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Још од свог оснивања у 
давној 1960. години, Тех-
ничка школа имала је  
јасне циљеве у друштву – 
школовање кадрова према 
потреби привреде и јавне 
службе. Данас уз напре-
дак технологије и друштва, 
школа сигурно позицио-
нира своје место у систему 
образовања и предњачи 
управо у томе – у савреме-
ном школовању стручних и 
квалификованих средњош-
колаца по мери тржишта 
рада. 

Визија је јасна: квалитет-
на школа по мери ученика 
и окружења у којој сви на-
предују. 

Тренутно школу похађа 
897 ученика, у 34 одељења 
која су подељена на 5 под-
ручја рада: машинство, 
електротехника, металур-
гија, графичарство и обра-
да дрвета. 

У школској 2019/2020 бу-
дућим ученицима ће бити 
на располагању 9 смерова, 
од којих је један потпуно 
нов интердисциплинар-
ни и учи се у малом броју 
школа у Србији – Техничар 
за дигиталну графику и 
интернет обликовање. Об-
рада графичких садржаја 
у информационим техно-
логијама, креирање WEB 
садржаја и моделирање 
тренутни су императив у 
модерном друштву, па тако 
за овај смер влада највеће 

интересовање. 

Дуално образовање и 
иновативни модел учења 
успешно имплементирамо 
већ трећу годину  у сарадњи 
са приватним сектором 
и компанијама из нашег 
краја. По мери индустрије, 
решавамо проблем недос-
татка радне снаге, трудимо 
се да смањујемо незапос-
леност и да оспособљавамо 
стручне кадрове. У школској 
2017/2018. години форми-
рано је одељење образовног 
профила израђеног према 
иновативном моделу обра-
зовања, а усмерено на шко-
ловање кадрова потребним 
компанијама из ужичког 
краја „Импол Севал“  Ваља-
онице алуминијума из Се-
војна, и Ваљаонице бакра 
Севојно – Оператер за пре-
раду метала. Тренутно се 
по овом моделу и профи-
лу образују 2 одељења, а у 
наредној школској години 

планиран је упис и новог. 
Такође, кроз приватно-јав-
но партнерство компа-
нија и школе, у школској 
2016/2017. настао је обра-
зовни профил Оператер за 
израду намештаја који, та-
кође, уписујемо трећу го-
дину заредом у сарадњи са 
дрвном индустријом нашег 
краја. Досадашња искуства 
су веома позитивна, а шко-
ла са својим дуалним сис-
темом образовања постаје 
свуда позната и препозната 
као најбољи пример прак-
се. 

Ми смо савремена школа 
која је учешћем у великом 
броју пројеката и приме-
ном информационо-кому-
никационих технологија 
постала синоним за висок 
степен квалитета образо-
вања. Имамо велико ис-
куство увођења нове об-
разовне понуде у сарадњи 
сасоцијалним партнерима. 
Ове године смо партнер у 
великом пројекту  Минис-
тарства  просвете, науке и 
технолошког развоја који за 
циљ има размену искуста-
ва између школа. Техничка 
школа из Ужица је  у фебру-
ару окупила представнике 
електротехничких школа 
из целе Србије који су били 
су на обуци „Учимо заједно 
да нам школе буду боље“. 
Задатак школе био је да 
реализује семинаре и ра-
дионице за све учеснике и 
тиме подели своја знања и 
вештине са другима. Школа 
је ,такође, виђена као једна 

Квалитетна школа по мери ученика и окружења у 
којој сви напредују
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од Ресурс центара за обра-
зовање у Србији, одакле ће 
се оснаживати друге школе 
у Србији у подручју елек-
тротехнике.

У претходној години по-
стали смо партнер на зна-
чајном међународном 
пројекту  „VIVET “ – Вир-
туелне праксе у области 
средњег стручног образо-
вања. Пројекат “VIVET” је 
подржан од стране Европ-
ске комисије кроз програм 
Еразмус+,   и у првој  пи-

лот фази пројекта ради-
мо на прављењу интернет 
платформе и анимације у 
којима ученици могу да се 
упознају са практичним 
радом у фирмама, али вир-
туелно. Нпр. aпликација 
садржи комплетан процес 
производње у фабрици ме-
тала, па би ученик прола-
зећи кроз овакву виртуелну 
праксу могао проћи кроз 
сва ризична места и опас-
ности на раду. 

Традиоцонално, освајамо 
бројне награде и признања. 
Наши ученици редовно до-
носе пласмане и дипломе 
са републичких такмичења. 
Оно што је необично за јед-
ну средњу стручну школу је 
чињеница да наши учени-
ци освајају најбоља места 
у такмичењима из опште-
образовне групе предмета. 
На такмичењима из Књи-
жевне олимпијаде сваке 

године имамо представни-
ке на републичком такми-
чењу, па тако и сада имамо 
чак три ученика на так-
мичењу из књижевности 
у Сремским Карловцима. 
Такође, ученик наше шко-
ле једини је из региона који 
се пласирао на републички 
ниво такмичења из енглес-
ког језика. Успех ученика 
Техничке школе на такми-
чењу за најбољу технолош-
ку иновацију на територији 
Србије био је изузетно за-
пажен. Tри тима Техничке 
школе пласирала су се међу 
21 најбољи средњошколски 
тим из Србије. 

Поред изузетних успеха 
ученика и њихових вред-
них ментора – наставника, 
школа је та чији се успех 
вреднује у целости.  У ап-
рилу ове године смо на-
грађени повељом „Михајло 
Пупин“ за промоцију кон-
цепта дуалног образовања, 
за иновације и технолошки 
напредак у области наста-
ве,  од стране фондације  
„Академик . 

Светосавске награде које 
додељује Министарство 
просвете, науке и техно-

лошког развоја нису нас за-
обишле. Претходних годи-
на школа је била добитник 
овог престижног светосавс-
ког признања, а од прошле 
године Директор школе 
носилац је ове награде за 
изузетан допринос концеп-
ту дуалног признања и по-
везивања привреде и шко-
ле. 

Школа има јасан циљ и 
дефинисану улогу како у 
образовном систему, дуал-
ном моделу, тако и у обра-
зовању кадрова према по-
треби привреде и тржишта 
рада. Наставићемо да пра-
тимо тржиште, сарађујемо 
са компанијама и прати-
мо њихове потребе и даље, 
и спрам тога радићемо на 
настанку нових образовних 
профила који задовољавају 
те потребе. Императив у 
раду  Техничке школе поред 
иновација у образовању ос-
таје и висок ниво квалитета 
наставе, као и константно 
усавршавање запослених 
и омогућавање ученицима 
најбољи ниво средњошкол-
ског образовања који могу 
добити.
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Наша успешна прича 
је иновативна виртуелна 
платформа. 

Иновативна виртуелна 
платформа подразуме-
ва употребу дигиталног 
учења и метода учења 
и преко ње ученици 
обављају виртуелну прак-
тичну наставу и стичу 
знања, вештине и компе-
тенције.

 Ову иновативну причу 
„пише“ Техничка школа 
у Ужицу, једина школа у 
Србији која користи ВИ-
ВЕТ онлине платформу 
за обављање виртуелних 
пракси. Платформа је на-
стала према Моделу за 
Виртуелне праксе у ок-
виру ВИВЕТ пројекта.Ова 
виртуелна платформа има 
за циљ да у новом обра-
зовном и дигиталном кон-
тексту ојача везу учени-
ка и тржиште рада, уведе 
дигиталну компоненту у 
обављање практичне на-
ставе, усаврши дигиталне 
и стручне вештине, знања 
и компетенције учени-
ка које ће им помоћи да 
се припреме за дигитал-
ну економију будућности. 
Циљне групе су ученици 

образовног профила гра-
фичар за обликовање гра-
фичких производа, који 
стичу професионалне и 
дигиталне вештине за бу-
дући посао, ученици који 
кроз ВИВЕТ платформу 
обављају задатке који ће 
им олакшати приправ-
нички стажа код будућег 
послодавца, затим уче-
ници трогодишњег обра-
зовног профила дуалног 
образовања, који стичу 
знање о безбедности на 
раду уз помоћ платформе 
и који кроз тест који нак-
надно раде на платформи 
, улазе у погон потпуно 
припремљени за рад. У ову 
причу су и ученици са по-
тешкоћама, ученици који 
живе у удаљеним краје-
вима, они који уз помоћ 
платформе упркос потеш-
коћама стичу потребно 
искуство и који су на овај 
начин оснажени да стекну 
практичне вештине без 
физичких и економских 
препрека.

Ученици укључени у 
виртуелну праксу се логују 
на платформу, пријављују 
се за праксу, полажу те-
стове, комуницирају са 

менторима из фирме и на-
ставницима, дискутују са 
вршњацима, раде задатке 
које им задаје ментор, по-
стављају своје задатке на 
платформу које ментор и 
наставник оцењују и по 
завршеној пракси добијају 
сертификат. Наша вирту-
елна платформа пружа 
многе бенефите -пријатну 
атмосферу, флексибилне 
сесије, без временских и 
геогрфских ограничења, 
безбедност и сигурност 
ученика на раду, развој ка-
ријерног вођења и актив-
ности саветовања кроз које 
се ученицима наглашава 
које вештине равијају кроз 
виртуелну праксу, а које 
треба да усаврше, развој 
комуникационих и диги-
талних вештина ученика, 
олакшавање прелаза на 
тржиште рада, на следећи 
степен образовања, затим 
стицање каријерних ме-
наџмент вештина.Корис-
тећи платформу ученици 
стичу нове радне навике, 
остварују прогрес профе-
сионалне каријере, оства-
рују стратешки контакат 
са фирмама, контакт за 
будућност,учествују у ин-
теграција виртуелне мо-
билности,повећавају ква-
литет учења кроз сарадњу 
са вршњацима. Користећи 
платформу ученици стичу 
искуства, подршку у раду, 
развијају самопоуздање и 
оснаженост, превазилазе 
друштвену изолацију, раз-
вијају интерперсоналне 
вештине, развијају страте-
гију о свом професионал-
ном напредовању, препо-
знају циљеве у будућем 
занимању, истражују 

VIVET - Наша успешна прича
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могућности у каријери, 
упознају се са светом рада, 
развијају професионалне 
котакате и везе.Редовне 
онлајн сесије наставни-
ка, ментора и ученика, 
дељење искуства, условље-
но пажљивим одабиром 
свих учесника виртуелне 
праксе, уоквирено сти-
цањем знања вештина 
и компетенција, осмиш-
љено према постојећим 
циљевима и исходима об-
разовних профила који се 
сада отврују онлине оства-
рује се учење и рефлексију 
у аутентичном контексту, а 
потенцијални послодавци 
уочавају вештине будућих 
запослених. Дисемина-
ција платформе врши се 
активно на сајту, плат-
форми и фацебоок страни 
Техничке школе, на сајту 
ВИВЕТ пројекта, на свим 
коференецијама и обука-
ма наше иновативне шко-
ле.

Виртуелна платформа је 
унела иновативност и про-
мену. То је једина виртуел-
на платформа преко које 
ученици обављају прак-
тичну наставу, стичу ко-
муникативне,дигиталне, 
професионалне вештине. 
Ученици тако припремље-
ни улазе у свет рада и тр-
жишта рада. Кроз презен-
тацију и тест о безбедности 
на раду који

обављају преко плат-
форме ученици су потпу-
но спремни за рад у фаб-
рици. Платформа повезује 
ученике, наставнике прак-
тичне наставе и менторе, у 
заједничком циљу повећа-
вања знања како ученика 
тако и наставника и мен-

тора. Платформа омогућа-
ва укљученост различитих 
циљних група, отвара нове 
могућности за обуку и сти-
цање знања и вештина из 
других стручних области, 
отвара просторе за развој 
једнакости, , повећава ак-
тивно учествовање младих 
људи у друштву, омогућа-
ва њихову запошљивост 
и развој трансверзалних 
вештина. Платформа је 
одржива, преко ње ће и 
нови образовни профи-
ли моћи да обављају вир-
туелну праксу, и да сти-
чу знања потребна на 
тржишту рада. Ученици 
са потешкоћама , упркос 
потешкоћама у новом ди-
гиталом контексту стичу 
искуство, знање, вештине 
и оснажени припремље-
ни су за будућу професију. 
Платформа омогућава 
стицање искуства у профе-
сионалном окружењу, ква-
литетну праксу, прецизну 
евалуацију свих учесника 
виртуелне праксе, смањује 
потенцијалне ризике на 
радном месту, мотиви-
ше рефлексију ученика 
о будућем плану карије-
ре, проширује каријерне 
циљеве ученика. Учени-
ци уз помоћ платформе 
стичу искуства, повећа-
вају дигиталне и стручне 

вештине, стичу нове радне 
навике, добијају подрш-
ку у раду, професионално 
напредују, остварују је-
дан облик приправничког 
стажа и спремни улазе 
у свет будућности. Плат-
форма омогућава укључе-
ност и општеобразовних 
предмета у овај вид диги-
талног учења. Користећи 
платформу послодавци 
се упознају са вештинама 
будућих запослених а уче-
ници имају јасну слику о 
свом знању али и вештина-
ма које су им потребне. Уз 
помоћ платформе учени-
ци ће бити припремљени 
за све остале облике диги-
талног стицања вештина,  
али и пронаћи посао. 

Техничка школа као при-
мер добре праксе преноси 
своја знања и рад на овој 
платформи другим струч-
ним школама које могу 
покренути своје платфор-
ме. Платформа пружа 
нови вид учења, занимљи-
вији, креативнији, инова-
тивнији и успешнији. Она 
оснажује и ученике и на-
ставнике и менторе који 
заједно на креативан на-
чин раде у циљу стицања 
компетенција, потребних 
на тржишту рада и у еко-
номији будућности.

Данка Ковачевић
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Као и сваке године, тра-
диционално, Техничка 
школа остварује запаже-
не резултате на бројним 
такмичењима. Напи уче-
ници нижу дипломе и ос-
вајају награде. Њихова 
постигнућа постају већ 
чувена. Ово суосвојена 
места у досадашњем ци-
клусу такмичења:

Књижевна олимпијада – 
окружни ниво и остварили 
пласман на републичко

2. место:    Ана Опанчи-
на, одељење 1е1, ментор 
Гордана Недић

2. место:   Срећко Туцо-
вић, одељење 1е2, ментор 
Гордана Недић

2. место:    Валентина 
Спасојевић, одељење 2е1, 
ментор Сандра Јокић

Енглески језик- окружни 

ниво и остварио пласман 
на републичко

3. место:     Никола Мато-
вић, одељење 4е2,  ментор 
Ивана Матијевић

Моделирање машин-
ских елемената и кон-
струкција - регионални 
ниво и остварили пласман 
на републичко

3. место:   Јован Бајић, 
одељење 3м2, ментор Зо-
ран  Ковачевић, теоријска 
припрема Соња Шопало-
вић

4. место:    Петар Петро-
вић, одељење 3м2,мен-
тор Зоран Ковачевић, те-
оријска припрема Соња 
Шопаловић

Компјутерска графи-
ка-2Д- регионални ниво и 
остварили пласман на ре-
публичко

5. место:   Срећко Скокић, 
одељење 2м2, ментор Че-

Успеси ученика на такмичењима

Ученици наше школе на-
ставили су традицију ус-
пешних резултата на так-
мичењу из књижевности 
Књижевна олимпијада.
Ове године на такмичењу 
су учествовали:

Ана Опанчина 1е1 ( 
2.место на општинском и 
2. место на окружном так-
мичењу)

Сања Терзић 1е1 ( 2.ме-
сто на општинском так-

домир Југовић ,теоријска 
припрема Соња Шопало-
вић

Спортска такмичења 
Екипно –прво место на 

општинском такмичењу 
из РУКОМЕТА- наставник  
Ана Браловић

Екипно – прво место на 
општинском и прво место 
на окружном такмичењу 
из СТОНОГ ТЕНИСА-на-
ставник  Александар Про-
дановић

Ђорђевић Бранислав 4е3 
одељење – прво место  на 
окружном такмичењу из 
СТОНОГ ТЕНИСА-настав-
ник  Александар Продано-
вић

Милан Обућина 1м1 
одељење – прво место на 
окружном такмичењу из 
ПЛИВАЊА - наставник 
Небојша Зарић

мичењу и 3. место на 
окружном такмичењу)

Срећко Туцовић 1е2 ( 
1.место на општинском и 
2.место на окружном так-
мичењу)

Богдан Димитријевић 
1е2 ( 3.место на општин-
ском такмичењу)

Лазар Ђелошевић 1г
Валентина Спасојевић 

2е1 ( 2.место на општин-
ском и 2. место на окруж-

ном такмичењу)
Јелена Василијевић 2е1
Милица Шопаловић 3е1
Андријана Вранић 3е1 (  

2. место на окружном так-
мичењу)

Тања Алексић 3е1 ( 3. ме-
сто на окружном такми-
чењу)

Јелена Поповић 3е1 ( 
2.место на општинском и 
3. место на окружном так-
мичењу)

Велики успех наших ученика на такмичењу
Књижевна олимпијада
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Ови ученици су пока-
зали да се у нашој школи 
осим проучавања технич-
ких наука, развија и гаји 
љубав према књизи и пи-
саној речи. Стручно веће 
наставница српског језика 
и књижевности увек ће их 
подржати и помоћи им да 
се даље развијају и напре-
дују.

Након општинског и 
окружног нивоа такми-
чења, троје ученика се 
пласирало на Републич-
ко такмичење, које се ове 
године одржава 12.маја 
у Сремским Карловцима. 
У Карловачкој гимназији 
такмичиће се Валентина 

Спасојевић, Ана Опанчина 
и Срећко Туцовић. Надамо 
се добрим резултатима.

Честитамо свим учени-

цима и желимо им успех у 
даљем такмичењу!
                                                                                                                                         

Сандра Јокић

Рецитаторска 
секција

И ове године Техничка 
школа је имала своје учес-
нике на Градској смотри 
рецитатора “Песниче на-
рода мог”.  26. марта у ГКЦ 
смо били поносни на наше 
рецитаторе: Александра 
Матовића, Ивану Игња-
товић,  Невену Рајковић и 
Дијану Луковић.

Ови млади људи који су 
се определили за   инфор-
мационе технологије и те-
лекомуникацију   воле по-
езију, а лепоту траже и у 
изговореној речи.

Александар, Ивана и Не-
вена, ове године одлазе из 
наше школе, али смо уве-
рени , да ће се поред мно-
гих других ствари, са задо-
вољством   сећати часова 
рецитаторско-драмске 
секције и наставити да не-

гују  лепоту казане речи и 
љубав према поезији,  где 
год да их животне стазе од-
несу. Дијана  ће, надамо се, 
још две године преносити 
своје искуство млађим ге-

нерацијама и  учествовати 
на смотри рецитатора, где 
јој желимо   више среће и 
успеха.

Сања Селаковић
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Tри  тима Техничке шко-
ле остварила су добар 
пласман на такмичењу за 
најбољу технолошку ино-
вацију. Тимови су се пла-
сирали  међу 21 најбољи 
средњошколски тим из Ср-
бије.

Такмичење организује 
Министарство просве-
те, науке и технолошког 
развоја Републике Србије 
у сарадњи са Технолош-
ко-Металуршким факул-
тетом из Београда, Факул-
тетом техничких наука из 
Новог Сада, Привредном 
комором Србије   и Радио 
телевизијом Србије.

Тимови који предста-
вљају Техничку школу:

Аматери (Иновација 
– Painter 360°) – Члано-
ви тима су ученици IVe1 
одељења:  Урош Јоковић, 
Милош Јовановић, Милош 
Весовић и Немања Лазаре-
вић

Wicked Software (Инова-
ција – Моја корпа) – Чла-
нови тима су ученици 
IVe1 одељења: Богдан Ми-
лојевић, Дарко Селаковић 
и Немања Цоњић

Eco boost HHO ( Инова-
ција – HHO генератор) – 
Чланови тима су ученици 
IVe3 одељења:  Константин 
Савић, Дарко Мутавџић и 

Успех ученика Техничке школе из Ужица 
на такмичењу за најбољу технолошку иновацију 
на територији Србије

Марко Павловић
Ментор ученика је Биља-

на Николић, професор 
предузетништва

У следећем кругу такми-
чења, ученици се боре за 
пласман међу шест фина-
листа. 

Честитамо ученицима и 
желимо им успех у даљем 
такмичењу!

Биљана Николић

Прослава школске сла-
ве Свети Сава у Техничкој 
школи у Ужицу започета је 
резањем славског колача у 
холу школе у 10:30 часова. 
У чину резања славског ко-
лача учествовали су про-
тојереј Павле Марковић, 
протонамесник Милан 
Луковић, протонамесник 
Љубан Петровић и веро-

учитељ ове школе ђакон 
Александар Тимотијевић.

Протонамесник Милан 
Луковић је у својој бесе-
ди, честитавши славу ди-
ректору, професорима и 
ученицима, још истакао 
и значај живота, рада и 
уопште дела Светог Саве за 
све нас. Након веома поуч-
не беседе протонамесника 

Прослава Светог Саве у Техничкој школи у Ужицу
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су се својим марљивим 
радом и трудом истакли 
на такмичењима и у сва-
кодневном раду у школи. 
Представа је употпуњена 
и пригодним поклонима 
којима је директор дари-
вао своје некадашње коле-
ге и професоре који су свој 
радни век провели у Тех-
ничкој школи, а сада су у 
пензији. На тај начин шко-
ла им је показала да их и 
даље сматра члановима 
ове велике породице и да 
им је веома захвална. 

По завршетку свечане 
Академије уследила је за-

куска уз тамбураше у на-
ставничкој канцеларији 
где су професори и гости 
наставили дружење. Чи-
тав овај догађај прославе 
Светог Саве у Техничкој 
школи у Ужицу пропраћен 
је и у медијима.

О свестраности ученика 
наше школе говори и из-
ложба ученичких ликов-
них  радова на тему Све-
тосавље, која је изложена 
у холу школе, а коју су сви 
присутни могли видети на 
дан Савиндана.
  Вероучитељ

ђакон Александар 

Тимотијевић   

Милана Луковића, гости 
су прешли у амфитеатар 
Више пословне школе где 
је у 11 часова отпочела 
Светосавска Академија. 
Светосавску Академију су 
уз пуно труда уприличили 
ученици са својим профе-
сорима. У представи су се 
посебно истакли ученици 
глумачке секције и школ-
ски хор са професорком 
музичке културе Миле-
ном Миливојевић. Дирек-
тор школе Драган Туцако-
вић се у веома садржајном 
говору обратио присутним 
гостима, директорима и 
представницима грдске 
самоуправе као и про-
фесорима и ученицима 
истакавши све значајне 
тренутке који су обележи-
ли живот и успех школе у 

предходној години. Такође 
се захвалио и својим са-
радницима који су својим 
трудом умногоме допри-
нели том успеху, а на пр-

вом месту помоћнику ди-
ректора Јелени Павловић. 
Директор школе је поде-
лио похвалнице најуспеш-
нијим ученицима који 
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Свети Сава

Ми сви знамо понешто о 
Светом Сави, али нико не 
зна све, јер је његова био-
графија истовремено би-
ографија Христа Господа, 
на кога се угледао, и Цркве 
коју је окупљао, а у вели-
кој мери, то је биографија 
и целог нашег народа.

Напустио је царски двор, 
одрекао се раскоши и 
отишао на Свету Гору да 
просвети себе, како би кас-
није могао да поправља и 
просвећује друге. Целим 
својим бићем је тежио ка 
достизању Љубави Хри-
стове. На том путу он је у 
свему сарађивао са Хрис-
том, откривши у себи тај 
пут који води у живот, пут 
светлости живота у тами 
привидних, потрошних 

задовољстава. Он позива 
и нас да га следимо као 
првог пастира свога рода. 
Просвећени Растко, свес-
тан својих ограничења 
која проистичу из дубине 
људског начина постојања, 
упркос раскоши, комфору 
живота, технолошким дос-
тигнућима која данас, као 
никада замењују лични 
однос, схвата да човек не 
може да живи сам. Када је 
постао свестан тога из ду-
бине своје душе завапио је 
за Богом и тражио зајед-
ницу љубави са Њим. Та 
заједница живота за Бога 
и за друге, то је оно што је 
темељ и суштина овог све-
тог човека, а светитељи се 
увек по томе познају – по 
љубави коју су показива-
ли. Светитељи нису само 
подвижници, монаси, тај 
се појам заправо шири 
на све чланове организма 

Цркве, на све који теже је-
динству са Христом. На све 
који се просвећују. Неко је 
рекао да је највећа туга 
на овом свету не постати 
светитељ, зато што је све-
тост свима нама намење-
на. Сви смо позвани да је 
остваримо, јер светост није 
нешто спољашње, нешто 
што Бог спушта на нас 
Савиним молитвама или 
нам даје као награду, него 
остваривање најдубљих 
унутрашњих потенцијала 
људског бића. Сваки човек 
је позван да буде свет без 
обзира на порекло, место 
рођења, пол, узраст, ин-
телектуалне могућности. 
Сви су позвани зато што је 
светост најдубља могућа 
заједница љубави са Богом 
и иста таква проширена и 
пренесена на друге људе. 
Таква љубав је и Саву учи-
нила светитељем који већ 
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осамсто година просвећује 
своја духовна чеда, која се 
и данас сабирају да му ис-
кажу љубав и поштовање, 
да прославе утемељивача 
наше духовности и нау-
ке. Упркос труду стиче се 
утисак да ту неко недос-
таје, као да је главни јунак 
отпутовао и оставио нам 
само своју слику. Наша љу-
бав према Светом Сави не 
мери се раскошним пес-
мама које му узносимо, ни 
по богатству трпезе коју 
спремамо, ни по речима 
њему упућеним, већ ис-
кључиво по томе колико 
смо се на њега угледали, у 
вери и делима љубави које 
полажемо једни за друге. 
Савине иконе које се нала-
зе у свакој српској Цркви, 
свакој српској школи не 
служе да нас подсете на 
његов изглед, нити да нас 
заштите од зла које сами 
чинимо једни другима, 
већ су ту да нам покажу у 
које даљине гледају њего-
ве плаве очи и чија свет-
лост обасјава његов лик. 
Ту су да нас просвете све-
тошћу светлости савршене 
љубави Христове, ту су да 
нас науче да је просвета 
пројекција светости. Ту су 
да нам покажу пут који 

води у живот.
Христос је рекао: „Не 

изабрасте ви мене, него 
ја вас изабрах и поставих 
вас да идете и род доноси-
те“ (Јн. 15,12). Бог нам је по 
својој милости подарио и 
великана Светог Саву, на 
ком би нам позавидели и 
највећи народи. Подарио 
нам је и већ осамсто годи-
на нам поставља питање 
шта ћемо у својим живо-
тима урадити са њим.

 Мисао Светосавља 
има веома важну и велику 
улогу у учвршћивању срп-
ског идентитета и прихва-
тању околности које нас 
вежу. Свети Сава је поста-
вио добре основе за очу-
вање вере отаца и показао 
којим путем Срби треба да 
ходе, зато је он трајни вођа 
и учитељ српског народа. 
Образовање и веру чврсто 
је везао једно за друго, сма-
трајући да реч образовање 
потиче од речи образ, а то 
значи чувати лик Божији 
у себи. Државник, просве-
титељ, писац, политичар, 
визионар, све је обједни-
нио у личности монаха, а 
касније првог Архиепис-
копа Српске Цркве. Све 
је то радио из два разло-
га: љубави и вере. Речи и 

дела Светог Саве послана 
су нашој љубави како би 
нас уобличила, просвети-
ла и научила истинским 
вредностима живота. Веру 
је ставио изнад свега и 
тај идеал је дао у наслед-
ство целом Српству. Црве-
ном бојом Жича сведочи 
Васкрсење Христово, а име 
јој даде како би она била 
жица која спаја Србију са 
небом. Зато његови хра-
мови од Хиландара преко 
Студенице и Жиче, сведо-
че до данас темеље Право-
славља у Србији које нам 
је оставио Свети Сава.

Иако је живео пре осам 
векова, његов пример и 
његову идеју треба да сле-
димо и данас, да будно 
оживотворавамо пут Све-
тог Саве, имајући на уму 
да су корени устројства 
српске државе ницали на 
вери у Господа. Запитај-
мо се шта је то Србију тако 
високо уздигло у средњем 
веку, те нам је то златни 
период наше историје. Уп-
раво то што тада вера није 
била једна идеологија, већ 
живот којим су живели пр-
венствено наши владари.

Светосавља не треба да 
се сећамо, већ да га про-
живљавамо и да се враћа-
мо извору са којега се 
напајао и Свети Сава, а 
то је непресушни извор 
речи Јеванђеља. Оно нам 
буди веру и ствара циљ са 
крајњом одредницом. 

лета Господњег 2019.

ђакон Александар 

Тимотијевић

вероучитељ у 

„Техничкој школи Ужице“
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Шаховске
заврзламе – 2

Шах је забавна, интелек-
туална игра – игра за све 
узрасте и интелектуалне 
нивое. У последње вре-
ме је све популарнија код 
младих.

Техничка школа, пре-
познатљива, како по томе 
што прати савремене 
трендове у образовању, 
тако и што подржава ин-
тересовања младих, и ове 
године се укључила у  ре-
ализацију пројекта мла-
дих града Ужица, назван 
„Шаховски надреализам 
3“. Овај пут- као  партнер у 
реализацији пројекта.

„Шаховски 
надреализам 3“

је пројекат за младе који 
је подржао град Ужице, 
чији је носилац актив-
ности Медицинска шко-
ла, а партнери су: Технич-
ка школа, Дом за децу и 
омладину „Петар Радо-
вановић“, Унија Студена-
та Ужица, Унија Ужичких 
Средњошколаца, РЦУ, ГКЦ 
и ШК „Слануша“.

Основни циљ пројекта 
„Шаховски надреализам 
3“ је промоција шаха пру-
жањем могућности орга-
низованог, усмереног и 
континуираног бављења 
шахом и вишестрано раз-
вијање личности (логич-
ког мишљења, комбина-
торике, имагинативности, 
маште и креативности, ин-
туиције, упорности и ис-
трајности, самопоуздања, 
емоционалне стабилно-
сти, способности плани-
рања и доношења одлука) 
код младих града Ужица.

Обухватио је 5 актив-
ности а у њиховој реализа-
цији је учествовало преко 
200 ученика средњих и ос-
новних школа града Ужи-
ца.

Активности пројекта су 
биле:

Шаховски турнир у 
Медицинској школи, 
20.9.2018.

Такмичење у решавању 
шаховских проблема у 
РЦУ, 25.9.2018.

Симултанка у Дому за 
децу и омладину „Петар 
Радовановић“, 3.10.2018.

Такмичење у решавању 
шаховских проблема у Тех-
ничкој школи, 9.10.2019.

Хуманитарни турнир и 
завршна манифестација 
пројекта у ГКЦ, 22.10.2018.

Турнир у Меди-
цинској школи, 
20.9.2018.

 
Учествовало је око 40 

ученика средњих школа 
Ужица.

Техничка школа– учес-
ници:

Јован Бабић4е3, Денис 
Ракић   4е3, Марко Петро-
вић 4е3, Виторовић Дарко 
4е2, Тошић Ђорђе 4е2.

Друго место и пласман 
у завршницу такмичења, 
је остварио Дарко Виторо-
вић, IVе2 .

Шаховскемозга-
лице, РЦУ

25.9.2018. у РЦУ Ужице, 
одржано је екипно такми-
чење у решавању шахов-
ских проблема за ученике 
основних и средњих школа 
града Ужица, под називом 
„Шаховске мозгалице“.

 Такмичило се укупно 8 
екипа средњих школа – 
3 екипе из Медицинске 
школе, 2 екипе из Технич-
ке школе, 2 екипе из ТШ 
„Радоје Љубичић“ и 1 еки-
па из Ужичке гимназије.
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Наступила је и екипа 
најмлађих учесника коју 
су чинили ученици ОШ 
„Нада Матић“ и ОШ „Ду-
шан Јерковић“.

Такмичење је протекло 
у занимљивим размиш-
љањима и покушајима да 
се реши по 6 шаховских 
проблема за најдуже сат 
времена. Најуспешније 
екипе Техничке школе су 
биле:

3.место:  Дарко Виторо-
вић IVе2  и  Ђорђе Тошић 
IVе2,  

4.место:  Јован Ба-
бић Ivе3,  Денис Ракић 
Ivе3  иМарко Петровић 
Ivе3, 

Такмичење су припре-
миле и реализовале  Ду-
шица Мијаиловић, аутор, 
руководилац и реализатор 
пројекта, и  Светлана Пе-
тровић, аутор шаховских 
мозгалица и реализатор 
пројекта.

Шаховскасимултанка, 
3.10.2018., Дом за децу и 

омладину „Петар Радова-
новић“

Против ученика основ-

них и средњих школа Ужи-
ца, су играли мајсторски 
кандидати,Драган Петро-
вић, професор Техничке 
школе у пензији, и Мило-
ван Вилотијевић, профе-
сор и руководилац шахов-
ске секције у Техничкој 
школи. 

Професори су играли 
против двадесетак уче-
ника који су дошли из: 
Медицинске, Техничке, 
Техничке школе „Радоје 
Љубичић“, Ужичке гимна-
зије и ОШ „Нада Матић“. 

Било је и навијача који 
су бодрили своје фаворите. 
Учесници су пружили зна-
чајан отпор професорима, 
одолевајући читава два 

сата, а двојица дечака су 
успела да остваре и нере-
шен резултат.

„Шаховскемозга-
лице“, Техничка 
школа Ужице

Екипно такмичење уче-
ника основних и средњих 
школа у решавању шахов-
ких проблема одржано је 
у Техничкој школи у мул-
тимедијалној учионици, 
9.10. 2018.
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 На такмичењу је 
учествовало укупно 7 еки-
па,   две   из Медицинске 
школе, три из Техничке 
школе, једна из ОШ „Ду-
шан Јерковић“ уз подршку 
две ученице Медицинске 
школе, и једна екипа из 
ОШ „Нада Матић“.

 Подршку екипама су 
пружили и посматрачи, 
ученици Медицинске и 
Техничке школе.

 Све учеснике су, на по-

четку такмичења, поз-
дравиле Јелена Павло-
вић, помоћник директора 
Техничке школе, Душица 
Мијаиловић, руководи-
лац пројекта и наставник 
у Медицинској школи, и 
Светлана Петровић, ау-
тор шаховских мозгалица 
и наставник у Техничкој 
школи.

 Такмичари су добили 
задатке који су се састоја-
ли од по шест шаховских 
проблема које је треба-
ло решити за најдуже сат 
времена. Најуспешнији 
учесници Техничке школе 
су били:

2.место –  Марко Па-
нић и Никола Рашковић, и

4.место –  Михајло Але-
ксић и Петар Кнежевић.

Хуманитарни шахов-

скитурнир и завршна ма-
нифестација Пројекта„-
Шаховски надреализам 3“ 
ГКЦ,  22.10.2018.

Реализација пројек-
та за младе „Шаховски 
надреализам 3“ завршена 
је 22.10.2018. у Градском 
културном центру про-
грамом којим је предста-
вљен пројекат, претходне 
активности, и хуманитар-
ним шаховским турниром 
за децу оболелу од рака, 
односно удружење „Чика 
Боца“.

Током промоције прика-
зане су  и  фотографије са 
свих активности пројекта. 

Кристина Милановић, 
председница Ученичког 
парламента Медицинске 
школе, уручила је награде 
најуспешнијим учесници-
ма претходних активности. 
Представницима парт-
нерских организација су 
уручене захвалнице за ус-
пешну сарадњу, а њих су 
уручиле професорка Ду-
шица Мијаиловић, вођа 
пројекта, и професорка 
Светлана Петровић, аутор 
шаховских мозгалица и 
судија на турнирима.

Посебну захвалност за 
развој шаха у Ужицу ис-
казао је и председник 
Шаховског клуба „Слану-
ша“ тако што је органи-
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су играли ученици: Ме-
дицинске школе, Технич-
ке школе, Техничке школе 
„Радоје Љубичић, Ужич-
ке гимназије, Уметничке 
школе, ОШ „Нада Матић“ и 
ОШ „Душан Јерковић“.

Такмичење је протекло 
у фер атмосфери и пријат-
ном дружењу организа-
тора, учесника, навијача, 
званица и посматрача.

Традиционални Свето-
савски шаховски турнир 
наставника и ученика Тех-
ничке школе, одржан је 24. 
јануара 2019. године у На-
ставничкој канцеларији 

заторима и релизаторима 
пројекта, Душици Мијаи-
ловић, Светлани Петровић 
и Ученичком парламенту 
Медицинске школе уру-
чио захвалнице клуба.

Након приредбе је одр-
жан хуманитарни ша-
ховски турнир а на њему 

је учество-
вало укупно 
24 учесника, 
16 најбољих 
са турнира у 
Медицинској 
школи, и још 8 
учесника. Иг-
рани су мечеви 
на испадање 
а три најбоља 
учесника су на 
крају играли 

свако са сваким по јед-
ну партију борећи се за 
неко од прва три места. 
Треће местоје припало Де-
нису Ракићу,ученику Тех-
ничке школе, и он је био 
најуспешнији учесник 
Школе.

За децу болесну од рака 

Школе. 
За екипу наставника су 

наступили: Милован Ви-
лотијевић (руководилац 
шаховске секције), Светла-
на Петровић, Зоран Кова-

чевић и Дејан Петровић.
Ученици су се такмичи-

ли у саставу: Дарко Вито-
ровић, 4е2, Марко Петро-
вић,4е3, Јован Бабић, 4е3, 
и Владимир Љубојевић, 
3м1.

И овај пут је победила 
екипа наставника, резул-
татом 3:1, али су млади 
љубитељи шаха пружали 
велики отпор у овој за-
нимљивој витешкој игри.

Надамо се наставку „Ша-
ховског надреализма 3“ и 
очекујемо бројнији састав 
екипе ученика за школску 
славу.

Пише: 

Светлана Петровић, 

наставник 

електротехничке 

групе предмета

Савиндан и школска слава 2019.
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Креативност на 
првом месту

Народна vбиблиотека  
Ужице ове године је по први 
пут расписала наградни 
конкурс за најбољи 
трејлер за књигу издату 
на територији Републике 
Србије. Конкурс је носио 
назив „ Види шта  читам!“  

Радови су морали бити 
урађени по одређеним 
пропозицијама, које су 
се морале испоштовати. 
Ученици  наше школе  
Василије Дробњаковић 
(1е2), Урош Бацетић (1е2), 
Богдан Димитријевић( 
1е2)  и Жарко Кнежевић 
(1г) су се заинтересовали 
и смело и креативно 
опробали у оваквом виду 
стваралаштва. Група од 
четири ученика првог 
разреда из различитих 
одељења су тимски 
одрадили овај посао 
уз помоћ професорке 
српског језика и 
књижевности, Гордане 
Недић. За тему трејлера 
су сложно изабрали дело 
Данила Киша „ Рани 
јади“, које су обрађивали 

на часовима матерњег 
језика. У наставку можете 
прочитати текст по коме су 
ученици снимили трејлер.

„Где год се окренем, ви-
дим да сви имају неку 
муку, јаде. Моји јади су 
рани јади.

Они почињу баш овде 
у Бемовој улици, Улици 
дивљих кестенова.

У праву сте, опростите! 
Нисам се представио. Зо-

вем се Андреас Сам. Дечак 
сам, главни јунак и при-
поведач свог детињства, 
тачније одрастања. При-
поведање започињем с је-
сени кад почну ветрови. 
Зашто? Јер сам попут овог 
кестена, који је вртоглаво 
пао у живот одраслих.Рас-
тао сам у једном ишчаше-

ном времену, у невеселим 
околностима Другог свет-
ског рата. Тачно је да ми 
је отац скончао у концен-
трационом логору, мало ко 
није, али нисам остао сам. 
Патња, страх, бол и глад 
седели су свакодневно 
за столом у друштву моје 
брижне мајке и сестре. 
Мрак се ширио око нас у 
присуству звезда...

  Кроз 19  кратких при-
ча о сну и о јави, о игри 
и о животу, упознаћете 
храброг, маштовитог,     бо-
соногог дечака авантурис-
тичког духа . Ах, а данас, 
данас сам једно квргаво, 
повијено стабло без плода! 
Сећам се када сам изгубио 
краву Наранџу, сећам се 
своје пегаве Јулије , ми-
риса зрелих крушака, све-
га... ма да Вам не причам 
више. Приђите!  Показаћу 
Вам свој баршунасти ал-
бум....“

Заједнички труд ,рад и 
таленат ових младих људи  
препознао је стручан 
жири конкурса, који им је 
доделио осебну награду за 
визуелни израз и приказ 
дела Данила Киша. Чес-
титке нашим ученицима!

Гордана Недић                                                                                                                                          
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ЛИТЕРАРНЕ 
СТРАНЕ
Речи и реч

Речи су свуда.
Небитно је где се 

налазиш, да ли си сам или 
са људима, сви фактори 
околине су заправо 
небитни. Речи јесу свуда. 
По папирима и зидовима и 
знаковима, око тебе, испод 
тебе, изнад тебе, у теби, у 
мени, у свима нама.

Из неких речи истина 
вришти, кида окове и 
пролази кроз све баријере 
да би допрла до тебе.

Знаш ли која је последња 
реч коју нисам само чула, 
већ сам је саслушала?

Фрагилни.
Дубоко удахни, врати се 

на њу и прочитај је у себи. 
Хајде.

Фра-гил-ни.
Кажи ми, је ли тих девет 

слова одзвонило дубоко 
у теби? Дотакло саму срж 

твог бића, јеси ли задрхтао 
због њих?

Ниси.
Али, у реду је. Нисам ни 

ја.
То је само још једна лепа 

реч за мој списак. Дивно 
је звучала, миловала уши.

Све док ми није пробила 
бубне опне.

Замисли круг око себе. 
И људи који ти значе су 
у њему, окружују те и сви 
сте безбедни.

Уживаш, зар не? Имаш 
свој мали круг и своје 
мале људе у њему.

А сада, замисли да се 
деси један неочекиван 
телефонски позив.

Већ видиш где ово иде, 
зар не?

Као да је неко пуцнуо 
прстима, абракадабра, 
магија. Небитно шта је, 
али твој круг је сада мало 
мањи.

И више ниси баш толико 
безбрижан.

Сада размишљаш о том 
концепту сужавања и 
проширивања твог круга, 

ево, помоћи ћу ти.
Јеси ли свестан да 

смо сви ми само једну 
аутомобилску несрећу, 
постављену дијагнозу, 
неочекиван телефонски 
позив или новопронађену 
љубав далеко од тога 
да постанемо потпуно 
другачије особе? Схваташ 
ли сада колико смо 
предивно фрагилни, 
рањиви и деликатни, 
крти и слаби, ломљиви и 
нежни?

Схваташ ли колика је 
ситница довољна да нас 
промени за читав живот?

Сада разумеш, фра-гил-
ни.

Зато буди непромишљен, 
насмеј се пролазнику 
или запевај. Од када ниси 
певао, онако чисто, дечије?

Зашто? Имаш ли икакав 
добар разлог за то?

Хајде, покрени се. И реци 
ми, одзвања ли оних девет 
слова сада и у теби?

Фра-гил-ни.

Андријана Вранић IIIe1
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Странац 
Пронашавши њих, 

пронађох и себе. Изгубљен 
бејах, дуго. Где светлост 
једина беше од жара и 
пепела горког, што вришти 
у страху од заборава свог, 
смрти, ја за  собом трагах 
и жудех. Но ја сам изван 
био, у  њима тражио од 
странца самоћу. Тада 
још схватао нисам да у  
странцу део себе морам 
наћи, као што је странац у 
мени, јер странац једини 
беше окован за хладну 
психу моју. У ланцима 
својим, од глади и жеги, 
иструли странац у ништа 
до сенке тешке. Поново 
себе изгубих.

Михаило Лојаница IIIе1

Месец
Замишљен гледам месец што сија,
Као да све зле мисли са ума ми оду,
У души и уму створи се хармонија.

Топла летња ноћ, небо пуно звезда
Месец се стидљиво провлачи кроз грање,
Свуд се осећа неко чудно благостање,
Птице весело црвкућу у гнезда.

Ко опијен сад у небо гледам
Ко хипнотисан, ко у свету другом
Црним мислима на ум не дам
Данас срећу нећу заменити тугом.

Пратећ’ сребрни месечев скут
И ове ноћи ко месечар лутам
Месец мојој души показује пут.

Андрија Петрић 3Е1

Постојим
Лутао сам сам, изгубљен
Питао се да ли ме ико схвата,
Од свих и свега удаљен
Ко птица без свога јата.

Живео у своме свету
Стално у мислима својим
Презир›о људе, волео самоћу
Мрзео себе и што постојим.

Чудан свим људима
Па и самоме себи
Све се то нагло пременило
Кад срце сам поклонио теби.

Коначно, живот има смисао
Имам разлог да постојим
Разлог због ког бих дисао,
Да тебе чувам и волим.

Aндрија Петрић 3Е1
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Не зна се тачно колико 
је радио аматера изнед-
рио ужички Радио-клуб 
„Ацо Вучковић“ за више од 
70 година постајања, али 
се зна да су у њему ста-
савали ентузијасти за ра-
дио технику, електронику 
и електротехнику са по-
знавањем страних језика, 
географије, топографије, 
конструкторства и астоно-
мије.

Један од њих је и седам-
наестогодишњи Јанко који 
је желео да сазна како је 
могуће да се оствари веза 
без телефона и интернета.

Реци нам мало више о 
себи.

„Моје име је Јанко, уче-
ник сам трећег разреда 
Техничке школе у Ужицу. 
Љубитељ сам електрони-
ке од малена. Већ у дру-
гом разреду сам правио 
неке лаке експерименте и 
правио разне стварчице. 
Радио-аматеризмом сам 
почео да се бавим 2015. 
године. Седео сам код оче-
вог друга који има радио 
станицу и чуо сам једног 
Mексиканца, чуо се као да 
је седео поред мене... По-
сле тога сам отишао у ра-

дио-клуб и сазнао за хоби 
који ћу волети до краја 
живота”.

Шта си све успео да 
оствариш за твоје чети-
ри године бављења ра-
дио-аматеризмом?

„Имам више од 12 хиља-
да остварених контаката 
са различитим људима. 
Учествујем и у страним 
и домаћим такмичења. 
Страна трају и до 48 сати 
што подразумева врло 
мало спавања уз констан-
тан рад. Три пута сам био 
светски првак у мојој руки 
(rookie) категорији, такође 
сам и српски првак у так-
мичење у брзом пријему и 
брзој предаји телеграфије 
Морзеовим кодом”.

Коју улогу има ра-
дио-аматеризам према 
младима?

,,Још једну велику улогу 
има радиаматеризам за 
младе људе, а то је да их 
склони са улице, заинте-
ресује за конструкторство 
и створи пријатељства ши-
ром света. Интересовања 
радио-аматера су слич-
на свуда широм света, да 
одем у било коју земљу, ви-
дећу антене, препознаћу 

радио-аматера и можда се 
упознати с њим“.

Какву улогу радио-ама-
тери могу имати у 
вандредним ситуацијама?

,,Док млади одмеравају 
снаге на такмичењима, 
знање праву улогу игра 
у време кризних ситуа-
ција. За време бомбар-
довања радио-аматери 
су били незваничан на-
чин комуникације и до-
били су орден за заслуге.  
Такође, радио-аматери су 
учествовали у поплавама 
у Србији 2014, првенстве-
но у Обреновцу, где су уз 
помоћ својих ручних ра-
дио-станица и репетитора 
пружили велику помоћ 
при успостављању радио 
везе спасиоцима“.

Шта је све потребно 
да би неко постао ра-
дио-аматер?

,,У ужичком радио-клубу 
сада има око 50 члано-
ва. Одржавају радио-везе, 
такмиче се, праве уређаје 
и антене. Кажу, свако може 
да постане радио-аматер 
само треба да је радознао, 
да положи стручни испит 
и добије лиценцу“.

Петар Павић IIIe2

Јанко – радио аматер
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Треп, као стил у хип хоп 
музици, завладао је свет-
ском сценом албумима 
Gucci Mane и Migos. Код 
нас овај музички тренд је 
дошао доста касније. До-
маћи треп је кроз врло 
кратак период након по-
пуларизације запљуснуо 
и талас турбо-фолка. 
Највеће интересовање за 
овај жанр музике јаља 
се међу младима. Ужич-
ку сцену ће нам предста-
вити Матеј Михајловић 
(ЈanGul).

Одакле идеја за ову вр-
сту музике, опиши нам 
своје почетке?

Седео сам са другом на 
клупици у парку (кроз 
смех), од досаде смо сас-
вим случајно дошли на 
идеју за снимање музике. 
Нисмо имали услове али 
смо све више кренули да 
се интересујемо за то и то 
нам је временом постало 
и главни хоби. Овај жанр 
смо изабрали јер је цео 
свет био преплављен та-
ласом трепа, за разлику од 
Србије која се тек упознаје 
са овим жанром

Како је протекло прво 
снимање и планираш ли 
да се бавиш озбиљно му-
зиком у будућности?

Ух, најјаднији покушај 
песме икада снимљен( 
смех)! Та прва песма 
снимљена је микрофоном 
од скајпа, са матрицом 
снимљеном преко теле-

фона. Касније смо то све 
спојили, тада нам није зву-
чало толико лоше. А већ за 
будућност... Не бих толико 
да размишљам унапред, 
ако се укаже прилика по-
кушаћу.

Која је поента уопште-
ног доказивања у треп 
песмама?

Све се своди на то ко има 
већи его(смех).

Флекс или гас?

Па, у Србији је више за-
ступљено то ‹›гасирање››, 
али углавном све се то 
своди на исто... али ипак 
флекс  (скрр).

Шта теби лично пред-
ставља треп и како гле-
даш на њега?

Треп је култура.
Од музике до облачења, 

па чак и до начина живота. 
Треп је настао на улици и 
колико год био mainstream 
и даље ће бити део уличне 
културе. 

Хвала ти пуно. Види-
мо се ускоро на журки, 
bump!

Анђелина Драшковић 3м1

ТАЛАС ТРЕПА У УЖИЦУ
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Koko Шанел , 
бунтовница и 
револуционарка 

Поједноставила је жен-
ску фигуру и направила 
општу пометњу у историји 
моде и постала једна од 
највећих модних икона 
двадесетог века

Рођени у сиромашној 
сеоској средини, Габријел 
Шанел и њена браћа и 
сестре послати су у сиро-
тиште након мајчине смр-
ти. Часне сестре су подсти-
цале Габријелину изузетну 
вештину шивења, таленат 
који ће ову самовољну 
младу жену лансирати у 
свет далеко од беде њеног 
детињства. Како је вре-
ме одмицало се све више 
и више ценио и постао је 
уважен међу тадашњом 
популацијом.

Чувени надимак Коко!
Надимак Коко , Габријел 

је добила певајући по гос-
тионицама , али њена пе-
вачка каријера је била 
кратког даха. Након те ка-
ријере она креће са својим 
неким визијама и креа-
цијама и лансира се у свет 
моде и дизајна . Габријел 
Коко Шанел убрзо постаје 
популарна у друштву и 
отвара свој први бутик 
шешира које је сама из-
рађивала помоћу сламе и 
конца за шивење.

Коко је кренула и са про-
изводњом „лажног наки-
та“ , бижутерије  и то јој је 
донекле помогло да оства-
ри свој сан и да креће све 
више узлазном путањном! 

Тврдила је да  „није била 
задовољна својим живо-
том па га је креирала“ , а 
ово је само једна од њених 
чувених реченица. Из ње-
них уста су излазиле још 
многе реченице које се да-
нас користе као цитати.

Шанел 5
Шанел 5 је први парфем 

њене производње који је 
доживео велики врхунац 
у њеној каријери. Она је 
рекла да парфеми доносе 
велики маркетинг и про-
фит у модној индустрији 
, и да прави доста лепих 
утисака. Постоји новински 
чланак у коме је  интер-
вијуисана  чувена Мерлин 
Монро где је на питање: 
„ Без чега не излазите из 
куће“‹? она  одговорила : “ 
Без парфема Шанел 5“.

Производила је много 
креативних хљаина,  али 
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најпознатија је по малој 
црној хаљини која је иза-
звала  велику пажњу и 
убрала доста коментара.

Последњу модну ревију 
због ратне и послератне 
ситуације одржала је 5. фе-
бруара 1954. Године. После 
петнаест година појавила 
се  на модној ревији која 
је ,на њену велику жалост, 
проглашена фијаском!

Брак! Брак није ни има-
ла. Она је ту институцију 
како она каже сматрала 
великом обавезом која је 
њој само представљала те-
рет. Али зато је била окру-
жена многим љубавима! 
Њен највећи пријатељ и 
сапутник био је, сада већ 
покојни,  Карл Лагерфилд  

који је после Шанелине 
смрти одржао у животу 
све модне куће Шанел.

Оставивши све иза себе , 
умрла је у једној од хотел-
ских соба 10. јануара 1971. 
Године, оставила је велики 
и неизбрисив траг у моди 
направивши револуцију  и 
бунт у модном свету!

Јована Аћимовић 3г

ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА
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У здравом телу 
здрав дух

Постоји много тога о 
чему треба разговарати о 
здравом животу

• Усвајању здравих на-
вика и нечему што 
смањује ризике за 
ваше здравље.

• Шта то значи?
• Различита и уравноте-

жена исхрана
• Дневна физичка ак-

тивност 
• Однос између физич-

ког стања и менталног 
је нераскидив. 

• Физичка активност је 
одлична за фитнес, 
смањује стрес и побољ-
шава расположење. 

Бројне студије прове-
дене на старијим особа-
ма показују да је ходање 
и трчање врло корисно 
за спречавање или успо-
равање губитка памћења 
и деменције, као и за за-
државање способности 
учења.

Останите у природи. Бо-
равак у природи је одли-
чан за наша тела и боље 
расположење. То је зато 
што је наше тело у приро-
ди изложено природном 
зрачењу које има позити-

ван ефекат на човека, што 
је због присуства бетона 
немогуће осетити.

Смањење стресних си-
туација Неки од главних 
узрока стреса су: лоша ор-
ганизација времена, неа-
декватна физичка актив-
ност, нелагодност у раду 
или односи са људима. 
Стрес је неопходан, али 
се може смањити добром 
организацијом, физичком 
активношћу, боравком у 

природи и правилном.

ЗАШТО ЈЕ 
ЗДРАВA  ХРАНA 
ВАЖНA

Да би добро функциони-
сало, људском телу су по-
требне различите намир-
нице, богате:

 • Витамини • Минерали 
• Протеини • Угљени хи-
драти • Масти

Витамини су мали моле-
кули који захтевају да тело 
функционише савршено: 
има 13 различитих вр-
ста витамина и свака има 
своју улогу. Углавном су 
активни у развоју нервног 
система, вида, бројних ре-

акција у организму, али и 
минерализацији костију.

Минерали су супстанце 
које се налазе у организму 
у врло малим количина-
ма, неке су скоро у стању 
да се прате, али су неоп-
ходне за нормалан мета-
болизам.

Протеини су есенцијал-
ни елементи неопходни за 
раст и регенерацију, добро 
функционисање и струк-
туру свих живих ћелија.
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Улога угљених хидрата 
у телу је велика зато што 
служе као извор енергије, 
стварају потребну топлоту 
и постају део тела крви и 
ткивних течности.

Масти су неопходна ком-
понента нашег организма. 
То нас чини топлим, пру-
жајући енергију и побољ-
шавајући укус хране.

А шта не треба 
стално јести?

Није здрава храна која 
садржи много шећера, 
соли и масти, пржене хра-
не. ОДЛИЧНА, али то је 
ваша омиљена храна: кро-
асан, бурек, бургер, слани-
на, пица, помфрит ... 

Нажалост оно што деца 

свакодневно конзумирају 
у школама и не би треба-
ло, су слане и слатке гриц-
калице.

Данас се у храну додају 
многе штетне супстанце 
како би се побољшао њи-
хов укус и изглед – АДИТИ-
ВИ. Налазе се у газираним 
соковима, енергетским 
напицима, многим гриц-
калицама и слаткиши-
ма. Аспартам, вештачки 
шећер изазива веома оз-
биљне симптоме, од гу-
битка памћења до тумора 
мозга. Налази се у попу-
ларним  жвакаћим гума-
ма  ОРБИТ.

И поновити оно што 
треба избегавати: соч-
на пића, разни слатки-
ши, слане грицкалице, 

бели хлеб, бурек, пица, 
помфрит, разне саламе...

Неправилна исхрана и 
такозване „брзе“ хране 
доводе до гојазности. По-
даци показују да имамо 
18,5% одвратних и 37,5% 
особа са прекомерном те-
жином, што значи да је 
више од половине одрасле 
популације „поносно“ или 
послушно! Проблем гојаз-
ности код школске деце

Ово је савет који би тре-
бало проследити вашим 
родитељима: КЉУЧНА 
ПРИЧА ЈЕ ДА ЋЕ УЖИВА-
ТИ У ВАШЕМ ЗДРАВЉУ И 
ЗДРАВОЈ ХРАНИ! Посеб-
но је важно да родитељи 
имају здраву прехрамбену 
навику у својој дјеци тако 
што ће их пробудити пола 
сата раније и дати им дору-
чак. Много је боље имати 
доручак за бебу него дати 
им новац да купе нешто у 
пекари или на киоску.

 
Доручак је најважнији 

оброк.-нигде без доручка!

Здравље није све, али 
без здравља нема ништа. 

Шопенхауер

Многи људи губе 
здравље да би стекли 
богатство и онда изгубили 
богатство да би по-
вратили своје здравље.

А.Ј. materi

Живот је избор, а не 
судбина, јер обични 
човјек живи као море, а 
прави човјек живи како 
му се свиђа. 

Меша Селимовић
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Нешто о насиљу

Сваки човек у детињству 
искуси неки вид насиља, 
било да је у улози вршио-
ца насиља, онај који трпи 
или је једноставно сведок 
насиља над неким другим. 
Насиље представља сваки 
облик понашања које има 
за циљ намерно повређи-
вање или наношење бола, 
било психичког или фи-
зичког. За разлику од на-
силног, агресивно пона-
шање је једнократно, може 
бити само неконтролиса-
на реакција или одбрана. 
Насилно понашање има 
обично исти или сличан 

садржајкоји се понавља, 
траје дужи временски пе-
риод и насилник некако 
има моћ над жртвом.

Насиље се појављује у 
различитим облицима:

Вербално насиље је сва-
ки вид исмевања, нази-
вање погрдним именима, 
ругање, вређање, добаци-
вање. Није неопходно наг-
лашавати колико деца, на 
жалост, без обзира на уз-
раст, могу бити маштовита 
у оваквим ‚‘креативним‘‘ 
облицима вербалног изра-
жавања. 

Физичко насиље под-
разумева ударање, гурање, 

отимање и уништавање 
ствари. Ранијих година је 
углавном било каракте-
ристично за дечаке, али се, 
нажалост, све чешће јавља 
и код девојчица. 

Социјално насиље трпе 
деца која су изолована из 
друштва, игнорисана од 
стране другова, трпе ого-
варање и о њима се из-
мишљају разне приче које 
обично немају леп и исти-
нит садржај. 

Психичко насиље под-
разумева претње, претеће 
погледе, гримасе, нежеље-
не коментаре, изнуђивање 
новца, уцењивање. 
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Сексуално насиље је 
нежељено додиривање на 
нежељени начин, изну-
ђивање сексуалних услу-
га, принуда на сексуални 
чин. 

Електронско насиље 
обухвата насиље ко-
ришћењем информацио-
них технологија: смс 
порукама, садржаји-
ма на инстаграму или 
фејсбуку, постављањем 
фотографија и видео 
записа на интернет без 
дозволе особа које су 
на њима и слично.

Зависно од тога какве 
се насилне активности 
дешавају и да ли се 
понављају, постоје три 
нивоа насиља, а зависно од 
тога који је ниво у питању 
предузимају се различите 
интервентне активности 
које су детаљно прописа-
не Протоколом за борбу 
против насиља у школама. 
Али превентивне мере су 
једнако важне као и пре-
дузимање интервентних 
активности и зато јеважно 
научити децу да препо-

знају насиље и свако уоче-
но насиље пријаве, како би 
се спречиле ситуације које 
могу бити веома озбиљне. 
Једино нулта толеранција 
према насиљу омогућава 
да млади људи озбиљно 
схвате да је насиље недо-
пустиво и ничим оправда-
но. 

Постоје многобројни 
сведоци насиља, али се 
често не усуђују да говоре 
о њему. Веома је важно је 
да ученици разумеју раз-
лику између тужакања 
и пријављивања насиља. 
Разлика је пре свега у 
крајњем циљу пријаве - 
насиље на које нико не ре-
агује насилник доживљава 
као прихватљиво пона-

шање и такво насиље неће 
престати.  Један од раз-
лога због кога сведоци не 
пријављују насиље је страх 
да онај који пријављује и 
сам не постане жртва ис-
тог насилника. 

Ово се не односи само на 
физичко насиље. Када се 

ради о социјалном на-
сиљу, на пример, са де-
тетом које је изолова-
но из групе нико неће 
да се дружи јер се деца 
плаше да и сама не 
постану жртва таквог 
вида насиља. Очиглед-
но су веома свесна ко-
лико таква ситуација 
може бити тешка. 

Пријаву насиља тре-
бало би да доживљавамо 
као превентиву тешких 
последица које насилник 
или жртва могу имати ако 
се насиље настави. Ако не 
реагујемо, онда га и сами 
прећутно подржавамо.

Приредили чланови

Тима ЗДНЗЗ
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ФОТО СЕКЦИЈА
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