окружном такмичењу (леђно) – 

Николић Љубомир 4м2
3. место на окружном такмичењу (краул) – Илић 

Марко 1е3
Појединци:
Марковић Марија 3т – 1. место на општинском 

такмичењу у стрељаштву

Марковић Чедомир 3м1 – 3. место на окружном 
такмичењу у гимнастици

До краја школске године треба да се одрже још 
нека такмичења, нпр. у рукомету и атлетици.

У септембру су одржана два такмичења у атлетици 
која нису у оквиру ОСИУРС ( Олимпијске спортске 
игре ученика Републике Србије):

6. 9. 2012. одржана је трка „За срећније детињство“ 
са пласманом: 

1. место – Челиковић Александар 1е2
2. место – Јовановић Стефан 2м1
4. место – Удовичић Петар 1г
7.9.2012. одржана је ревијална трка поводом Дана 

града у којој је учесник био Гајић Иван 4м3.
                                                                                          

                                                                                                  
Владе Ристановић



ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКОГ 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ГРАФИЧАРЕ

 Школско такмичење у обликовању графичких 
производа одржало се 8. Марта 2013. Учестовали су 
ученици четврте године Ђорђевић Бојана, Ковачевић 
Сенка, Мијаиловић Стевица и Бојана Стојановић.

 Ученици су се такмичили у теорији и практичној 
настави. 

Ученице Бојана Стојановић и Сенка Ковачевић 
су победилe на школском такмичењу и избориле 
могућност да учествују на Републичком такмичењу у 
Новом Саду.

                       Н.Ћ.



РЕКЛИ СУ О СРБИМА

1. „Весело расположење не напушта Србина готово 
никад. Свуда се изражава наклоност ка дружењу и 
гостољубивости.“  

Ото фон Пирх, пруски официр , 1829.

2.  „Српски војник је непобедив. Не можемо ништа 
против Срба. Српски сељак је без порока, нежан и 
великодушан. Српски војник стално односи победу 
зато што је финији, интелигентнији, дисциплинован 
и високог морала.“ 

 Џавид паша, турски заповедник

3. „Српски народ је  чврст и непоколебљив, од 
свих балканских народа најспособнији, а Српкиње су 
поносите и неприступачне.“  

Немачки војни заповедник, 1943.

4.  „Српска војска је прва и најхрабрија војска у 
Европи.“  

Аустријски принц  Јосиф Хабсбуршки

5. „Срби су веома лепи људи, и нимало не личе на 
Грке. Срби су високи, веома згодни, имају тамнији тен 
и јако лепе очи.“ 

Изабела Рос (Шкотска), 1916.



6. „ Између свих данашњих Словена Срби имају 
најчистије, најблагогласније наречје. Њихово народно 
песништво по обиљу свом и одмерености ,по мом 
мњењу , премашује све што ми је у тој врсти познато.“

 Јакоб Грим (Немачка), 1823.

7.  „Барем су код Срба историја и поезија под руку, 
па је довољно прочитати њихове народне песме да би 
се сазнало шта су волели, шта мрзели и због чега су 
све страдали. Песме су њихови летописи и то је можда 
разлог што од њих никада није било народскијих и 
вечнијих.“  

Шарл Иријарт (Француска), 1856.

8. „Народне особине Срба су: смисао за породицу, 
љубав према родитељима, љубав према слободи и 
отаџбини, храброст, гостопримство, умереност, а са 
друге стране: свађалачки дух и препреденост.“  

Алберт Вирт, немачки публициста , 1914.

9. „Српски успеси се објашњавају научном 
надмоћношћу њихових виших официра и моралном 
вредноћом њихових војника.“ 

 Француски историчар Ернест Дени

10. „ Пошто имају јако и здраво тело које подноси 
све неугодности, врућину и хладноћу, глад и жеђ, 
бесане ноћи и дуге сталне маршеве, то овај народ 
чини као створеним за рат.“ 

Фридрих фон Таубе, аустријски генерал

11. „Захваљујући својим црквама и културном 
наслеђу, Срби су успели да победе своје непријатеље, 
сједињујући, стичући националну свест и освајајући 
слободу.“

Габријел Мије (Француска), 1919.

12. „Од поезије у којој нема ничег сувишног, и у 
којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два 
модела: Дантеа и српску народну поезију.“

Никола Томазео (Италија), 1844.  
      
13. „Срби имају једну достојну дивљења врлину, 

која је уосталом сасвим честа код Словена, они верују 
у снагу разлога и права, према речима апостола они се 
надају противно свим надама.“ 

 Ернест Дени, француски историчар                                                                      

Данијела Радојевић  1г



Шта је зеолит? 

Зеолити су микропорозни, алуминосиликатни 
минерали који се најчешће користе као адсорбенси 
(имају способност да усвоје неку материју у своју 
структуру). Зеолити имају порозну структуру 
која може да усвоји натријум, калијум, калцијум, 
магнезијум, али и тешке метале који могу бити 
токсични за организам: живу, олово, уранијум.

Природни зеолит настаје када вулканске стене и 
пепео дођу у контакт са алкалним подземним водама. 
Зеолит из природе није довољно чист за људску 
употребу, јер садржи и минерале, метале, кварц, те се 
зато пречишћава да би могао да се користи код људи.

За употребу код људи се користи врста зеолита 
- клиноптилолит, који је по саставу алумино-
натријумски или алумино-калцијумски силикат. У 
технолошком поступку механичке активације зеолит 
се уситњава до величине микрона, чиме му се повећава 
слободна површина, тј. повећава се адсорпциони 
капацитет и способност јонске измене. Микрони 
зеолита стабилишу ћелијске структуре и уклањају 
разградне производе метаболизма.

Сликовито описано клиноптилолит изгледа као 
пчелиње саће, које је негативно наелектрисано те има 
способност везивања позитивно наелектрисаних јона 
тешких метала, токсина, штетних хемикалија. Зеолит 
се излучује из организма урином у року од 6 до 8 сати.



Како делује зеолит?

Најпознатије дејство зеолита је као адсорбенса. 
Зеолит се узима код разних врста тровања, јер везује 
за себе токсине, тешке метале, хемикалије, те им 
смањује концентрацију у организму.

Зеолит је користан и као антиоксиданс, јер 
спречава негативно дејство слободних радикала на 
ћелије. Слободни радикали настају под дејством 
загађења, зрачења, стреса, а то су нестабилни молекули 
који реагују са другим молекулима да би постали 
стабилни. При овој реакцији нападнути молекул сада 
постаје нестабилан, тј. постаје слободни радикал, 
па напада друге стабилне молекуле. На тај начин 
долази до оштећења ћелија и настанка мутација гена, 
стварања канцерогених ћелија, оштећења крвних 
судова, а у крајњем исходу развијају се болести, као 
што су канцер, срчана обољења, дијабетес, обољења 
јетре и других органа.

Зеолит се користи за адсорпцију бактеријских 
токсина, микотоксина и других нечистоћа који могу 
довести до обољења у организму.

Зеолит се користи за побољшање општег здравља 
и имунитета, утиче на смањење нивоа шећера у крви 
и последичних компликација дијабетеса, смањује 
оштећења крвних судова код атеросклерозе, смањује 
концентрацију холестерола и триглицерида у крви. 
Посебно је ефикасан код тровања и болести јетре.

Зеолити имају порозну структуру која може да 
усвоји натријум, калијум, калцијум, магнезијум, али и 
тешке метале који могу бити токсични за организам: 
живу, олово, уранијум.

Негативно наелектрисан алуминијум и неутрално 
наелектрисан силицијум у тетраедарским блоковима 
су постављени тако да образују тродимензионалне 
структуре сличне саћу.

Зеолити хватају у своју кристалну структуру 
гасове и мирисе, као и позитивно наелектрисане 
јоне, јер је сам зеолит негативно наелектрисан. 
Зеолити хватају у своју кристалну структуру гасове 
и мирисе, као и позитивно наелектрисане јоне, јер је 
сам зеолит негативно наелектрисан. . Зеолити хватају 
у своју кристалну структуру гасове и мирисе, као 
и позитивно наелектрисане јоне, јер је сам зеолит 
негативно наелектрисан.

Или речено обичним језиком зеолит има структуру 
попут неког саћа, које је негативно наелектрисано . 

Негативно наелектрисање привлачи позитивно 
наелектрисање као магнет. Постоји много различитих 
врста зеолита, природних који се ваде из земље и 
синтетских, које је човек створио за различите потребе. 
Пошто зеолити имају својство да усвајају позитивно 
наелектрисане јоне користе се за пречишћавање 
вода, за омекшавање тешке воде, у пољопривреди, у 
сточној храни заповећање приноса, у земљорадњи за 
прехрану биљака, у грађевинарству...



Погледајте на прашку за веш у саставу видећете и 
зеолит. Средства за омекшавање воде обично садрже 
и зеолит, који хвата у своју структуру калцијум и 
магнезијум, због којих је вода тешка.

Не може сваки зеолит да се користи за људску 
употребу. Код људи се користи само криоптилотит, 
врста зеолита која се састоји од алуминијума, 
силицијума, угљеника, кисеоника...

Које су последице присуства тешких метала у 
организму?

1. Психички поремећаји:
Социјално повлачење 
Жива 
Депресија, промене расположења 
Арсен, бакар, жива, олово 
Шизоидне тенденције, халуцинације, делиријум 
Жива 
Иритабилност, агресивно понашање 
Олово, жива 
Суицидно понашање 
Бакар, жива 
Поремећаји сна, несаница 
Олово, жива, талијум 
Хронични умор, слабост 
Алуминијум, арсен, кадмијум, бакар, олово, жива, талијум 
Анорексија, симптоми који доводе до поремећаја апетита, 
губитак апетита/ тежине 
Арсен, жива, олово 
Страхови, нервоза 
Талијум 
Проблеми са пажњом, проблеми са концентрацијом 
Жива, олово 
Поремећаји у говору и језику 

Алуминијум, жива 
Губитак говора 
Жива 
Поремећаји у разумевању говора 
Жива 
Проблеми са артикулацијом, нејасан, неразуман говор 
Жива 

2. Когнитивни поремећаји:
Ментална заосталост, гранична интелигенција 
Арсен, жива, олово 
Низак ниво интелигенције 
Бакар, жива 
Слаба концентрација, поремећаји пажње 
Алуминијум, олово 
Слаба меморија (краткотрајна, визуелна и аудитивна) 
Алуминијум, олово 
Тешкоће у схватању апстрактних идеја, тешкоће у извршавању 
тежих задатака 
Жива
Заборавност, пре-сенилна и сенилна деменција 
Алуминијум 
Ступор 
Алуминијум, арсен 
Успорено реаговање на визуелне и аудитивне надражаје 
Олово 

3. Сензорне абнормалности:
Абнормални осећаји у устима и екстремитетима 
Арсен 
Губитак слуха, проблеми са слухом 
Арсен, олово, жива 
Поремећаји у осећају додира, аверзија према додиру 
Арсен 
Замућен вид, преосетљивост на светлост 
Арсен, Жива 



4. Моторни поремећаји:
Миоклонични напади 
Бакар, Жива 
Тешкоће при ходању, гутању, причању 
Бакар, Жива 
Проблеми са планираним покретима 
Жива 
Некоординисаност, губитак равнотеже; проблеми при 
лежању, седењу, ходању 
Жива 
Смањена локомоторна активност 
Алуминијум, Арсен 
Конвулзије 
Алуминијум , Арсен, Бакар, Жива, Олово, Тхаллиум

5. Физиолошки поремећаји мозга и централног нервног 
система:

Неуритис, ретробулбарни неуритис; неуропатија 
Алуминијум, арсен, талијум 
Енцефалопатија 
Алуминијум, арсен, олово, талијум 
Цереброваскуларна болест 
X Металс
Промене у брзини нервне проводљивости 
Олово 
Промене у кичменој мождини 
Талијум 
Акумулирају се у структурама централног нервног система 
Алуминијум, жива 
Абнормалан ЕЕГ налаз 
Арсен, олово 
Поремећаји аутономног нервног система 
Бакар, олово, жива, талијум 

6. Периферни нервни систем:
Периферна неуропатија 
Арсен, жива 
Промене у периферним нервима 
Арсен 
Губитак осећаја/утрнулост екстремитета, парестезија 
Арсен, жива, талијум 
7. Желудачно-цревни систем: 
Мука, повраћање, дијареја; губитак апетита 
Арсен, бакар, жива, талијум 
Абдоминални бол, стомачни грчеви; печење у грлу и устима 
Арсен, бакар, олово, жива, талијум 
Упала једњака; упала желуца и црева; упала дебелог црева 
Арсен, жива, талијум 
Канцери (дебелог црева, панкреаса, желуца или ректума) 
Арсен 
7. Желудачно-цревни систем:
Мука, повраћање, дијареја; губитак апетита 
Арсен, бакар, жива, талијум 
Абдоминални бол, стомачни грчеви; печење у грлу и устима 
Арсен, бакар, олово, жива, талијум 
Упала једњака; упала желуца и црева; упала дебелог црева 
Арсен, жива, талијум 
Канцери (дебелог црева, панкреаса, желуца или ректума) 
Арсен 
8. Поремећаји јетре и бубрега:
Хепатотоксичност; оштећења јетре 
Арсен, бакар, талијум 
Цироза јетре, хепатитис 
Бакар 
Обољење бубрега 
Арсен, олово, жива 
Оштећење бубрега 
Арсен, олово 



9. Кардиоваскуларни систем:
Оштећење крвних судова 
Арсен 
Анемија; смањење броја црвених крвних ћелија 
Арсен, бакар, олово
Хипертензија; тахикардија – повећан број срчаних откуцаја 
Арсен, бакар, олово, талијум 
Оштећења периферних васкуларних судова; кардиоваскуларна 
обољења 
Арсен, олово 

10. Респираторни систем:
Плућна фиброза 
Алуминум, арсен 
Упала плућа, упала бронхија, упала ждрела 
Алуминијум, арсен, жива 
Опструктивни поремећаји дисања, астма 
Арсен, алуминијум 

11. Имуни систем 
Повећана учесталост астме, симптома сличних аутоимуним 
обољењима, алергије 
Различити метали 
Смањен број белих крвних зрнаца, оштећен имунитет 
Арсен, талијум 

12. Репродуктивни систем:
Гениталне абнормалности 
Алуминијум, талијум 
Поремећаји менструалног циклуса; менструални болови 
Бакар, жива 
Урођени поремећаји; превремени порођаји; спонтани 
побачаји 
Арсен, олово, живо 
Репродуктивне дисфункције 
Арсен, алуминијум, кадмијум, олово 

13. Други физички поремећаји:
Хипертонија или хипотонија, смањена мишићна снага 
Разни метали 
Осип, контактни дерматитис, екцем, свраб 
Алуминијум, арсен, бакар, жива 
Бол у мишићима, главобоља, грчеви 
Арсен, бакар, олово, талијум 
Алопеција , опадање косе 
Талијум 
Са којим лековима истовремено не треба користити зеолит? 
Пошто зеолит има велику способност усвајања молекула 
(адсорпције), треба га узимати 6 сати пре или после употребе 
лекова, витамина, минерала, јер ако се узима истовремено са 
лековима може их адсорбовати и спречити њихово дејство.
Која нежељена дејства могу да се јаве при употреби зеолита? 
Нису забележена нежељена дејства код употребе зеолита.
У којим случајевима не треба користити зеолит? 
Зеолит се не препоручује деци до 3 године, трудницама, 
пацијентима на хемодијализи, код обољења бубрега и особама 
са трансплантатима. Зеолит не треба узимати два дана пре, за 
време и два дана после хемо и зрачне терапије.



Интервју са Даријом Лукић
Певачица Дарија Лукић, која је недавно 

промовисала две песме под називом ,,Није крај’’ и 
,,Теби припадам’’, прича о својој музичкој каријери и 
свом приватном животу.

-Колико је учешће у ,,Првом гласу Србије’’ 
променило твој живот?

Да га је променило, променило га јесте, али 
драстичних промена није било, осим што је изазвало 
одређену популарност у друштву и генерално у земљи 
у којој живим. Коначно ме препознају и знају ко је 
Дарија Лукић. И, наравно, ово је била само улазница 
за оно што ме очекује, јер заправо тек сада треба да 
доказујем колико могу, умем и знам.

-Колико је напредовала твоја музичка каријера?
Музичка каријера се, наравно, подигла на виши 

ниво, и коначно, после седам година рада са својим 
бендом, успела сам да избацим два спота и две песме - 
,,Није крај’’  и ,,Теби припадам’’. По мом мишљењу, то 
је један квалитетан почетак за оно што ће се убудуће 
развијати. Имамо великих планова и надамо се да 
ћемо те планове и реализовати.

-Како је протекло снимање спотова?
Спотови су снимани на Златибору и све је прошло 

одлично иако су биле ниске температуре, а имали смо 
кадрове напољу. Спотови су јако добро одрађени с 
обзиром да смо имали кратак временски период. Ја 

Дарија Лукић - слика из 
спота „Није крај”



сам врло задовољна како су то Горан Шљивић и FM 
Sound Production изнели и мислим да смо добили 
један квaлитетан производ.

-Занимљиво је што се на промоцији твојих 
песама промовише ужички крај, а добро је познато 
да ниси рођена у Ужицу.

Ја сам рођена Тузланка и живела сам тамо до своје 
пете године. Већ 22 године живим овде, па се просто 
осећам као да овде и припадам, и трудићу се да свој 
крај и место одакле долазим промовишем и пласирам 
у најбољем могућем светлу. И, сходно томе, као поклон 
на промоцији, делила сам вунене чарапе и ракију у 
Хајату. Мислим да то још нико није урадио, али за све 
постоји први пут.

-Како испуњаваш своје слободно време, ако га 
уопште имаш?  

Пошто немам много слободног времена јер, Богу 
хвала, посла има, некако се увек трудим да то време 
употпуним дружењем са драгим људима и породицом 
и тако надоместим то што нисмо стално заједно. Оно 
што ми у слободно време причињава задовољство је 
шопинг, као и свим женама уосталом. Волим када могу 
да отпутујем негде, па да купим нешто занимљиво, 
просто се вежем за ту ствар и имам успомену. Поред 
гардеробе много волим накит и мислим да сам и 
позната по специфичном накиту. На такмичењу сам 
се појављивала са разним огрлицама, а и фризура 
ми је била несвакидашња и другачија. Поред тога, Дарија Лукић - пред одлазак на један од својих 

наступа



волим добре фотографије, не 
да фотографишем, већ да их 
прикупљам. Ценим људе који то 
раде професионално.

-Како се одражава  на твоју 
породицу и пријатељство то што 
немаш много слободног времена?

Човек који се бави овим 
послом нема довољно времена 
ни за себе, али ја имам срећу што 
ме драги и блиски људи разумеју 
и схватају каква је природа мог 
посла. Имам пуну подршку од 
родитеља и брата. Да није њих 
вероватно бих мало теже све 
ово изгурала, они су ми велики 
ослонац.

-Имаш ли нешто да поручиш 
нашим читаоцима?

Увек верујте у себе и никада 
не одустајте од својих жеља. 
Сходно својим могућностима 
човек може све да оствари, само 
је битна воља.

Почетком лета Дарија планира да изда нови сингл, који ће бити знатно бржег ритма у односу претходне две 
песме. Надамо се да ће доживети велику популарност.

Данијела Васиљевић 4г
Јелена Тасић 4г

Слика са ауторима интервјуа ...



1. Велики рат - Александар Гаталица
Добитник престижног књижевног признања, НИН-

ове награде за роман 2012. године, је Александар Гаталица 
за роман „Велики рат” („Моно & Мањана”).

„ Велики рат “  је епски а савремен роман о највећем 
историјском преокрету на почетку двадесетог века. 
После неколико деценија паузе, овај роман је у српску 
књижевност вратио тему Првог светског рата. У саги 
коју је писао три и по године, Гаталица не нуди велике 
битке и јурише, војсковође и војнике... У првом плану су 
личне историје људи који су тог „дугог, топлог лета“ 1914. 
бесповратно увучени у млин историје.

Пратећи судбине преко седамдесет јунака, на свим 
зараћеним странама, Гаталица је обликовао победнике и 
поражене, генерале и оперске певаче, војнике и шпијуне, 
мале, обичне људе, јунаке епохе. Тужне и веселих судбина, 
примера невиђеног, али и сасвим узалудног хероизма.

2. Као да се ништа није догодило - 
Марија Јовановић

Нова књига од ауторке романа „ Сплеткарење 
са сопственом душом “. Четрдесет година после 
Невениног и Сергејевог упознавања Стојан је крочио у 
њено двориште. Судбина је стрпљиво чекала да неком 
од Срезњевских поново открије постојање упоредног 
света. Избор је пао на Софију. Њој је допала улога у 
представи у којој су Срезњевски они који су вољени, 
а придошлице оне који их воле. Као да се то већ није 
догодило. И точак се завртео...

ТОП ЛИСТА НАЈЧИТАНИЈИХ КЊИГА



3. Норвешка шума - Харуки Мураками
Радња романа смештена је у Токио касних 

шездесетих, у време кад су јапански студенти, као и 
њихове колеге многих других нација у својим земљама, 
протестовали против сопствених режима. Ова помало 
носталгична позадина, осим што осликава атмосферу 
светског бунта, представља кулисе за једну „обичну” 
љубавну причу. Реч под наводницима означава оно 
у чему је Мураками мајстор без премца: суптилни 
познавалац људског срца, дилема и страсти које 
доносе љубавни јади.

„Мураками успева да ухвати откуцаје срца своје 
генерације и да читаоца у њих толико увуче да овај 
зажали што је причи дошао крај.“
4. Раскршћа - Вилијем Пол Јанг
5. Папијон - Анри Шарјер
6. Најлепша љубавна писма великана -  Урсула 
Дојл
7. Стив Џобс - Волтер Ајзаксон
8. Острво -  Викторија Хислоп
9. Крадљивица књига – Маркус Зусак
10. Само слушај -  Сара Десен

                                                                                                                
Којадиновић Азра 
Цвркотић Слађана 
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Топ листа најслушанијих домаћих песама

•	Саша	Ковачевић	-	Лапсус
•	Александра	Радовић	-	Чувај	моје	срце
•	Елитни	одреди	-	Не	кочи
•	Милиграм	-	21.	век	
•	С.А.Р.С.	-	Перспектива	
•	Београдски	Синдикат	-	Балада	дисидента
•		Влада	Дивљан	&	Љетно	Кино		Биг	Банд		-		Само	

једну љубав имам
•	Тоше	Проески	-	Све	је	ово	премало	за	крај
•	Земља	грува	-	Најлепше	жеље
•	Наташа	Беквалац	-	Позитивна

Топ листа најслушанијих страних песама
•	Rihanna	-	Stay	
•	David	Guetta	ft.	Sia	-	Titanium	
•	Adele	–	Set	fire	to	the	rain
•	Maroon	5	–	One	more	night
•	Hardwell	–	Cobra
•	Pink	-	Just	give	me	a	reason
•	Gotye	-		Somebody		that	I	used		to	know	
•	Fun	-	Some	nights	
•	Rihanna	-	Diamonds
•	Red	Hot	Chili	Peppers	–	Love	of	your	life

Којадиновић Азра  1е1
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Видим себе у свету 
пословних људи

„Господине Жиловићу!“ – рече Линда, 
дадиља коју сам унајмио пре око месец 
дана, „пожурите ако мислите да попијете 
топлу чоколаду пре посла!“

  Устајем из кревета и узимам своје 
омиљено парно одело, које ми је Селма 
поклонила за рођендан. „ Линда, црвена 
или плава?“ – упитао сам је, показујући јој 
две кравате. „Плава“ - рече она, сипајући 
мало цимета у чоколаду. Данас је мојој жени 
Селми рођендан, па сам рекао Џошуи, мом 
батлеру, да организује вечеру на врху „Бурџ 

ел Араба“, са гостом изненађења. „Пожурите, лимузина чека.’’ „Данас одведи малог на час виолончела’’ – рекао 
сам Линди седајући у лимузину.

Опет сам у својој канцеларији са огромним акваријумом. Рос ме обавестио да је било неких проблема са 
послом у Саудијској Арабији и да смо ту изгубили око милион. Обично бих био нервозан због посла, али не 
и данас. Не пуни Селма 30 сваки дан. Обавио сам неколико пословних разговора и довео ствари у ред. Од 
малог Роберта ми је стигла порука да ће имати наступ око 18 h. Опет гужва у распореду… Како да спремим 
изненађење за жену, а да стигнем да гледам сина?! Мораћу да ангажујем Филипеа, мог двојника, да оде у пети 
ред и да маше Роберту. „Шта ?!’’- узвикнуо сам када ме је Џошуа обавестио да је Стинг заузет и да неће моћи да 
пева на вечери. Ипак ће доћи Здравко Чолић, шта сад …  

  Већ је вече. Чола пева „Мјеркам те, мјеркам“, а Селма одушевљено гледа у натпис „Драга, волим те, срећан 
рођендан!“, који Џошуа показује из великог балона. Све је савршено!

И тако… 
Размишљам шта бих све могао бити, док се спремам за пријемни испит, који је за четири месеца …                          

Милан Жиловић  4е2          



Ударац по образу и души
Лепота је увек у оку оног ко посматра. Он види 

спољашњост баш како ми то желимо.  Површни пог-
леди, куртоазна питања, без стварног интересовања 
за туђи живот. Једног јутра сирене полицијских 
аутомобила и хитне помоћи узбуркају тај извештачени 
свет.

На степеништу седи девојчица из комшилука. 
Насмејана, са два репића и белим мачетом у крилу. 
Подсећа на малог анђела. На тај сунцем обасјан призор 
надвија се тетурави облак, њен ТАТА. Ускоро се из 
њиховог стана чује бука, плач, нешто је пукло. Сви 
затварају прозоре и врата.Нико ништа није чуо, а ни 
видео. Мрак… Низ олук лењо тече кишица. Пуцањ, 
крик, сирене. Комшије пале светла, отварају врата и 
прозоре. Жута трака и инспектори. На степеништу 
седи девојчица у сивој пиџами, рашчупане косе, у 
крилу држи покисло маче. Свиће. На лицу умрљаном 
сузама и кишом осмех. Прилази јој једна жена у 
униформи, а она се смеје. Изводе и њену мајку. Она 
је у грчу, али у очима је срећа. Извештачени свет 
то посматра, заинтересован за све детаље, а ако их 
нема они их измисле. Гасе се светла позорнице. Шта 
се десило иза затворених врата број 6 знају они који 
су били тамо. Ја знам да је тетурави облак угасио 
сунчан дан у очима малог анђела. Никада није марио 
за њен осмех, срећу. Као да ју је мрзео због њене 

невине дечије душе. Уместо пољубаца шамар, уместо 
загрљаја опасач. Њена мајка никада није причала 
са комшијама. Смерна као лавица штитила је свог 
анђела. Сви су знали шта им се догађа, какав бол трпе, 
а сви су ћутали. Па зашто су проговорили тек када се 
све завршило? Допустили су да душа два људска бића 
буде рањена, да крвари. Гледали су… Гледао сам и ја. 
Био сам дечак од десет година. Ко би мени веровао? 
Помислили су да гледам превише филмова. Мама и 
тата су једном пријавили, али је мајка малог анђела 
смислила изговор.

Једног лепог сунчаног недељног јутра жена, дете и 
маче су ушли у наше двориште. Мама им је пружила 
руку, а тај куртоазни поздрав се претворио у загрљај 
пријатељства. Мали анђео ми је пришао, пружио 
ми своје маче и рекао: ”Он се зове Пуфи, ја се зовем 
Даница. Бићу срећна ако га узмеш јер знам да ћеш 
га чувати као што су твоји родитељи чували маму и 
мене.” Климнуо сам главом и узео Пуфија. Тетурави 
пијани облак је отишао у затвор, а комшиница и анђео 
негде далеко у иностранство.

Када у очима другог човека видиш или наслутиш 
патњу и бол, немој га гурати од себе. Пружи му руку. 
Можда га тај додир подигне са дна, излечи од бола. 
Заборави на страх и неповерење. Кад извучеш мали 
камен, крене лавина, немој сумњати у своју снагу и 
поштуј туђе снове.

Богдан Џекић 1е2



РЕЦИКЛАЖА - ПОСЛЕДЊА 
ОПОМЕНА

По најскоријим резултатима, сваки становник 
Србије годишње створи 318 кг отпада, што са овог 
аспекта звучи стварно забрињавајуће, с обзиром да је 
највише електронског отпада, чијим се спаљивањем 
озбиљно угрожава и животна околина и здравље 
људи.

Неадекватно поступање са отпадом један је 
од највећих еколошких проблема са којима се 
природа суочава свакодневно. Бројне анализе стања 
животне средине  на територији Србије показале 
су да проблематика са неадекватним поступањем 
са отпадом озбиљно угрожава наше здравље и ми 
сносимо последице, неких смо свесни сада, а неке 
ћемо тек искусити.

Данас је посао рециклаже електронског отпада у 
свим областима развијеног света веома распрострањен 
и брзо се развија. Електронски системи за прераду 
ЕЕ отпада сазрели су у последњих неколико година, 
након повећане регулаторне, јавне и комерцијалне 
иницијативе, а расту сразмерно предузетничким 
интересима. Део ове еволуције изазвао је озбиљније 
раздвајање електронског отпада из енергетски 
интензивних процеса, за разлику од  конвенционалне 
рециклаже, где се опрема заснивала на форми 
сировог материјала. Ово се постиже путем диверзије 

и поновног регенерисања различитим хемијским и 
физичким процесима.

 Аудиовидео компоненте, телевизори, видео 
рекордери, стерео опрема, мобилни телефони, други 
ручни уређаји и рачунарске компоненте садрже 
вредне елементе и супстанце погодне за регенерисање, 
укључујући олово, бакар и злато... 

Секција за рециклажу



Неочекиван осмех

         
Снажан мирис воска пара ми ноздрве... Никада се 

нисам осећао тако раздражљиво и нервозно, а опет 
тако уморно и сломљено. Наизглед сам стабилан, 
смирен и храбар, а у ствари сам одбројавао тренутке 
када ће исти тај параван пасти у мојим, и очима других, 
који ми снажно стежу руку уз, по коју дрхтаву, унапред 
формирану реченицу. Они се не стиде да жаљење, 
спаковано у уцаклеле очи, покажу свим присутним, 
а ја, који са пуним правом могу себи то да дозволим, 
ћутим и гутам густе комаде бола и немоћи трудећи 
се да ниједан не изоставим. У супротном, моја крхка 
маска ће пасти и утопићу се у атмосферу која је већ 
одавно подавила све око мене. Једина особа која ме 
спречава да постанем део тог добро уиграног обичаја, 
јесте нико други до моја мајка. Женица ниског раста 
стајала је високо изнад мене и држала ми руке на 
раменима. Уколико би осетила долазак ненајављене 
сузе, која би покушала да се прокотрља до образа, 
помогала би ми да је вешто сакријем од других, већ 
поплављених очију. За њу, та суза је у датом тренутку 
била бесмислена и безразложна, обесхрабрујућа и 
непотребно театрална. А за мене је била оправдана, 
премда, мало срамотна, јер ме ипак одозго мама гледа! 

Мисли ми прекину оштар звук: удар метала о 
бетон. Осмех ми сачини лице, иако му није тренутак. 



Док је брадати човечуљак, скупивши своју мантију, 
усред опела дрхтавим рукама дизао пало кандило са 
земље, кез ми је развлачио усне, а појас непријатности 
и блама због тога опаса ме у делићу секунде. И баш 
у том тренутку, када се земља отварала, а срамота 
ме кљуцала у теме главе теравши ме на доле, зачух 
кикотање. Подигох главу и привидех  добро познат 
осмех, осетих добро познато олакшање видевши тај 
добро познати призор. Чешће је то изборано лице било 
прекривено сланим сузама, него слатким осмехом, јер 

сам управо гледао у бледи лик самохране мајке- биће 
скромних жеља, борца великог срца, увек дотерану 
даму и  одговорно лице које је понекад умело и да  
касни. Зашто је сада морала да порани?!

Елегантно уђе у своје кочије и поче ишчезавати 
заједно са њима у слаповима  земље. Мени је преостало 
да погледом испратим преостале делиће сандука, док 
је мрак потпуно не прекрије.
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Игра лудила и таштине
Са невероватном патњом је посматрао рађање но-

вог дана, док су му незаустављиви сунчеви зраци ири-
тирали очи и осликавали његово патетично и мизер-
но стање. Поглед пун презира  и одвратности бацио 
је на целу спољашњост ван његовог прозора, његове 
сигуросне капије, на сву природу која пркоси таласи-
ма времена, на тамно , бледо, изопачено небо које је 
изгласавало његову унутрашњу празнину  и равно-
душно држање...

Бити мизантроп?  Да, ништа лакше. Бити усамље-
ни мучитељ, крвнички прогонитељ свега људског. Ту 
се лако проналазио, ту се и једино проналазио, у свету 
пуном гнева, свеобухватне мржње, далековидог пре-
зира и крајње иритирајућег егоизма. Какав свет такви 
и људи, или у овом случају јединке са благим разумом 
и све мање присутним животним моралом и хумани-
стичком интригом.

Умео је да стане поред његове капије, држећи за-
весу да прикрије своје стање и биће, као када вели-
ки и несхваћени јунак стане пред све своје страхове 



и патње и извуче свог спасиоца- мач, пред великог 
змаја - непријатеља човечанства, разума, логике, до-
броте, људске лепоте и ума. Наравно да ће јунак изгу-
бити, или би он макар волео да изгуби, да лежи и да 
подлегне својим ранама, да на типичан и извештачен 
начин умре са последњим дахом своје душе и оде ка 
небу својим праочевима. Тако би барем човечанство 
признало пораз, али овако – не. 

Облачио  се крајње незаинтресовано и са лењо-
шћу човека који је на ивици живота и који је одустао 
од самог себе.  Љубав. Никад није знао како да је де-
финише пошто је ни сам није никад осетио и никад се 
није ни надао да ће искусити плодове и нектаре без-
условне љубави и уживати у њеном вечном загрљају 
топлине и благостања… Изашавши из стана преиспи-

тао је себе шта треба да купи. Још један типичан дан, 
трошити новац, ужасан комерцијализован новац, са 
кореном свог зла и свега нељудског, за ствари које ће 
му користити превише мало и превише кратко да би 
у њима уживао, али ће за њих платити више, не само 
новцем него, по њему, највећом ценом- изласком на 
светлост дана. Ехо његових тешких корака одзвањао 
је кроз зграду и желео је да изађе из ње што пре... 

Јутро. Невин почетак. Када се Сунце и Земља по-
мире и по еонима познатим ритуалом се пољубе пра-
већи зачетак своје јединствености и игре. Облака није 
било, небо је било само, тмурно, бледо и изазивало је 
дражесну игру ветра са хладноћом. Одлично, тако му 
и одговара, да види да нешто на овом свету пати изну-
тра и да га то доводи до танке линије неповратног лу-

дила. Тако значи, још једна игра 
лудила и таштине је почела. 
Ново унутрашње поимање ће 
да узме маха на мом постојању 
и ја ћу да трпим завршетак тог 
дуела. 

Типичан дан за усамљеног 
мизантропа. Било је превише 
иронично да би било смешно. 
Смиривши се на секунд сачека 
и крену даље.

Иван Ковачевић 4е2



Диван дан за 
шетњу 

Шетам сама ужичком пла-
жом носећи на леђима ранац 
пун наде. Греје сунце и милује 
ми лице. Понекад хукне ве-
тар хладним дахом доносећи 
свежину раног пролећа. Трава 
избија на површину и махови-
на зелени. Камење обложено 
маховином дрема поред воде 
обасјано сунчевим зрацима. 
Прелазим мост и крећем ка 
,,љубавној ’’стази. На клупама 
седе парови опијени љубав-
ним заносом. Пролазим поред 
њих осврћући се на шум реке. 
Вода јури преко камења иза-
зивајући пенушаве мехуриће 
на површини, од кише, мутне 

реке. Окрећем се ка водопаду старе Теслине хидроелектране. Вековима је вајано тло речног корита моћима 
природе. Савршено сложене камене коцке производе те мале водопаде, лепоте природе. Стаза је још влажна 
од јутарње краткотрајне кише. Пролазим поред групице младића окупљених око клупе. Чује се жамор и смех. 
Поред мене пролазе старе, погурене фигуре људи, маме са бебама, парови који се држе за руке, деца са својим 
четвороножним пријатељима… Диван дан за шетњу… 

Славица Веселиновић 4м3



Нема те 

Опет сам те тражила
у неким мрачним собама
где тутње туђе прошлости...

У неким другим људима
Који ти ни по чему не личе...

На туђим длановима,
у празним погледима,
на пијаним уснама
умишљених песника...

И нигде те нема!

Твоја тишина 
пише дуга писма 
и твоја одсутност 
нема своје име!

Са друге стране разума,
још увек долуташ 
сањив и детињасто занесен 
неким тако обичним стварима...

Оставиш отиске прстију,
изгужвану постељу 
и пар стихова приде...

Да не заборавим,
и никад себи не опростим 
што те са сваким јутром 
опет изгубим...

Тебе који си дан...
и ноћ...
и онај сан 
који се чека,
животима узастопно...

Јана Петровић



Екстраверзија – Интроверзија

Екстравертност и интровертност (екстраверзија и интроверзија) су димензије личности које се налазе на 
супротним крајевима континуума и које описују начин на који функционишемо,  пре свега у сфери социјалних 
контаката и усмерености према самом себи или према свом окружењу. Екстравертна особа воли динамично 
окружење, енергију прикупља путем друштвених контаката, комуникативна је, лако ступа у конверзацију, не 
смета јој да је у центру пажње. Интроверт  је више усмерен ка самом себи, и задовољство проналази у актив-
ностима које обавља сам, евентуално у друштву блиске особе.

Интровертну особу не треба мешати са стидљивом особом јер те две ствари нису идентичне. Стидљива 
особа осећа анксиозност,  узнемирена је и нервозна у ситуацијама које јој не пријају,  може имати жељу да се 

ПСИХОЛОШКИ КУТАК



дружи и буде окружена људима, али је то због осећаја стида потиснуто. Интроверт, са друге стране, нема про-
блема са анксиозношћу и нервозом, често је и сјајан комуникатор или презентер у ситуацијама када баш мора 
да то ради, али једноставно није заинтересован да има и одржава велики број друштвених контаката, а преви-
ше динамично окружење га замара и црпи му енергију.

Појмови екстраверзије и  интроверзије имају дуг историјат. Под различитим именима може се препознати 
у Хипократовој типологији, код Канта, Вунта, Павлова, Јунга и др. Немачки психолог Ханс  Ајзенк обједињује 
та учења и научно их потврђује анализом. Екстравертне особе се, обично, описују на следећи начин: окрену-
ти су према свету, воле друштво, желе бити у центру пажње, иницијатори су првих контаката, живахни, без-
брижни, оптимисти, склони авантури и ризику, агресивни и не контролишу емоције, импулсивни и окренути 
практичном понашању. Интровертне особе су на другом полу исте димензије. Они су окренути  према себи, 
уздржани, мирни, затворени, промишљени, више воле књиге него људе, не воле узбуђења, и свакодневне ства-
ри узимају озбиљно, воле сређен живот, контролишу своје емоције, нису агресивни, склони су песимизму и 
оклевању, поуздани су и веома цене моралне норме и вредности.. 

Ајзенков тест личности



Свака особа поседује у себи и екстравезију и интроверзију, само у различитој размери. Неко се боље сналази 
у социјално изазовним ситуацијама, а неко више воли да проводи време сам. Следећи тест који је конструисао 
немачки психолог Ханс Ајзенк може вам помоћи да нађете своје место на скали Екстраверзија - Интроверзија. 
Правила решавања су следећа: На свако од десет питања треба одговорити оценом од 1 до 5, у зависности од 
тога колико се слажете са наведеном тврдњом. Када саберете све одговоре добијате бројчану вредност колико 
сте заправо екстравертни односно интровертни. Питања су следећа:

Сматрам да сам веома друштвена особа која воли изласке
Други људи сматрају да сам ја веома живахна особа
Јако волим бучна и весела друштва
Увек радо учествујем на великом скупу, на пример на журци
Веома брзо се укључујем у ново друштво
Сматрам да сам говорљива особа
Волим да долазим у додир са много разних људи
У друштву сам више спреман да причам него да мирно останем у позадини
Ја сам добар за друштво
Волим да причам вицеве

Потпуно 
тачно

Углавном 
тачно

Нисам 
сигуран

Углавном 
нетачно

Потпуно 
нетачно

1 2 3 4 5

 
Напомена: Оригинални Ајзенков тест личности садржи неколико стотина питања. Пошто је ово скраћена 

верзија теста, сврха тестирања је више забавног него научног карактера.
                                                                                                                     Никола Танасковић



и књижевне вести. 
Истовремено са 
„Новинама сербским“, 
Димитрије Давидовић 
од 1815. године почиње 
да издаје једном 
годишње „ Забавник“, 
први српски алманах. 
Иако је период рада прве 
штампарије био кратак, 
јер је премештена у 
Београд, он не губи 
на значају зачетка и 
развоја штампарства у 
Крагујевцу.

 Ако су крагујевачке 
новине биле претеча модерне српске штампе, 
текстови које су писали питомци пре 75 година су 
темељ аматерског школског новинарства, и подстрек 
данашњим младим новинарима да у времену 
савремених технологија стварају високоангажоване 
облике новинарског изражавања. Штампа ће 
живети из без папира, јер технологија је захватила и 
новинарски алат. Наша скромна редакција наставља 
да ради на очувању  традиције школског листа и на 
афирмацији школског новинарства као веома важног 
сегмента рада са ученицима. 

Редакција школског листа „Наш живот“

ВЕСТ ИЗ БРАТСКЕ ШКОЛЕ ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Питомци и потомци- новинари
Година два јубилеја

Крагујевац се сматра колевком српског 
новинарства,  јер су прве новине почеле да излазе у 
овом граду 5. јануара 1834. године. У Политехничкој 
школи је почео да се штампа први школски лист 
ученика средњих стручних школа. Наиме, први број 
школског листа „Наш живот“ изашао је 19. марта 
1938. године. Покренуо га је и издавао Клуб свршених 
ученика Војнозанатлијске школе. У оскудним 
условима, на застарелим машинама,  питомци су 
успели да објаве 17 бројева до 1939. године. 

Ове године редакција листа „Наш живот“ 
обележава 75 година од изласка првог броја, баш у 
години коју је Скупштина града прогласила - годином 
Димитрија Давидовића и модерног новинарства. 
Повод за то је 200 година од појављивања првог 
броја „ Новина сербских“ и 175 година од смрти 
Димитрија Давидовића, оца српског новинарства, 
писца Сретењског устава и личног секретара Милоша 
Обреновића.

„ Новине сербске“ су први српски дневни лист који 
је изашао 1. августа 1813. године у Бечу. Једно краће 
време Вук Стефановић Караџић и Јернеј Копитар 
учествују у уређивању новина, па се под њиховим 
утицајем поред политичких, почињу да  објављују 
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