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ЈАВНИ ЧАС ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У
КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОТВАРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

Значајан дан за нашу школу свакако је 28. јануар.
Тог дана, свечано је отворена РеЦеКо канцеларија.
Врата иза којих ће се, у наредном периоду, решавати
сва кључна питања везана за РеЦеКо пројекат,
коначно су отворена. У присуству наших драгих

Након пројеката
у
КАРДС-у 1 и 2, које смо
успешно реализовали у
нашој школи, у марту 2010.
године изабрани смо међу дванаест школа (9 средњих
и 3 основне школе) у Србији, које ће учествовати
у наставку Програма реформе средњег стручног
образовања, кроз пројекат „Модернизација система
средњег стручног образовања”. Овај пројекат спроводи
Министарство просвете уз техничку и финансијску
подршку Европске уније (ИПА 2007.) и активности
су планиране до марта 2012. године.
Намера овог пројекта је да подржи развој и
имплементацију система осигурања квалитета за
стручно образовање, а задатак радне групе биће
разматрање тренутне ситуације у праћењу и евалуацији
стручног образовања у Србији, као и развој процедура
за самовредновање и осигурање различитих области
квалитета у школи.
		
Татјана Старчевић

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ
ДЕЛЕГАЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У
ХАНОВЕР
Техничка школа из Ужица једна је од дванаест
средњих стручних школа из Србије које су од октобра
2009. године део РеЦеКо пројекта. То је пројекат
за унапређење средњег стручног образовања,
који подржавају Влада Републике Србије и Влада
Савезне Републике Немачке, а финансира немачка
организација GTZ. Циљ овог пројекта је да школе
2

гостију из Суботице и Крагујевца, представника
наше матичне општине и Националне службе
за запошљавање, али и запослених ове школе,
заједничким пресецањем врпце, саветник министра
просвете, Радован Живковић, и директор Ваљаонице бакра Севојно, Драган Суботић, отворили су
пут у једну бољу и светлију будућност.

МЕЂУНАРОДНО
ПРИЗНАЊЕ ЗА МЛАДЕ
Наша школа постала je део још једног занимљивог
пројекта. То је програм познат под називом
Међународно признање за младе („International Award
for Young People”), који је основан у Великој Британији
1988. године, а данас је присутан у преко 120 земаља
широм света.
Овај пројекат ученицима нуди спортске, културне,
интелектуалне и авантуристичке активности,
које подстичу развој, самопоуздање, истрајност,
одговорност према себи и другима. Циљ програма
је развој самопоштовања и социјалне свести младих
људи. Програм је намењен младима од 14 до 25 година,
без обзира на способности, пол, етничку припадност,
верско или политичко опредељење, социјалне или
друге разлике.
постану регионални центри компетенција у области
организације, управљања и финансирања, што ће
унапредити систем рада школе и сарадњу са другим
институцијама и локалном заједницом.
У оквиру РеЦеКо пројекта делегација наше школе је
од 15. до 21. новембра 2009. године била на студијском
путовању у Хановеру. Делегацију су чинили Драган
Туцаковић, директор школе и вођа делегације и Јелена
Килибарда, професор српског језика и књижевности.
Циљ путовања био је детаљније упознавање са
РеЦеКо пројектом и проналажење партнерске школе.
За време боравка у Хановеру, са колегама из других
РеЦеКо школа и представницима Министарства
просвете, присуствовали смо предавањима о пројекту

Ученици трећег разреда Техничкe школе са
професорком Мирјаном Драшковић организовали
су, у Кабинету градоначелника Ужица, јавни час из
предмета грађанско васпитање на тему „Рад локалне
самоуправе„.
У разговору са градоначелником Јованом
Марковићем и чланом Градског већа Радованом
Ристовићем ученици су добили одговоре на бројна
питања везана за комуналне и инфраструктурне
проблеме као и за друге области друштвеног живота
у Ужицу. Овакав вид комуникације је најбољи пут
ка демократизацији друштва и прилика да се млади
непосредно упознају са функционисањем система
локалне самоуправе.
Ученике је интересовало када ће се неки важни
пројекти за наш град привести крају и да ли ће они
омогућити нова радна места, каква је перспектива за
запошљавање ученика машинске и електротехничке
струке, каква је стратегија града у области животне
средине... Ученици су изразили жељу да се укључе у
активности које ће допринети да град буде чистији
и уређенији, а волели би, посебно у овим кризним
временима, када су породични буџети скромни, да
и учествовали у креативним радионицама. Посетили
смо школе које су међу најбољима у Немачкој и
упознали се са њиховим начином рада. Учионице су
опремљене најсавременијим уређајима и наставним
средствима. Имају посебно уређен простор где се
ученици окупљају у паузама између часова, као и ђачки
ресторан. За нашу школу посебно је значајно што смо
пронашли школу која ће бити наш партнер у овиру
РеЦеКо пројекта.
Наша партнерска школа је BbS Multi Media,
школа за медије и информациону технологију. Она
се налази дванаест километара од центра Хановера,
на простору где је одржан сајам Expo 2000. У току
овог сајма јавила се идеја о оснивању школе која
би се бавила савременим технологијама у области
медија, што је убрзо и реализовано. Први часови у
њој одржани су већ после годину дана. Веома јак
утисак оставља савремен изглед школе. Наш љубазни
домаћин, директор школе господин Мајс, упознао нас
је са организацијом и начином рада. Наставу похађа
око 2500 ученика, који се образују у области медија и
информационе технологије. За часове су предвиђена
четири дана недељно, а за додатне курсеве један дан.
У школи постоје три мала предузећа која ученицима
омогућавају практичу примену знања и доносе
додатне приходе. У току посете погледали смо краћу
презентацију школе, као и још неколико филмова које
су снимили сами ученици.
Са нашим домаћинима разменили смо искуства
у вези са организацијом рада и схватили да имамо
много тога заједничког, што нам отвара могућност за
даљу сарадњу. Први следећи корак биће одлазак наше
делегације професора у партнерску школу, где ће се
детаљније упознати са њеним начином рада. После
тога наша школа биће домаћин гостима из Хановера.

зараде новац за школске екскурзије. Градоначелник
Ужица је истакао да су идеје вредне пажње и да треба
сагледати све могућности да млади у том узрасту што
више буду укључени у сва дешавања у граду, пошто ће
они у будућности бити носиоци његовог развоја.
		

Мирјана Драшковић

Посебно нас радује то што ће ускоро доћи и до
размене ученика, која ће нашим ученицима омогућити
да се упознају са својим вршњацима из Немачке и да
са њима размене искуства, а затим и да покажу колико
су добри домаћини.
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Ликови: Дејан, Катарина, Дача, Мина, Јована, Влада,
војник 1, војник 2, Св. Сава, краљица Ана, Стефан
Немања
ПРВА СЦЕНА:

ШКОЛСКА СЛАВА 2010. године
С љубављу улажемо труд и припремамо се за Славу,
радујемо се. Свако има своје задужење и труди се да га
оствари на најбољи начин. У припреми учествују ученици,
професори, управа школе и сви запослени у школи.
У нашој школи је већ устаљена пракса да се , од почетка
школске године до Славе врше разне врсте припрема
идући у сусрет Светом Сави. То су: духовне активности
(посете манастирима Србије, духовно вече), културне
активности (књижевно вече, изложба ђачких радова, рад
новинарске секције, језички перформанс Свети Сава),
спортске активности (шаховски турнири, фудбалска
утакмица између ученика и наставника).
Домаћин Славе је директор Наменске производње
„Први партизан„ из Ужица, господин Добросав Андрић.
Имамо много драгих гостију и са радошћу дочекујемо
долазак некадашњег ученика наше школе, сада
Преосвећеног Владику Теодосија.
Сви смо окупљени око славског колача, жита, свеће,
кандила, иконе Светог Саве. Трепере свећа и кандило.
Трепере и наша срца од радости. Атмосфера је свечана и
узвишена.
Освећење колача и жита врши Његово
Преосвештенство Владика Теодосије, а саслужују му
протојереји ставрофори Слободан Николић и Благоје
Додић.
Програм припремљен за прославу Славе наишао је
на опште похвале и честитања. Владика је био искрено
одушевљен избором текста и припремом ученика и
посебно је честитао професорки Сандри Јокић на
представи.
Домаћин Славе је традиционално припремио
послужење за све присутне. Атмосфера је пријатна,
весела.
Са нама су све време и наши драги гости из Крања. То
су професори из Техничког школског центра са којима
сарађујемо. Њих плени једна дивна атмосфера прославе,
радост присутних; кажу да они то немају и да су захвални
на овом доживљају.
Све изговорене речи и осећања која су их пратила
слила су се у нашу душу, да нас још једном укрепе у
убеђењу да је светосавље извор свих животворних,
стваралачких сила наше народне душе, наше народне
историје.
Свети Саво моли Бога за нас.
Светитељ зрачи, светли, просветљује. Он носи у
себи „Светлост света„. Светлост света је у исто време и
„Светлост живота„; она осветљује пут који води човека у
бесмртност и живот вечни - каже Јустин Поповић.
Верујем да су многи од нас то осетили и доживели.
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Вероучитељ

Стара манастирска библиотека. На поду разбацане
књиге које прашина покрива. На зиду су полице са старим
књигама, преко којих виси паучина. У десном ћошку налази
се дрвени ковчег, закључан. На челном зиду виси икона
Спаситеља, а са леве стране налази се икона св. Саве,
поприлично оштећена, тако да јој се не распознаје лик.
Испод иконе налази се дрвени сто са мастилом и пером за
писање. На столу је и стари пергамент, отворена књига. Цела
просторија изгледа као да ту одавно нико није боравио. У
позадини се чује тиха музика манастирских монаха.
Одједном, у просторију упада група разигране деце.
Делују помало заплашено и изгубљено, као да не знају где
су се нашли. Један дечак носи вокмен (плејер) са кога се чује
музика, други носи неки папир који личи на мапу и мрмља
нешто себи у браду; једна девојчица носи фотоапарат, друга
лупу. Ту је још једна девојчица која упорно покушава да
пронађе нешто у свом ранцу. У рукама имају батеријске
лампе, али у просторији проналазе лампе, па их пале. Једну
стављају на сто, другу на полицу са књигама, а трећу на
ковчег.
ДАЧА (уплео се у паучину и почиње да је скида са себе):
Е, људи моји, не могу да верујем! Па која ме будала натерала
да свој дивни викенд проводим истражујући по старом
напуштеном манастиру?
ДЕЈАН (преврће мапу, збуњено је загледа): Па, брате,
шта да ти кажем? Да нисмо направили глупост коју смо
већ направили, већ бисмо играли на утакмици против
,,Батаљона”, а ове ,,дивне даме” (ругајући се) биле би нам
главне навијачице.
КАТАРИНА (прекида фотографисање и гура га овлаш
ударајући га): Не нервирај ме! Само је казна, попут ове,
могла да ме споји са вама. У супротном ме у животу не бисте
видели!
ДАЧА (још увек чистећи се): Што си ти нека
препотентна! А да се мало латиш метле уместо што је јашеш,
почисти мало овде.
КАТАРИНА: Ма немој! Ко ми каже да сам вештица.
Да није било тебе сигурно не бисмо завршили спремајући
овај реферат. Свима је због твоје ,,мале шале” упропашћен
викенд.

МИНА (вади из ранца свеску и папир): Ово одељење
никако да се дозове памети. Када једном будемо научили да
будемо сложни, вероватно нас разредна неће кажњавати.
ДЕЈАН: Ох, па мала мудрица се пробудила из сна. Сви
за једног – један за све!
ЈОВАНА: Прекините више! Вама је до шале, а ми смо
се овде изгубили. Већ је шест сати, а ми нисмо успели да
пронађемо остале. Да ли неко уопште зна где се ми тренутно
налазимо и каква се ово музика чује.
ДАЧА: Па, Еминем, сестро! Што се мала разуме у
савремене музичке токове. Страшно! Не могу да верујем да
не зна ко је Еминем! Не могу да верујем!
ЈОВАНА: Ма нисам мислила на то. Нешто се друго
чује. Као да долази из самих зидова. Помало је језиво, а опет
некако и смирујуће. Угаси вокмен.
ДРУГА СЦЕНА:
Дача искључује вокмен и ослушкује. Одједном, као да је
и друга музика удахнула. Сви ћуте, ослушкујући непомично
и напето. На сцену изненада улеће један дечак. Сви су
испрепадани. Вриште. Дејан скаче Дачи у наручје.
ВЛАДА: Шта вам је, људи? Као да сте духа видели! Једва
сам вас пронашао по овим катакомбама. Па како сте успели
само да се одвојите од групе?
МИНА: Да ли значи да знаш пут назад?
ВЛАДА: На жалост, не! Када сте се одвојили од
осталих, ја сам кренуо за вама, али нисам памтио кроз
које сам ходнике и просторије дошао. А што сте се ви тако
испрепадали? Видим да сте вас двојица заузели јуначки став
у борби против непријатеља да бисте заштитили даме.
ДАЧА: Ма, Јовани се учинило да је чула неку музику.
Измишља. Него, хајде, када смо већ овде, мало да истражимо
просторију. Девојчице, пазите на паукове (руга им се),
сигурно су огромни!
КАТАРИНА: Стварно умеш да будеш духовит. Ха,
ха! Показао си малопре колико си храбар. Него, шта ли се
налази у овој шкрињи? Хајде да пробамо да је отворимо!
ВЛАДА (правећи се важан): Ма, склони се, девојчице,
пусти мајстора да се позабави тиме (узима ножић из свог
ранца и покушава да отвори ковчег).
МИНА ( док Влада покушава да отвори шкрињу, узима
пергамент са стола и посматра га – почиње да чита): ,,Крв
новорођеног детета стара је хиљаду година. Детешце је
младо, а крв у њему је она стара крв која је протицала у
жилама његових предака још пре хиљаде година. Људи се
рађају, па нестају, а крв остаје. Она се претаче из једног у
другог човека.” Овде је текст замазан и неразумљив, али се
наставља даље: ,,Зато крв не припада народу. И не лије се
никад за једног него за народ. И зато дође време када се не
пита ко си и какав си, него чије си крви. Чеда моја, по крви
мојој и духу мојему, нека у вама никада не буде мрзости на
туђу крв, а камо ли на братску. Крв човечанства је света и у
свима нама тече из једног источника.” У потпису – Стефан
Немања, краљ српски, слуга Божји. (савија пергамент и
посматра га зачуђено): Немогуће да је ово оригинални
рукопис!
ЈОВАНА (док је претурала по полицама, пронапла је
једну књигу. Јако је стара и прашњава. Тресе је и отвара):
,,Живот архиепископа Саве” од Доментијана, Савиног
ученика, написано у Савиној испосничкој мучалници,
карејској ћелији 1243. године” како је стара ова књига!
КАТАРИНА: Погледајте, овде је књига некаквих
похвала: ,,Похвала светом Ћирилу од Климента Охридског”,
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,,Повесно слово кнезу Лазару”…
ДАЧА ( прекида је док претура по осталим књигама,
коментарише): Интересантно је да су ове књиге
средњевековне садржине везане за живот наших владара.
Како су могли да напусте овај манастир, а да оставе све ове
књиге. Оне су јако старе. Готово да се распадају.
ЈОВАНА: Као да је ово некада била соба неког монаха,
писара, а можда је, чак, била и ризница. Погледајте само
ове предмете. Чуди ме да нису у музеју. Него, чујете ли ову
музику?
ДЕЈАН: Ма, свира теби у глави, мала. Каква те музика
спопала. А ти, Дачо, боље дођи да нам помогнеш да
отворимо овај ковчег. Нешто је заглављено. Ако је све у вези
са нашим краљевима, можда овде има скривеног блага.
Дача им прилази и они покушавају уз помоћ неке шипке
да развале ковчег. Музика се појачава. У једном моменту
деца, уз доста муке, успевају да развале катанац на ковчегу.
Отварају га и тада настаје бука и вика по ходницима. Кроз
просторију одједном протрчаше два војника обучена у
витешка одела, носећи мач у једној, а бакљу у другој руци.
Деца осташе као укопана, пошто су војници прошли кроз
просторију не обраћајући пажњу на њих. Полако се скупише
у ћошак крај полице, ћуташе неко време, а затим први Влада
проговори.
ВЛАДА: Људи моји, људи моји, мајко моја и сестро
мила…
ДЕЈАН: Ма, прекини више да дозиваш сву своју
фамилију. Још ако кренеш по оним твојим многобројним
стринама и теткама, остарићемо овде. Него, шта ово би?
КАТАРИНА: Можда је фатаморгана.
ДАЧА: Чуо сам да она може да се деси и када си много
гладан, а ја сам гладан поприлично….
МИНА: Ма, каква твоја фатаморгана. Где си видео и
чуо да фатаморгана производи оволико буке. У овој соби
се крије нека тајна, страшна тајна. (вади своју лампу). А на
нама је да је откријемо.
ДЕЈАН: Шерлоче, а да нам твоја тајна не дође главе.
Видиш да су ови људи до зуба наоружани,
ТРЕЋА СЦЕНА:
Опет се чује бука. У собу улећу исти војници и окрећу се
свуда око себе. Деца се још више збише једно уз друго. Но,
војници се и даље понашају као да их не виде.
ВОЈНИК 1: Не могу да верујем да нам је побегао, а
требало је да му само будемо пратња у лову. Дечко је још
увек млад иако је краљ већ наумио да га жени.
ВОЈНИК 2: како ћемо пред краља?! Требало је да
штитимо младог принца, а он нас надмудри и побеже. Биће
страшно у двору. Ми ћемо бити кажњени. Не знам зашто се
млади Растко толико опире тој женидби.
ВОЈНИК 1: Већ неко време се чују неке гласине на
двору. Дечко се доста осамио. Повучен је и доста је посвећен
читању књига и размишљању. Откако се дружи са монасима
са Свете Горе, опчињен је одласком тамо, али му отац није
дао.
ВОЈНИК 2: Чуо сам од једне дворске даме да је била
жучна расправа између краља и њега, нарочито од кад је
принц почео време да проводи у друштву оног старог
монаха, Руса.
ВОЈНИК 1: Јесте, али кажу да је тај монах велики
мудрац и да га је и сам наговарао да се ожени и да остане уз
краља, јер ће тиме више помоћи земљи и народу, али Растко
није хтео ни да чује. Каже да су његови путеви духовни,
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небески.
ВОЈНИК 2: Није на нама да размишљамо о томе, боље
да размишљамо како ћемо казну избећи и како ћемо пред
краља изаћи.
Војници излазе из собе. Деца се гледају збуњено.
ЧЕТВРТА СЦЕНА:
ЈОВАНА: Ма, ово није могуће! Није могуће да се пред
нама одвијају неке слике из далеке прошлости! Као да су
срушене границе времена, а и простора.
ДАЧА: Као да смо упали у неку временску машину. Бићу
херој када изађем одавде. О мени ће писати све новине.
ДЕЈАН: а можеш и да баталиш фудбалску каријеру,
постанеш милијардер, купиш вилу… Будало, а да прво
изађеш одавде!
ВЛАДА: Мајко моја, бако моја, Лепосаво…
ДАЧА: Опет овај кренуо по фамилији.
Музика се опет појачава. У просторију улази младић од
непуних седамнаест година. Бојажљиво се креће, осврћући
се стално око себе, гледајући да ли га неко прати или не.
САВА: Изгледа да ме више нико не прати. (застаје).
Превара којом сам се послужио није у реду и супротставља
се људским вредностима о којима ме је отац учио. тата ће
се сигурно љутити и бринути. само да свој бес не искали
на војницима. Зашто није хтео да ме разуме?! Узалуд сам
покушавао да му објасним, али он, једноставно, није желео
да ме слуша. (нервозно шета по просторији). Одувек сам
их у свему слушао и поштовао сам их, али ово сам морао да
урадим. Ово је нешто јаче од свега и вуче ме да Ти се предам.
(гледа у небо). Пут к Теби није обичан. Знам да ће ми бити
тешко на том путу, да ћу на многе препреке наилазити, да
ћу по многом трњу ходати, у многа искушења долазити,
али истрајаћу. (застаје) Питам се, само, да ли сам довољно
вредан изабраног пута. Да ли сам ја онај који крај поспаних
река чује последњи врисак бродова, да ли сам светлост у
наличју дана, или само сена у нежности залутала у погрешно
време? А, ипак, немам храбрости, гласно, у овој самоћи име
да ти изговорим. Господе, да ли сам достојан путева твојих?
Младић се прекрстио, а затим је журно изашао са сцене,
још увек се осврћући плашљиво.
ПЕТА СЦЕНА:
Деца се мало опуштају. Неко време ћуте, а затим
започињу разговор.
МИНА: Још ми није јасно ко су ови људи. И ко је овај
младић?
КАТАРИНА: И мени све некако делује познато, а
опет…
ДЕЈАН: А можда ми све само сањамо?
ВЛАДА: Пробуди се, Владо, пробуди се, Владо, …
ДАЧА: Ма, прекини више! Еј, чини ми се као да неко
поново долази.
ШЕСТА СЦЕНА:
На сцену љутито улази краљ, Стефан Немања, а прати га
краљица покушавајући нешто да му објасни.
КРАЉИЦА: Али, схвати, он је још увек само дете.
КРАЉ: Не желим да схватим !!! Не поштује ме ни као
оца, ни као краља. Оглушио се о сва моја наређења. Не
размишља о држави, нити о народу. А о потомству и да не
говорим.
КРАЉИЦА: Не могу да верујем да ти, који си имао

толико разумевања за све, и који имаш толико љубави према
Богу, себично размишљаш. Хришћанство помажеш, а своје
дете не даш.
КРАЉ: Друге сам планове за њега имао.
КРАЉИЦА (прекида га): Не! Растко је свој пут изабрао
и љубав своју Богу посветио поставши монах Сава. На том
путу он ће многа већа дела учинити и народу своме више ће
помоћи. Иако је још увек дете, зрело размишља.
Вади из џепа писмо и даје му.
КРАЉИЦА: Прочитај и све ћеш схватити. Видећеш
каквог сина имамо и поносићеш се.
СЕДМА СЦЕНА:
Краљица одлази са сцене, а краљ остаје сам и чита писмо.
Кад је завршио са читањем, скрушено седа на столицу.
КРАЉ: Како сам само тврдоглав. Колико сам само
погрешио. Идем одмах да јавим да ми спреме пратњу и коња.
Желим сина да видим.
Краљ одлази са сцене.
ОСМА СЦЕНА:
КАТАРИНА: Сад ми је коначно јасно, мада је још увек
све невероватно. Људи, пред нама је стајао свети Сава, а ово
су његови родитељи, Стефан Немања и краљица Ана.
ДЕЈАН: Ма, шта причаш! Ја и даље тврдим да ми само
сањамо, пошто смо већ установили да то није фатаморгана.
ДАЧА: Сањаш ти о петици из историје. Мислим да је
Катарина у праву. Све се поклапа са оним што смо учили.
Знамо да је Сава побегао од куће да би се замонашио и да је
имао седамнаест година тада.
МИНА: Али, ја сам га замишљала другачије – старог,
озбиљног, сличног иконама.
ВЛАДА: Иако му данас славу славимо, иако је наш Сава,
о коме смо толико учили, и он је некада морао бити дете.
КАТАРИНА: Људи, да ли можете схватити колико смо
срећни што смо ово доживели, што смо, у јави или у сну
постали сведоци једног важног историјског тренутка.
ВЛАДА: А, како ћемо одавде?
ДЕВЕТА СЦЕНА:
Музика се опет појачава, гласнија је него раније, и на
сцену улазе Немања, Ана и два војника. Затим се појављује
Сава. Дуго се гледају, а затим Ана прилази сину и љуби га у
чело.
САВА: Мајко, ја …
АНА: Ништа не говори, сине. Разумем.
САВА (прилази оцу): Опрости, оче, што сам твоја
очекивања изневерио. Знам да бег из двора није достојан
пута који сам изабрао, да је требало да будем храбрији, али
… (застаје). Мој сан се коначно испунио. Покушао сам то и
у писму да ти објасним, али без твог благослова моја срећа
није потпуна.
СТЕФАН: Немам шта да ти опростим. Опрости ти
мени, сине. Сувише сам тврда срца био да бих схватио да
се разликујеш од остале деце. Мислио дам да, као родитељ,
знам шта је за тебе најбоље, али сам погрешио. Нисам зашао
у твоју душу да бих то стварно видео.
АНА: Понекад је потребно одрећи се својих снова о
срећи да би је другоме подарио.
СТЕФАН: Знам то. Себично сам размишљао о стварима
које би мене учиниле срећним. Људи се рађају, па нестају, а

крв остаје претачући се из једног човека у другог. Моја крв
тече твојим жилама. да ниси наумио ићи кроз живот и време
не телесним и крвним струјама, него на духовним крилима,
и моја крв потекла би у твојој деци.
САВА: Много сам путовао, оче. Много несреће сам у
народу видео. Народ српски је моје дете. Треба га васпитати
и просветити, веру приближити и цркве саградити. А ко ће
то учинити ако не ми, ти и ја, оче.
СТЕФАН: Разумем твој пут, Саво. Ти сада имаш своја
духовна чеда. Кроз њихове вене протицаће твоја крв и
носиће те дубоко у векове и далека времена. Твоје име биће
запамћено и славиће се.
САВА: Мени је довољно да народ овај (окреће се
ка публици) и његова покољења схвате да на изабраним
путевима не губе никада веру, наду и љубав. Онај ко то није
схватио, нека прати срце које ће му пут отворити. Онај ко
се изгубио, нека прати знаке и на пут ће се прави вратити.
ДЕСЕТА СЦЕНА:
Деца се повлаче из свог склоништа. Катарина затвара
ковчег и седа на њега. Дејан седа на столицу.
ДЕЈАН: Ја сам остао без речи.
ВЛАДА ( размишља гласно и шета по просторији
држећи се за браду): Трба пратити знаке, треба пратити
знаке … Они који су се изгубили на свом путу треба да
прате знаке ….
МИНА: Зар нису оне краљеве речи управо оне са
пергамента који сам малопре прочитала?
ЈОВАНА: Мислим да јесу. Немогућа је толика сличност.
Него, погледајте … Тамо нешто светли … као да се отварају
нека врата, а музика је утихнула.
ДАЧА: Да, изгледа да је то наш пут. А шта ћемо када
будемо изашли? Нико нам неће веровати. Питам се зашто
смо баш ми изабрани да видимо ово.
КАТАРИНА: Изабрани смо да не бисмо заборавили, а
почели смо да заборављамо.
ВЛАДА: А да претворимо ово у сценарио. Шта мислите,
да ли би Куста снимио филм о овоме?
ЈОВАНА: Не! Ваљда смо нешто научили.
Деца полако излазе са сцене. Влада заостаје за њима.
ВЛАДА: А, да ипак …
СВИ: Не!!!
Влада слеже раменима. Остаје сам на сцени.
ВЛАДА: Добро, кад ви кажете, а то би био тако добар
филм, а ја бих био главни глумац. (окреће се). Хеј! Чекајте
мене!
Трчећи излази са сцене.
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ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА
Пројекат „Школа без насиља” до сада је урађен у 165
основних школа у Србији. Под патронатом Уницефа,
а уз подршку Министарства Просвете Републике
Србије и Покрајинског секретаријата за образовање
Војводине пројекат се шири и на средње школе. У првој
фази програм се пилотира у девет средњих школа у
Војводини. Техничка школа из Суботице добила је своје
место међу ових девет школа, као велика средња школа
која образује око 1500 ученика, у четири подручја рада и
на два наставна језика, српском и мађарском, иако су се
и пре самог почетка пројекта улагали велики напори да
се школа учини безбедном.
Након што је Школа 22.септембра 2009. године
добила позитивно решење на конкурсу за овај пројекат,
изабран је координатор школског тима - професорица
Милица Васић, која је прво морала проћи шестодневну
обуку за менторе – координаторе. У октобру прошле
године приступило се и формирању школског тима
за превенцију насиља, у чији рад су се укључили и
представници родитеља, као и представници градске
власти. Такође је од ученика представника одељења
формиран и вршњачки тим едукатора за превенцију
насиља, који ће у сарадњи са одељењским старешинама
спроводити конкретне активности у циљу превенције и
смањења насиља.
У новембру месецу ученици и сви запослени у школи
прошли су фазу истраживања, односно попуњавања
упитника са скоро 100 питања, након чега су резултати
обрађивани на одсеку за
психологију Филозофског
факултета у Новом Саду.
Презентација резултата
истраживања одржана је 2.
фебруара, а општи закључак
је да су ученици Техничке
школе у Суботици далеко

мање изложени вршњачком насиљу него што су били
у основној школи. Најчешће је у питању вербално
насиље, а најчешће мете су ученици који се по било ком
основу разликују од других. Других облика насиља има
у спорадичним појединачним случајевима, у учионици,
на ходнику или у школском дворишту. Не постоји
изражен број ученика који су изложени насиљу по
полној и националној основи. Најмање је присутна било
која форма насиља у одељењима која се добро слажу.
Наставници као најризичније групе препознају прве
разреде. Родитељи кривце за било који вид насиља виде у
ширем друштвеном контексту, а сматрају да на смањењу
насиља мора радити и породица, и школа, и локална
заједница кроз подршку школи, награђивање младих,
више дешавања за младе и контролу рада кладионица.
И ученици и наставници као најуспешније начине
да се насиље још више смањи наводе принципијелно
кажњавање ученика који испољавају насилно понашање,
интензивније и занимљивије заједничке активности, као и
позитивно понашање одраслих као пример младима. Сви
учесници у школском животу веома високо оцењују своју
способност и спремност да учествују у активностима на
смањивању и превенирању насиља. Препорука је да се у
будућим напорима да се насиље још више смањи ради на
техникама ненасилне комуникације, а према било ком
облику насиља мора постојати „нулта тачка толеранције”.
У наступајућем периоду предвиђен је читав низ
активности, које ће укључивати не само запослене
у школи, већ и све ученике, њихове родитеље, као и
локалну заједницу. Очекује се да ће се активности на
превенцији, препознавању и адекватном реаговању у
случајевима насиља наставити и после окончања пројекта
и сертификовања суботичке Техничке школе као „Школе
без насиља”, јер тежња да школа постане сигурно место
за боравак и активности младих мора да буде један од
главних циљева ове установе.
		

Робот је инсталиран у посебном простору уз
рачунарске кабинете у којима ће се припремати
програми. У раду са роботом ће се наизменично мењати
до 3 ученика у групи, док ће остали за то време радити на
изради програма.
У наредном периоду наставници планирају израду
покретне траке са сензором, гравитациони додавач
предмета, окретни сто са сензором и друго. Израдом
ових додатних уређаја ће се омогућити комплекснија
примена робота и симулација аутоматизованих процеса
у производним условима.
Примена робота се планира у оквиру наставних
предмета аутоматизација, роботика, програмирање
код образовних профила техничар мехатронике,
електротехничар рачунара, машински техничар за
компјутерско конструисање и техничар за компјутерско

управљање, чиме ће сасвим сигурно квалитет наставе
бити на знатно вишем нивоу.

ФЕСТИВАЛ ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
Крагујевац је једини град који је обележио
Међународни дан еколошког образовања тако што је 26.
јануара организовао Фестивал Еколошког образовања у
Политехничкој школи. Ученици десет основних школа,
као и деца из дечије установе „Нада Наумовић” заједно
са својим наставницима и васпитачима, представили су
рад својих еколошких секција, а поред њих, на фестивалу
су учествовала и комунална преузећа „Чистоћа” и
„Зеленило”. Фестивал је отворен програмом који су
припремили предшколци, позоришном представом
коју су извели ученици ОШ „21.октобар” и еколошком
химном коју су компоновали и извели ученици ОШ
„Мирко Јовановић„. У оквиру Фестивала промовисан је
и Центар за еколошко образовање и одрживи развој, који
ће окупити ученике свих средњих школа из Крагујевца.
Центар ће се бавити разним еколошким темама путем
организовања предавања и радионица, као и продукцијом
образовних филмова, намењених деци предшколског
узраста, као и ученицима основних школа.
Догађају је присуствовао и помоћник министра
животне средине и просторног планирања, Радислав
Момиров и том приликом смо му поставили пар

питања:
НАШ ЖИВОТ: Какви су Ваши утисци о данашњој
манифестацији?
Из свега овога произилази један оптимизам, тако
да заиста можемо ући у будуће време са сигурношћу
да су људи вољни и да имају енергије и знања да се баве
еколошким проблемима. Министарство ће настојати
да помогне тј. обезбеди средства, која су неопходна
за овакве подухвате. И добро је, што ћемо кроз овакву
манифестацију, која ће надам се постати и традиција, да се
стално подсећамо да је све ово неопходно зарад очувања
животне средине.
НАШ ЖИВОТ: По вашем мишљењу, колико овакви
скупови могу утицати на повећање еколошке свести код
деце?
Свест је изузетно присутна и изузетно пробуђена код
младих и са те стране не треба да бринемо. Сматрам да
су млади веома спремни за ове изазове, надам се да ће
истрајати и заиста желим свима успеха у овоме.
		
Вујица Живковић III-5
Напомена: Овај чланак је објављен осим у нашим школским
новинама и у „Топ зони„, електронском часопису за тинејџере
(http://top-zona.spaces.live.com/).

Драган Товаришић

И МИ РОБОТА ЗА ТРКУ ИМАМО
Почетком фебруара у Техничку школу у Суботици
стигао је робот ИНТЕЛИТЕК СЦОРБОТ ЕР4у. Робот
има 5 ротационих оса и роботску руку. Роботом се
може управљати помоћу панела за навођење робота
(теацх педант). Преко контролера робот је повезан са
ПЦ рачунаром. Роботом се може управљати и помоћу
софтвера инсталираног на рачунару.
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ŠIBAM V AKCIJO, MEPI ME ČAKA!
TŠC Kranj je ena izmed prvih petih slovenskih šol, ki so orale ledino Programu MEPI v slovenskem prostoru. Med majskimi počitnicami leta 2004 smo
se mentorji udeležili strokovne ekskurzije v Veliko Britanijo, obiskali nekaj šol,
ki izvajajo ta program, nato pa polni zagona štartali v novo šolsko leto.
V prvem letu se je v program MEPI vključilo 7 dijakov, danes pa je aktivnih
že več kot 20. In če smo jih v začetku vodili trije mentorji in voditelji odprav,
nas je zdaj že osem: Robert Bertoncelj, Branko Lojk, Danica Volčanšek Černe,
Anja Ambrož Bizjak, Gabrijela Krajnc, Damjan Poljanec, Vasja Markič in Mitja
Rauter.
Mladi, ki se vključijo v Program MEPI, so aktivni kar na štirih področjih.
Izberejo si šport, prostovoljno delo, ročne spretnosti, proti koncu šolskega leta
pa se podajo še na samostojno odpravo. Prav pri vsaki dejavnosti si zastavijo
cilj. Mentorji in voditelji smo jim v pomoč, pa vendar ga dosežejo prav s svojo
vztrajnostjo in prizadevnostjo.
Odprave pa so ze od samega začetka največji izziv. Prvo mednarodno bronasto odpravo smo izvedli oktobra 2005. Šest naših fantov je dobilo družbo
dveh deklet. Shasta in Megan preko elektronske pošte še vedno ohranjata stike
s fanti in spoznavata, da je v Sloveniji še marsikaj zanimivega poleg medvedov.

Prvi korak je bil narejen.
Marca 2006 smo področje Derbyshire v Veliki Britaniji odkrivali Anže,
Marko, Matjaž, Miha, Rožle, Shasta, Megan, Jesse in Ian – peš, z velikimi
nahrbtniki in šotori - ter Carol, John in jaz – z malimi nahrbtniki in velikim
terencem. Fino je biti mentor in voditelj odprav, ne? Rezultat: nova prijateljstva,
predstavitev srebrne odprave v Alconbury High School – v angleškem jeziku
seveda in intenzivno spoznavanje slovenskih pesmi in »ključnih« besed!
Dogovor: »See you next year in Slovenia!«
Dovolj je bil le en stavek: »Lahko bi šli peš do morja.« Vsi so bili za.
Pot od Loža pa do Sečovelj je prehodilo kar 18 mladih. Dobili smo veliko
novih izkušenj. 15-letna udeleženka Nora je svoje doživljanje opisala kar na
štirinajstih straneh!
Za učenje tujih jezikov sta pokazala največ nadarjenosti Jimmy in Gabriel.
Jimmy je pred številčnim občinstvom prebrala uvodni govor v slovenščini pri
zaključni predstavitvi odprave in dobila največji aplavz v življenju. Za Gabriela
pa ne bi nihče uganil, da ni Slovenec, ko si je v Piranu naročil dve kepici sladoleda.
Leta 2007 je zopet »padla« Anglija. Jelko Krajnc in mene je spremljalo
kar 9 mladih, postavnih telesnih stražarjev! Področje Lake District jim je kar
nekajkrat pokazalo zobe. Le kondicijsko dobro pripravljeni so zmogli 80 km
dolgo krožno pot z veliko zahtevnimi vzponi in spusti. Ena skupina je ugotovila, da so opravili toliko višinskih metrov kot ekspedicija na osemtisočak! 		
Kolesje nas je zagrabilo.
Prav vsem se je najbolj vtisnila v spomin odprava za zlato stopnjo, ki so jo
lani opravili naši dijaki: Gašper, Gregor, dva Luka, Jan, Juš, Matej, Žiga, Igor,
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Aljaž, Aljoša, Uroš, Mitja, Nejc in Kristjan skupaj še s Tino iz Poljanske gimnazije in Tilnom iz EURO šole. Pot nas je vodila daleč tja na otok Mauritius.
Zato so se štirim mentorjem ( Jelki, Robertu, Dani in Anji) pridružili tudi trije
zlatniki: Rožle, Gašper in Anže, ki so že zaključili zlato stopnjo MEPI-ja in so
ostali aktivni v programu še naprej.
Prav ti trije so nam pokazali, da je MEPI postal njihov način življenja: svoje
dejavnosti so razvili do potankosti, bili so polni idej, zagnanosti in pozitivne
energije.
Da pa tudi ostali niso od muh, vas bodo prepričali utrinki omenjenih podvigov,
ki si jih lahko ogledate v fotogaleriji na www.mepi.info
MEPI - ODPRAVA NA MAURITIUS
Lansko leto nam je uspel eden največjih podvigov, odkar je MEPI na TŠC
Kranj. Izpeljali smo srebrno in zlato odpravo na Mauritiusu. Pravzaprav je bila
celotna izkušnja mnogo več kot samo odprava – bilo je nepozabno doživetje,
spoznavanje novega, sklepanje prijateljstev, spoznavanje koščka sveta, ki nam
bo za vedno ostal v spominu. Na našo veliko srečo smo s pomočjo e-maila, Facebooka, Twitterja, Skype-a in še česa še vedno v stikih z našimi prijatelji z južne
poloble, otok pa za enkrat nosimo v spominu in srcih. Ne dvomim, da se bo
vsakdo od nas še kdaj vrnil – bodisi na počitnice
ali obisk bodisi na še eno odpravo. Ker pa to lahko traja tudi več let ali desetletij, zdaj z veseljem
pričakujemo skupino mladostnikov in nekaterih
naših prijateljev z Mauritiusa, ki se nam bodo
pridružili na mednarodni odpravi doma. Zagotovo ne bodo razočarani, saj je tudi sončna stran
Alp eden tistih majhnih, a prelepih koščkov sveta,
čeprav popolnoma drugačen, kot je bil Mauritius.
Dokaz za to, da je bila odprava nekaj posebnega, je tudi to, da je v mednarodni reviji International Award for Young People izšel članek z vtisi
udeležencev. Prispevke so napisali naši MEPIjevci
in zato pohvale tudi njihovemu znanju angleščine.
Samo za vas pa vtisi v dvojezični obliki:
Mauricijsko doživetje
Udeležba na mednarodni odpravi na Mauritiusu je vsekakor luksuz, vendar pa, če dijak in
učiteljica/mentorica, ki sta tudi brat in sestra,
doživita sanjski otok skupaj in istočasno, je to …
no lahko bi bila katastrofa, a se je izkazalo ravno
nasprotno.
Juš Bizjak-Lombar (brat/dijak):
Z rokami v zraku, slovensko zastavo na avtu,
spuščenimi okni, ob poslušanju lokalne seggae
glasbe, v avtu našega mauricijskega prijatelja – to je
bil ogled otoka, ki ga ne more kupiti noben denar.
Videli smo otok, skrite kotičke in znamenitosti, za
katere turisti nikoli ne izvejo. Še več, spoznali smo
izjemne ljudi, ki so iskreni, pošteni in predvsem prijazni. Spoznal sem prijatelja,
s katerim sva še vedno v stikih. Kliče me ‘mo frere’ (moj brat) in čeprav prihajava iz različnih svetov in koncev sveta, nama je skupna ljubezen do glasbe,
avtov, zabave … Prav zaradi teh izletov z njegovim avtom se mi je izkušnja za
vedno vtisnila v spomin. In kadarkoli nimam časa, da bi mu poslal e-mail, vem,
da bova ostala v stikih, ker potem mu pač piše moja sestra in, saj veste – nič ne
potuje hitreje kot novice iz drugega konca sveta! Jah Bless!
Anja Ambrož-Bizjak (sestra/učiteljica)
Seggae glasba, topel severni veter, zvoki žab in morja, le nekaj trenutkov
pred tem, ko sonce dobesedno pade za obzorje, skupina živahnih mladostnikov
zbranih okrog tabornega ognja, improvizirani bobni, ropotulje in praktično vsi
inštrumenti, ki si jih sploh lahko zamislimo, vsi pa poskušamo slediti Mayinemu
ritmu na bobnu in uživamo vsako minuto.
In to je bil le eden izmed nepozabnih trenutkov! Potem, ko so se moji živci umirili (Saj je jasno, zakaj – vseh 17 dijakov je varno in uspešno zaključilo odpravo),
so se začela kultuna in osebna doživetja. Ne le, da sem spoznala čudovite ljudi
in lahko z veseljem povem, da smo še vedno v stikih – še posebej Mayaven, ki
je zdaj ‘skupni’ prijatelj mene in mojega mlajšega brata – doživela sem tudi ta
privilegij, da sem dobila vpogled v kulturo in skrite globine otoka, o katerih
lahko ostali turisti običajno le sanjajo, večina ljudi pa si jih še zamisliti ne more.
Mauritius sem doživela skozi oči, besede in čustva domačinov in pa v čudoviti
družbi mladih in kolegov iz naše pole. Spletli smo trdne vezi in spopznali ljudi,
ki bodo nedvomno igrali pomembno vlogo na naši poti skozi življenje – in kraj,
čas in razlogi, ki so to povzročili ne bi mogli biti boljši.

РЕКЛИ СУ О ПРИЈАТЕЉСТВУ
Пријатеље ствара
срећа,
а несрећа
проверава.
(Сенека)

Нека нико не сматра својим
верним пријатељем човека с
којим није појео мерицу соли.
(Мартин Лутер)

Пријатељи су људи који вас питају како сте и сачекају одговор.
Загрљај вреди безброј речи. Пријатељ вреди више.
Право пријатељство настаје онда, када ћутање између два човека постане пријатно.
Мени није потребан
пријатељ који се у свему
слаже и на све клима главом,
јер то исто може моја сенка
да уради још много боље.
(Плутарх)

Свако може да саосећа са патњама
својих пријатеља, али је потребна
заиста посебна природа да би се
саосећало и са њиховим успехом.
(ОскарВајлд)

Није пријатељ онај који ће то рећи, већ онај који ће то порећи, а делима стећи!
Весели и добри људи траже пријатељство, а рђави јатаке и ортаке.
Ако при свакој пријатељској
услузи одмах мислиш на
захвалност, онда ниси
даровао, већ продао.
(Достојевски)

Сам са собом,
врло си
близу рђавог
човека.
(Јован Дучић)

Прави пријатељ је онај који те држи за руку, а дотиче твоје срце.
Пријатељ је особа која зна све о вама, а ипак вас воли.

Пријатељство
је једна душа
у два тела.
(Аристотел)

Ко престане бити пријатељ, пријатељ никада није ни био. (кинеска пословица)
Пријатељство склопљено уз чашицу већином је стаклено. (латинска пословица )
Не ходај испред мене, можда нећу
следити. Не ходај иза мене, можда
нећу водити.
Ходај покрај мене и само буди мој
пријатељ. ( Алберт Ками)

Правог
пријатеља држи
обема рукама.
(Фридрих Ниче)

Magnifique!
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
У јануару ове године, у просторији школске
библиотеке, приређено је књижевно вече посвећено
деспоту Стефану Лазаревићу и његовом делу
„Слово љубве”. Ученици, који су учествовали у
овом перформансу, успели су да нам приближе

ДУХОВНО ВЕЧЕ
Актив друштвених наука
наше школе на челу са
вероучитељем, Љиљаном
Петронијевић,
организовао је духовно вече
26. новембра 2009. године
у амфитеатру Високе
пословно-техничке школе
у Ужицу, са почетком у 19
часова. „Мисли о добру и злу” Светог владике Николаја,
тема су духовне вечери коју је поздравним речима
отворио директор школе. Реч је затим преузео свештеник
Миљко Старчевић, који је благословио свечаност, као и
све присутне. Најављени октет школе није наступио у
пуном саставу. Овај недостатак надоместио је црквени
хор „Светог Ђорђа”, кoји је са школским квартетом певао
духовне песме.
Вече духовне хране обогатли су чланови рецитаторске
секције: Милица Маричић, Александар Урошевић и
Давид Ивић, који су читали одломке из дела наших
савременика о Светом Николају. Највише симмпатија
придобио је Алекса Ршумовић, ученик петог разреда
основне школе, који је рецитовао песму владике Николаја
„Брат и сестра”.
Осим што је награђен громким аплаузом, овај малени
човек, али талентовани глумац и рецитатор, дариван је
као и остали ученици програма, иконом Светог Николаја,
док је црквени хор добио на поклон икону из манастира
Зограф са Свете Горе. Вероучитељ наше школе охрабрила
је све присутне госте да заједно са хористима једногласно
запевају „Маријо Славнa”. Извођење ове песме јесте врхунац вечери, а гости су испраћени химном Св. Сави.

најистакнутију личност политичког и књижевног
живота средњовековне Србије. Говорећи и тумачећи
његове најпознатије стихове, рецитатори су све
присутне љубитеље живе речи вратили шест векова
уназад и на тренутак нас подсетили шта значи бити
љубитељ књиге и зналац уметности.
Хвала им!

ЈЕЗИЧКИ
ПЕРФОРМАНС
„СВЕТИ
САВА“
26. јануара, у
школској библиотеци, уприличен је
jезички перформанс
„Св е т и
Сав а”.
Представа је посвећена неговању светосавског духа,
етике и васпитавања.
Извели су је ученици Давид Марић IIIe3 , Данијела
Полић IIIe3, Петар Николић IIe2, Неагић Дејан IIe1
уз техничку подршку Слободана Богдановића IVe3
и Милоша Милутиновића IVe3. Присуство ученика
Немање Кутлешића IVм1 било je драгоцено у погледу
саме припреме за извођење представе.
Перформанс је изведен на српском, руском,
енглеском и италијанском језику. О томе какав је
утисак оставио, сведоче реакције присутних ученика
, професора и гостију из Словеније, који нису
крили своје одушевљење једним новим и модерним
приступом вековима светосавља.
Професорка руског језика Виолета Влајковић
–Бојић ,уз чију су помоћ ученици креирали представу,не
крије колико је поносна на своје ученике, истичући да
је њихов успех још већи ако се узме у обзир да је ово
први пут да се ученици сусрећу са оваквим обликом
рада.
У духу Светосавља , порука представе је била:
„Ratione , non vi, vincenda adolescentia est.”
(„Младост треба придобијати разумом, а не силом.”)

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ
Биолошко-еколошка секција организовала
је низ активности поводом Светског дана хране.
Презентацији су присуствовали саветник за
биологију из ужичке Школске управе, госпођа
Љубинка Крвавац, сарадници из других школа,
представници Еко фонда...
Поводом Светског дана хране чланови Биолошкоеколошке секције наше школе са руководиоцем секције,
професорком Горданом Остојић,
организовали
су више активности. Активности су осмишљене и
реализоване у сарадњи са Биолошко-еколошком
секцијом Техничке школе „Радоје Љубичић”.
У холу школе приређена је изложба ученичких
радова на тему „Храном до здравља”. Ученици IIМ1 и
IIМ2 су изложбу урадили на занимљив и креативан
начин и тиме скренули пажњу великог броја ученика
и професора. Главни догађај се збио у aмфитеатру
Високе пословно-техничке школе где је одржана
презентација на исту тему, којом је истакнут значај
правилне и здраве исхране. Циљ презентације, коју
су урадили ученици IIЕ3 и IIТ, био је да се схвати
важност промена погрешних навика у исхрани, значај
уноса есенцијалних материја битних за метаболизам,
значај уноса воде, као и да се укаже на штетност
конзумирања брзе хране, слаткиша и газираних пића.
Са пажњом су присутни гости, ученици и професори
из наше, али и других средњих школа у Ужицу, пратили
видео презентацију и резултате анкете који се односе
на погрешне навике у исхрани. Погрешне навике
ученика у исхрани доводе до развоја многих болестидијабетеса, гојазности, анемије, недостатка пажње и
концентрације, замора. Анкету је урадила Биолошкоеколошка секција Техничке школе „Р.Љубичић”, а

резултате је саопштила професорка Ана Ђуричић,
руководилац ове секције.
Наглашен је значај физичких активности које
доприносе комплетној психофизичкој стабилности
младог човека.
Презентацију је обогатила и «Трпеза љубави» коју
су осмислили и припремили ученици и професорка
Гордана Остојић, уз значајну помоћ професора
Стручног већа природних наука. «Трпеза љубави»
је промовисала здраву храну, производе од целог
зрна житарица (пшеница, раж, просо, лан, сусам...),
воће и поврће. Они који су пробали ове производе
сложили су се да је јако укусно и да је до здравља и
његовог очувања потребан један мали корак - промена
устаљених лоших навика.
Гости су били пуни утисака - почев од сусрета са
вредним ученицама које су делиле флајере на уласку у
салу, преко успешне презентације, Трпезе љубави, до
самог краја програма - подела јабука са поруком,
симболичног дара здравља и љубави. За последњу
активност била је задужена професорка билогије Јасна
Радосављевић са ученицима IIГ.
Вече је било занимљиво и поучно, успешно
организовано, на задовољство и посетилаца и
учесника презентације.
Све почиње из главе, па и одлука да се буде здрав.
Нека ти храна буде први лек!
Ма ко био отац једне болести, неправилна исхрана
јој је мајка.
Реците ми како се храните, па ћу вам рећи каква
вас будућност чека!
Без правилне исхране лек је бескористан!

На представи је прочитана Ђачка заклетва из 1914.
год.: „Заклињем се да нећу газити дрвеће ни газити
цвеће. Обећавам да нећу пљувати на под у школи и у
кући, ни на путу.Дајем реч да нећу кварити ограде
ни наносити квара грађевинама. Никада нећу бацати
хартије или ма какво ђубре по улици; увек ћи бити
учтив; штитићу птице; бранићу туђу својину онако
како бих желео да други бране моју; обећавам да ћу
бити искрен и честит грађанин.”)
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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Одрживи развој је складан однос екологије и
привреде, како би се природно богатство наше
планете сачувало и за будуће генерације. Може се
рећи да одрживи развој представља тежњу да се
створи бољи свет, односно бољи услови за живот.

„Развој којим се иде у сусрет потребама
садашњости тако да се не угрожава могућност
будућих генерација да задовоље своје сопствене
потребе.”
Агенда 21 је декларација о намерама и
обавезивање на одрживи развој. Представља
локални акциони план одрживог развоја у ХХΙ
веку. Србија је такође постала члан Агенде 21,
1992. године.
Њен циљ је стварање безбедног и праведног
света у коме живот има достојанство и у коме се
живот слави.
КАКО ИЗГЛЕДА ЈЕДНА ОДРЖИВА
ЗАЈЕДНИЦА?
• Свакоме је доступна добра храна, вода, кров
над главом, гориво уз разуман трошак
• Свако има право да се унутар разноврсне
привреде бави послом који га задовољава
• Штити се здравље људи стварањем сигурних,
чистих, угодних окружења и успостављањем
здравствених служби које наглашавају важност
спречавања болести, као и одговарајућу негу
болесника.
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• Људи живе без страха од насиља због
криминала или прогона, због њихових веровања,
раса, пола или сексуалног опредељења

ЗАШТО?
Један милионски град дневно излучи 25000
тона угљен-диоксида и 30000 тона отпадних
вода. Годишње се смањи 10-12 милијарди тона
кисеоника, а за то време се повећава количина
угљен-диоксида за 10-12%.
Дешава се релативно често да поједина острва
полако нестају, тако да становници тих острва
сакупљају новац од туризма да би купили себи
ново станиште
ПРАКТИЧНИ САВЕТИ ЗА ОДРЖИВУ
БУДУЋНОСТ!!!
Сваки појединац малим променама у
свакодневном понашању може допринети уштеди
енергије и заштити животне средине (код куће, у
куповини, у башти, природи...)
1. Пластичне кесе се не разлажу (потребно је
од 100 до 1000 година), јер сва пластика се прави
од нафте која није обновљив извор енергије. Оне
често заврше у океану и убијају морске плодове.
Папирне кесе се могу користити више пута,
распадају се биолошки, мада нису еколошки
јефтине. Најбоље је понети платнену торбу када
се иде у куповину, јер оне се могу опрати и поново
користити.
2. Термостат бојлера треба подесити на 55°С,
то је довољно да се убију бактерије, а ипак се
уштеди енергија.
3. Фрижидер би требало да буде подешен
тако да му радна температура буде негде између
4 и 6°С, замрзивач између –18 и –15°С, јер ако
уређаји хладе за 5°С више него што је потребно,
потрошња енергије се повећава до 25%.
4. Клима уређаје не треба подешавати на
хладније када се укључе – неће расхладити собу
брже, а расуће већу количину енергије.
5. За време прања зуба славина не треба да

буде отворена све време. Ако
се само покваси и испере
четкица (уместо да да
славина буде отворена),
потроши се само 2 литра
воде тако да је уштеда
воде до 35 литара.
6. Бријање - ако се
напуни лавабо (уместо да
да славина буде отворена)
омогућава потрошњу само
4 литра воде, уштеда је до 55
литара.
7. При ручном прању посуђа,
ако се напуни судопера водом потрошиће
се око 20 литара воде, уштеда је око 100 литара
воде.
8. Ако се сваки члан једне четворочлане
породице тушира у просеку пет минута сваког
дана, потроши се више од 2500литара воде
недељно, што је једној особи довољно за пиће у
наредне три године. Тушеви са малим протоком
смањују потрошњу воде за 50%.
9. АКО ЖЕЛИТЕ УЧИНИТИ НЕШТО
ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, А НЕ ЗНАТЕ ГДЕ ЗАПОЧЕТИ –
РЕЦИКЛИРАЈТЕ ОТПАД.
Рециклажа је издвајање материјала из отпада и
његово поновно коришћење. Укључује сакупљање,
издвајање и прераду и израду нових производа из
искоришћених ствари.
Важно је да отпад бацамо у канте које су
намењене за то, јер се само на тај начин може лако
и једноставно извршити рециклажа.
1. Пластичне флаше када бацамо у одређену
канту, неопходно је да истиснемо претходно
ваздух, па онда зачепимо.
2. Рециклажом 1 тоне папира уштеди се око 17
стабала дрвећа, уштеда воде и до 70%, а уштеда
енергије 40%.
3. Рециклажа
се
може упражњавати у
свакодневном животу
без обзира да ли постоје
центри за рециклажу.
Поклањање ствари које
се не користе је облик
рециклаже. То је много
боље и корисније него
да се сва та одећа баци...
ЧУВАЈТЕ ПРИРОДУ...
ЗА БОЉУ
БУДУЋНОСТ...

ЗАНИМЉИВОСТИ О
УПОТРЕБЉЕНИМ
ЛИМЕНКАМА ЗА ПИЋЕ
И РЕЦИКЛАЖИ
- Прва лименка је направљена 1935. у САД.
- Рециклажом једне лименке
уштеди се довољно енергије
за два сата рада рачунара.
- У један килограм стане 55 –
65 лименки.
- Рециклажом алуминијума он
не губи на свом квалитету и може се
бесконачно рециклирати.
- На рециклажи Американци годишње зараде око
милијарду долара.
- Рециклажом једне лименке уштеди се довољно
енергије за три сата ТВ програма.
- Од 500 рециклираних лименки може се
направити један бицикл.
- Рециклирана лименка поново у радњи може бити
за 60 дана, што значи да купац једну исту лименку
може држати у руци шест пута годишње.
- На депонији лименка може стајати и 500 година,
а да не промени квалитет.
- Рециклажом лименке се уштеди толико енергије
колико је потребно да сијалица од 100W ради 4
сата.
- У Европи се рециклира више од 50% лименки, а
у неким Европским земљама проценат рециклаже
достиже преко 80%.
- Број лименки које се рециклирају у току једног
минута једнак је укупном броју људи који могу да
попуне трибине два фудбалска стадиона.
- Свака друга лименка у продавници најмање је
једном рециклирана.
- Рециклирање алуминијумских лименки штеди
95% енергије потребне
при производњи лименки
од основног топљеног
алуминијума.
- Током читања ове
реченице произведе се
50.000 лименки широм
света.
Јуришевић
Кристина IТ
Перишић
Немања IТ
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ГЛАД

ЉУБАВНО ПИСМО
Као да сам позван да учиним нешто велико и трајно.
Као да сам с твојом љубављу спреман да савладам себе
самог, своју немоћ, свој страх и своју непокретност.
Да ти кажем да сенке које ме прогоне ове вечери имају
твоје лице, и оне које су живе,
и оне које су мртве, и оне
које су ми наносиле бол,
и оне које су ми доносиле
радост.
Сенке неких мојих
живота препознајем, а
жељан сами их као што
сам жељан твоје љубави,
додира, постојања. Волим
те, значи тражити смисао,
бити спреман и отворен.
Волим те, значи живети
истину и дрхтати при
помисли на тебе. Захваљујем
ти се на свему ма колико то
трајало.
Љубави, сиромашни
су они који никада нису
волели! Ја не желим да те
учим већ да те волим, то је
виши степен сазнања. Тако
ће љубав и живот бити
једно. Волим те, заиста те
волим.
Плашим те се, желим те
и бојим се тебе, мрзим те
и убијам те свакодневно,
јер ти си мој страх и моја
грозница и моје немање, моја
ограниченост, и моја тупост и све моје глупости.
И сва моја дела. Ти си истина, и она духовна осама из
које пролазе речи чудесне као путовање. Кад кажем
волим те помислим на оно што чини та реч, на све оно
што си живео, што живиш и што ћеш живети. Колико
само може да недостаје задовољство, миловање,
нежности...
Волети у времену многобројних живота значи
победити смрт, значи наду и смисао живота, путеве ка
теби...
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Можда је садашња љубав у овом животу начин да
научим патњи. Овај свет је понекад суров, понекад
нисам у стању да разумем, понекад га прихватам, не
волим ништа да знам. Предосећам да ћеш отићи, да ће
те токови живота одвући од мене.
Што нам вреди трагање за собом
ако се изгубимо пре него што
смо себе пронашли. На путевима
живота не постоје пречице. То
је јасна светлост сазнања. Могу.
Одлазим од тебе. Спашавам те мог
присуства, моје компликованости,
мојих несаница и превелике љубави
која ти је прешла у досаду. Она
је увек нешто друго од оног што
тренутно мислим да јесте. Од моје
љубави могу очекивати више. Зашто
желимо да је ослободимо?
Зашто ме обузима туга
и радост, два различита
осећања
истовремено?
Знам, одлазим од тебе, али
не и од љубави моје. Разумеш
њену дубину и мој бол.
Овај одлазак није смртна пресуда
за нашу љубав. Понекад желим да ти
предложим да кренеш са мном
да делимо живот који је остао.
Али осећам да бих погрешио
и уплашио те. Ја не сумњам у
твоју исреност, у све што си ми
подарила за ово време љубави.
Сад знам одакле извире та љубав
и са том спознајом могу да одем на пут знајући да ћеш
заувек бити уз мене, у леденом трајању без бола, патње.
Једном трајању које не искупљује блажене, али и не
кажњава грешне. То је све за сада, за један живот, за
делић древног времена у којем се обнављају све моје
радости и све моје туге. Ти си заиста моја љубав за сва
времена!
		

Милан Миливојевић II Е2

У малом селу, које је било слабо насељено, јер није
имало услова за лак живот , светлео је прозор, који ми
је, у мешавини са пуним месецом, откривао пут до дуго
очекиваног призора. Кретао сам се полако, јер тешке,
блатњаве ноге нису могле више да ме служе као некада,
када сам се тек упутио у незнани свет. Бол у крвавим
стопалима пуним трња и гранчица које сам газио путем,
био је све јачи уз присуство умора, тражећи од мене
једино преостало, а то је душа коју тада у мукама осећах
највише и претворих је у снагу. Мршав и погрбљен
правио сам кораке са доста мукa, размишљајући о
светлости која је у мени будила наду да још увек могу
пронаћи људе који ће ми из свeг срца помоћи. Сву наду
положих у часног сељака који је ту да помогне свима.
Не могу показати захвалност , јер сам празан од дугог
и напорног пута, на коме сам све потрошио и себе
самога продао за мало снаге помоћу које бих преживео
и у борбу за живот кренуо. Светлост, све ближа и јача,
пробијала се између стабала обасјавајући моје мршаво,
голо тело, унакажено ожиљцима које сам имао и на
лицу, али их је скривала седа брада. Упитах се: „ Ко
сам то ја? Где је мој живот који тражим деценијама, ту
негде у блиској будућности или сам га можда прегазио
покушавајући да га пронађем?„ У самоћи сам читавих
двадесет година! Доживео сам мало тога, да бих се
осећао људским бићем. Двадесет година се борим да
опстанем и да уђем у масу где ћу пронаћи себе, како
бих искуство преносио младима, а дубоке ране могао
излечити помоћу њих!
Замишљен, као да сам тек сада схватио да сам
при крају и да ми нема спаса. Нисам ни приметио
ведро вечерње небо, препуно крупних звезда, које
су му давале нијансу
тамноплаве боје. Оне у мени
пробудише осећај недостижног, нечега далеког што би
ме можда подигло и продужило живот , али младост је
покретач за мирно чекање краја, за смрт у сјају. После
ње бих живео макар у деци, жени и унуцима, у неком ко
ме памти по старим причама урезаним на мојој кожи.
Својом кривицом остах непрочитана књига за све људе
и унуке, за које не знам ни да ли постоје. Они слушају
приче о старцу из далеке, непознате земље, који живи
у самоћи са жељом да почне поново и да још једном
погледа млади месец који га подсећа на преостало
време.
Кућа је била на тридесет стопа од мене ,тако да
сам могао осетити добро познати мирис јагњетине.
Тај мирис ме је терао да се животињски крећем према
сиротињској кућици, у нади да ће се сажалити и
примити ме, нахранити и пустити да осетим мекоћу
топлог кревета. Кућа је била близу шуме, тако да сам
био обасјаван светлошћу која је допирала из ње. Знао

сам да сам примећен, јер није тешко приметити спори
ход старца у селу са шест кућа. Стигавши испред
кућних врата, осетих тако јак притисак у грудима да
се уплаших свега што се налазило око мене. Све ме
је прогањало и терало да се изгубим, да нестанем и
завршим свој мали живот. Мирис јагњетине нисам
више осећао док сам погледом тражио ослонац да не
бих пао на земљу. Изгубио сам све природно што ме
диже и одржава, тако да и не осећам мирис прженог
меса, нити мирис суве земље и траве коју је померао
ветар. Ништа не осећах, осим хладног ваздуха на сувој
старачкој кожи и у празној души, очишћеној хладним
ветровима, врелим летима, данима без воде, хране, без
људи и додира, речи, правих осећања која би од мене
створила човека. Полако сам губио све око себе, али
кућу и прозор на коме је стајао уплашени човек нисам
могао да не видим, јер ту би сав мој страх и сва моја
болест, па зато крволочно погледах у њега и падох
испред кућних врата ...
		
Лука Курћубић IIIТ

ЉУБАВНО ПИСМО
Драга Ивана,
Постоје речи које губе смисао кад се изговоре,
зато ти нећу рећи да те волим, јер се плашим да те не
изгубим. Само ћу ти рећи да сам срећан што постојиш
и да ми бескрајно значиш. Ти си једина особа којој
могу у потпуности да верујем, која све разуме и која ме
увек саслуша. Ти си светло у тами мог живота.
Говорила си како би требало да спознамо сами себе,
како бисмо разумели благослов љубави. Такође си ми
рекла да је љубав као море, да не знамо када ће прави
талас ударити. Тим речима пробудила си у мени нешто
што је успавано - љубав.
Са тобом сви моји снови постају јава. Од када
те познајем, сва тишина у мојој соби испуњена је
мислима о теби. Са тобом мој живот личи на предиван
врт пун пупољака будућности, а не на тмурно небо
по коме плове обалаци осећања. Довољан ми је само
твој осмех, један поглед и топла рука на рамену. И
ако сањаш, сањај спокој, и нека зора сретне мрак. У
мислима броди морем, нек сјај у твојим очима каже све
о теби, ти плови морем, а мисли о мени. И којом год
животном стазом да кренеш, буди срећна и оствари
свој циљ. Ја нисам романтична душа, али све ове речи
долазе из мог срца.
И запамти, некад кад бродови љубави отплове,
сварати у залив сећања, тамо ћеш пронаћи ружу
која вене, али не додируј је, јер ће те својим убодом
подсетити на мене...
		
Петар Милутиновић II Е2
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I THINK I FELL IN LOVE
Maybe you don’t belive
but I feel it’s real.
I tried to forget everything
but there still pulls me, something.

ДВА ЈАКА ВРШЊАКА
Мошо Одаловић и Градимир Стојковић су писци

чија дела се дуги низ година налазе у самом врху савремене
српске књижевне продукције. Теоретичари књижевности
их уважавају, а читаоци напросто обожавају. И један и други
су добитници истих, најзначајнијих овдашњих награда у
области књижевности за младе: „Политикин забавник”,
„Невен”, „Награда Змајевих дечјих игара за изузетан
стваралачки допринос савременом изразу у књижевности за
децу”, „Змајев штап„, „Раде Обреновић”, „Гордана Брајовић”,
„Златно Гашино перо”, „Сребрно Гашино перо”, „Златни
кључић Смедеревске песничке јесени”... Њихове књиге не
скупљају прашину на полицама библиотека, већ непрестано
иду из руке у руку!
МОШО ОДАЛОВИЋ је рођен 1. априла 1947. године
на Косову и Метохији, у Старом Грацком код Липљана.
Поред књижевности, са великим успехом бави се и
вајарством, цртањем и сликањем. Посебно је поносан на свој
изум – „лиснату ћирилицу”. Од 1994. године са породицом
живи у Смедереву, као потпуно слободан уметник, радилацраноранилац.
Kњиге: „Врло важно”, „Да ти кажем нешто”, „Пегави
генерали”, „Од амебе до бебе”, „Другари”, „Мама је глагол
од глагола радити”, „Друже тата, кућни команданте”, „Неко
је украо ласту”, „Овде нешто није у реду”, „Ветар ми однео
панталоне”, „Том Сојер у Црној Гори”, „Лирски покер”,
„Тако је било, пчеле ми”, „Уврнута књига”, „Рече ми једно
дијете”, „Јабуко мирисна”, „Молим те, чувај се”, „Косовчице”,
„Петорица из српског”, „Ево књиге”, „Завичајни буквар”, „55
песама”, „Баба је ту, ја сам у Јапану”, „Чаролије разнолије”,
„Брза књига са две паузе”, „Ко пре до мене”, „Поправљамо
низбрдице”, „Црталиште игралиште”, „Где је лампино дете”,
„Жича пчелино чедо”...
„Свако јутро
које сване
урачунај
у дан више,
кажи дану:
– Хвала, дане,
што ме чуваш
и што дишем!”
		
Мошо Одаловић
ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ је рођен 3. марта 1947.
године у Војводини, у банатском селу Мраморак. Живео је
у Вршцу и Панчеву, затим се преселио у Београд. Запослен
је у Библиотеци града Београда. Пре тога је радио као
наставник и медијатекар у основној школи. Коаутор
је приручника „Pars pro toto – медијска писменост за
наставнике основних школа”.
Kњиге: „Потомак равнице”, „Туђа врата”, „Скупо доба”,
„У овом шашавом животу”, „Плава постеља”, „Ко се овде
фолира”, „КБСЗ историја”, „Мала хришћанска песмарица”,
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„Можда вечерас”, „Оно време”, „Саставни део живота”,
„Рат Новаков и мир”, „Хајдук у Београду” (серијал од девет
романа), „Све моје глупости”, „Желим”, „Буба”, „Први”,
„Копао сам дубок зденац”, „Сан”, „Маја у облацима”, „Радуј
се, младићу”, „Једном ја тако - Главом кроз зид”, „(Не)успела
шала - кобајаги приручник за израду писмених задатака”,
„Боље вас нашли” (са Драгомиром Ћулафићем), „КБСЗ
књига”...
„Због чега крити
истину праву:
постоји осмех
за сваку главу!

		

Без осмеха су
свака уста,
на свакој глави,
празна и пуста...”
Градимир Стојковић

Којих сте се игара у детињству најрадије играли?
Мошо: Моје сиромашно село било је пребогато децом!
Изађем ли из дворишта, већ сам на игралишту. Као мајушан,
волео сам игрице-дангубице, а кад ојачах, наравно, лопту и
лоптање.
Града: У најранијем детињству „Берем, берем грожђе”,
„Нека бије”, „Качке”... Доцније сам заволео рукомет, а још
доцније су ме привукле друге игре, но то је и друга прича...
Ко су били Ваши први књижевни светионици?
Мошо: Старци из села. Они који су умели лепо да
причају, измишљају, лажу... а ми зинемо од чуда!
Града: Као дете волео сам Змаја и Бранка Ћопића,
као средњошколац Бранка Миљковића, као млади писац
Милоша Црњанског.
Негује ли се узајамно поштовање унутар књижевне
генерације?
Мошо: Писци су, једни другима, најважнији другари.
То се најбоље осети на Сајму књига. Учини ми се – стигла
на славу сва родбина! Наравно, највеселије је у свом
нараштају...
Града: Писцу није потребно „узајамно поштовање”.
Потребнија је фер-игра...
Колико је за младог а колико за зрелог уметника
важна подршка породице?
Мошо: Као млад, прикривао сам од родитеља своје
стихотворење, а и данас, као раноранилац, „замећем
трагове”. Моји ме ретко виде кад пишем... А подршка је
једнако важна у свим пословима.
Града: Младом уметнику најпотребнија је подршка
финансијера. Зрелом уметнику није потребно ништа осим
уметности.
		
Александра Ђурић II Е2

So can you tell me why,
tell me why?!
Give me a reason, why not?!
Oh, yos I know,
that we are still too young,
we aren’t big enough,
but is doesn’t mean
that love is not for us.
Oh, yes I know
you don’t wont to break my heart
without you my life is sucks!
Can you feel my tears on your fece now?
I think I feel in love!
You make me confused
cause you sometimes want
and sometimes don’t.
I’m really confused.
I don’t know what to do,
maybe all that’s wrong,
but through...
Can you tell me why not?!
Oh, yes I know that
we are still too young,
we aren’t big enough
but it doesn’t mean that
love is not for us.
Oh, yes I know that
we are still too young,
we aren’t big enough
but it doesn’t mean that
love is not for us.

МАЈКА
Испред мојих очију све је мутно. Хоћу ли икада
дочекати дан? Као да спавам, као да сањам цео свој
живот, или бар то желим. Не, ово није класична прича
о мајци са очима боје језера, рукама нежним попут
свиле, већ о болној реалности жене која ме је родила.
Као што ме је она учила и говорила ми да истинска
лепота лежи у једноставности, тако ћу и овде
поступити. Сваки пут када је погледам, као да понизно
спусти главу, молећи Бога за опроштај због грешке која
јој живот учини таквим. Непрестани крици пробијали
су зидове, а плач се настављао. Човек који јој је обећао
љубав до краја живота, давао јој је само тамне мрље
по телу. Желела је да не приметим, смејала се и када
јој није било до тога. И поред чињенице да на ваљани
начин постиже морал, била је оклеветана и понижена.
Али њено срце је храбро, а њена душа спремна да пати
у корист особе коју воли. Мана је сада дар који говори
шта осећам, а потреба жеља за коју ћу се борити, јер
правда је достижна.
Мајко, никада нећу заборавити све оне ситнице
по којима те се са осмехом сећам. Волим твој осмех
јер тако је чист. Не брини, нећу заплакати, то сам од
тебе научио. Ова суза остаће у оку бар још неко време,
јер знам да би ти тако желела. Хвала ти на свему, за
сваку опроштену грешку, за сваки рођендан кријући
слављен, за сваки трнутак с љубављу дариван. Не
кривим те за судбину човека који гледа у небо и моли
за оно што другима чини свакодневницу. Волео бих
да могу бар још једном проћи руком кроз твоју косу и
осетити свежину пролећног цвећа. Волео бих да знам
да си срећна, па макар и далеко од мене.
Не видим ово као храброст, већ ово радим несвесно,
из дубоке потребе, можда да бих некоме помогао
поистовећујући се са њим. Моја мајка је велики човек,
талентована, образована, особа од духа, која из свих
недаћа излази као победник.
Волим те, мама!
		
Немања Росић IVM3

Oh, yes I know
you don’t want to break my heart
without you my life is sucks!
Can you feel my tears on your face now?
I think I feel in love!
You can do this if you gonna feel better,
go ahead replace me with somebody else.
Take everything I have.
Couse my wings are already broken.
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РАЈСКИ БИЧ
Сећаш ли се тог тмурног јесењег дана,
када је шума сјаја постала тама,
када су вражје висине постале росне долине,
у којима освит чека одзив даљине.
О, долино, што у тами сањаш плач,
ти сад опет сјајиш,
ти си сивих висова мач.
Сивило туробно у теби се буди,
освит ка одбрани жуди,
све се предаје,
све се немиру нуди,
ал’ мач сећања разум шаље
као штит, као ватру,
што пред оштрим ветром стаје.
Прекинута веза сјаја,
снови плачни; звезда раја,
из дубине, беснo сузу ствара.
Врхова ветрови
посташе тихи,
посташе нечујни
у крику што их подсети
на путника што их осети
и немоћно, сетно пут истине осветли.
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DON’T GO
You can’t read my mind
but you know I’m on your side.
I’m here, I trust you,
so don’t leave me now.
I’m not afraid of you,
but you are like poison in my blood.
Don’t go, don’t leave me now,
stay here with me,
I think it’s not so hard.
I know, you can control yourself,
our love is strong, so I beg you don’t go...
You are diffrent, you are special,
Your arms, your lips, your skin, your eyes, your face,
everything is perfect,
maybe I don’t deserve you,
but I know that you love me, too.
Don’t go, don’t leave me now,
stay here with me,
I think it’s not so hard.
I know, you can control yourself,
our love is strong, so I beg you don’t go...
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Можда су доктори погрешили кад сам била беба,
Па сад ови моји звоцају - тако им и треба.
Често чујем питање: Чија сам, чија?
А бака стално прича да сам као наш комшија.
И тако живим ја са њима као незнанац,
Као потпун странац,
Шлепам се уз њих као уз пса ланац,
Можда ме стрпају у неки шамац.
И тако живим ја са њима,
Већ много година, таква је судбина,
Трпим их дневно 24 сата,
Да ми бар за то стигне нака плата...
Они су црни, а ја плава,
Где је ту логика,
Хвата ме паника,
Да ли је све ово истина...

Don’t go, don’t leave me now,
stay here with me
I think it’s not so hard.
I know, you can control yourself
our love is stong so i beg you don’t go, dont, go...
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БОРБА

Вечна тама, лажном надом обасјана.
Она мами када дођу црни дани,
немоћном надом устајали.

Борба, она води ка сањаној слободи
што у миру кроз мисли ти ходи,
кроз пакао душу шаљe,
која ватрено даје.
Не жели,
aл’ мора да стане
пред хладноћом смрти
што у миру тихо шапће
у старости што немоћно гракће.

Врели пут у времену гори.
Својом снагом, немуштим језиком збори,
збори и гладну наду тајном твори.
Тајне, чуда незасита,
што у вечној борби траже осећаје који драже,
осећајност, веру у наредне дане душом изаткане.
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Да ли сам рођена у купусу,
Или ме је донела рода?
Не уклапам се никако са овим мојима,
Кажу да не знам шта је мода.

Јесам ли ја стварно лепа као икона нека
И зашто се крсте кад год ме виде?
Ствари све више измичу контроли,
Мислим да почињу да ме се стиде...

РОБ
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О, бескрајно плаветнило, зраком Сунца обасјано,
дај ми трунку тајне твоје да улепшам дане своје,
тихим летом ка недокучивој бескрајности твојој
што се рађа беспрекорно силном жељом мојом,
ка далеким, недостижним, ал’ видљивим звездама
што се јаве у том мору вечне таме и сјајем ме врелим маме
да усмерим погледе на прашњаве, избледеле списе старе,
што у мени нову звезду пале,
која праском много даје
и ко зна колико ће тај живот још да траје,
да се шири све до недокучиве тајнe.
Она нас у прошлост враћа пакленом оштрицом силног мача,
што нас лаким животом трује,
својом оштрином рајскога пакла,
која тако оштра дубоку рупу прави,
баш сад, у мојој глави
и бездушну трулеж ствара.
Она тежи забораву због кога ће живот стати
и сва тежња звездом биће закључана,
ал’ гнушањем тако слабим
временом ће да се врате постојане варијанте,
што ка звездама теже све до коначне смрти,
што те као прошлост у кругу живота врти!

ИСТИНА

Try to find me in your heart,
I kwon your heart is not alive,
but you can feel me,
so don’t step trying.

		

		

ТАЈНА
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ЉУБАВНО ПИСМО
Срели смо се не тако давно. Било је као и увек што
бива: среће, падова, разочарања. Колико смо пута
усијаних глава били пред раскидом, а онда смо се
враћали једно другом поново, ношени жаром, на старе
стазе. Успели смо да се одупремо и надживимо све оне
приче и оговарања, све оне клевете и лажи.
Колико смо добрих пријатељских савета закопали
дубоко у нама! Веровали смо једно другом и волели се,
зато су нам жеље и снови пуни амбиција и опстали: зато
смо и успели сачувати оно што су нам срца створила;
оно за чим смо чезнули. Све до сада када је постало
озбиљније. Кад је садашњост била исто тако вредна
као и будућност. Кад смо хтели више него што нам је
живот пружао и давао.
Кад сам ја од тебе желео више него што си ми
пружала. Јер ја нисам желео само за једну ноћ, за једну
авантуру. Желео сам те као будуће остварење својих
жеља. Желео сам те као девојку која ће ме пратити не
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само део пута већ читав живот. Зато није ни чудо што
сам се с правом запитао да ли сам ја способан да ти
пружим све оно што треба кроз живот. Да се на крају
питам да ли ће ти љубав коју ти пружам бити довољна.
Ја нисам богаташев син да ти могу пружити све што
пожелиш јер поред мене би те очекивала многа
одрицања, пошто наше жеље морамо само да градимо
и стварамо; у противном, постају снови.
Једном, кад нас живот понесе у ток свог живљења,
знај да нас у њему очекује свашта. Олако си прихватила
моје испружене руке и, верујем, пошла би са мном на
крај света, свесна да у животу није срећан онај што има
све, него онај што жели оно што нема!
Схвати, размисли, одрасти већ једном да би у
потпуности мени припадала, да будеш вечно моја, она
којој желим да поклоним тако много, јер љубав је само
једна карика у ланцу који води ка срећи, циљу, сазнању
да понекад само волети није довољно.
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ИСТОРИЈА ХИП-ХОПА
Израз „гето” је кориишћен у различитим контекстима
током историје, а ко је први употребио ову реч остало је
непознато. Судећи према Оксфордском енглеском речнику,
реч је вероватно италијанског порекла, употребљена први
пут у Венецији, 1516. године и означавала је делове града
који су били у индустријским и занатлијским зонама. У
историји, реч „гето” такође је означавала настањена градска
места, опасана великим бедемом, у којима Јеврејима
није био дозвољен приступ, тако да је њихова могућност
кретања била ограничена. Временом, у 21. веку, реч гето
употребљавали су нацисти током другог светског рата за
ограничен простор који су настањивали непријатељи „ниже
расе”, најчешће Јевреји и црнци, у којима су њихова права
била ограничена ( Јевреји су били принуђени да око руке
носе жуте траке како би сви знали ко су).
Сиротиња, криминал, насилност, огромно конзумирање
дроге, пољуљане и разбијене породице, све је то део „гета”
у 21. веку, а највише се осликава у гету као симболу афроамеричке културе, можда чак и погрешно искоришћеном
у популарном хип-хоп покрету, у којем је исказ „гето”
приказан у свом негативном погледу.
Да бисмо објаснили историју било ког музичког правца,
у било којем делу света, морамо објаснити и сам настанак
тог жанра музике. Седамдесетих и осамдесетих борба
Афро-американаца за своју „слободу” је узимала све више
маха. Црни људи су желели да прекину традиционалан
појам „обојене” расе као робова, неке ниже класе коју су
белци вечито искоришћавали. Желели су иста права, као
и сви грађани америчког континента. Скупови су били све
више посећени, кренуло се и у борбу великим маршевима
улицама Америке. Услед тих демонстрација понекад би
избијале и неконтролисане ситуације, долазило би до
побуна у црначким деловима града, хаоса, који су неретко
завршавани полицијском бруталносћу, при којима је често
метод разбијања протестаната био коришћење ватреног
оружја (ако се неко сећа како почиње филм Мenace2Society),
па и до убистава демонстраната. Ситуација у Америци је
била све гор, долазило је до све веће расне дискриминације,
црни људи нису смели да улазе у неке клубове и ресторане,
у аутобусима је постојало тачно одређено место за њих
(нормално то су била најгора и најнеудобнија места), и
морали су да трпе прозивања у том тренутку, „јаче”, беле
расе. Због свих тих проблема који су их окруживали,
Афро-американци су остајали у деловима града који су
настањивали, који су они називали гето, и напуштали су га
само са јаким разлозима. Услед тога, у вечерњим сатима је
долазило до окупљања омладине у добро познатим деловима
града. Услед расне дискриминације, морали су сами себи да
проналазе забаву у касним сатима, и пронашли су је на улици,
уз звуке које је производила грамофонска плоча, играјући
брејкденс. Тако су се забављали сатима и бежали од сурове
реалности. Та њихова вечерња окупљања могу да се пореде
са сличним стварима које су се дешавала на Јамајци, где је
на једном камиону био смештен огроман саунд систем, са
звучницима велике јачине, који се возио градом и пуштао
јамајчанску народну музику - реге.
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Као можда и најзначајнији човек задужен за побољшање
атмосфере на тим „спољашњим” журкама, може се означити
човек који је бирао и пуштао музику, назван диск џокеј
(буквалан превод на српски језик - јахач плоча).
Средину осамдесетих обележава појава првих семплера
АКАИ с900 који пружају шансу музичарима да манипулишу
већ постојећим звуковима. Истовремено, хип-хоп диџејеви у
Њујорку почињу да користе спин-бек ефекат. Не заборавимо
да у тим годинама хип-хоп није још добио данашње облике,
и углавном су диџејеви пуштали другу популарнију музику
тог времена, миксујући их у свом бренду, користећи све
опције миксете и могућност различите брзине окретања
грамофонских плоча. Нормално уз такву нову врсту музике,
морао се смислити и нов имиџ игре уз њу, па поциње
стварање нових покрета у плесању.
Уз сав тај гнев скупљен у њима, црнци су желели јавно да
показу своја осећања и да их доста људи осети. Своје поруке
би остављали на зидовима, на за то прикладним местима,
поред којих је дневно пролазило много људи. Временом, у
целу ствар се убацује и микрофон. Издвајањем бас линија
из песама и њиховим повезивањем стварала се могућност
приче преко тог „инструментала”. Убрзо, да би рекли наглас
свој гнев и бол, микрофон добија главну улогу на вечерњим
журкама у Бронксу и осталим црначким квартовима, и људи
нагло почињу рецитовати преко позадине коју је стварао Дј.
Тај облик музике може се назвати корен хип-хоп музике: два
грамофона, микрофон, огромна колекција плоча и људи који
то слушају. До 1979. године, хип-хоп је био локална културна
форма која је изван гета била анонимна. Међутим, у самом
Бронксу хип-хоп култура са диџејевима, реперима, цртачима
графита и брејк-денсерима, током последњих неколико
година, развијала се снажно и брзо. У суштини, створена је
нова култура младих, хип-хоп, који је био сачињен из:
1. Рецитовања: МЦ-инг или реп
2. Музичког изражавања: диџејинг
3. Писане реци: графити
4. Говора тела: брејкденс
Хип-хоп је крчио свој пут. Борба за своја права им је
донела можда неку медијску популаризацију, црнци су
водили своју битку за слободу и иста права за све. Зашто је
Бог белац? Зашто није црнац? Црнци су били пред великим
испитом и морали су да издрже. Хип-хоп је за њих постао
оружје против социјалног система који их је занемаривао,
а и начин живота у ком постоји самопоштовање и разум.
Као што смо рекли, временом хип-хоп култура се шири и
ван граница Бронкса, доживљавајући своју експанзију. Прва
снимљена и јавно пуштена хип-хоп песма је „Кинг Тим III”,
од Фетбек Банд-а која није доживела толику популарност,
колико је то постигла нека друга песма снимљена само пар
дана после ове. „Rapper’s delight” од Шугархил Генга излази
1979. и на опште изненађење доживљава невероватну
популарност и проналази свој пут на свим топ листама у
Америци. Свет се по први пут сусрео са хип-хоп покретом,
речју слободних обичних људи. Из свега тога се развила
читава једна индустрија, која данас окреће невероватну
количину новца. Питање је колико је првобитна срж хип-хоп
културе остала у њој самој. Слободан смисао изражавања,
објективност и једнакост за све, способност изражавања
путем „бацања рима”, и јака бас деоница су остале и даље
одлика хип-хоп музике.

ВЕЧЕ МАТУРАНАТА
Полако, али сигурно, теку припрeме за 2. ВЕЧЕ
МАТУРАНАТА, манифестацију Ђачког парламента
посвећену ученицима који ове године завршавају
средњу школу.
Прво вече матураната одржано је у мају прошле
године, у холу школе, пред ученицима, професорима
и одабраним гостима. Тада је изведена представа
,,Лајање на звезде’’, а додељене су захвалнице
ученицима, односно захвална писма професорима
који су се у претходној школској години залагали за
рад парламента.
2. ВЕЧЕ МАТУРАНАТА, како сами организатори
најављују, биће прави СПЕКТАКЛ. Припреме за ову
манифестацију која носи слоган ,,ВЕЧЕ СТВОРЕНО
ЗА СПЕКТАКЛ’’ почеле су већ у новембру прошле
године. Свесни чињенице да се током важних
манифестација у школи углавном изводе представе,
КУЛТУРНИ и КРЕАТИВНИ ТИМ су одлучили да
лајтмотив овог догађаја буде: ИГРА. Игра и музика
су одлика младих особа које су у стању да сатима
„ђускају” у клубовима уз звуке добре музике. То је
нешто што је карактеристично за њих, и с бзиром да
је ово манифестација посвећена искључиво младима,
односно матурантима, сигурни смо да смо направили
добар избор, као и да ће сви схватити повезаност
младих са игром и музиком. Током вечери, ученицииграчи извешће три кореографије, и то тако што ће за
сваку песму имати једног ученика који ће бити главни
интерпретатор, док ће остали бити играчи. Главни
интерпретатор изводи песму на „плејбек”, и то гласом
самог певача.
Милош
Марић,
широм Балкана познатији
као Мара, рођен је у Ужицу
27.02.1992. године.
Још од основне школе
имао је велику жељу да
се бави хип-хоп музиком.
Убрзо долази 2008. и тада
је снимио прве четири
песме у кућној продукцији.
Наравно, сваки почетак је
јако тежак па и овај.
Те године песме нису имале неки квалитет ни
поруку. И поред подсмевања и негативних коментара
није одустао. Дуго је био као „Дечко из сенке” и није
ништа причао о својој каријери. Живео је у самоћи…
Једноставно био је разочаран у живот и другарство.
Затим долази 2009. када снима први дует под
именом „Нови живот”, јако реалног текста и добре

О томе да ће ова манифестација заиста бити
спектакл, говори чињеница да су прве пробе играча
почеле још у децембру прошле године. И док ученици
који играју већ месецима спремају своје кореографије,
пробе водитеља (које можемо да видимо на постерима,
и сајту манифестације) тек ће почети, и то почетком
марта.
,,Срећна сам што сам део овог пројекта, јер ће ово
бити као затварање једног круга од четири године
колико учим у овој школи’’, рекла је Милица Божанић,
водитељка манифестације. Она ће заједно са Немањом
Кутлешићем водити ВЕЧЕ МАТУРАНАТА.
,,Организација је стварно одлична, и ја као део
тима могу да кажем да стварно припремамо спектакл.
Почев од кореографија, преко специјалних ефеката,
па и до нас, водитеља’’, додаје Милица.
2. ВЕЧЕ МАТУРАНАТА би требало да се одржи
11. маја, а више информација наћи ћете на сајту http://
www.wix.com/Tehnickaskola/2vm.

поруке, наравно и даље у кућној продукцији. После
неког времена снимио је још неколико песама и убрзо
долази до велике популарности у свом граду. Од тада
креће и сарадња са познатим личностима и понуде за
гостовања по разним градовима широм Србије. Све
понуде за наступе је одбијао јер је чекао да свој први
наступ одржи у родном граду.
Као што је и желео, убрзо је добио позив од Данијела
Митровића, познатијег као Дениро. 20.11.2009. године
одржао је свој први наступ у клубу „208” са Данијелом
и још неколико познатих репера са домаће сцене…
Од њега се очекује велики успех за релативно кратко
време. У припреми је микс тејп „Суза срца” и у плану је
албум под именом „Све и одмах”.
Песме можете наћи на јутјубу и на разним сајтовима
и форумима српског репа. Најслушаније песме су: „Да
ли си са кешом срећна”, „Шта си ти то постала”, „Све
су сузе исте”, „Истина тренутне радости”, „Имам те у
сновима”, „У мом крају нема ништа добро”.
		
Марко Дејић IM5
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Ову књигу написао
је Халед Хосеини као
својеврсно ремек дело
о својој домовини
Авганистану.
Само
дело
је
дирљива
прича о породици,
пријатељству
и
неуништивој љубави.
Главни ликови су
Маријам и Лејла које
осликавају сву беду и
обесправљеност жена у овој ратом опустошеној
земљи. Време је немилосрдно, глад и беда
царују на сваком кораку. Маријам се удаје за
огорченог Рашида који је тридесет година

старији од ње. Лејла због трагедије у породици
напушта свој дом и одлази у Маријамино
несрећно домаћинство. Туга и јад ће зближити
ове две несрећне жене и њихово пријатељство
ће постати нераскидива веза мајке и кћери.
Доласком Талибана, долазе и велика искушења,
рат и кошмари. Љубав људе натера на незамислива дела, љубав побеђује смрт и уништење.
Неописива патња народа огледа се у потпуној
обесправљености жена. Верски фанатизам је
нешто најгоре што је могло погодити насрећне
жене ове земље.
Само захваљујући зближавању и љубави која
их веже, оне успевају да надвладају сву патњу и
недаће у овом животу пуном безнађа.

НАШИ СПОРТСКИ УСПЕСИ

ИСТОРИЈА СТОНОГ ТЕНИСА

Ученици наше школе и ове године остварили су
запажене резултате на спортским такмичењима.
• На општинском такмичењу у одбојци, одржаном
13.10.2009. године, наши ученици су били други.
• На општинском такмичењу у рукомету, одржаном
19.10.2009. године, наши ученици су били трећи.
• Наши стонотенисери били су веома успешни.
На општинском такмичењу, одржаном 22.10.2009.
године, дечаци су освојили прво место, а девојке
треће, док су на окружном такмичењу дечаци били
трећи. Најуспешнији појединац био је Урош Комић,
који је на општинском такмичењу заузео прво, а на
окружном друго место.

Чињеница је да је стони тенис данас најпопуларнији
у Азији, Кини и Европи, те да је према броју
регистрованих играча који се такмиче (преко 40
милиона) овај спорт међу најраспрострањенијим у
светским размерама.
Међутим, супротно многим веровањима да је
земља порекла стоног тениса Азија, овај спорт заправо
потиче из Енглеске. Ова чињеница је једна од сигурних
ствари када је у питању историја стоног тениса, док је
још много тога што је остало неразјашњено, а везано је
за почетак овог спорта.
Стони тенис је настао из потребе да се тенис,
који се играо на отвореном, на неки начин пренесе

• Николић Љубомир Iм2 такмичио се у пливању
и освојио прво место на окружном, а четрнаесто
на републичком такмичењу, одржаном 4.11.2009.
године.
• На општинском такмичењу у кошарци, одржаном
1.12.2009. године, наши ученици су били четврти.
• Фудбалери су освојили прво место на општинском
такмичењу одржаном 8.2.2010. године.
• На општинском такмичењу у стрељаштву,
одржаном 18.02.2010. године, мушка екипа освојила
је прво место.

и у затворене мале просторије. На почетку су браћа
Паркер у индустрији играчака почели производњу и
продају „тениса у затвореном”, или боље рећи кућног
тениса. Игра се појавила 1890. год. и убрзо се раширила
по Великој Британији. Џејмс Гиб је заслужан за почетак
коришћења лагане целулоидне лоптице коју је донео
с пута по Америци 1901. год. Две године касније,
израђена је прва модерна верзија рекета за тенис.
Тада почиње нови замах индустрије играчака која
на тржиште избацује различите верзије игре под
различитим називима. Интересантно је да су управо
браћа Паркер, које смо већ помињали, патентирали
име „пинг понг” у Енглеској и Америци. Тај назив
се убрзо раширио широм света и постао синоним за
спорт који је званично добио име стони тенис 1926.
године, оснивањем Међународне стонотенисерске
федерације - ИТТФ (International Table Tenis Federation).
У Југославији стони тенис се појавио 1925. године и
то у Војводини. 1930. године основан је Југословенски
стонотенисерски савез, а прво првенство тадашње
Југославије било је 1931. год. Те исте године наши
стонотенисери су први пут наступили на светском
првенству у Будимпешти.
Широку популарност стоног тениса није могао да
заобиђе Међународни олимпијски комитет, те је 1988.
године овај спорт био званично увршћен у програм
Олимпијских игара које су се одржале у Сеулу.
		
Дејан Николић IМ1 и Марко Дејић IM5

ТОП ЛИСТА НАЈСЛУШАНИЈИХ
ДОМАЋИХ ПЕСАМА
1. Жељко Васић- Много душе
2. Александра Радовић- Бивши драги
3. Хари Мата Хари- Моја Азра
4. Емина Ј. и Дино М.- Мед
5. Сергеј Ћетковић- Пола мога света
6. Жељко Јоксимовић- Љубави
7. Ван гог- Нек те тело носи
8. Жељко Васић- Не требаш ми
9. Тропико бенд- Бојим се
10. Плави оркестар - Америка
ТОП ЛИСТА НАЈСЛУШАНИЈИХ
СТРАНИХ ПЕСАМА
1. Beyonce- Broken harted girl
2. Alexander Rybak- Fairy tale
3. Britney Spears- Womenizer
4. Lady Gaga- Poker face
5. Green day- 21 guns
6. Muse- Uprising
7. Flo Rida- Right Round
8. Madona- Celebration
9. Linkin Park- New Divide
10. Paramore- Ignorance
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ЗАУСТАВИМО НАСИЉЕ

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ?
@ena koja koristi ru` za usne tokom
`ivota proguta bar 2.5 kg karmina.
Jedna p~ela tokom `ivota proizvede
sama 1/12 ka{~ice meda.
Najve}i cvet na svetu te`ak je 7 kg.
Gepard mo`e da dostigne brzinu od 97 km/h
za samo 3 sekunde
Dan na Marsu pola sata je du`i nego dan
na ZemQi.
Petak trinaesti pojavQuje se tri puta
godi{We na svakih Jedanaest godina.
U Indiji se koriste 24 jezika , a svaki od
Wih koristi bar milion qudi.
Pacovi se razmno`avaju tako brzo da dva
pacova za 18 meseci mogu da dobiju vi{e
od milion potomaka.
@ena koja dr`i rekord u ra|awu rodila je
69 dece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke
i 4 puta ~etvorke.
^ak 98 odsto qudi svakog dana sla`e
vi{e od deset puta.
[anse da `ena rodi blizance su duplo
ve}e ukoliko rodi posle 35 god. `ivota.
Jezik plavog kita je toliko duga~ak da bi
na Wemu moglo da stoji 50 Qudi.
Plavooki qudi boqe vide u mraku.
Kamila samo pQUje kad je quta.
Prilikom poQupca par razmeni vi{e od
4000 parazita i ~ak 250 razli~itih bakterija.
Deca najvi{e rastu u prole}e, 30 odsto
vi{e nego u drugim godi{Wim dobima.
Kupovinu cipela treba da obavite posle
podne, jer su stopala u tom delu dana
najve}a.
^ist benzin ne mo`e da se smrzne bez
obzira koliko je niska temperatura.
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Скоро свакодневно, сведоци смо неког облика насиља.
Ударне вести на медијима, музика коју чујемо, филм који се
приказује у биоскопу, заседање Скупштине, цртани филмови,
разговор два возача након судара
на улици, понашање гледалаца на
фудбалској утакмици, готово по
правилу испуњени су насиљем. Да
ли је могуће да нас свакодневно
излагање насилним садржајима
може учинити неосетљивим за бол
и патњу других људи?
Са проблемом насиља суочавају се
и одрасли и деца. Насиље, злостављање и занемаривање, који
потенцијално угрожавају здравље, развој и достојанство
детета/
ученика,
представљају
повреду основних дечијих права.
Последице насиља осећају сви, они
који трпе насиље, они који се насилно
понашају, али и они који присуствују
ситуацијама насиља.
Насиље се дефинише као
сваки облик једном учињеног
или поновљеног, вербалног или
невербалног
понашања
које
за последицу има стварно или
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства
детета/ученика.
Можемо разликовати неколико врста насиља.
Емоционално/психичко насиље је тренутно или трајно
угрожавање психичког и емоционалног здравља детета.
Физичко насиље је стварно или потенцијално телесно
повређивање
детета.
Електронско
насиље
односи се на злоупотребу
информационих технологија
(мобилни телефон, интернет
и др.). Сексуално насиље је
укључивање деце у сексуалну
активност коју она не схватају
и за коју нису развојно
дорасла. Социјално насиље
односи се на искључивање детета или деце из групе.
У циљу превенције насиља у школама, Министарство
просвете Републике Србије је 2008. године објавило

Готово 80 одсто ученика другог и трећег разреда
средњих школа је изјавило да им обезбеђење у клубовима
не тражи личну карту, нити забрањује улаз јер су млађи од
18 година. Такође, никад ниједан конобар није одбио да им
донесе неко алкохолно пиће. Ако је за утеху, судећи према
резултатима анкете, 64 одсто дечака и девојчица је рекло да
им у кладионицама бране улаз, јер су сувише млади.
Шеснаестогодишњи дечаци и девојчице углавном
излазе у кафиће... Ипак сваки пети каже да бар једном
недељно воли да оде у ноћни провод у неки од популарних
клубова и дискотека. Када изађе, око 60 одсто њих најчешће
наручује сокове или енергетска пића, али чак 40 одсто је
изјавило да им је провод незамислив без алкохола. Ипак,
најалармантније је што је 77 одсто ученика других разреда и
чак 82 одсто ђака треће године средњих школа рекло да им
никад нико није забранио улаз у неки ноћни клуб јер нису
пунолетни.

Посебан протокол за заштиту десе и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, а 2009. године усвојен је
Оквирни акциони план за превецију насиља у образовноваспитним утановама (документа се налазе на сајту
Министарства просвете www.mp.gov.
rs). У септембру 2009. године ступио је
на снагу нови Закон о основама система
образовања и васпитања у коме се
посебна пажња посвећује заштити деце
од дискриминције, насиља, злостављања
и занемаривања, а ова деловања добијају
статус забрана.
У складу са мерама и упутствима
Министарства просвете у школи је
формиран Тим за заштиту деце од насиља који има задатак
да планира, организује и управља активностима у школи
на превенцији насиља, а у ситуацијама када се
примети одступање од договорених принцима
и политике школе по овом питању, Тим реагује
у сарадњи са управом школе. Чланови тима су
из реда наставника, ученика и родитеља. Од
почетка ове школске године Тим је реализовао
велики број активности у циљу превенције
насиља и активно је укључен у процедуре
интервенције када се насиље догоди.
Све ове мере у борби против насиља на
нивоу државе и школе неће бити довољно
ефикасне уколико свако од нас не да свој лични допринос.
Не смемо игнорисати насиље уз оправдање да се то дешава
тамо негде и неком другом. Једног дана може се десити
управо теби, твојој мајци, сестри, брату, другу, детету. Не
смемо прихвататити насиље као
образац понашања уз оправдање
да је то наша свакодневница.
Морамо се борити. Али не
насиљем и не повлачењем, већ
својом одговорношћу, људскошћу
и упорноћшу. Реци ћеш, шта ја ту
могу да учиним када ни држава не
може да реши овај проблем. Али,
ако свако од нас учини бар мали
помак у свом понашању, у свом
односу према својим ближњима
и према непознатима, учинићемо
много. Зато, волите себе, поштујте друге и будите одговорни
и према себи и према другима.
– Не излазим често, рецимо једном недељно. Никад
ме нико није питао колико имам година нити забранио
улазак или одбио да донесе пиво кад наручим - прича један
ученик.
		

Дејан Николић IМ1 и Марко Дејић IM5
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ЕКСУРЗИЈА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
Наша мала ,,експедиција” , у колевку филозофије,
почиње 21.09.2009. у 5 часова са градског трга у Ужицу.
План пута је Ужице-Паралија-Крф-Метеори-ПаралијаСолун-Ужице. Након 12 часова вожње аутобусом, уз
повремени одмор и одличну забаву, прешли смо грчку
границу и дошли до циља–Паралије. Веома еуфорични,
чекали смо да се сви сместимо у хотел ,,Hellas”, у чему
нам је помогло љубазно особље истог. После лагане
вечере у хотелу, имали смо мало слободног времена
да обиђемо ово прелепо летовалише, које се налази у
подножију митског Олимпа, на обали Егејског мора.
Успели смо да видимо велики број ресторана, таверни,
бутика, златара, дискотека...
Нама, младим људима, жељним авантуре, највише
се допао ноћни живот у Паралији, за који смо чули да
је фантастичан, што сада сви можемо да потврдимо.
После сјаног провода у дискотеци ,,Oasys”, вратили
смо се у хотел, узбуђени због предстојећих дана. Други
дан почиње устајањем у 7 часова, затим следи доручак
и полазак ка луци, где нас је чекао трајект, који нас је
превезао до Крфа.
Време на трајекту проводимо у добром
расположењу, упркос малој поспаности, последици
ноћног живота. Сликање, трчкарање и разгледање
трајекта, ометао је ветар који нас је све време шамарао
на палуби. После сат и по, полако смо се приближавали
луци у Крфу. Први утисци су сјани: много људи,

28

прелепи пејзажи и лука пуна прекоокеанских,
лукузних бродова. Тог тренутка, сви смо помислили
како би било лепо да се једног дана неђемо на једном
од њих и крстаримо океанима. Уследила је још једна
вожња аутобусом, која нас је довела до нашег хотела
,,Golf Ermones”. У овом хотелу, са 4 звездице, уживали
смо у конфору који нам је пружио. Такође, тог другог
дана, опустили смо се и на лепој плажи близу хотела,
због чега нам се још више допао овај рај на земљи.
Вече доноси невероватан залак сунца који је заиста
нешто посебно и инспиративно. Трећег дана, после
доручка, упутили смо се поново у луку, да би нас
мали бродић превезао до острва Видо. На Виду, сем
прелепих пејзажа, имали смо част да присуствујемо
полагању венаца нашим палим борцима у Првом
светком рату. Након тога, пут нас доводи до луксузне
палате Елизабете. Ова палата носи назив познатог
грчког јунака Ахила, јер је већ поменута Елизабета
била очарана предавањима о њему. ,,Ахилеон” палата
понудила нам је доста величанствених слика, као и
огроман, још величанственији врт са мноштво разних
статуа. Љубазно становништво нам је спремило
велики број сувенира, што нас је посебно обрадовало,
јер је било потребно понети нешто што би нас
заувек подсећало на ово дивно острво. Увече смо се
забављали по собама и на импровизованој журци
поред хотелског базена, у коме смо такође уживали.
Четвртог дана поново смо уживали у разгледању
Крфа, обиласку Српске куће, где смо се још мало
приближили храбрим људима, нашим земљацима, који
су умрли или пак преживели Први светски рат. Све
те слике, документа, и многе друге изложене ствари,
никога нису оставиле равнодушним. После куповине
и шетње по Крфу, следи повратак у хотел, где смо
имали прилику да поново уживамо у пливању у мору

или базену. Ујутру, уморни, смештамо се у аутобус
и крећемо ка мистериозним Метеорима. Поново
трајект, али овај пут нисмо били тако раздрагани као
први, углавном су сви спавали у једној од сала. Следи
аутобус, и најзад долазак на Метеоре. То место је свима
одузело дах. Те невероватне ,,висеће стене” настале су
повлачењем мора пре тридесет милиона година! Осећај
је невероватан, све делује чудесно и магично. Данас,
на тим стенама постоји шест манастира, иако их је у
прошлости било више. Четири су мушка, а два женска.
Ми смо обишли манастир ,,Преображење Христово”
, где смо видели много тога фасцинантног. Међутим,
ово свето место је заиста тешко описати речима,
просто, то мора да се доживи! Слике дефинитивно
говоре више од речи! Остављјући Метеоре за леђима
наставили смо пут коме је циљ био Паралија. План у
Паралији је био следећи: вечера, шетња и дискотека.
Још једном, провод незабораван. Јутро доноси тугу,
јер је то био дан нашег опроштаја од ове прелепе
земље Грчке. Остављамо сунцем окупану Паралију, и
крећемо ка Солуну. Тамо посећујемо Српско гробље,
које буди језу свих нас. Поново у тишини пратимо
полагање венаца. Касније, слободно време користимо
за упознавање Солуна, и пражњење новчаника и
пуњење торби по многобројним бутицима. Даљи
пут је водио смо у једном правцу – Ужице. Како смо
се приближавали Србији, бивали смо тужнији, јер
се овај прелепи пут ближио крају. После неколико
пауза и спавања у аутобусу, стижемо на градски трг,
са којег је све и почело. Ту нас чекају насмејана лица
наших родитеља који су дошли по нас. Тада је свима
било јасно да је 26.09.2009. године завршено наше
узбудљиво путовање. Ипак, ова екскурзија ће заувек
остати у срцима ученика IIIe1, IIIe2, IIIe3, IIIe4 и
њихових разредних старешина!
Данијела Полић IIIe3
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(Razmisli,
ko sam to
ja? )
Po~etak
sam tuge,
kraj
bolesti,
bez mene
niko nije
sretan,
ali u
svakoj sam
patwi,
svakoj

opasnosti,
ali nikad
u nevoqama. Nema
me ni u
prole}e,
ni u jeseni, ni
zimi - ali
leto bez
mene
nije leto?
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