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Добила сам прилику да са групом деце из Зајечара, 
Краљева и Македоније отпутујем у “земљу чоколаде 
и новца”. 

Пејзажи које смо видели остављају вас без даха, 
памтите их за цео живот... Чистоћа, ред и уређеност 
су нешто што је на све нас оставило утисак. Нигде 
не чујете галаму, буку или нешто што вас иритира. 
Просто, буде вас срамота ако на било који начин 
пореметите нешто што се подразумева као начин 
живота. Тако смо се и сви ми понашали, како у својим 
просторијама, тако и било где да смо се нашли. Куће 
у којима смо били смештени направљене су у етно 
стилу, налик једна на другу. Одлазак у Швајцарску ми 
је представљао велико задовољство. Сама помисао 
да ћу да проведем петнаест дана са младима из друге 
државе, у такозваној “интеркултуралној размени 
деце” изазивала је у мени велику радозналост. И 
знатижељу. 

Први дан боравка у селу Песталоци провели смо 
распоређујући се по собама и упознавајући простор у 

Занимљиво путовање кроз Швајцарску



коме ћемо живети наредних петнаест дана. Село је настало 
после Другог светског рата, за потребе деце без родитеља. 
Касније му је намена промењена у циљу интеркултуралне 
размене деце из разних земаља света. Смештено је у 
прелепим пределима, окружено планинама са вечитим 
снегом, недалеко од аустријске границе, где се укрштају 
алпска и умеренија континентална струја. Често дувају 
ветрови, карактеристичан је такозвани алпски ветар “фен”. 
Занимљиво је да није било много снега иако је у то време 
Европа била окована леденом зимом. Свака група деце је 
имала своју кућу, о чијем одржавању и уређењу смо бринули 
сами. Радионице су се одржавале у посебним образовним 
просторијама, опремљеним савременом комуникационом 
техником. Имали смо швајцарске предаваче, који су нас 
учили да боље упознамо себе, причали нам о животу 
без дискриминације, о толеранцији итд. Сви смо активно 
учествовали у разговорима и припремама разних тема. 
Имали смо и слободне активности у виду санкања, груд-
вања, шетње и других друштвених игара. Првих седам 
дана смо највише посветили упознавању других група 
деце, дружењу и обиласку околине. 

Један од мојих задатака је био да представим фолклор 
и културу своје земље. 



 Моја другарица и ја смо у оделу народне ношње покушале 
да приближимо другој деци игре и песме из Србије. 

Другу седмицу смо углавном провели обилазећи неке 
градове Швајцарске, као Цирих, Сент Гален и Троген. Наравно, 
успут смо и шопинговали. Прва наша станица био је Цирих. 

Цирих је град на североистоку Швајцарске, чије језгро 
запљускују воде огромног Циришког језера и реке Лимат. А 
током Другог светског рата био је уточиште многима који су 
се пред налетима фашизма склонили у мирну и неутралну 
земљу која није знала за рат... Први утисак који стекнете 
у овом граду је осећај уређености и става да се свему зна 
место. Функционисање градског превоза доведено је до пер-
фекције, о чему сведоче окачени редови вожње на свакој 
трамвајској станици. Тешко да се може догодити да трамвај 
или аутобус закасни. Време је овде заиста новац и тако се 
и третира. Украс на реверу града који сада има око 700.000 
становника, свакако је његово језеро, које током лета нуди 
најразличитије садржаје за леп провод. Осим градских 
плажа ту су и вожње бродом до неког од бројних места на 
језеру, на чијем се крају налази Раперсвил, древни градић 
богате историје. Нису ретке ни прилике када се на језерским 
бродовима одржавају различити фестивали и журке под 



ведрим небом. Оно што свакако није туристичка понуда 
јесу банке по којима је овај град познат у свету. Сматрају се 
најсигурнијима. 

Сент Гален је осми по величини град у Швајцарској. Налази 
се у крајњем североисточном делу, близу државне границе 
са Аустријом. Сент Гален поседује старо градско језеро са 
бројним лепим улицама, малим трговима и старим црквама 
и зградама, као и бројна управна и културна здања. Такође 
оставља утисак чистоће, реда, културе понашања и пружа 
осећај сигурности. Овај град смо посетили два пута јер се 
налази у близини нашег кампа. Други пут у циљу шопинга, 
што је девојкама, разуме се, представљало велику радост. 

Обишли смо Цирих, Ст. Гален, фабрику чоколаде, Рајнине 
водопаде итд. Али најјачи утисак на мене оставила је 
Технорама. 

То је један центар за науку у Швајцарској који је по много 
чему посебан. Једно огромно здање које се састоји од неко-
лико спратова, а на сваком од њих се налазе лабораторије 
и разне “справице”намењене некој од природних наука 
(физика, биологија, хемија... ). Има толико тога за обилазак да 
је немогуће видети све у једном дану. Пре свега, апсолутно 
све у том центру дозвољено је дотаћи и испробати и тако 
добијамо прилику да учимо на један сасвим посебан начин. 



Провели смо тамо незаборавних 5 сати (који су прошли као 
пар минута), а успели смо да обиђемо само један спрат. 

Викенд пред повратак провели смо у обиласку фаб-
рике чоколаде „Минор“, где смо дегустирали њихове 
најпознатије производе. Сви смо купили по неколико врста 
за своје најмилије. У тој фабрици све функционише као 
‘’швајцарски сат’’, укуси су опијајући, просто им не можете 
одолети. На жалост, унутрашњост фабрике нам нису дали 
да сликамо. 

Боравак у Швајцарској, у сваком случају је био користан, 
едукативан, леп и незабораван. Сви се слажу у томе да 
Швајцарска с правом носи епитет најуређеније земље. 
У суштини највећи утисак на све нас оставио је уређени 
систем те земље који беспрекорно функционише. У том 
систему уредност, дисциплина и поштовање правила се 
подразумевају. 

Ана Милосављевић3г



 Трочлана делегација Техничке школе из Ужица 
боравила је у Македонији у посети средњој школи 
„Горги Наумов“ у Битољу поводом прославе Дана 
школе, од 1. до 3. фебруара 2012. године. 

О школи смо чули још 2004. године када је 
наша колегиница Сања посетила школу у оквиру 
студијског путовања у I фази КАРДС програма, а 
конкретнији кораци ка сарадњи учињени су током 
сусрета у Крагујевцу у нашој братској, Политех-
ничкој школи. Без обзира на временске прилике 
или неприлике, на минус који је у Крагујевцу до-
стигао 23 степeна, кренули смо ка Битољу и уз пут 
се састали са делегацијом крaгујевачке школе. 

За нас, који смо рођени и расли у некадашњој 
СФРЈ, свако путовање у земљу, некадашњу чланицу 
Југославије, носи извесну дозу сете или носталгије 
и Македонија не представља само државу кроз 
коју пролазимо на путу ка грчким летовалиштима. 
Део успомена, сећања на екскурзију на Охрид, 
македонски фолклор, нека каснија враћања на 

У Граду конзула и пријатеља

Битола, преубав град



прелепе дестинације „од Вардара па до Тригла-
ва“, све је то чинило један општи оквир који је 
чекао да се употпуни новим сликама. 

У школи „Горги Наумов“ сачекали су нас колеге 
и директор, господин Ѓеорги Ташковски, спремни 
да нас упознају са савременом македонском шко-
лом и својим градом богате историје и срдачних 
људи. Ученици су нам, у богатом програму 
поводом Дана школе, презентовали своје про-
јектне радове, као што је анимирани филм и 
програм за библиотеку, извели неколико краћих 
представа на македонском и енглеском језику, 
савремени плес и реп, али су нам презентовали и 
фолклор свог народа. 

Школа је почела са радом 1958. године и 
почетак рада је веома сличан нашој школи. То је 
једна од најсавременијих школа у Македонији, 
која је међу првима ушла у процес реформи и 
у оквиру међународних и домаћих пројеката 
унапредила свој рад и опремљеност. Ученици се 
школују у електротехничкој и машинској струци, 
а образовни профили су, такође, веома слични 
нашим. 

Савремена Госпођа Министарка



Пре две године у Македонији је реализован 
Владин пројекат опремања школа рачунарима 
тако да је школа добила онолико рачунара 
колико има ученика, а наставници су у оквиру 
истог пројекта добили лаптопове. Сви рачунари 
у школи имају могућност приступа интернету. 

У школи постоји и Каријерни центар, у којем 
ученици добијају драгоцено искуство које ће 
им помоћи да нађу запослење или бољи посао. 
Он је отворен за све младе људе који желе да 
постану део низа активности, стварајући правац 
размишљања који се креће по свим европским 
стандардима. У њему се спроводе тренинзи за 
активно тражење посла, писање професионалне 
биографије и писма мотивације за интервју за 
посао. 

Домаћини су нас упознали и са својим преле-
пим градом. Иако је Битољ био под снегом, који је 
код њих већ био у количинама које су нас тек че-
кале у фебруару, дочарали су нам дух и атмосферу 
града у којем се чува традиција и на аутентичан  
начин стапа са новим и савременим. Нисам раније 
била у овом граду и не могу да се отмем утиску 



управо тог споја историје и садашњег тре-
нутка који се види у окружењу и доживљава 
у контакту са људима. Има нечег посебног 
у односу људи према свом граду, што се 
примећује у познавању његове историје, 
али и начину на који је чувају и презентују 
посетиоцима. 

Битољ, македонски Битола, је администра-
тивни, културни, економски, индустријски, 
образовни и научни центар. Традиционално 
јак трговачки центар, град је познат и као Град 
конзула јер се у њему налазе бројна дипло-
матска представништва страних земаља. 

 Посетили смо Народни музеј и цркву Све-
тог Димитрија и упознали се са знаменито-
стима града, прошетали се Широким сокаком 
и Старом чаршијом. 

Разговарали смо са колегама из македонске 
школе о програмима, софтверима које користе 
у раду, оцењивању ученика, припремању за 
рад и начину рада у школи, размењивали 
искуства и договарали се о могућим аспектима 
сарадње и потписивању повеље о сарадњи. 



Враћајући се у сусрет снегу који је тог петка 
немилице почео да завејава Србију, понели 
смо топле и снажне утиске да смо стекли нове 
пријатеље са којима можемо заједно да учимо 
и напредујемо у свом раду. 

        Јелeна Павловић

Поставка у музеју посвећена Кемалу АтатуркуЦрква у Битољу



Делегација Техничке школе из Ужица 
била је гост Техничко школском центру 
из Крања у периоду од 26. 10. 2011. до 
30. 10. 2011. године. Повод гостовања 
је међународни програм за младе 
МЕПИ, а на тему “Зближавање култура 
и искуствено учење”. Програм МЕПИ је 
свеобухватни програм добровољних 
културних, образовних, спортских и 
авантуристичких активности. Циљ про-
грама је да се развија и изграђује само-
поштовање, одговорност и друштвена 
свест младих људи кроз непосредно уче-
шће у четири подручја ангажованости: 
добровољни рад, вештине, експедиција 
и рекреативно бављење спортом. 

 МЕПИ програм је присутан у више од 
130 држава широм света и представља 
један од највећих светских омладинских 

Посета Словенији

Упознавање... 



програма. Делегацију наше школе 
чинило је шест ђака и два професора на 
челу са директором школе и замеником 
директора. Током ових пет дана, 
ђаци и професори су били део свих 
активности које су се одржавале у војној 
касарни Покљуко. Од радионица, преко 
припрема за експедицију, спремања 
традиционалних јела свога краја, до 
саме експедиције на Вишевник ( 2050 м), 
ученици наше школе, као и професори, 
су показали велико умеће у свим 
областима МЕПИ програма. Неки су чак 
добили и заслужене медаље. У оквиру 
посете делегација је могла да се упозна 
и са радом Техничко школског центра 
из Крања, као и са самим Крањем и 
Љубљаном. 

Владе Стајић 3м2

Киле, киле, киле, мамба... 

Компаси, карте, азимут, 
парни кораци... 

Очитајте колики је азимут... 

... цак, цак, санија... 

Уперите компас ка знаку... 

???



Радионице

Игре и разонода

Доцртавање

Спремање котлића (Гулаш)

Јутарња гимнастика
Због кога су и сузе текле?

Ви позади без смејања молим



Делегација из Ужица И опет киле, киле, мамба

Почео је тимски... 

ПОХОД НА ВИШЕВНИК... 



Касније групни... 

Прераста у индивидуални... 



НА ВРХУ...



На Првом прекогра-
ничном сајму омладин-

ског предузетништва „Бра-
тунац 2011” проглашена су 

најбоља ученичка предузећа и најбољи 
бизнис планови незапослених из Србије и БиХ. 
На Сајму је из Србије учествовало око 100 уче-
ника средњих школа из Ужица, Пожеге и Ариља. 
Организован је округли сто на тему: „Од идеје 
до бизниса“, на којем су учесници представили 
своје пословне идеје и бизнис планове. 

У оквиру пројекта „Увођење одрживих мо-
дела предузетништва као подршка економском 
развоју у Западној Србији и Североисточној 
БиХ” три ученичка предузећа из Техничке шко-
ле Ужице су представила своје производе. 
Похвале нису изостале, а наши ученици су 
освојили награде у следећим категоријама:

Најбољи штанд: „Ella“- 1. место

САЈАМ ОМЛАДИНСКОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА



Најбоље предузеће: „Раф“- 2. место
Најбољи производ: „Фокус“- 3. место

 Марија Вељковић

У Братунцу смо се такмичили на Првом 
прекограничном сајму Омладинског предузет-
ништва у оквиру сарадње између Србије и БиХ. На 
такмичењу је укупно учествовало 36 предузећа 
из Сребренице, Братунца, Милића, Ариља, Пожеге 
и Ужица. Као предузеће под називом “Ella” пред-
ставили смо се у најбољем светлу. У понуди смо 
имали ручно прављен накит, украсне кутије и кесе. 
Имали смо идеалну прилику да производе продамо 
заинтересованим купцима и да придобијемо гла-
сове жирија. Освојили смо прву награду за најбољи 
штанд и дизајн промотивног материјала. То је било 
за нас пре свега једно велико искуство, задовољни 
смо успехом и организацијом самог такмичења, као 
и наградом. 

Катарина Јездовић IVг



Директор GIZ-a Јоаким Хагеман је 
посетио школу 23. 02. 2012. године. 
Обишао је машинске и електро 
радионице и кабинете: са ЦНЦ маши-
нама, за мехатронику, телекомуни-
кације и са рачунарском опремом. Није 
прикривао своје задовољство оним 
што је видео на посећеним часовима. 
Разматрана су три поља сарадње из-
међу GIZ-a и наше школе:

1. мехатроника;
2. рециклажа;
3. дефицитарна трогодишња занатска 

занимања (заваривач, инсталатер, кли-
матизер...)

Договорено је о следећим облицима 
сарадње: 

1. У подручју мехатронике сарадња 
би могла да се огледа у пружању помоћи кроз обуке наставника, у усавршавању кадрова, у 
студијским путовањима, као и у пружању помоћи у набавци FESTO опреме. 

ПОСЕТА JOAКИMA ХАГЕМАНА НАШОЈ ШКОЛИ 



2. У подручју рециклаже GIZ 
је носилац пројекта управљање 
отпадом, у коме уско сарађује 
са локалном самоуправом, мада 
укључују и школе, тако да могу да 
помогну у организовању јавних 
часова, трибина, у дидактичким 
средствима и у укључивању 
ученика у акције у граду које се 
односе на селекцију примарног 
отпада. 

3.  Што се тиче дефицитар-
них трогодишњих занимања, Ха-
геман је дао предлог да би школа 
могла да држи обуке које би 
биле стандардизоване од стране 
Министарства, а сертификате би 
могла да издаје не школа, већ 
Регионална привредна комора. 

 Оливера Поњавић



Ученици Техничко школског центра 
из Крања посетили су Техничку школу 
у Ужицу у петак 23. септембра 2011. 
год. Они су тих дана били на екскурзији 
током које су обилазили све државе 
бивше Југославије, између осталих 
и Србију. Обилазак Ужица и посета 
Техничкој школи нису били део њихове 
маршруте, међутим, захваљујући при-
јатељским односима наших школа 
добили смо прилику да их угостимо. У 
посети је, осим два одељења ученика 
треће године, учествовало и неколико 
професора, као и сама директорка 

струковне гимназије Зденка Варл. Управни одбор Техничке школе, представници ученичког 
парламента и неколико професора на челу са директором Драганом Туцаковићем провели су 
Словенце кроз кабинете сва четири подручја рада (машинство и обрада метала, електротех-ника, 
металургија и графичарство). Након тога посетили су Ужичку гимназију и Народни музеј Ужице, 
а затим наставили своје путовање ка Београду. 

Марија Филиповић

СЛОВЕНАЧКИ УЧЕНИЦИ У УЖИЦУ



Од 21. 11. до 25. 11. 2011. године 
нашу школу је посетила делегација из 
ТШЦ Крањ у саставу од 2 наставника 
и 6 ученика електро струке. Поред 
присуства настави и размене искустава 
између њихових и наших ученика и 
наставника, потрудили смо се да будемо 
добри домаћини и упознамо их са на-
шим градом и околином. 

Посетили су изложбу злакуске грн-
чарије у Градској галерији, обишли хи-

дроелектрану на градској плажи, Злакусу, Терзића авлију, Мокру Гору и Дрвенград, Златибор... 
Присуствовали су састанку Ученичког парламента, на коме су погледали презентацију МЕПИ 

програма, коју су припремили наши ученици који су боравили у Словенији. 
Обишли су и 2 успешна предузећа у нашем крају:
 1. „Импол Севал“ у Севојну, где су имали пријем код генералног директора Нинка Тешића, а 

потом се упознали и са производним процесом и 
2. „Електротермију“ на Белој Земљи, где су видели начин израде електричних грејача.
У Словенију су се вратили препуни дивних утисака. 

Оливера Поњавић

ПОСЕТА СЛОВЕНАЦА НАШОЈ ШКОЛИ



Распуст! Зимска идила! Или, ипак не?
Наиме, док су се ученици поново 

враћали у зимски сан, наши професори 
су “дохватили лопату” и бацили се на 
посао! Вредно су радили и открили да 
се знањем снег не топи! Највећи допри-
нос је, ипак, имао женски део колектива, 
јер су вредне раднике снабдевале то-
плим напицима, попут чаја и кафе. 

Шалу на страну, снег је заиста био 
темељно очишћен и кров нигде није 
попустио, те су ученици безбедно 
крочили у нове рад(т)не победе! 

Далибор Бебић, 
Давид Иловац ЕТ-31

Непланирани распуст

Мостови
СУБОТИЦА



Док су ученици били на зимском распус-
ту, професори су 16. фебруара искористили 
прилику да посете нама најближу нукле-
арну електрану у Мађарској, ПАКШ. У 5 
сати ујутро на пут је кренуло 27 професора. 
Обилазак електране је трајао шест сати, од 9 
до 15 часова, током којих су обишли главни 
реактор, музеј и тренажни центар. После 
обилска наши професори су се придружили 
на ручку радницима електране. 

Дуже времена ова екскурзија се одржа-
вала само за ученике, али су професори 
исказали велику заинтересованост. Ово је 
први пут да се реализовала екскурзија само 
за професоре. 

Осим посете електрани, наставници су 
посетили и катедралу у Калочи која је осно-
вана 1010. године. 

Давид Иловац, ЕТ - 31

Посета професора 
нуклеарној електрани ПАКШ

Мостови
СУБОТИЦА



Ове године одржано је шесто по реду такмичење из 
моделирања машинских елемената и конструкција. Право да 
учествују имали су ученици трећих и четвртих техничарских 
машинских одељења. Такмичење се састојало из теста који је 
обухватао питања из предмета Техничко цртање, Машински 
материјали, Машински елементи, Конструисање и Отпорност 
материјала и из практичног рада који подразумева модели-

рање склопа ( машине, уређаја) и делова склопа, као 
и њихових радионичких цртежа. 

 
Такмичило се 11 ученика, а најбоље резултате 

постигли су:
1. Ђекић Милан из одељења МТ-41
2. Буш Томаш из одељења МТ-42
3. Сабо Ален из одељења МТ-41

Ученик Ђекић Милан који је показао најбоље 
резултате припремаће се за предстојеће регионално 
такмичење. 

Далибор Бебић, Давид Иловац ЕТ-31

ТАКМИЧЕЊЕ 
МАШИНАЦА 
У ТЕХНИЧКОЈ 
ШКОЛИ

Мостови
СУБОТИЦА



За реализацију традиционалне манифестације Октобар у Крагујевцу 2011. био је 
задужен актив професора машинске и електро струке. Чланови овог актива су се потрудили 
да овој важној манифестацији дају и донекле иновативан карактер, што је наравно и 
одлика особа које се баве техником. Актив је одлучио да се низу планираних активности 
дода још једна међународног карактера. Успостављен је контакт са најугледним руским 
Центром за развој професионалне каријере младих из Новисибирска. Први контакти и 
прве консултације са овом угледном институцијом која повезује образовање и свет рада 
успостављен је још пре три године, када је у Политехничкој школи, уз финасијску подршку 
Министарства омладине и спорта, основан Каријерни центар. Овај центар, који има за 
циљ развој каријере не само ученика него и њихових професора, један је од ретких у 
средњим школама Србије који је успоставио изванредну сарадњу са Националном службом 
за запошљавање, низом социјалних партнера и одговарајућим министарствима. У нашој 
школи има 24 професора који су сертификовани тренери за неформално образовање и 
12 тренера за каријерно вођење и саветовање младих. 

Успешна међународна сарадња у оквиру манифестације 
Октобар у Крагујевцу 2011

УСПОСТАВЉЕН КОНТАК СА ЦЕНТРОМ ЗА РАЗВОЈ 
КАРИЈЕРЕ МЛАДИХ ИЗ РУСИЈЕ

Мостови
КРАГУЈЕВАЦ



Управо ови људски ресурси у нашој школи били су мотив да успоставимо сарадњу са 
врхунским руским експертима који раде у Центру за професионални каријерни развој 
младих из далеког Новосибирска. Али, данас, у времену савремених технологија и брзих 
комуникација, појам далеки постаје врло релативан. Напротив, свет постаје глобално село 
где се људи повезују снагом својих идеја, новим знањима и вештинама. 

Са тим се сложила и наша гошћа из далеког Сибира, директорка Центра за каријерни 
развој Марина Анатољевна Гаврилова. Она је врхунски експерт за припрему младих за 
свет рада и веома образована личност. Прво је завршила Политехнички факултет, али је 
онда одлучила да професију инжењера замени психологијом и свом звању додала је још 
једно-дипломирани психолог. Потом одлази на ново усавршавање, студије психотера-
пије. Онако узгред, завршила је и музичку школу-смер за клавир. И овде, у Шумадији, је у 
нашој колегиници и заљубљеници у неформално образовање, Марији Ђокић, пронашла 
искрену сарадицу и пријатељицу за будућа сусретања и сарадњу на каријерном вођењу 
младих. 

Ускоро део нашег тима за Неформално образовање одлази у далеки Новосибирск 
у посету државном Центру за професионални каријерни развој. Биће то прилика за 
нову размену искустава и продубљивање сарадње, а можда и за конкурисање за неки 
међународни пројекат. 

Мостови
КРАГУЈЕВАЦ



Постоје лепе и оне мање лепе ствари у на-
шим животима. Објективна мерила би дала 
један јасан резултат: једну трећину живота 
преспавамо, у остале две трећине стане много 
више ружних него лепих дана, више снега, 
кише, ветра и жеге него лепих, благих и осунча-
них дана. Но може ли мера човека бити објекти-
вна? Да ли човек памти оно чега више има или 
што остави јачи утисак?

И у најтежим временима наш народ се 
ослањао на те светле тачке, појединачне 
примере који су заиста били светионици у 
тами и осветљавали пут. Малобројне, али 
живоносне. Попут Светог Саве. Да ли је много 
таквих примера? Уистину мало. Да ли зато 
одустајемо и кажемо: не, не можемо - јер скоро 
нико није могао тим путем? Напротив, увек 
помислимо-ако је неко могао, онда је могуће. 
Да није тако не би било ни једног светитеља - од 
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светих Симеона и Анастасије, па све до Светих 
Николаја и Јустина. Али не би било ни Пупина, 
Тесле, Миланковића, Андрића... 

У оваквим данима када видимо да цео свет 
пролази кроз тежак период, дочекали смо 
још једну Славу. Уз све то, и снег и невреме 
спречили су многе наше пријатеље из далека 
да нам дођу. Па ипак, нисмо престали да сле-
димо светле примере. Попут Стефана Немање 
који је бринуо за све своје и био прави домаћин 
своје домовине, и ми смо се побринули да 
будемо прави домаћини, а г. Горан Мандић из 
„Ин принт“-а се потрудио да свећом подсети на 
светлост просвећења коју нам је донео Свети 
Сава, колачем - на хлеб којим је његов отац са 
синовима хранио и најсиромашнијег у свом 
дому, житом - на све наше драге уснуле у вери 
и нади да ће нама, њиховим потомцима, бити 
боље... 

Топлота око срца коју смо осећали и међу-
собно делили отерала је сву хладноћу која је 
наоко желела да нас узме под своје. Ученици су 
нам, уз помоћ професорки Данке Спарић, Марије 



Филиповић и Марије Вељковић, представили 
одломке из живота Светог Саве и изградње 
Хиландара. Хор под вођством професора 
Мирчића нас је Светосавском химном и песмом 
заиста дотакао. Поздравили смо драге колеге, 
новонаречене пензионере који су дали сав 
свој радни век овој нашој заједници – па након 
тога, онако немањићки, кренули даље да себе 
уздигну у меру раста Христова. Утврдили смо да 
професори на традиционалном светосавском 
турниру све боље играју фудбал, уз уобичајено 
добро владање шахом. Најзад, директор шко-
ле, Драган Туцаковић, нас је подсетио да нема 
бољег лека за савладавање сваке препреке и 
бољег начина да истрајемо у добрим делима, 
која смо започели, од оне поуке Светог Саве: 
„Не одлажи!“. 

А онда је уследило сечење колача са протом 
Благојем Додићем, и трпеза љубави коју смо 
поделили са свима нама драгима које смо тог 
дана дочекали. И упаљена кандила и свећа 
воштаница показивала су чиме тога дана 
светле наша срца – љубављу према Богу и 



према ближњем свом. Од ове две заповести 
нема веће, а ми смо их тог дана здушно испу-
њавали. 

Чини се да смо још једном видели и 
осетили: као што мало квасца ускисне пуно 
брашна и добијемо хлеб који нас свакодневно 
окрепљује – тако и ови дивни моменти по-
рађају у нама многе велике одлуке и снагу 
за још већа дела унутар наше заједнице. И 
чини нам се да још увек смемо са песником 
слободно и истинито запевати:

“Векови су прохујали, од чудесне оне ноћи, 
Векови су прохујали и многи ће јоште 

проћи. 
Ал’ то дете јоште живи, јер његова живи 

слава, 
Јер то дете беше Растко, син Немањин, 

Свети Сава.”

Вероучитељ



I део

СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА ЈЕ УВЕК 
ЗА СВЕ НАС ПОСЕБАН ЧИН, ПОСЕБАН 
ДАН

И овог, 27. јануара, Савиндан, наша школска слава и 
верски празник окупио нас је на овом месту у спомен 
на живот и дело Светога Саве, принца династије 
Немањића, српског просветитеља и првог српског 
архиепископа. 

Прослава Савиндана има дугу традицију. Химна 
Светом Сави спевана је у ХIХ веку, а данашњи дан је 
проглашен школском славом 2. јануара 1840. године. 
И након готово два века, увек је добро сетити се, а по-
себно на данашњи дан, неких правила светосавља:

Сетити се да славећи Светога Саву ми дотичемо ве-
чност, негујемо веру у смисао доброте и правде, веру 
у себе и своје место у свету. Не подсећамо се Светога 
Саве како бисмо одали почаст предању које одређује 
наш идентитет и тако себи још једном доделимо статус 

ТЕКСТ СВЕТОСАВСКЕ ПРИРЕДБЕ



културног народа, што заправо и јесмо. Ми се Светом Сави 
враћамо да бисмо светосавски корачали даље, а то је лако, 
јер је наш светитељ и овде, као и свугде, оставио своје све-
те стопе, тако да где год крочимо по њима газимо. 

Пожелећу вам данас да уживате у свечаности 
припремљеној за вас са речима које ћу за почетак програма 
упутити нашем светитељу, а нека оне уједно постану наш 
мото:

Свети Саво, помози нам да будемо добри, саборни, 
а не саможиви. Да останемо достојни и уважени, а не 
понижени. 

А ми: Будимо достојни!!!

 II део
О ПОРЕКЛУ
Ја знам ко сам
по звону
што са задужбина немањићких пева, 
по јасности његова гласа, 
по томе што ме од Студенице до Милешева
прадедови гледају с иконостаса
и што сваки у руци држи храм. 
Ја имам
светитеља оца и деда, 
имам светитеља за кума, 



и на небесима
све Сухој планини од громада
преко Ситнице до Раса и Хума
моја лоза влада. 

Ја знам ко сам
и по мржњи бесомучној
којом ме злопакосни гоне одвајкада, 
знам по томе колико сам Угру
пред очима црн
и по томе колики трн
у сан Византији моја моћ забада. 

Ја знам ко сам
и по пријатеља својих господству, 
и по благородности њихова лика
и слави им копља и штита. 
Са свецима и краљима ја сам у сродству, 
о мом пореклу из књига староставних
владар на далеком двору
и летописац у манастиру чита. 

     Десанка Максимовић



III део
I сцена
Монах Теодор: Оче Саво, сунце нас је огрејало ка-

да си нам јавио да долазиш. Није те ишчекивала само 
братија манастира Свете Богородице, нестрпљив 
је био читав Цариград. Сад када си ту, и сам ћу ти 
признати да сам жељан разговора са тобом. 

Монах Манасије: Истина је, народ се данима 
сакупљао пред манастиром распитујући се о 
твом доласку. Од свих поклона којима си даривао 
манастир, највредније је твоје присуство. 

Св. Сава: Моји драги пријатељи, и ја сам јако 
срећан због нашег сусрета. Валики је задатак на 
нама, у ова тешка вемена народу су једино вера и 
традиција остале. Не сачувамо ли их, мрак ће нас 
прекрити. Долазак у Цариград и мени је значајан 
колико и вама. Ваша помоћ ми је потребна у области 
црквеног закона, хвала Богу, изградња Хиландара 
ближи се крају, па ми је остало да се позабавим још 
тиме. Ако Бог да, за неколико месеци ви ћете бити 
моји гости. 

Монаси заједно: Даће Бог... 
Монахиња: (доноси му чај) Оче Саво, изволите, 

окрепите се мало. Ето сви су жељни разговора са 
Вама, не дају Вам одмора од када сте стигли, а дуг 



пут сте оставили за собом. Имате много обавеза, а сигурно 
сте уморни. Ево, донела сам Вам и оне списе које сте 
тражили. 

Св. Сава: Ех, не марите, сав умор нестаје кад вас окупим 
све крај себе. 

Монахиња: Чини ми се да се код неких људи рад 
изједначује са молитвом и љубављу. Људи као Ви научили 
су да се стално моле, обављају то непрекидно, тешко 
радећи и не губећи време. То је велика драгоценост. 

 Св. Сава: Истина! Наша дела постају наша молитва. Ако 
су она часна и искрена, ми се њима Богу молимо. 

Монахиња: Како Ваше речи мило и лековито делују... 
могли бисмо вечно овако, али дужност Вас зове. Нећемо 
Вас више задржавати. Хајдемо браћо, братија нас чека на 
молитви. Видимо се за вечером. 

II сцена
Богородица: Добар дан, свети човече!
(Св. Сава погледа у њу, али јој не одговара, занемео је 

зачуђен, склапа књигу)
Богородица: Треба да те о нечему обавестим. Ти ћеш, 

дограђујући Хиландар, једном остати без неопходног 
новца... А ни помоћ, на коју си навикао, неће ти стићи... Ни 
други ти неће моћи или неће хтети помоћи. 

Молим те да упамтиш да на две стотине корака од капије 



Хиландара, идући ка мору право, постоји један мали 
брег. Западно од самог врха, али само три корака, 
копаћеш земљу и то мало, мање од два педља... Ура-
ди то са Божјом помоћи. 

(достојанствено се поклони и пође, на самом 
излазу застане и окрене се још једном ка Сави)

Св. Сава: (дубоко се прекрсти и поклони гледајући 
у земљу, говори за себе) Запамтићу сваку реч, 
пресвета, сваку реч... 

(узима ствари и одлази са сцене)
III сцена
Св. Сава: Драги мој Иларионе, прошло је неколико 

месеци од мог повратка из Цариграда. Пријатељи се 
надају мом позиву, али околности су такве да радо-
ви још трају... Какав је твој извештај о градњи?

Иларион: Ветар је однео кров са конака. Болница 
је остала недовршена. Водовод захтева нове радо-
ве, а ми заиста више немамо пара и нећемо завршити 
то што си ти одредио ни до краја године. 

Св. Сава: Хоћемо, Иларионе... (смирено гледа кроз 
прозор)

Иларион: Твој брат, господин Стефан, запао је у 
невољу. У нашој Србији Вукан влада, а он нам неће ни 
моћи што да пошаље. Не могу нам помоћи ни други 
пријатељи, ни манастири. 



Св. Сава: Знам већ: или немају, или не желе да нам дају. 
Иларион: И шта ћемо? Сами смо пред овим проблемом. Наш 

глас се губи у даљини, а питања остају без одговора. Бог! Само 
Бог нам може помоћи!

Св. Сава: Бог, Иларионе! Само Бог ће нам и пружити помоћ!
(одлази до прозора, гледа немо па проговори)
Иларионе, молим те, иди доле и позови три калуђера, а... 

понесите и лопате! Наћи ћемо се на капији!
(одлази до иконе и моли се, сви напуштају сцену)

IV сцена
Иларион: Ево, сачекаћемо овде, тако је речено, ваљда ће се 

наћи неко решење!
(Сава долази)
Св. Сава: Браћо! Мени је божјом милошћу откривено где се 

у нашој близини налази нешто што је за нас драгоцено. При-
ликом мог боравка у манастиру пресвете Богородице јавио ми 
се свети дух. Ја сам много пре данашњег дана знао да ће нас 
задесити ова невоља, али сам миран, јер знам излаз. На овом 
брду се налази благо закопано на три корака од ове капије. Оно 
је дар нашем часном делу, Божја помоћ овом светом храму. 

(броји три корака)
Ево, овде се то налази! Са Божјом помоћи почните да 

копате. 
(Богородица, овог пута невидљива, прилази да их окади и 



благосиља, они је не виде, али се помоле и почињу 
да копају)

Илија: Оче Саво!!!
Св. Сава: Молим, Илија!
Илија: Ако овде нађемо било какво злато, ја ћу 

га, часна реч, сам до манастира пренети. 
(монаси се смеју)
Иларион: Илија, ако тако наставиш да радиш, 

ни врећицу нећемо однети. Хајде, полако почни да 
копаш. 

(монаси копају и коментаришу да ту нема 
ничега)

Св. Сава: Божја помоћ је велика, верујте!
Илија: (лупи јаче и викну) Злато, браћо, злато!!!
(монаси прилазе, грле га, гледају и извлаче ковчег 

са новцем и накитом)
Илија: Дајте, ја ћу га носити па макар ми задње 

било (подиже па клецне). 
Монаси: (смеју се) Полако, Илија, пусти да ти 

помогнемо!
Илија: Нека, нека, уз Божју помоћ, рад и веру у 

себе човек може све! Ово је доказ!
(напуштају сцену, остаје само Сава)
Св. Сава: Хиландар нисам градио ради себе, већ 

ради отаџбине. Биће то школа за хиљаде монаха, 



ако Бог да, и утеха души мог народа жељног 
знања и љубави. 

Хвала ти, милостиви, душу си ми оживео, 
била је на рубу таме!

КРАЈ ПРЕДСТАВЕ
(сви глумци изговарају по једну реченицу)
Данас славимо живот!
Данас славимо веру!
Данас писмености кличемо!
Цела Србија је данас свечана и гласови се 

кроз химну спајају у једно!

Чашо вина! Хлебе и свето слово!
Шљиво крај извора!
Уље маслиново које нас храниш и које нам 

сијаш!
Дај нам мира, памети и доброте!
Чувај нас, свети оче, који одјекујеш од звона 

и клепала који траже спас!
(сви заједно)
Чуј нас и помилуј својом руком, јер кад ћеш 

нас чути ако нас не чујеш данас!



САВИДАНСКИ ТУРНИР

ФОТОВЕСТ



Ове школске године шаховска секција окупља 
екипу од десетак ученика и петорице професора 
Техничке школе. Термини одржавања секције су: 
непарним месецима четвртком од 12:55 до 13:40 
и парним месецима, такође четвртком, од 13:45 
до 14:30. 

Истакао бих да је екипа наше школе у 
конкуренцији ученика освојила друго место на 
традиционалном меморијалном турниру Славко 
и Раћа одржаном 10. децембра 2011. године у 
Крагујевцу. Тај успех су забележили ученици:

Драган Цвијовић из одељења IIe2
Бранко Буквић из одељења IVe2
Борко Бабић из одељења IIIe2 и

Ненад Алексић из одељења IIIe2. 
И ове године је одигран светосавски шаховски меч Ученици-професори. Играло се на пет 

табли 24. јануара 2012. године. Екипа професора коју чине: Слободан Живанић, Зоран Босиљчић, 
Милован Вилотијевић, Зоран Ковачевић и Дејан Петровић, била је успешнија са укупним 
резултатом 4:1. 

Руководилац шаховске секције
Милован Вилотијевић

ШАХ МАТ... 



Насиље у школама је постало актуелна тема и, нажалост, веома честа појава у нашем друштву. 
Да бисмо се борили и изборили против њега морамо се најпре упознати с тим шта је то насиље у 
школи и који облици насиља у школи постоје. 

ШТА ЈЕ НАСИЉЕ У ШКОЛИ?
Насиље у школи се може дефинисати као сваки облик понашања које има за последицу стварно 

или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце, односно ученика. Насилним 

НАСИЉЕ У 
ШКОЛИ

Вања Рогић, 1 место на школском конкурсу Стоп насиљу, без насиља молим!



понашањем се сматра једном учињено или 
поновљено вербално (речима) или невербално 
(поступцима, делима) понашање. До насиља 
долази када неко неког намерно повреди и учини 
да се осећа лоше, када неко повреди нечије тело 
или осећања. 

 Насиље могу трпети и деца и одрасли. Ако 
иста особа стално трпи неки облик насиља, онда 
кажемо да је то злостављање. 

 Разликујемо две врсте насиља над децом:
-насиље над децом од стране одраслих и 
-насиље над децом од стране саме деце, које се 

назива вршњачко насиље. 

 Ево неколико забрињавајућих података о 
насиљу у школама:

 65% ученика је бар једном, а 24% чак више пу-
та било изложено насиљу у временском периоду 
од три месеца;

 дечаци, чешће од девојчица, трпе или врше 
насиље;

Вања Рогић, 4г



 44% ученика је било једном или више пута 
изложено насилном нападу вршњака;

 23% ученика је изјавило да су једном или 
више пута, у последња три месеца доживели да их 
наставник увреди, исмеје (вербално насиље) или 
учини над њима физичко насиље (да их удари, 
повуче за косу или уши);

 забележени су примери насиља и ученика 
према наставницима: 25% испитаника сматра да 
је степен вербалног и физичког насиља ученика 
према наставницима веома изражен проблем, 
скоро половина ученика изјављује да су неки 
њихови вршњаци вербално агресивни према 
наставнику;

 у 85% случајева детету, које је жртва насиља, не 
помогне нико!!! Већина ученика који присуствују 
насиљу остану пасивни, најчешће из разлога 
несигурности или неупућености како треба 
поступати у таквим ситуацијама. 

Бојана Стојановић, 3Г Тијана Пантовић, 4Г



ВРСТЕ НАСИЉА 

У претходном делу текста помињали смо 
физичко и вербално насиље, јер су то и најчешћи 
облици насиља, али нажалост, не и једини. 
Упознајмо се са још неким врстама насиља како 
бисмо их лакше препознавали и борили се против 
њих!

Постоји више различитих класификација 
насиља:

1. физичко насиље-када неко повређује тело 
друге особе. Ту спада: ударање, шутирање, гура-
ње, дављење, чупање, затварање и закључивање, 
отимање и уништавање ствари, напад оружјем, 
тровање, паљење, посипање врућом водом, 
ускраћивање хране... 

2. вербално насиље-када неко речима повређује 
нека осећања. Ту спада: вређање (рећи некоме да 
је глуп, ружан, називати некога ружним именима), 
исмевање (када се неко некоме руга због висине, 
тежине, порекла, оцена...), омаловажавање (када 

Емилија Радовановић, 4Г Сенка Ковачевић, 3Г



неко неком каже да не вреди, да га нико не воли...), 
када се неко окривљује за нешто што није урадио 
или му се прети;

3. емоционално (психолошко) насиље-када 
неко тренутно или трајно угрожава психичко и 
емоционално здравље и достојанство детета/
ученика. Ту спада: омаловажавање, етикетирање, 
игнорисање, вређање, уцењивање, називање 
погрдним именима, оговарање, подсмевање, 
исмевање, неприхватање, изнуђивање, манипу-
лисање, претња, застрашивање, ограничавање 
кретања деце/ученика, као и други облици 
непријатељског понашања;

4. социјално насиље-када се неко искључује 
из групних активности, оговара, када се причају 
лажи о некој особи или наговарају други да 
се не друже са том особом. Ту спадају следећи 
облици понашања: одвајање ученика од других 
на основу различитости, довођење у позицију 
неравноправности и неједнакости, недружење, 
игнорисање и неприхватање по било ком основу;

Тијана Пантовић, 4Г Тијана Пантовић, 4Г



5. сексуално насиље подразумева укључивање 
деце/ученика у сексуалну активност коју она 
не схватају у потпуности, за коју нису развојно 
дорасла а која има за циљ да пружи уживање или 
да задовољи потребе друге особе. Ту спада:

-сексуално унемиравање: ласцивно комен-
тарисање, додиривање, упућивање позива или 
порука, фотографисање... 

-навођење или приморавање детета/ученика 
на учешће у сексуалним активностима: сексуални 
однос, сексуално додиривање, излагање погледу, 
егзибиционизам... 

-коришћење деце/ученика за проституцију, 
порнографију и друге облике сексуалне експло-
атације. 

6. насиље путем нових технологија подра-
зумева сваку врсту комуникације технологијом 
која се може сматрати штетном за појединца, а 
починитељи и жртве су малолетници (sms, mms, 
фото или видео клипови, телефон, мобилни теле-
фон, e-mail, chat, scype, web, blog). Ту спада слање 
или објављивање штетних садржаја о некој особи Катарина Јездовић, 4Г Катарина Јездовић, 4Г



путем наведених техничких средстава. За децу и 
младе који доста слободног времена проводе на 
Интернету и којима мишљење вршњака много 
значи, овакав начин насиља може изазвати велики 
стрес. 

7. злоупотреба деце/ученика подразумева све 
оно што шкоди деци или им смањује могућност за 
безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, 
неравноправан, и зависан положај у односу на 
појединце;

8. занемаривање представља пропуст установе 
или појединца (родитеља, усвојиоца или стара-
теља) да обезбеди услове за развој по питању: 
здравља, образовања, емоционалног развоја, 
исхране, смештаја и безбедних животних услова... 

9. експлоатација деце/ученика односи се на 
њихов рад у корист других особа или установе. Ту 
спада и киднаповање и продаја деце у сврху радне 
или сексуалне експлоатације. 

Катарина Јездовић, 4Г Катарина Јездовић, 4Г



КО ВРШИ НАСИЉЕ?

Насиље могу вршити одрасли, али и деца. 

Уколико насиље врше деца онда је то насиље 
мођу децом или вршњачко насиље. 

И наставници су део културе насиља у школи, 
посебно као учесници у вербалном насиљу. Али 
насиље у школи могу вршити и остали запослени 
у школи. Насиље над децом могу вршити и друге 
одрасле особе које нису запослене у установи. 

Насиље деце над наставницима може бити 
физичко и вербално. 

Деца која се понашају насилно понекад не знају 
да је такво понашање лоше. Они можда не знају 
бољи начин комуницирања са вршњацима или 
пролазе кроз проблеме, па то показују кроз насиље. 
Најчешће су и сами насилници били или су још 
увек изложени насиљу. Да би дете било насилник 
не мора бити директно укључено у насиље, већ 

Масал Кристина, 3Г



може учествовати у наговарању, подстицању или 
организацији група или самог чина насиља. 

Битно је истаћи да деци која се понашају насилно 
треба такође помоћи, а не само казнити их. Ако им 
се не помогне, они ће одрасти у насилне одрасле 
људе и насиљем ће решавати своје проблеме. 

Места на којима се најчешће дешава вршњачко 
насиље су учионице, ходници или школска 
дворишта, игралишта, када одрасли нису присутни. 

Електронски насилник се донекле разликује од 
традиционалног јер се то његово насиље не види 
директно и ако се тако понаша на интернету не 
значи да се тако понаша и у јавности. Проблем је 
што та деца не схватају да и електронско понашање 
може да изазове исте или чак и теже последице. 
Овакви насилници често веома лако и сами постају 
жртве. 

Јелена Милинковић, 3Г

Стевица Мијаловић, 3Г



КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦЕ НАСИЉА?

Насиље оставља последице на оне који трпе 
нсиље, на оне који га врше, али и на оне који га 
посматрају, јер могу да се навикну на насиље, да 
им оно постане нормално и да се и сами нађу у 
ситуацији да трпе или да врше насиље. 

Деца која су изложена насиљу често су физички 
повређена, постају плашљива, не иде им се у 
школу, слабије уче, тужна су, нису расположена 
за дружење, а понекад и она постају насилна. 
Ако овакво стање траје дуже и ако се том детету 
не помогне, то може заувек да обележи његову 
личност. 

Електронско насиље се не доживљава као право 
насиље и жртве се не схватају озбиљно. Често је 
схватање да ако се насиље одвија у виртуелном 
простору, онда су и жртве виртуелне. То није тачно!!! 
Жртве електронског насиља могу да осећају 
бес, љутњу, страх, повређеност, срам. Њихово 
понашање карактерише лоша концентрација, Ивона Врачарић, 4Г



ниско школско постигнуће, изостајање из школе. 
Додатан проблем је уколико дете излаз потражи 
у отуђивању, тј. у антисоцијалном понашању. У 
таквим условима се може јавити жеља за осветом, 
избегавање пријатеља, коришћење психоакти-
вних супстанци и слично. 

Вршњачко насиље најчешће трпе деца која су 
по нечему другачија, нпр. деца која су веома ви-
сока или ниска, носе наочаре, буцмаста су или 
мршава, припадају другој националности, навијају 
за одређени тим, облаче се скромно или необично, 
имају лоше оцене или су супер одликаши, пона-
шају се на начин који привлачи пажњу, сиромашна 
су или су болесна... 

ШТА ПРЕДУЗЕТИ У 
СЛУЧАЈУ НАСИЉА

Деца која трпе насиље често покушавају да то 
сакрију од других, јер се боје да ће се разговором 
о томе ситуација само погоршати. Уколико чујеш Бојана Ђорђевић и Тијана Ђоковић, 3Г



да је неко дете у невољи, знаш да неко трпи насиље или си и сам изложен насиљу, немој то чувати 
као тајну!

Ево неколико предлога како да кажемо СТОП НАСИЉУ:
1. Сигурно имаш бар једну особу у коју имаш поверење, нпр. родитеље, старатеље, пријатеља, 

наставника, школског педагога или психолога. Обрати им се!!! Заједно ћете лакше наћи начин да 
то зауставите. 

2. Никада немој помислити да си ти крив/а за насиље које трпиш, да си га заслужио/ла и да ће 
неко мислити ружно о теби ако се сазна шта ти се догодило. Ако о томе проговориш, тиме ћеш 
показати своју снагу!!!

3. Уколико знаш да неко трпи насиље, разговарај са њим, покушај да га убедиш да потражи 
помоћ и сам му помози у томе. 

4. Можда ниси трпео/ла насиље, али си у прилици да често гледаш своје вршњаке који су 
изложени насиљу. До сада ниси реаговао/ла, јер ниси знао/ла како да поступиш у таквој ситуацији. 
Твоје нереаговање подстиче насиље! РЕАГУЈ-уколико приметиш насиље, ПРИЈАВИ разредном 
старешини, педагогу, психологу или неком другом из школе у кога имаш поверење, а ко може 
утицати на то да се спречи насиље. 

КАКО СЕ МИ БОРИМО ПРОТИВ НАСИЉА

Техничка школа у Ужицу већ годинама активно учествује у борби против насиља у школама. О 
томе сведоче подаци да осим што је школа формирала Тим за борбу против насиља, психолошко-
педагошка служба Техничке школе, заједно са ученицима, учествује у разним кампањама и 
скуповима на којима се говори о овој теми и тиме подижу свест ученика о значају ове борбе. 



Регионална Канцеларија за младе у сарадњи са 
Ужичким центром за права детета 06. децембра 
2011. године организовала је трибину на тему 
Млади против насиља и дискриминације на којој 
је присуствовало преко 90 средњошколаца. 
Александра Поповић, психолог Техничке школе 
и ученици Техничке школе, учествовали су на 
трибини и тиме дали подршку Канцеларији за 
младе у име целе школе. Остали учесници трибине 
били су: Невенка Цицварић из Полицијске управе 
Ужице, вршњачки едукатори Кристина Павловић 
и Јована Ђуровић, као и Немања Перишић, Ивана 
Зекавица и други учесници. 

 Више о овоме можете сазнати на Facebook 
страници Канцеларије за младе, као и на њиховом 
сајту, или на Facebook страници Александре 
Поповић Шуљагић, психолога Техничке школе у 
Ужицу. 

Марија Филиповић

Алекса Топаловић, 3Г

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001815521145
http://www.iomyouth.rs/uzice/
http://www.iomyouth.rs/uzice/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000629752952
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000629752952


Бојана Стојановић, 3Г



Неспоразуми у породици, одбацивање од друштва, 
борба за егзистенцијални опстанак, лоша садашњост, 
будућност без перспективе, немогућност да било шта 
промене, лош утицај медија, слике насиља и одобравање 
истог изазивају код деце и младих школског узраста све 
већу потребу да конфликте реше насилним путем. Физи-
чко, психичко и емоционално насиље је све заступљеније. 
Исмевање и гуркање другара ради сопствене и туђе забаве 
није тако безазлено као што нама изгледа. 

Називање погрдним именима, одбацивање и дискри-
минација може да има велике последице по онога ко трпи 
насиље – жртву. 

Свака особа је различита, свако другачије размишља, осећа и прихвата те наизглед безазлене 
шале. Неспоразуми се не морају решавати на такав начин, будимо објективни и проблеме 
сагледавајмо из различитих углова, покушајмо да не повређујемо друге, тако ће нам боравак у 
школи бити лепши и пријатнији. Увек пођите од себе и не чините другима што не желите да чине 
вама, не дозволите да се неко лоше осећа због вас. 

Свако окружење је пријатније за дружење и учење ако нема насиља међу ученицима. Учи-
нимо све да идеја о школама без насиља постане стварност. 

Ивана Зекавица 4г

УЧИНИМО СВЕ ДА ИДЕЈА 
ПОСТАНЕ СТВАРНОСТ



Новогодишња продајна изложба честитки, коју су организовали ученици са посебним 
потребама у графичарству на челу са наставницима практичне наставе. Изложба је 
одржана у холу школе. 

Активности ученика са сметњама у развоју



Учешће ученика са посебним потребама 
у свечаној академији поводом прославе 
Школске славе 27. јануара 2012. године. Све 
у циљу што већег укључивања ученика у 
културне и ваннаставне активности школе 
без обзира на индивидуалне различитости. 

Ликовни рад, слухом оштећеног 
ученика, Николић Јована 3СО

Активности ученика са сметњама у развоју



Активности ученика са сметњама у развоју

ЈЕДАН МОЈ ДОЖИВЉАЈ

Мој пас Ћиро је веома паметан и умиљат. Воли све чланове моје 

породице, а посебно мене. 

Када играм фудбал са друговима он трчи поред мене. Некад се деси 

да стигне лопту пре свих и гурне према мени. Враћајући се из школе 

осетио сам да ме неко вуче за јакну. Био је то наш Ћиро који ме је вукао на 

улици. Стајао је на задњим ногама и шапицама предњих ногу ме нежно 

додиривао. Понекад се ваља од радости што сам се вратио из школе. 

Његово понашање ме увек обрадује и остаће ми у драгом сећању. 

 Тешић Александар ОР



Мисија ширења и усвајања 
културе рециклаже отпадног 
материјала спроведена је и у 
оквиру Техничке школе. У том 
циљу ученици и наставници 
су почетком октобра 2011. 
организовали еко-вечери на 
тему: Више знања-мање отпада. 
Програм је организован и 
представљен у Медицинској 
школи такође, а спровеле су 
га у дело драмска и биолошка 
секција. Циљ програма јесте 
развој свести људи свих 
старосних доби о потреби, 
важности, али и једноставности 

процеса рециклаже. Како су нам мање значајне појаве годинама прелазиле у тренд, не би било 
лоше да овако корисну ставку промовишемо и доживимо на исти начин. Статистички подаци о 
овој и сродним темама врло често остају у сенци нашег интересовања, па оптерећени бројним 

Правила рециклаже

Ученици школе у ЈКП-у Депонија, Дубоко



животним проблемима не 
примећујемо да ово, заправо, 
може бити највећи. 

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ:
*Сваки становник Србије 

годишње направи око 270 кг 
отпада. 

*70% отпада поново може 
бити коришћено. 

*Бачена аутомобилска 
гума или стаклена флаша 
остаће непромењена наред-
них 500 година. Не остављајте 
отпад својим праунуцима. 

*7 милиона пластичних 
кеса дневно се употреби и 

баци у Србији. Да би нестале, 
потребно је неколико стотина 
година. 

 *Правила рециклаже као и занимљиве податке о животној средини и њеним загађивачима 
можете пронаћи ОВДЕ

 Данка Спарић

Ученици школе у ЈКП-у Депонија, Дубоко

http://www. medfak. ni. ac. rs/PREDAVANJA/1. %20MEDICINA/HIGIJENA%20SA%20EKOLOGIJOM/5. %20predavanje%20Stankovic.pdf


СУВИ И МОКРИ ОТПАД

Рециклажа сувог отпада представља издвајање 
материјала из отпада и његово поновно коришћење. 
Постоје бројни разлози зашто је потребно рециклирати, 
али онај најважнији је заштита животне средине. 

ВЕОМА ЈЕ ВАЖНО ДА ОТПАД БАЦАМО У КАНТЕ 
КОЈЕ СУ НАМЕЊЕНЕ ЗА ТО, ЈЕР СЕ САМО НА ТАЈ 
НАЧИН МОЖЕ ЛАКО И ЈЕДНОСТАВНО ИЗВРШИТИ 
РЕЦИКЛАЖА!

Рециклирање папира

Папир се врло лако и једноставно може рециклирати. 
Први пут папир је рециклиран у Филаделфији 1690. године. 
Рециклирање папира можете урадити и сами, ево како! 

Најпре узмете стари папир (нпр. старе новине), затим их 
исецкате или исцепкате на мале папириће (слика1), потом 
додамо хладне воде и мешамо (слика 2). Смеса би требало да 
изгледа као смеса за палачинке. Када смо све то измешали, 
исцедимо воду, оставимо мало воде у смеси (слика 3), а 



смесу пренесемо на неку глатку површину 
(пластика, дрво…) и нечим равним (даска, 
стаклена флаша…), изравнамо папир (сли-
ка 4). Изравњан папир одложимо на топло 
место да преноћи (слика 5). Сутрадан ћете 
имати рециклиран папир. 

Рециклажом папира спасавамо живот 
17 стабала дрвећа која годишње произведу 
120 килограма угљен-диоксида. Такође, 
уштедећемо 40% енергије и чак 70% воде. 

 
 Рециклажа лименки

Рециклирана лименка за пиће враћа се 
на полице продавница као нова лименка за 
само 60 дана. После издвајања од осталог 
отпада, ова врста отпада се пресује и сабија 
у посебним машинама, а потом посебним 
методама рада топи и прерађује. У Европи 
се рециклира око 50% лименки, док у скан-
динавским земљама чак 80%. Лидерску 
позицију по рециклажи заузима Бразил. 



У овој земљи чак 87% лименки живи вечним животом 
захваљујући сакупљању и рециклажи. Објашњење за 
успех Бразила у прикупљању и рециклажи лименки 
јесте да је управо незапосленост подстакла нову 
индустријску грану од које живи 160.000 људи. 

Зашто је важно рециклирати 
лименке?

Рециклажом 1 kg алуминијумских лименки може да 
се сачува 8 kg боксита (руде), 4 kg хемијских продука-
та и 14 KW струје. Рециклажа лименки смањује потро-
шњу природних ресурса, а уједно се смањује и коли-
чина отпада који настаје у домаћинству. У поређењу са 
производњом од примарног алуминијума из боксита, 
путем рециклаже могуће је да се уштеди 95% потребне 
енергије. Рециклажа челичних лименки умањује и 
издувне гасове за 86% и загађење вода за 7%. 



КОМПОСТИРАЊЕ: 

Поред разврставања сувог отпада такође је потребно 
и органски отпад (отпад од хране) складиштити на право 
место, тј у компостер, а касније извршити компостирање. 

Један од начина загађивања земљишта је депоновање 
отпадног материјала. 

Биоотпад богат H (азотом) чине: остаци воћа и поврћа, 
просушена трава, коров, остаци биљака и цвећа, влажни 
зелени хранљиви материјал. 

Биоотпад богат C (угљеником) чини:лишће, гранчице, 
слама, смеђи отпад. 

Компост се прави од 2/3 зеленог влажног хранљивог 
биоотпада, и 1/3 смеђег, сувог и мање хранљивог матери-
јала, а да су претходно задовољени одређени фактори. 

Компостирање је аеробни, биохемијски процес, 
при чему на одређеној температури, уз оптималну 
PH вредност, влажност и однос C/Н, ензимски систем 
микроорганизама биолошком оксидацијом разграђује 
органске супстанце. У једној посуди компоста милијарде 
организама разлажу органске отпатке у облик који биљке 
могу најбоље да искористе. 



Готов компост ће додати хранљиве материје и хумус 
земљишту, побољшати његов састав и повећати његову 
способност задржавања воде и ваздуха. 

Прављење компоста: Поступак компостирања може 
се обавити у хумци која се прави на површини земље, 
без оквира или у оквиру од жице, даске, прућа, или у 
јами. Пре стављања отпадака скине се слој земље, на 
тло се стави дренажа од гранчица или крупних стабљика 
узгајаних или коровских биљака, а затим се до висине 
од 50 cm ставља наизменично слој свежих или сувих 
отпадака (15-20 cm) и слој земље (5 cm). Последњи слој 
хумке је слој земље дебео 10 cm. Сваке 2 до 3 седмице 
компост се промеша и поново прекрије слојем земље. 
Сецкањем отпадака поспешује се брзина компостирања, 
па уз претходне услове компост може бити спреман 
за припрему 4 до 6 месеци. У овако већ припремљени 
компост, у компостисте могу се додати глисте које, 
пробијајући компост, мешају и минерализују органске 
материје наредних два месеца. 

 СЕКЦИЈА ЗА РЕЦИКЛАЖУ 
 Ћитић Александар 2т

 Томић Милена 2т
 Марковић Марија 2т



У периоду од 5. 10. до 7. 
12. 2011. год. са ученицима 
еколошке секције реализован 
је садржај програма на тему 
„УПРАВЉАЊЕ ЧВРС ТИМ 
ОТПА ДОМ” и то кроз пет 
радионица следећег садржаја: 
Отпад као загађивач и 
вредна сировина, Рециклажа, 
Компостирање, Депонија и 
Израда сценарија представе 
(рад на осмишљавању, увеж-
бавању и извођењу еколошке 
представе). Програм рада је 
био интердисциплинаран, јер 
су се користили различити 
облици рада, едукативне 

»Више знања - мање отпада«
Тема: Управљање чврстим отпадом



и креативне радионице са 
поштовањем правила рада, а 
предавања су праћена Power-
point презентацијама. Кроз 
предавања су предвиђене 
и разне активности, израда 
самосталних задатака, као 
и извођење две акције: 
е ду к ати в н о - п р о п а га н д н а 
акција на нивоу школе и 
МЗ (подела припремљених 
флајера ученицима, родите-
љима, комшијама и грађанима 
месне заједнице). 

»Више знања - мање отпада«
Тема: Управљање чврстим отпадом



Након свих ових активности 
у школи је организовано и Еко 
вече, на којој је изведена пред-
става на тему „Више знања - мање 
отпада“. 

 Ученици школе су учество-
вали на ликовном конкурсу на 
тему „Није сваки отпад ђубре” 
или „Какву планету ја желим, а 
каква је сада?” или „ Шта могу 
да учиним за планету?” или „За 
чистије и зеленије школе. ”

Удружење наставника „ОП-
СТАНАК”, поводом расписаног 
ликовног конкурса у оквиру 
пројекта „ВИШЕ ЗНАЊА - МАЊЕ 
ОТПАДА”, наградило је следеће 

»Више знања - мање отпада«
Тема: Управљање чврстим отпадом



ученике: 1. место Миљко Де-
лић 2г на тему: „Какву планету 
ја желим, а каква је сада?” и 3. 
место Петар Ивановић 2г на 
тему „Шта могу да учиним за 
планету?”

 Професори:
 Остојић Гордана 
 Радосављевић Јасна

»Више знања - мање отпада«
Тема: Управљање чврстим отпадом



ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

http://www.youtube.com/watch?v=lJayufTROFM&feature=player_embedded


- Као и сви метали и за овај се каже да има широку 
примену, да је опасан, постојан и тако даље... 

Користи се свугде и можеш га наћи свуда по мало. 
У разним индустријама и делатностима. Користи се 
за локомотиве, вагоне, трафо - станице, трамваје, 
тролејбусе... Ту су и батерије, али нису то само 
батерије од волту и по, јер, како би тролејбус ишао 
на батерију од волту и по?

Те батерије су познатије као акумулатори. Они 
јако загађују животну средину, и због тога их морамо 
одлагати на посебна места. 

 Ni је заиста штетан по људско здравље. Зато 
је наша школа набавила посебан контејнер за 
одлагање батерија, тако да, ако имате истрошене 
батерије, донесите их до школе и не бацајте их у 
обичне контејнере. 

Ni (ко је Ni и како се он опходи према људима)



Веровали или не, од Ni-а се добија сав онај 
лепи и светлуцави накит који купујете код 
“Кинеза”. То је бижутерија. Међутим, као што 
рекох малочас: “Ni је јако опасан”, те постоји 
могућност од алергија на никлован накит. 
Вероватно сте осетили некада свраб када 
носите бижутерију, или вам поцрвени ухо, рука 
или врат. Е, па то вам је алергија! Зато побацајте 
бижутерију и пређите на природне материјале, 
нпр. на дрвени накит. 

Ni - а такође има и у злату, али у веома малим 
количинама, само за израду копчи, и ту нпр. 
није опасан. 

 Секција за рециклажу: 
Кристина Јуришевић и 

Светлана Човић 3т 



Еколошке занимљивости

Да ли сте знали ?
Животињске миграције су једно од највећих феномена 

кретања с подручја на подручје, које велике групе животиња 
сваке године изводе ритуално, у потрази за водом и новим 
изворима хране. 

Најтужнија риба на свету
Риба, која може достићи величину до 30 цм, живи на 

дубини од 800 метара, тако да је људи ретко виђају. Иако је 
нејестива, живи на истим дубинама као и разне врсте ра-
кова, те је директно под ударом рибарских мрежа. 

 Зове се Psuchrolutes 
marcidus, а на енглеском 
језику ‘blobfish’. Наћи ћете 
је на великим дубинама до 
једног километра уз обале 
Аустралије и Тасманије. 

Месо јој је желатинозно, тек нешто мало гушће од мора што 
им омогућава плутање изнад морског дна. На пливање, према 



томе, не морају трошити енергију, а слична је ситуација и код 
храњења. Уместо да активно учествују у лову, оне леже и чекају 
да нешто јестиво прође поред њих. 

5 НАЈСМРТОНОСНИЈИХ СТВОРЕЊА
Еволуирају већ милионима година и бројнији су од свих 

других бића. Напашће без упозорења, жртвоваће се како би 
спасили своју врсту. Иако многа од ових створења изгледају 
безопасно, проузроковали су смрт милиона људи. 

1. Пчеле убице - Apis mellifera scutellata
Пчела Apis mellifera scutellata напада све што прети ко-

шници. Познати су случајеви када ројеви пчела прогоне до 
неколико километара удаљености. 

Године 1956. пчеле убице су случајно изашле из лаборато-
рије у Бразилу. То је био почетак брзог и неумољивог ширења 
на север. Шириле су се од 300 до 500 километара на годину. 

Откад су почеле ширити своја станишта, процењује се да су 
пчеле убице убиле више од 2000 људи. 



2. Аризонски шкорпион - 
Centruroides Sculpturatus 
Шкорпион је најотпорније биће на свету, који 95% 

живота проведе испод земље, док преостали део жи-
вота проведе у лову. 

Ова врста шкорпиона поседује јак организам, према 
истраживањима, без хране може издржати и до годину 
дана, а ону коју поједе искористи до 70% 

Настањен је по целом свету. Статистика говори да 
шкорпиони годишње убоду око 150.000 људи, док их 
3000 подлегне његовом смртоносном отрову. 

3. Мрав метак-Paraponera elevata
Мрав-метак је велики мрав из Средње и Јужне 

Америке, величине 2,5 центиметра. Од обичних мрава 
већи су 100 пута. 

Име је добио зато што његов убод боли као погодак 
метком. Док убод једног или неколико мрава обично 
само боли или ствара осећај нелагоде, истовремени 
убод већег броја мрава ове врсте, може имати чак 
смртоносан исход. 



4. Комарац - Anopheles gambiae 
Комарци су убили више људи него било који други инсе-

кти на Земљи. Хранећи се људском и животињском крвљу, та 
ситна створења светом шире узроке смртоносних болести. 

Најомраженија болест коју преносе комарци је маларија. 
Кад узрочник маларије уђе у тело, телесна температура се 
може подићи изнад 42 степена. 

5. Atrax Robustus - Сиднејски дупљар 
 Сиднејском дупљару дом је аустралијска обала, и многи 

га сматрају “најагресивнијим” пауком на свету. 
Од његовог уједа човек може умрети за мање од сат 

времена. Отров путује брзо и изазове парализу са грчењем, 
делује на дисајне путеве и особа умире од мањка кисеоника. 

Смртоносни отров убризгава помоћу клешта која могу да 
продру и кроз кожну обућу. 

Аустралијанци су се годинама бојали ових смртоносних 
створења. Године 1981. после 14 година проучавања кона-
чно је створен противотров. 

Сва створења која сте видели припадају најстаријим 
бићима на планети и њихова способност преживљавања и 
прилагођавања је изванредна. 



У овој школској години стонотенисерска 
секција наше школе освојила је 1. место у екипној 
конкуренцији на општинском и окружном так-
мичењу и остварила пласман на ОСИУРС (Олим-
пијске спортске игре ученика Србије), које ће се 
одржати у мају месецу у Сремској Митровици. 

Састав екипе:
1. Урош Комић 3м1
2. Марко Чоловић 3м1
3. Дарко Ајдачић 2е3

Такође, и у појединачној конкуренцији, ученик 
наше школе Урош Комић освојио је 1. место на 
општинском и окружном такмичењу, па је и као 
појединац остварио пласман на ОСИУРС. Вођа 
секције је проф. Александар Продановић. 

И у осталим спортским дисциплинама су 
забележени добри пласмани:

Одбојка: 2. место на општинском такмичењу;
Рукомет: 2. место на општинском такмичењу;

РЕЗУЛТАТИ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 
2011/2012. год

Стони тенис: 1. место на општинском и 1. 
место на окружном такмичењу;

Женска стонотенисерска екипа: 3. место 
на општинском такмичењу;

Кошарка: 4. место на општинском 
такмичењу.

Појединци: 
 Урош Комић 3м1- првак округа у стоном 

тенису;
 Љубомир Николић 3м2 и Чедомир 

Марковић 2м1- 2. место на међуокружном 
такмичењу у пливању;

 Чедомир Марковић 2м1- 2. место 
на општинском и 3. место на окружном 
такмичењу у гимнастици.

Владе Ристановић и
 Александар Продановић
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Душица Кузељевић 2Г

Радови ученика



Сузана Стојановић 1Г

Радови ученика



OOOOO

I I OOOOO

IOOOOO

IOOOOO

II

OOOOOOOOOO

I
OOOOOOOOOO

I
OOOOO

I
Марина Старчевић 2Г

Радови ученика
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Радови ученика
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Ивана Јевтић 2Г

Радови ученика



Бојана Стојановић 3Г

Радови ученика



1. Симеонов печат – Вања Булић
Српски Да Вичијев код. Од тренутка када на једном пропланку 

изнад манастира бива пронађено обешено тело лажног монаха, 

радња романа се убрзава и пада вео по вео међународне завере, 

у коју су умешана милитантна крила католичке цркве и опскурна 

тајна друштва. 

2. Деликатност – Давид Фоенкинос
Давид Фоенкинос, најбољи писац своје генерације, мајстор 

за романтичне комедије у роману „Деликатност“ гради причу 

о љубави и сложеним међуљудским односима на шармантан и 

надасве деликатан начин. Ово је прича о жени коју ће изненадити 

један мушкарац. Истински изненадити. 

Топ 10 најчитанијих књига



3. Све што смо прећутали – Марк Леви
Пустоловина пуна изненађења, нежности и хумора, која 

читаоца води у саму срж односа између оца и ћерке и прича нам 

о правој љубави-оној која никад не умире.. 

4. Под уклетим звездама – Џозефина Анџелини

5. Београдске приче – Иво Андрић

6. Руска зима – Дафни Калотај

7. Кућа орхидеја – Лусинда Рајли

8. Хиљаду чудесних сунаца – Халед Хосеини

9. Авантуре неваљале девојчице – Марио Варгас Љоса

10. Тигрова жена – Теа Обрехт 

 

 Јелена Миловић и 

Мариа Милосављевић



1. Џенан Лончаревић – Путничка

2. Дино Мерлин – Undo за њу

3. Аца Лукас и Ивана Селаков – Далеко си

4. Саша Ковачевић – Како после нас

5. Амадеус бенд – Није свеједно

6. Жељко Јоксимовић – Није љубав ствар

7. Цеца – Играчка самоће

8. Жељко Васић – Окренућу свет

9. Владо Георгијев – Ми нисмо ми

10. Џенан Лончаревић и Емина Јаховић – Београд прича

Јелена Миловић и 
Мариа Милосављевић

Топ листа најслушанијих домаћих песама



Кум – Марио Пузо

Ово је прича о дон Виту Корлеонеу, глави њујоршке мафија-
шке породице. Према њој су направљена три, можда најбоља, 
филма свих времена и поставила је темеље сасвим новом 
литерарном жанру. Роман обилује незаборавним ликовима 
који упркос неуобичајеном начину живота унутар криминалне 
породице доживљавају све успоне и падове, који су неизбежни 
за свакога од нас. 

Модерни класик који до данас није изгубио ни трунку свежине 
и актуелности доказује да ни најбољи филм не може да надмаши 
књигу на којој је заснован. 

Library Journal 
Изузетно добро написан роман у коме неизвесност не попушта све док се не распрсне у 

ватромет драматичних расплета. 

Newsweek
Радња се креће вратоломном брзином, ниједног тренутка не губећи равнотежу. 

Погледај, прочитај, послушај... 



1. Жена у црном 
(The Woman in Black)

Жанр: драма, хорор
Режија: James Watkins
Главна улога: Daniel Radkliffe

Артур Кипс је адвокат коме је умрла 
жена, а његова туга ставља посао на друго 
место. Ускоро ће се упутити у усамљено 
сеоце не би ли тамо решио послове покој-
ног клијента. Убрзо по доласку постаје 
му јасно да мештани крију необичну 
тајну. Дознаје да је кућа која је припадала 

покојнику уклета и да је опседа дух жене која је наумила да пронађе некога или 
нешто што је изгубила. Нико, па ни деца, није сигуран пред њеном осветом. 

Погледај, прочитај, послушај... 



2. Велика крађа 
небодера (Tower Heist)

Жанр: акциона комедија
Режија: Brett Ratner
Главна улога: Eddie Murphy
Џош Ковакс из Квинса већ 

дуже од 10 година управља 
најлуксузнијим и најбоље очува-
ним становима у New York-у. 

Ништа не може промаћи 
његовом оштром оку. На врху 
његове зграде у кућном притвору 

је Arthur Shaw sa Wall Street-a, због крађе два милиона долара од инвеститора. 
Shaw је испланирао савршен злочин и требало му је још свега неколико дана да неометано 

изведе свој план. Џошова екипа се обраћа ситном лопову Slide-у и планира готово немогуће: 
украсти двадесет милиона долара за које су сигурни да су скривени у будно чуваном стану у 
којем екипа FBI-а чува Shaw-а. Екипу чине подворник Чарли, бивши делатник на Wall Street-у који 
је у међувремену банкротирао, затим Mr. Fizthugh, Dev’ Reayx и собарица Odessa. Они зграду 
познају боље него ико и тек сада постају свесни колико им је њихово знање вредно. 

Погледај, прочитај, послушај... 



3. Три метра изнад неба 
(Tres metros sobra el cielo)

Жанр: романтична драма 
Режија: Лука Лућини

Филм је снимљен према истоименом роману 
Федерика Моде. Три метра изнад неба је прича о свако-
дневном животу, истовремено романтична комедија 
и реалистична драма о животу младих и њихових 
родитеља у великом граду који покушавају да се својим 
гневним животима одвоје од тла и да корачају три метра 
изнад неба. 

Баби је добра ученица, док је Степ класични насилник 
и очигледно је да се ради о два потпуно различита света. 
Међутим, ипак се заљубљују једно у друго. Баби постаје 
непрепознатљива у очима родитеља, а Степ не може да 

сакрије све своје атрибуте који се уклапају у слику опасног типа. Ипак, убрзо се открива да 
његови мишићи и насиље крију једну трауму, један неодмршени чвор који баца мрачну сенку 
на Степов породични живот и на мучну љубавну причу са Баби. 

Погледај, прочитај, послушај... 



4. Парада 
(The Parade)

Жанр: комедија
Режија: Срђан Драгојевић
Главне улоге: Никола Којо, 

Горан Јевтић, Горан Навојец, 
Милош Самалов, Христина 
Поповић, Дејан Аћимовић, 
Тони Михајловски, Младен 
Андрејевић и други. 

Филм говори о групи геј активиста чија је молба за помоћ, упућена полицији, да организују 
геј параду одбијена. Пошто су немоћни да у Београду организују геј параду, одлучили су да 
ангажују криминалце из суседних земаља да их штите. 

У Срђановој Паради екипа бивших другова са ратишта, са Николом Којом на челу, али и 
екипа бивших џудиста, спремају се да, на молбу представника геј популације, обезбеђују 
њихов скуп. Ту почиње драма и смех до суза. 

Јована Милосављевић-IIIт

Погледај, прочитај, послушај... 



Широм света мушкарци 
и жене потроше најмање 
24h у току једног месеца 
одлучујући о својим одевним 
комбинацијама. У току године 
модни трендови се мењају, а 
са њима и боје које ће бити 
носиве у одређеном периоду. 
Поједини дословно поштују оно 
што модни врхови прописују...
Па ипак постоје основни зако-
ни управо у вези са облачењем 
и улогом боја у томе. Свако од 
раног детињства почиње да 
формира свој укус по питању 
избора боја које му пристају уз 
телесну конституцију, боју косе, 

очију или тен. Општепознато је да крупније 
особе често носе црну одећу, а избегавају 
пругасте материјале и оне који су светлије 

 Боје и правила комбиновања боја 



боје. Мршавији пак обрнуто, док има 
и оних који могу носити нешто шири 
избор боја захваљујући својој доброј 
фигури. Исто тако, често упознамо људе 
који, играјући се бојама, формирају 
јединствен и упечатљив стил одевања. 
Како постићи тако нешто, питате се? 
Одаћемо вам тајну…Не поричемо 
да такве особе свакако имају богату 
креативну страну своје личности, али 
могуће је и да су мало више упућени од 
вас. 

Почећемо од упознавања са осно-
вним бојама. 

Примарне или основне боје су 
црвена, плава и жута. Њиховим ме-
шањем настају наранџаста, зелена и 
љубичаста боја. Додавањем црне или 
беле у неку боју настаје процес њиховог 

тонирања у светлије или тамније нијансе. 
Јасно је да уколико се обучете у потпуно-

сти у једној нијанси, нећете погрешити. Исто 
важи и уколико су боје које носите на неки 



начин сродне. Међутим, то 
не значи да не треба понекад 
освежити свој стил и изнена-
дити окружење неком упе-
чатљивом комбинацијом. 

Уколико на себи имате:
Наранџасту блузу - ставите 

плав накит или детаљ. 
Црвену блузу - ставите 

нешто зелено. 
Жуту блузу - ставите љуби-

часто на себе. 
Ове боје су комплемен-

тарно контрастне и надамо се 
да ће вам наведено бити од 
помоћи. 

На крају, треба још напоменути да избор боја пуно говори 
о вашем карактеру. Оно што важи у народу је да ако носите 
светлије боје, важићете за веселу особу и обрнуто... Не знамо 
да ли је тачно, али блистаћете сигурно када вас неко угледа 
у веселим нијансама. Уколико желите да на још један начин 
упознате себе, погледајте тест на следећим странама.

Данка Спарић



Проверите свој карактер и расположење
На основу психолошких тумачења постоје различите теорије о значају и утицају боја на 

људско понашање. 
Прва група теорија се базира на значењу боја у служби психоанализе-откривању карактера. 

Верује се да колорит код сваке особе открива њен карактер и психолошке особине, затим 
црте личности и порекло, чак и припадност одређеној социјалној групи, као и тренутно 
расположење које особа изражава. 

Друга група теорија објашњава “утицај” боја на људско понашање. Избор боје има не само 
специфичан утицај на изражавање и понашање код одређене особе, већ изазива и одређену 
реакцију њене околине. 

Пред Вама је COLORIT TEST у две варијанте-ТЕСТ А и ТЕСТ Б. Тест решавајте по редоследу и 
на крају прочитајте ПСИХОЛОШКЕ СУГЕСТИЈЕ О УТИЦАЈУ БОЈА. 

ТЕСТ А

 Први корак: потребно је да пажљиво погледате све понуђене боје и затим да у року од 
30 секунди одаберете своју “најдражу” боју, боју која одговора Вашем укусу и афинитету, ону 
коју најрадије ностите на себи или је препознајете у свом окружењу, ону која у Вама изазива 

КОЛОРНИ ТЕСТ



осећај пријатности, сигурности и топлине, тј. боју која се котира на врху Ваше листе и скале 
вредности-то је Ваша ПРИОРИТЕТНА-ГЛАВНА боја. 

Други корак: поново се вратите на палету понуђених боја и пажљиво одаберите своју 
СЕКУНДАРНУ-ПРАТЕЋУ боју. Имате право да размислите 60 секунди. 

Трећи корак: поново погледајте палету понуђених боја и пажљиво одаберите своју 
ДОПУНСКУ-РЕЗЕРВНУ боју. 

 Концентришите се на палету понуђених боја и одаберите своје три боје. 

црвена жута зелена тамноплава светлоплава наранџаста браон тиркиз

светлозелена љубичаста лимун жута розе бела црна сива

  Када одаберете све три “личне боје”, прочитајте и психолошко-описно тумачење за сваку 
од њих. 

Суштина је у томе да се Ваш избор боје своди на следећи психолошки принцип:  
Избор прве-приоритетне боје представља Ваш одраз у реалном огледалу-Вашу “праву” 

личност, без обзира колико Ви добро познајете (или не познајете) себе. 

КОЛОРНИ ТЕСТ



Избор друге-секундарне боје представља Ваш одраз у очима околине или начин на који 
Вас види Ваша околина. 

Избор треће-допунске боје представља Ваш одраз у замишљеном огледалу. То је “идеал” 
којем тежите и личност каква бисте волели да будете. 

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА А
 
ЦРВЕНА-боја животне, виталне енергије. Ову боју воле храбре и радознале особе, особе 

које поседују јаку вољу. Ове особе живот живе “пуним плућима”, имају јака осећања и склоне 
су ризику. У основи своје природе Ви сте веома друштвени, добронамерни, али увек када 
осетите отпор у својој средини реагујете врло жестоко, темпераментно, импулсивно или 
неконтролисано. Импонује Вам да доносите одлуке уместо других и тежите ка доминантном 
положају. Психолошко уверење је да је жене у црвеном лако завести. Црвена боја кореспондира 
са астролошким знаком Овна, Стрелца и Шкорпиона. 

 ЖУТА-ова боја је симбол изражајног ума и продорне интуиције. Бирају је особе које су 
сигурне у себе и имају високо развијени лични интегритет или самосвест. Одликују се високим 
критеријумима и захтевима које постављају својој околини. Претендују на то да скрећу пажњу 
на себе, воле да им се други диве. Они су углавном оптимисти, независни, врло нестрпљиви и 
повремено недоследни. Теже ка тоталном ослобођању од различитих конвенција, обавеза и 
свакодневних брига. Нарочито воле скоро све што је ново, савремено или необично и брзо се 

КОЛОРНИ ТЕСТ



привикавају на различите услове. Жута боја кореспондира са астролошким знаком Водолије 
и Лава. 

 ЗЕЛЕНА-ова боја је знак стабилности и сигурности. Бирају је особе које умеју да “уграбе” 
скоро сваку добру прилику. У друштву воле да буду вође, као и да издају наредбе или команде. 
Понекад оптерећују друге, али радо помажу људима, чак и на своју штету. Они су врло упорни, 
вредни, педантни и прецизни. Умеју да буду врло срдачни, али и затворени и повучени. Када су 
нерасположени постају изузетно критички настројени и подстичу конфликтни однос са својом 
околином. Зелена боја кореспондира са астролошким знаком Девице, Бика и Јарца. 

 ТАМНОПЛАВА-ову боју воле особе које теже личној сигурности и психолошком миру. 
Изузетно цене сређен и хармоничан живот, а нарочито воде рачуна о мишљењу своје околине. 
Врло су осећајни, али и неодлучни и често се прибојавају различитих тешкоћа. Жена у тегет 
комбинацији, по мишљењу психолога, је више затворена, склона самоанализи и стидљива, 
али врло добро зна да се избори са традиционалним женским обавезама или улогама које 
има према својој породици, љубавном партнеру и деци. Тамноплава боја кореспондира са 
астролошким знаком Рака и Риба. 

СВЕТЛОПЛАВА-ова боја симболизује маштање, снове или визије. Особе које преферирају 
ову боју имају потребу за психолошком и емоционалном равнотежом, теже ка хармоничном 
начину живота и остављају утисак верности, поштења и саосећања за друге. Мећутим, ови 
сањари у тренуцима великог емоционалног заноса или личног неуспеха лако падају у тежа 
депресивна стања. Светлоплава боја кореспондира са астролошким знаком Риба и Рака. 
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 НАРАНЏАСТА-ово је боја слободољубивих и осећајних особа изразито јаке воље, особа које 
умеју да каналишу своја осећања, а затим, да “фиксирају” циљеве којих се не одричу. Имају 
веома развијену интуицију, склони су заљубљивању и размишљању, али и самоодрицању. 
Ако је избор боје ближи жутој нијанси, значи да особа јако тежи да буде у центру пажње! 
Ову боју нарочито воле здрави, рационални, успешни и дружељубиви људи веселе нарави 
и склони хедонистичким задовољствима. Спремни сте да помогнете другима, а посебно је 
каратеристична Ваша потреба за чулним сензацијама. Наранџаста боја кореспондира са 
астролошким знаком Шкорпиона, Бика и Стрелца. 

БРАОН-ову боју бирају особе са реалним погледом на свет око себе. Они теже мирном 
начину живота и самоуверено корачају својим ногама по чврстом тлу. Изнад свега цене дом, 
породицу, пријатеље и нарочито, традицију. Дешава се да ову боју често бирају и они који се 
налазе услед неког “озбиљног” сукоба са околином или да у осећају физичке нелагодности 
(болести и сл. ) ова боја постаје омиљена у одређеном периоду. У терапеутском смислу боја 
делује смирујуће, нарочито на особу којој је потребан одмор. Браон боја кореспондира са 
астролошким знаком Јарца, Девице и Бика. 

 ТИРКИЗНА-ову боју најчешће бирају особе које себе виде као посебну, изузетну или 
одабрану. У психолошком смислу, они су веома горди, емотивно уздржани или хладни и 
љубазни у обраћању. Уколико при избору боје нагињу ка тамнијим тиркизним тоновима прети 
опасност од самољубља, осећања нарцисоидности или претераног затварања у себе. Услед 
великих амбиција, нескромности и потребе за личним истицањем, обично се дешава да особа 
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постиже завидан успех у послу и положај у јавном животу, али уз све помпе које је прате, у 
дубини душе остаје врло усамљена и несхваћена. Тиркизна боја кореспондира са астролошким 
знаком Лава, Стрелца и Водолије. 

 СВЕТЛОЗЕЛЕНА-ову боју најчешће преферирају особе које поседују гвоздену вољу и 
нарочито, жуде за властољубљем. Такође, склоност ка овој боји изражавају и особе које 
врло вешто избегавају различите животне тешкоће и теже да другима наметну своју вољу. 
Неретко, ове особе постају “управљачи” на важним друштвеним или државним функцијама. 
Светлозелена боја кореспондира са астролошким знаком Лава, Овна и Бика. 

 ЉУБИЧАСТА-ова боја симболизује и одаје подсвесну жељу за допадањем. Особе које 
преферирају љубичасте тонове воле да кокетирају и да се забављају. Ово је изузетно 
маштовита, деликатна и осећајна особа са виским идеалима. Такође, повремено има неодољиву 
жељу да побегне из реалности у свет снова и фантазија. Они имају посебан осећај за естетско 
изражавање, око себе стварају хармоничну атмосферу, дружељубивост и слогу, мада су склони 
да и сами у све сумњају. Љубичаста боја кореспондира са астролошким знаком Ваге, Риба и 
Шкорпиона. 

ЛИМУН ЖУТА-ову боју преферирају врло проницљиве, жустре и радознале особе. Они су 
на неки начин врло специфични, “разликују” се од своје околине и не подлежу стандардима 
или просечним вредностима. Врло су критични, али не воле критику на свој рачун. Одлично 
се контролишу и избегавају компромитујуће ситуације. Делују врло срдачно и скромно, али 
никако не трпе пораз нити да буду одбијени. Уколико при избору боје нагињу ка тамнијим 
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бледожутим тоновима-то указује на сексуално хладне особе. Лимун жута боја кореспондира 
са астролошким знаком Близанаца, Водолије и Стрелца. 

 РОЗЕ-ову боју преферирају изузетно романтичне и нежне особе. Они жуде за љубављу 
и мажењем. Повремено делују неодговорно, инфантилно или лакомислено и несмотрено. 
Одговорност, кривицу или животни терет обично преносе на своју околину. У основи своје 
природе, они заиста јесу лакомислени, посесивни, незрели и сентиментални са једне стране, 
а преосетљиви са друге. Уколико при избору боје нагињу ка јарко розе тоновима-то указује 
да воле да се показују, кокетирају и забављају, нарочито у друштву супротног пола. Розе боја 
кореспондира са астролошким знаком Ваге и Риба. 

 БЕЛА-ова боја је одувек симбол невиности и чистоте, али такође указује и на емотивну 
“хладноћу”, снег и сјај. Допада се онима који теже слободи. Особе које изузетно желе да 
нагласе чистоту, педантност, затим да избегну непријатности и да одбаце све што је “прљаво” 
и мрачно, у друштву воле да се покажу у белом. Међутим, умеју да буду и врло ситничави и 
помало досадни односно једнолични. Повремено ову боју преферирају особе које су спремне 
да започну “нови живот”. Бела боја кореспондира са астролошким знаком Водолије, Ваге и 
Близанаца. 

 ЦРНА-ова боја је симбол тајанственог и мистичног, али такође симболизује и нешто 
загонетно или злокобно. Особа које преферира ову боју у психолошком смислу поручује да 
јој нешто, што је за њу врло важно, недостаје! Црном бојом подсвесно се ограђују и штите 
од спољашњих утицаја. Љубитељи црне боје могу бити склони песимистичким прогнозама, 
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мелодраматично гледају на свет око себе и често трпе поразе у сукобу са судбином. Они 
имају наглашену потребу за независношћу, супротстављају се утицају са стране и не признају 
ауторитете. Влада психолошко уверење да “људи у црном”, воле да се свађају или сукобљавају 
и да су врло субјективни у својим гледиштима. Међутим, црна боја одсликава и елеганцију, 
али представља и знак жалости или туге. Црна боја кореспондира са астролошким знаком 
Шкорпиона, Јарца и Риба. 

СИВА-за ову неутралну, неемоционалну, боју опредељују се особе које се свесно ограђују 
од спољашњих утицаја своје околине. Они желе да сачувају унутрашњи мир, равнотежу 
духа, стабилност или теже неком вишем духовном идеалу. Повремено су подложни верским 
или религијским погледима на свет око себе. У психолошком опису, “људи у сивом” су врло 
разборити, опрезни, често затворени и више воле да остану заклоњени у сенци и одатле 
ситуацију држе под контролом. Сива боја кореспондира са астролошким знаком Јарца и 
Девице. 

ТЕСТ Б

Психолози скређу нарочиту пажњу на једну специфичну појаву-када свесно или несвесно 
избегавамо одређену боју. Приликом површних тумачења може се закључити да је реч о 
естетским разлозима. Међутим, естетски критеријуми су од секундарног значаја, а много 
важнији критеријуми су они који задиру у анализу личности, јер за прихватање или одбијање 
увек постоје јаки психолошки разлози. 

КОЛОРНИ ТЕСТ



Уколико избегавате неку од следећих боја (може их бити и више) погледајте на основу 
психолошких тумачења које су то црте личности нарочито изражене код Вас или особине које 
карактеришу Вашу личност. 

ТАМНОПЛАВА-особе које желе да оставе утисак на своју околину, представљају се као јаке 
личности и желе да доминирају неким устаљеним навикама, правилима или принципима, 
радохоличари. Ви сте често врло напети и психички неспокојни. 

ЗЕЛЕНА-особе са повређеном сујетом, импулсивни и преке нарави. 
ЦРВЕНА-особе које су противници насиља, али и претерано самоуверени са потребом за 

доминацијом и жељом да потчине друге. 
ЖУТА-особе које су врло разочаране и усредсређене на себе и личне потребе. 
СИВА-врло активне, радне и упорне особе импулсивног карактера и ведре, духовите 

природе. 
ТАМНОСИВА-особе које теже чулним задовољствима и комформистичком стилу живота, 

имају изражену сексуалност и воле живот или забаву. 
СВЕТЛОСИВА-врло раздражљиве и захтевне особе, повремено делују као “велики диктатори”. 
ЦРНА-врло предузимљиве особе које су концентрисане искључиво на остварење личних 

циљева и амбиција. 
БЕЛА-особе усредсређене на остварење личних циљева, врло практичне памети, а 

емоционално уздржане или хладне. 
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БРАОН-енергичне, радне и истрајне особе. Изузетно их привлачи материјално богатство и 
неки истакнути друштвени или јавни положај. 

ЉУБИЧАСТА-врло педантне и емоционално уздржане особе, повремено делују једнолично 
или досадно на своју околину. Они живе искључиво у садашњости и рационално граде своју 
будућност. 

ПСИХОЛОШКЕ СУГЕСТИЈЕ У ВЕЗИ СА УТИЦАЈЕМ БОЈА

Психолози тврде да боје имају велики утицај, не само на понашање одређене особе, већ и на 
реакцију околине на њу, односно на боју коју она носи. Дакле, утицај одређених боја можемо 
да “употребимо” за остварење својих циљева. Добро је познавати потенцијалне могућности-
како одређеном бојом утичемо на околину. 

Обратите пажњу на боје које бирате у својој гаредероби, јер свака нијанса има дејство и 
указује на одређено емоционално стање или на поруку. Важне психолошке сугестије и поруке:

Бела одећа одаје утисак нежности, психолошке и емоционалне зависности или мекоће. 
Не треба превише користити и често експонирати зелену боју при избору одеће јер у дужем 

временском периоду посматрање фигуре у зеленом изазива осећај досаде код околине, чак 
делује и монотоно или успављујуће. 
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Црвена боја, нарочито пурпурни тонови, могу да испровоцирају на сексуалну агресију, зато 
не треба изаивати и провоцирати колеге или неутралне особе које имају секундарну улогу, 
осим ако имате намеру да их директно заведете. 

Психолози посебно истичу да наранџаста боја јача вољу и изазива еуфорично расположење, 
ако Вам недостаје маштовитост или инспирација и када сте лоше расположени, обавезно 
обуците нешто наранџасто и не заборавите да се што чешће погледате у огледалу. 

Хладне тонове обично бирају повучене особе. Они не показују своја осећања и врло су 
затворени, резервисани и ћутљиви. 

Топле, јарке тонове, преферирају екстровертне особе. Они су врло дружељубиви, 
емоционално отворени, срдачни, темпераментни и забавни. 

Медитерански народи, који живе у врелим сунчаним пределима, склони су јарким бојама, 
док северњаци, уздржани и смиреног понашања, преферирају пригушене и мирније тонове. 

Симболично значење боје увек треба тражити у корену и традицији сваке културе и код 
одређеног народа. Тако је у неким културама и код једног народа, бела боја оличење радости 
и чистоте, а код других симбол за жалост и тугу. 

Марија Филиповић
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Најпознатији српски репер данашњице Марко Шелић, 
познат још и као Марчело, прошле недеље је издао свој 
нови албум под именом „Деца и сунце". Његове нове песме 
са овог албума покупиле су симпатије код већине младих 
људи, који прате његов рад и уметничко стваралаштво. 
Интригирани његовим новим албумом позвали смо га у 
редакцију радија Boom на један кратак интервју!

 Радио Boom: Ћао Марчело, пре свега хвала ти што си се 
одазвао позиву поред свих обавеза које имаш и издвојио 
времена да дођеш да мало проћаскамо... 

Марчело: Здраво, хвала вама што сте ме позвали и биће 
ми задовољство да, како то ти кажеш, проћаскам са тобом. 

Радио Boom: Нови албум је изашао, публика је, као што 
се и очекивало, задовољна твојим новим песмама и CD је 
већ у продаји од првог овог месеца?!

Марчело: Да, публика је, по броју преслушаних снимака 
на YоуТуbе-у и коментара на Facebоок и Twitter страницама, 
може се рећи презадовољна и у позитивном смислу кри-
тикује, коментрише и проналази се у мојим песмама!

Интервју са замишљеном особом



Радио Boom: Где и у чему налазиш 
инспирацију за нове песме?

Марчело: Инспирација је свуда око 
нас, само је треба прихватити и доживети 
на прави начин и у правом тренутку. 
Инспирацију налазим у младим људима, 
у њиховим поступцима, у жртвама 
одређених убеђења и предрасуда, у 
ономе што нам се константно намеће и 
оно што нам се пропагира у медијима. 

Радио Boom: Када си већ поменуо 
младе и њихове поступке и проблеме, 
један од, рекло би се највећих, проблема 
у Србији код младих је што немају 

довољно ни простора ни прилика да искажу своје квалитете и способности, свој таленат... 
То вежеш за недостатак радних места после завршеног школовања и довољног ангажовања 
младих у погледу информисања. Какво је твоје мишљење о томе?

Марчело: Па ја бих се усудио да кажем да смо ми млади донекле криви за такав статус који 
заузимамо у друштву. Од малена нам се умећу неке устаљене фразе. Малој девојчици мама купи 
прво луткицу, а затим пластични прибор за кување, а дечацима се купују аутићи, пластични 
пиштољи... Моје детињство се много разликовало од детињства које имају данашњи клинци... 
Ми смо се играли жмурке, правили торте од блата, уносили се у улоге цртаних ликова, у машти 
смо се борили против злих чудовишта, одрастали и спознавали свет уз Бранка Коцкицу и 



стрипове... Слушали смо Колибри и певали 
„Деца су украс света!" А данашња деца 
производе 3D анимације. 

Радио Boom: Мислиш да се то може 
одразити и на адолесцентни период и 
уопште у животу?

Марчело: Мислим да може... Опет 
да нађем паралелу. Најлепши период у 
животу је средња школа и прве љубави, 
прве симпатије... Кад смо се стидљиво, 
кришом, испод ока гледали и црвенели кад 
нам се сусретну погледи, кад смо се држали 
за руке, шетали парком или одлазили у 

биоскоп. Одлазили на рок журке које су организовали наши вршњаци. А сада... дискотеке, 
брзи аутомобили, истрошени шаблони... мислим да је за све то крива мала розе мрљица у 
десном углу екрана ... 

 Радио Boom: Марко, наше време за ћаскање је истекло, хвала ти још једном. Јако ми је 
жао што нисмо имали мало више времена да продискутујемо о овој, на неки начин, табу 
теми... Желим ти пуно успеха у даљем раду!

Марчело: Као што сам на почетку рекао, било ми је задовољство и хвала још једном 
што сте ме позвали!

 Светлана Човић 3т



Мајка…то није жена која те само родила…то је жена која 
те је одгајила тако да будеш нормалан, и да имаш весело 
детињство…особа која ће те научити свему што зна и може. 
Мајка је неко ко ће се трудити да ти живот учини лепшим, неко 
ко те познаје толико добро да може у гласу да препозна како 
се осећаш, неко ко ће ти помоћи да решиш своје проблеме, 
или да бар схватиш зашто су неке ствари такве какве јесу. 
Ако не можеш да их промениш, барем ће се потрудити да ти 
измами осмех на лице, ако ништа друго. Мама… особа која 
се труди да ти сваки дан учини лепшим од претходног, барем 
само мало, онолико колико је то могуће. Жена којој не треба 
повод или разлог да те обрадује, она која ће то урадити увек 
када угледа нешто што ће је подсетити на тебе. Потрудиће 
се да ти све обезбеди и несугласице ћете решавати заједно, 
без онога “ја сам теби родитељ, има да ме слушаш!”

А у пубертету ће бити ту да ти каже нешто корисно, да те посаветује у вези са твојим љубавним 
проблемима… да ти каже како да заинтересујеш или на неки лепши начин одбијеш неког момка. 
Ту је да ти прича о томе како је она решавала своје љубавне проблеме на веома шаљив и духовит 
начин… да ти исприча милион малих тајни како да вртиш момка око малог прста, а да он то и не 

Мајка



зна. Спремна је да слуша твоје приче о Немањи, Марку или Игију…саслушаће те, и искрено рећи 
да ли и где грешиш. 

А, опет, што се тиче школе, биће строга, али правична! Тражиће ти да учиш и да будеш одличан 
ђак, али ће исто тако бити ту да ти помогне ако ти нешто треба, да те посаветује, да ти препише 
неку лекцију из другаричине свеске, или чак да ти направи пушкицу за нешто што не можеш да 
запамтиш. Учиће са тобом ако треба. Ако нешто не разуме – па, потрудиће се и разумети то. Кажеш 
јој: „Мама, знаш шта? Волим те!”, а она ти некако строго, али са осмехом у очима, одбруси: „Јеси ли 
научила све?” Правдаће ти часове, ако јој искрено кажеш зашто си побегао…

Шалиће се са твојом најбољом другарицом, и звати је на кафу… причаће са њом опуштено, 
као да је њена другарица…а, опет, волеће је као да је њена ћерка. Причаће отворено о својим 
проблемима и тражити помоћ од ‘нас младих’. Спремна је да послуша савет „генерације на којој 
свет остаје”, а спремна је да слуша и свакакве лудорије које делите вас две уз кафу, или замршену 
расправу о томе да ли је нешто превише фенси или не. А, ту је и да те слуша како идеш по кући и 
дереш се певајући своју омиљену песму. 

Она је та која ће те насмејати и орасположити у свако доба дана, или можда понекад изнервирати 
јер се у нечему не слажете… а расправа ће се завршити њеном реченицом: „Ова деца што су старија, 
све су луђа! Ја излудех са вама…”, али ће после пар минута опет бити: „Ћао, мама, отишла сам, волим 
те!”

Она је једноставно ОНА…мајка…особа којој можеш све да кажеш, да јој повериш све своје тајне, 
да јој кажеш шта искрено мислиш, а да се она не увреди…да оговараш ‘другарице’, комшинке, 
професоре…а она ће само да се насмеје или сложи са тобом, ако мисли да си у праву. Ако излупеташ 
нешто, смејаће ти се, али не злонамерно. Збијаће шале и на твој и на свој рачун... 

ОНА ЈЕ ЈЕДНОСТАВНО НАЈЈАЧА КЕВА У ГРАДУ!!!
 Јана Петровић 1г



Ако си тужан. Изневерен. Преварен, повре-
ђен. Сам. Без искрених пријатеља. Ако се 
осећаш као јесења киша која узалуд пада. Ако 
плачеш. Грицкаш нокте. Ако те боли душа. 
Узнемирен си. Ако није све како желиш. Ако у 
свему видиш мутан смисао. Или га не видиш 
уопште. И мислиш да ти ништа не вреди што си 
научио да је душа на десној страни груди, ако 
си несхваћен. Будиш се ноћу без разлога... ма 
отерај све то од себе. Организуј савршену варку 

лошим мислима. Смисли хронику нестајања туге. И насмеј се. Самом себи. За почетак. 
 Главу горе. Немој бити повређени играч малог случаја. Јер је мизерно и неважно, готово 

безвредно, ако га тако спакујем за почетак. Патике на ноге и шетај. Кажу да је кретање живот, 
насупрот мировању и бездушном одустајању. Људима је понекад потребно много свежег 
ваздуха да разбистре главу од свега. Потребни су им и идеални и непостојећи светови. И раме 
за плакање. И бајке. Које сами по потреби измишљамо. Ми смо, наравно, главни ликови и крај 
је обавезно срећан. Али људима је каткад потребно само мало. Пар тренутака могу да залече 
читаву једну вечност. Верујем да је радост живота у дубини нас самих. Ових тмурних зимских 
дана необјашњиво проналазим светлост која обасјава мене и све ове које видим. Организујем 

Најтеже је победити самог себе  



себи пут у замисао. Приредим празник. 
Карневал утехе. У таквим моментима 
спопадну ме фантастичне идеје и 
шарене мисли... 

 „Живот се не мери бројем удаха, 
већ колико смо пута остали без даха“, 
рече неко. И још каже: “Живот је као 
прича, није важно колико је дуг, већ 
колико је добар“. 

 Оно што је прошло, више не постоји, 
оно што ће бити, још није дошло. 
Постоји само сада. 

 За враћање у нормалу могу 
послужити и ове речи неких мудрих 
људи, који су се можда док су их 
писали осећали као ја понекад. „Немој 
проводити време са неким коме није 

стало да га проводи са тобом“, или „Можда Бог жели да упознаш много погрешних људи пре него 
што упознаш праве. И на том ћеш му, кад се деси, бити захвалан“. 

 Увек ће бити људи који ће те повредити. Настави да верујеш, само буди опрезнији, јер најбоље 
ствари се дешавају онда када их не очекујеш. 

 Сада патике на ноге, шетај један круг, разбистри главу и јави је л’ боље. 

 Ненад Милојевић 3е1



 Све се у животу врти око малих 
ствари. Сваки дан пређемо безброј 
ситних корака ка неизвесном сутра. 
Управо кроз те кораке упознајемо 
себе. Кажу да срећу чине ситнице, али 
исто тако и неки ситни грехови могу 
учинити да се осећамо лоше. Ако се 
грехови уопште могу поделити на 
мале и велике. 

 Јуче сам опсовала Бога. Прекјуче 
слагала мајку, пре два дана шутнула 
маче на улици. Сложићете се, ништа у 
поређењу са убиством, крађом. Ипак, 
то чини да се запитам: „Какав сам ја 

човек?“ А одговор је: „Не знам.“ Стално себи обећавам да ћу бити боља, али се увек затичем 
у истој ситуацији. Заборавим на обећање дато самој себи и огрешим се о некога. А онда се 
помирим са тим како ћу увек бити таква, како сам сувише слаба да било шта променим. Губим 
се у вртлогу лажи, превара, неправде. Много пута покушавам да исправим неке ствари, али 

Најтеже је победити себе



се често нађе неко да ме „поклопи“. Онда опет кренем 
даље... Борим се, али често посустанем. И опет сам ту, 
на почетку. Помислим: “Ма, брига ме, ово је мој живот. 
“А онда видим да неко пати, да се осећа повређено због 
мојих поступака. Ту долази савест која ме прогања, 
изједа ме изнутра. У дубини душе пушта клицу мржње 
према мојој личности... Желим промене! Желим да не-
где дубоко закопам своје ружне навике, мане и пороке. 
Трудим се и на неко време заиста све буде у реду. А онда 
опет исто. Докле? Из дана у дан уместо да учим из својих 
грешака ја их понављам. Зар има смисла да Онај тамо 
горе изнова и изнова прашта грехе моје поводљиве 
душе? Онда се замислим и схватим да можда и нисам 
толико лоша особа. Људи и неправда ме мењају. Некада 

не могу да препознам себе. Ова борба је тешка, умара ме... Али, признајем. 
Грешим и свим силама се трудим да то исправим, иако са друге стране има 
много људи који мисле да су недодирљиви. 

 Једно је сигурно, правда постоји. Све нас, пре или касније, стигне у виду 
најгоре могуће казне наше савести. Она нас тера да се мењамо, јер се неће 
смирити све док не победимо себе и постанемо бољи људи. 

Јована Милосављевић 3т



Tрчим већ двадесет минута, никада нисам трчао овако брзо и упорно. Табани ми већ одавно 
трну, а бокови ми бриде од удараца торби. Брзином светлости улећем на станицу и укопавам се 
у једном месту на перону. Срећом, па је наша железница тачна и организована- воз касни. Ух, 
хватам предах и сваког тренутка очекујем како ће срце да ми искочи и врати се назад. 

Моје одмарање прекину јак и непријатан ударац у раме. Док сам покушавао да схватим о чему 
се ради, зачу се дубок, неразговетан глас: ”Ииииззвини, друже !” Кривац за претходно доживљену 
непријатност је старац у траљавом дугачком сивом капуту. Лице му је било преплављено борама и 

 Путници



разноразним младежима. 
На глави му је био искрзан 
црни шешир. У левој руци 
му прашњава торба којом 
је благо млатарао лево-
десно. У десној-флаша, 
чврсто стегнута. У ствари 
та полуиспијена боца 
била је кривац ударца и 
тога што се тај истрошени 
старац тетура по станици. 
”Баш га брига“, помислих. 
Он сигурно није марио 
колико воз касни, није 
га било брига да ли ће се 
уопште сместити у прави. 

”Како може бити тако безбрижан?“-помислих. С друге стране, ко зна шта ли је њега смлатило 
у животу и шта га је навело да тражи извор радости у грлићу флаше. ”Од чега ли бежи? Жели ли 
нешто да заборави? Да ли ће моћи тај воз да му помогне да заборави?“

Поглед ми скрену пар који је пијанца гледао ”са висине”и са презиром. Мушкарац, који је 
био у касним четрдесетим, држао је за руку младу плавушу, чија су стопала била одвојена од 
тла високим штиклама. Нос јој је био високо, чак превисоко, више него што мој поглед може 
да досегне. Сва мода на њој, сва та узвишеност, мини сукња, чипкасте црне чарапе нису могле 



да сакрију то нешто дубоко у њој, нешто што скрива. У очима јој се могло видети да не припада 
кожи у којој је. Очи су огледало душе, а у њима је био страх који јој је пробадао тело. До ње- 
мушкарац, пословно одевен, одавао је толику сигурност, да је она избијала из њега. Држао 
је црну акт-ташну. Његов став ниједан ветар, ниједан талас није могао пољуљати. ”Куда ли он 
путује?“-зачудих се. ”Да ли му је то ћерка или девојка?”

 Пажњу ми одвуче уплакана трудница која је тешко ходала и вукла за собом огроман кофер. 
Нешто ме гану и прилетех да јој помогнем. ”Да Вам пом... “- ни не изговорих, дочека ме челични 
гард. Одбруси ми:”Бежи, дете!” По дрхтавом гласу приметих да то стварно није мислила, али 
нисам хтео да се мешам. Склоних се у страну и наставих да гледам како се мучи. Стала је чекајући 
да заклизи пругом воз који би јој, можда, измамио осмех на лице. Једини разуман закључак ми 
је био:, , Муж ју је оставио... Како је могао и одакле му храброст?” Та питања су била сувишна у 
овом тренутку. Ражалио сам се и све време покушавао да смислим начин да јој помогнем, да јој 
ублажим бол, али безуспешно. Док је стајала, руком која није била везана за кофер, помази се 
по стомаку, и очи јој засијаше. Блистави бели зуби обасјали су цео перон. Срце које је претходно 
цвилело, смири се и нађе спокој додирнувши зид утробе која таји нови живот. 

 Спас за све скрхане душе стиже. Каснио је, али је свима било драго што је ту. Свима, сем мени. 
Лаке торбе, али тешка срца уђох у воз. Сместих се поред пијанца који је смрдео на алкохол. 
Поглед ми беше закован за прозор. Кристална кугла се скотрља низ образ и видех њу како 
утрчава на перон. Срце поново нађе мир, маше ми!

 Давид Ивић 3е2



Када сте млади, пре или 
касније... већина веза се често 
заврши раскидом. Ништа 
необично, јер сте и ви, и 
особа с којом сте, превише 
знатижељни а и неискусни 
да бисте знали шта заправо 
желите, или умели да изађете 
на крај са проблемима 
који у свакој вези постоје. 
Међутим, није ретка жеља да 
се после везе макар остане 
у пријатељском односу, 
али, нажалост, то често не 
функционише. Ово не значи 

да смо против пријатељства након раскида. Напротив, супер је кад је могуће остати у 
пријатељским односима с особом са којом смо провели лепе тренутке. Као једно, то значи 
да је и сам раскид протекао без вриштања, међусобног вређања, намерних покушаја да се 
повреди особа с којом се више не жели веза. Као друго, изгубили сте дечка или девојку, али 
сте добили пријатеља или пријатељицу, и то оне који вас релативно добро познају и разумеју 

 Пријатељство након раскида



- а пријатељство је 
увек вредно. 

Па у чему је онда 
проблем?

Више је могућих 
проблема с овом 
варијантом. Један 
је тај што једно од 
вас двоје може да 
заправо не жели 
пријатељство, већ 
искључиво везу, 

али не одбије пријатељство како би имало макар некакав контакт и покушало да 
обнови везу. Другим речима, то пријатељство се с једне стране заснива на лажи, што 
обично доведе до пропасти пријатељства. 

Чак и ако ни ви, ни ваш бивши, не покушавате да обновите везу, биће проблема. 
Треба се навићи да је особа с којом сте се мазили и љубили или и водили љубав сада 
само ваш пријатељ, и да тај степен физичке блискости више није прикладан - а на такву 
блискост сте навикли у међусобном друштву и недостаје вам. Можда вам је постала 
и нека врста рефлекса, па, рецимо, чим видите бившег или бившу, кренете да их 



пољубите, онако како сте навикли. Тај део проблема се временом превазиђе; много већи 
проблем је могућа љубомора и могући бол. Убедите ви себе да сте сад само пријатељи и да 
вам је то у реду, а онда видите да се ваш бивши или бивша љубе и грле с 

неким другим, и уопште вам није свеједно, као што би вам за 
неке друге пријатеље било свеједно. Љубоморни сте 

и боли вас што то видите. Наравно, могуће је замолити 
бившег или бившу да то не раде пред вама, али тиме 

ризикујете да између вас двоје почне да постоји нелагодност, 
да се осећате спутано кад су бивши или бивша у близини јер 

знате да бисте их могли повредити неким у суштини 
потпуно безазленим поступком, као што је држање за 

руку новог дечка или девојке. Све наведено не значи да је 
пријатељство након раскида немогуће или да не може дуго 

да траје. Могуће је, и може да потраје и да буде заиста лепо - 
али је добро бити свестан да такво пријатељство није нимало 

лако за одржавање и да обе стране морају јако да се потруде и да 
б у д у знатно пажљивије него што би то у "обичном" пријатељству биле. У 
с в а к о м случају је најбоље ако се не видите 2-3 месеца, и након те паузе, поред 
којег пића куцнете на чист лист, на коме ће се наћи догађаји вашег пријатељства... 
Ако покушавате тако нешто, срећно - увек је лепо кад пријатељство успе и траје. 

 
Александра Поповић



Ако се свађате са родитељима 
или члановима породице, а притом 
то радите тактично и показујући 
поштовање, онда ћете имати много 
више успеха и постићи ћете оно 
што желите. Дајемо вам неколико 
корисних савета како да се зрело 
расправљате са одраслима, а да се 
не осећате лоше због тога. 

 1. Размислите пре него што 
нешто кажете: не дозволите да у 
наступу беса кажете нешто што 
уствари не мислите. 2. Ставите се у 
њихову кожу: како бисте се осећали 
да сте на месту ваших родитеља? Да 

ли знате шта они желе да вам објасне и зашто?
 3. Слушајте: можда особа са којом се не слажете није неправедна као што 

мислите. Прво их саслушајте, па одлучите како ћете да регујете. 
 4. Фокусирајте се на потребе, а не на свађу: будите јасни поводом онога што 

Свађа са родитељима



желите, немојте распламсавати свађу. Нагласите 
другима да желите да нађете решење, а не да се 
окренете против њих. 

 5. Говорите о себи: почињите реченице и замерке 
са заменицом ја, а не наглашавајте заменицу ви. 
Тако ћете њихову пажњу више усмерити ка себи. 
На пример, реците: „Ја се осећам заиста лоше кад 
причате пред комшијама о мојим лошим оценама“, 
а не:„Ви говорите другим људима да сам глуп!“

 6. Не нападајте: никада немојте рећи свом оцу да 
је будала; реците му да мислите другачије од њега и 
објасните му зашто. 

 7. Останите смирени: ако приметите да сте се 
превише разбеснели или да сте фрустрирани, не 
оклевајте да кажете родитељима да вам треба 
времена да се охладите. Ако можете, одложите 
расправу са родитељима за неки други дан. 

Александра Поповић
Ивана Вермезовић



1. Људи никад 
неће престати 
да траже и желе 
више и боље од 
онога што им 
судбина даје. 

Иво Андрић-
нобеловац (1892 - 1975)

РЕКЛИ СУ О ЖЕЉАМА

2. Што ми велиш-нек ми буде, што ми желиш-нек ти буде. Александар Сергејевич 
Грибоједов-руски писац (1775 - 1829)

3. Ако срећа постоји, 
онда је она само у 
жељама, јер је жеља 
покрет и акција, значи 
једини живот и једина 
радост. 

Јован Дучић - песник 
(1871-1943)

4. Боље 
пословати с људима 
који нешто желе, 
него с онима који су 
постигли оно што су 
хтели. 

Франсис Бекон-
енглески филозоф, 
државник, есејиста 
(1561 - 1626)



8. Нико никада није волео 
никога на 

начин на који 
би волео да 

буде вољен. 
Мери 

Мекарти-
америчка 

књижевница 
(1912 - 1989)

5. Радо верујемо 
у оно што желимо. 

Гај Јулије Цезар-
римски војсковођа, 
државник, писац 
(101 - 44. п. н. е. )

6. Страствене 
жудње за неким 
стварима чине 
душу слепом за 
све друго. 

Дени 
Дидро-
француски 
филозоф и 
писац (1713 
- 1784)

7. Кад жеља 
умре, роди се 
страх. 

Балтасар 
Грасијан и 
Моралес-
шпански писац 
и филозоф 
(1601 - 1658)



9. Кад чујемо да неко није 
остварио оно што је желео, 
увек прво помислимо да 
је желео оно што није 
могао да оствари. 
Почетак сваке среће 
је у срећном избору 
жеља. 

Душко Радовић-
писац и новинар 
(1922-1984)

10. Хоћеш ли 
да никад не будеш 
обманут у својим 
жељама? То можеш 
врло лако: жели 
само оно што зависи 
од тебе. 

Епиктет-грчки 
филозоф

11. Ко ће вјетар 
зауздати? Ко л’ границу 

жељи назначити?
Петар II Петровић 

Његош-црногорски песник 
и владика (1813 - 1851)

12. Ако не будеш желео 
много, тад ће ти се мало 
чинити много, јер скромна 
жеља сиромаштво једнако 
снажи као што је богаство. 

Демокрит-грчки филозоф 
(око 460-370. п. н. е. )

13. Знаш ли шта је најлепше на 
свету? Жеља, пријатељу!

Меша Селимовић-писац (1910-
1982)

Марија Филиповић



Чланови редакције часописа: Марија Вељковић, Марија Филиповић, Данка Спарић, Данка Гогић, Сандра Јокић, 

Александра Поповић, Ивана Вермезовић, Јелена Павловић, Андријана Долаш, Оливера Поњавић, Марија

Поповић, Јанко Божовић, Јасна Радосављевић, Гордана Остојић, Милован Вилотијевић, Нада Јовичић...

Ученици сарадници: Марко Дејић, Ана Милосављевић, Владе Стајић, Катарина Јездовић, Ивана Зекавица, 

Александар Тешић, Светлана Човић, Кристина Јуришевић, Јелена Миловић, Марија Милосављевић, 

Ненад Милојевић, Јована Милосављевић и Давид Ивић

Лектура и коректура: Марија Вељковић и Марија Филиповић

Дизајн и обрада: Никола Ћосић

ТЕМГ број 12 • Електронско издање • Техничка школа Ужице • Март 2012. године


