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УСПЕШНИ И ПОНОСНИ
Нама за понос, а свима за углед
На Савиндан, у оквиру програма прославе школске славе, Техничка
школа је доделила Светосавске захвалнице ученицима који су по много
чему понос не само наше школе већ целе своје генерације, а и светао
пример генерацијама које долазе.
У целости доносимо текст који је Андријана Долаш припремила и
прочитала на Савиндан и учинила да будемо још поноснији на наше ученике и њихова постигнућа не само на пољу знања и образовања, већ и
на пољу које је још важније и битније , а то је људскости, солидарност и
хуманости.
„Вишегодишњи успеси школе на многим пољима показатељ су континуираног рада, труда, ангажовања како наставника тако и ученика. Ни
ове године нису изостале многобројне заједничке активности које смо
пратили, слушали, учествовали у њима, посматрали... Управо због тога
што су такви, вредни, ангажовани, активни, ове године имам ту част да
овде говорим и у име целог колектива се захвалим онима због којих смо
ту, нашим драгим ученицима који су кроз ангажовање у хуманитарним,
културним, спортским, ваннаставним активностима учинили да се у школи сви осећају пријатно, јер школа је место где се учи, пише, где се знање
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стиче, али и место лепо где сви могу да се осећају прелепо.
У једној Техничкој школи нашли су своје место и ученици који поред технике показују интересовање и за лепу реч, глуму, спорт, музику и
укључени су у рад тих секција.
Чланови Рецитаторске секције су и ове школске године вредно радили, вежбали спремали се и реализовали културне и хуманитарне програме у школи. Овом приликом за то ангажовање са жељом да наставе даље и остваре запажене резултате на такмичењима захваљујемо се
следећим ученицима:
Кнежевић Вељку, ученику 3.м1 одељења
Глишић Урошу, ученику 3.е2 одељења
Ђуровић Јелени, ученици 1.е2 одељења
Драговић Ангелини, ученици 2.г одељења
Они који нас воде у неко друго време, неки други живот и свет су ученици, чланови Драмске секције који континуирано раде, вежбају, пробају, остварују постављене како своје тако и циљеве својих наставника,
увек расположени за нове сценарије и улоге. То су:
Милован Петровић, ученик 2.е2 одељења
Филип Радојичић, ученик 2.е2 одељења
Тамара Павловић, ученица 3.г одељења
Тамара Максимовић, ученица 3.г одељења
Задужени да све активности у школи прате и о томе својим пером
пишу су ученици Новинарске секције који нам не дозвољавају да заборавимо већ нас преко огласних табли, школског часописа, сајта школе
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повремено враћају у прошлост и присећају лепих успомена. Ове године
за то ангаживање захваљујемо се:
Влајки Голубовић, ученици 3м.2 одељења
Данијели Миловић, ученици 4.т одељења
Све ове активности имале би много другачији тон да немамо Музичку секцију и њене чланове који својом песмом и музиком доприносе да
се сви некада опустимо и уживамо уз њихове интерпретације. Пробе и
вежбе чланова музичке секције чак и иза затворених врата већина нас
могла је чути некада и у пролазу и измамити нам бар на кратко осмех на
лице. Јер, и када ништа не помаже музика обрише сузе и врати осмех на
лице. Велико хвала драгим ученицима, члановима музичке секције:
Јовану Марковићу, ученику 3.е3 одељења
Богдану Џекићу, ученику 3.е2 одељења
Зорану Перићу, ученику 3.е3 одељења
Душици Јараковић, ученици 3.г одељења
Тањи Радоњић, ученици 3.м1 одељења
И ове школске године морамо похвалити наше спортисте и захвалити
им се на успесима и резултатима које су остварили. Овом приком захваљујемо се ученицима, члановима Секције за стони тенис на оствареним резултатима и промоцији школе:
Урошу Грујичићу, ученику 2.е1 одељења
Николи Филиповићу, ученику 4.м3 одељења
Нени Вишњић, ученици 3.г одељењ
Захваљујемо се и онима који све догађаје у школи посматрају кроз
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рије. Чланови Фото секције вредно раде и прате активности ученика и
наставника а поред тога праве презентације и изложбе о догађајима у
школи. За то своје ангажовање велико хвала ученицима 2.г одељења:
Анђели Ђоковић
Невени Ћосић
Сањи Митровић
Слађани Стојнић,
Ружици Бошњаковић
Јовани Новаковић
Милану Тијанићу, ученику 2.м1 одељења
Познати смо по томе да негујемо и подстичемо ЗДРАВЕ СТИЛОВЕ ЖИВОТА. И ове године смо обележили Светски дан хране и то промоцијом
тикве, бундеве и производа од ње. Захваљујемо се свим ученицима који
су узели учешће у оквиру акције и допринели реализацији исте. Хвала
свим ученицима за то.
Видео филмом Хидроелектрана под градом, Географска секција је
учествовала у промоцији културне баштине Србије, у организацији
друштва за академски развој а у оквиру Пројекта Култура на дар.
За реализацију овог видео филма највеће заслуге имају:
Урош Поповић, ученик 2.м2 одељења
Вељко Кнежевић, ученик 3.м1 одељења
Ученици наше школе познати су као велики хуманитарци. Поред хуманитарних активности које реализују за ученике наше школе познато је
да се укључују у акције на нивоу града као и наше земље јер како и сами
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кажу „Велико није увек добро а добро је увек велико“. Велико хвала ученицима наше школе:
Зорану Перићу, ученику 3.е3 одељења и
Јовану Марковићу , ученику 3.е3 одељења
који су покренули ову акцију у школи и тиме пробудили све ученике у
школи да се ангажовањем у оквиру свих секција у школи укључе у хуманитарну активност и помогну ученицима наше школе, као и
Богдану Џекићу, ученику 3.е2 одељења који је учествовао у реализацији исте.
За изузетно ангажовање у оквиру Секције Црвени крст захваљујемо
се ученицима:
Милошу Миливојевић, ученику 3.м1 одељења
Јовану Маринковић, ученику 3.е3 одељења
Али овом списку није крај и нема му краја. Истичемо да су сви ученици школе учествовали у хуманитарним акцијама и овом приликом им
се захваљујемо. Захваљујемо се и добровољним даваоцима крви који су
на тај начин дали свој хумани допринос а ове године било их је 34. Захваљујемо се свима њима.
Чланови графичко-дизајнерске секције су велика помоћ у свим активностима. Резултати њиховог ангажовања и рада виде се кроз паное,
постере и друге активности којим подржавају и помажу рад осталих секција као и хуманитарних активности. Захваљујемо се њеним члановима,
ученицима 3.г одељења:
Тамари Максимовић
Тамари Павловић
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За ангажовање у оквиру ове секције и израду паноа за Дан тикве као
и материјала за хуманитарну акцију захваљујемо се:
Нени Вишњић, ученици 3.г одељења
Александри Минић, ученици 3.г одељења
За израду плаката за хуманитарну акцију захваљујемо се ученицима
4.г одељења:
Јани Петровић
Сузани Стојановић
Сањи Адамовић
Ани Марјановић
Урошу Гавовићу
Jелени Цвркотић
Александри Јанковић
Хвала и онима који пуно раде, али чији рад се не види директно већ у
плодовима њиховог рада сви уживамо, а то су чланови Портал секције. У
оквиру Мајкрософтовог система Офис 365 сви запослени у школи имају
сарадњу и комуникацију. У реализацију идеје да у Офис 365 укључимо и
ученике ангажовао се ученик 4.е2 одељења:
Никола Вишњић - Који је у оквиру ове секције својим ангажовањем
реализовао низ активности како би ову идеју спровели у дело. Хвала му
за то.
Мислили смо да су давно прошла времена када се говорило о пошумљавању паркова и шума. Ученици наше школе подсетили су нас на та
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лепа времена. Овом приликом захваљујемо се ученицима 1.т одељења,
члановима Биолошко-еколошке секције који су на нивоу града учествовали у пошумљавању паркова а то су:
Александар Марјановић
Мирослав Миливојчевић
Миодраг Перишић
Милица Токић
Поред рада у секцијама, ученици своје идеје, знања, искуства стичу и
реализују учествовањем у раду тимова у школи. Нисмо сви исти, одлично то знају и поштују различитости које међу нама постоје. У оквиру рада
Тима за инклузију уче и друге ученике да поштују те различитости. Овом
приликом захваљујемо се ученици 3.м2 одељења:
Виолети Томић као вршњачког едукатора у овиру овог тима.
Морамо се похвалити и онима који делују на многим пољима и својим
ангажовањем шире позитивну атмосферу у школи како међу ученицима
тако и на релацији наставник-ученик. Једна захвалница за то ангажовање
је мало, али велико ХВАЛА:
Данијели Миловић, ученици 4.т одељења, председници Ученичког
парламента, члану Тима за заштиту ученика од насиља и вршњачком
едукатору.“
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Једна слика вреди више од 1000 речи
Фото-секција
Једна слика која вреди више од 1.000 речи и која је пропраћена лепо исписаним текстом наших ученика из
графичке струке јасно говори који су циљеви и домети Фото-секције.
Велико ангажовање Фото-секције у свим активностима у школи и учешће у хуманитарним акцијама утицало је
на подизање свести ученика о важности Фото-секције у школском животу. Укључени смо у све што се збива међу
школским зидовима. Сарађујемо са Ученичким парламентом, Тимом за подршку ученицима, Тимом за заштиту ученика од насиља, секцијама (Црвени крст, Биолошко-еколошка и др.), као и ПП службом.
Након договора о раду ученици у групи или индивидуално приступају реализацији теме уз консултације са
руководиоцем секције, тимовима и Ученичким парламентом. Према својим интересовањима ученици бирају теме и
могу се изражавати фотографијом, а и писаном речју која прати фотографије и појашњава тему, цртежом, стиховима,
прављењем тематских паноа, израдом презентација, вршњачком едукацијом, изложбама одабраних фотографија и сл.
Активни чланови секције су учествовали и у фото-конкурсу који је организовао Регионални центар
за професионални развој запослених у образовању Ужице у сарадњи са Уметничком школом, а то су:
Ђоковић Анђела IIГ, Бошњаковић Ружица IIГ, Тијанић Милан IIМ1, Стојнић Слађана IIГ Митровић Сања IIГ, Ћосић
Невена IIГ , Марјановић Ана IVГ. Ови чланови секције су добили похвалнице за своје учешће у свим догађаје који
су се у школи одвијaли.
На првом Конкурсу за најбоље фотографије ученика основних и средњих школа са слободном темом коју је
организовао РЦУ ученик Вук Папић (4.г) је освојио 2. место, а ученица Анђела Ђоковић (2.г) 3. место.
У фебруару је одржана друга изложба Фото-секције, а до краја школске године планирана је и трећа. Чекају нас
фотографије које ће причaти неке нове и неиспричане приче.
																Перса Андрић и Анђела Ђоковић 2.г
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Идемо даље
Ученички парламент Техничке школе
И ове школске године Ученички парламент ради пуном паром. Њихове активности су многобројне и разноврсне и својим ентузијазмом и еланом су инспирација и подстрек свим ученицима и наставницима школе.
Представници Ученичког парламента у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања као и Тимом за Подршку ученицима организовали су предавања за ученике првог разреда на тему
„Превенција насиља“. Предавања су реализована на часовима одељенског старешине.“Прваци“ су били заинтересовани за ову тему, активно су учествовали у разговору и стекли су нова знања о врстама насиља и како га спречити, а ако до њега дође, како правовремено на њега реаговати.
Тим за хуманитарне акције у сарадњи са Секцијом географија одрживог развоја и биолошко еколошком секцијом је организовао хуманитарну акцију прикупљања хране у циљу обележавања Светског дана хране . Приређена је изложба у холу школе која је привукла велику пажњу ученика и наставника школе.
Тим за подршку ученицима у сарадњи са члановима Црвеног крста подржао је акцију добровољног давања
крви. Акцију је подржало 34 ученика наше школе и тиме потврдили да су још једном положили испит хуманости.
Чланови секције Географија одрживог развоја израдили су промо филм о хидроцентрали у граду на Ђетињи
који је наишао на велики одзив на друштвеним мрежама.
Ученички парламент, у сарадњи са Тимом за ЗУНЗЗ и Тимом за подршку ученицима као и секцијом за рециклажу
и графичко дизајнерском секцијом, је радио на уређењу школског простора у функцији опште климе подршке
ученицима како би се сваки ученик осећао безбедно, добро и имао стимулативну атмосферу за напредовање у
раду и социјализацији у школи.
На иницијативу чланова Ученичког парламента и уз подршку руководилаца и чланова секција од општег значаја
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организована је хуманитарна приредба под слоганом – ВЕЛИКО НИЈЕ УВЕК И ДОБРО, А ДОБРО ЈЕ УВЕК ВЕЛИКО.
Акција је наишла на велики одзив професора и ученика школе, а новац прикупљен од продајне изложбе намењен
је ученицима лошијег материјалног стања. Деца су положила још један испит зрелости и солидарности.
На иницијативу Националне Возачке Академије НАВАК и часописа САТ, у сарадњи са Канцеларијом за младе,
чланови Ученичког парламента присуствовали су предавању на тему безбедности у саобраћају, „Сигурнија вожња
младих возача“. Циљ предавања је био да се повећа свест младих о безбедности у саобраћају и смање фактори
ризика код младих возача.
Светски дан борбе против сиде, 1. децембар, чланови Парламента и Биолошко - еколошке секције обележили
у холу школе.
У оквиру организовања и реализације заједничких пројеката и активности ученика, наставника и родитеља
известан број родитеља је својим дежурством допринео безбеднијем боравку ученика у школи пред распуст и
новогодишње празнике.
Ученички парламент је у сарадњи са тимовима у школи радио на изради плана предлога за номиновање ученика и родитеља за Светосавске захвалнице које су им уручене 27. јануара, на Савиндан.
Ово су активности које је Парламент реализовао у првом полугодишту ове школске године а, наравно, сада
идемо даље. Гладамо напред, идемо напред, увек корак испред и корак даље.
		
									Руководилац Тима за подршку ученицима		
Ћосовић Татјана
									Представник Ученичког парламента			Миловић Данијела 4.т
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Секција географија
одрживог развоја
И ове шкоске године Секција географија одрживог развоја је реализовала бројне активности.
Кнежевић Вељко 3.м1 и Поповић Урош 2.м2, чланови секције, снимили
су видео филм о хидроелектрани на Ђетињи и учествовали на конкурсу
„Култура на дар 2“, а са циљем промоције културне баштине Србије.
Друштво за академски развој Србије је ученицима за овај рад уручило дипломе и пригодне поклоне.
Чланови секције су окитили рециклажну јелку (од старог- ново), која
је била изложена у холу школе и тако улепшали и развеселил школски
амбјент у Новој 2015. години.
Изабрали смо и најдуховитију жељу за Деда Мраза:„Деда Мразе, донеси ми једну двојку из математике за Нову 2015. годину!“
Ми се надамо да је поклон стигао!
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ХИДРОЕЛЕКТРАНА ,, ПОД ГРАДОМ“
На изласку реке Ђетиње из кањонско-клисурасте долине у ужичкој котлиници, под Старим градом, саграђена је
хидроелектрана, непуне 4 године после хидроелектране на Нијагариним водопадима, која је била прва електрана
која је функционисала на Теслином принципу полифазне струје. Стара ужичка централа је прва хидроелектрана
на Балкану, направљена на тим принципима, а која је и данас у функцији.
Да би се обезбедио новац за изградњу хидроелектране делегација од 12 Ужичана примљена је код краљевске
породице Обреновић 1899. године. По договору, краљ Александар је поставио камен темељац за изградњу ХЕ
3.маја исте године. Иницијатор изградње хидроелектране био је професор физике Ђорђе М. Станојевић, а пројекат за изградњу је урадио ижењер Аћим Стевовић. Пројекат су чинила 3 објекта: брана, јаз и зграда централе. Изградњом хидроценрале добила би се бесплатна погонска снага за покретање разбоја у ткачници, а електрична
енергија би се продавала.
Задатак професора Ђорђа Станојевића је био да набави опрему за ХЕ, тако да одлази у Пешту и Беч и од фирми
„Сименс“ и „Халске“ наручује опрему која стиже у Србију. Занимљиво је да је опрема стигла возом до Крагујевца, а
од Крагујевца до Ужица је превезена специјално конструисаним воловским колима са пуним дрвеним точковима,
која је вукло 6 пари волова. Комплетна опрема у Ужице је стигла у фебруару 1900. године.
Хидроелектрана је прављена непуних 15 месеци и први део варошке мреже пуштен је у рад 2. августа 1900. године, на краљев рођендан, док је комплетна варошка мрежа завршена на краљичин рођендан 23.септембра 1900.
године.
Енергија из ове централе упалила је те августовске вечери прве сијалице у ужичким кућама. Један уморни Трнавац, враћајући се у сумрак из Ужица у Трнаву, прекрстио се кад је видео да на Царини изгрева четвртаст месец.
Гасни фењери, плинске и уљане лампе, зубље луча, лојанице и воштане свеће повлачили су се од средишта вароши ка периферији, а замењивале су их електричне лампе на бандерама и сијалице по кућама, кафанама, радњама
и државним надлештвима. Варош је осветљена и поред сумњи, чуђења и негодовања оних старовременски настројених.
ЛИСТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ I БРОЈ 15 I МАРТ 2015. године

21

1900. године Ужичани су успели да споје неспојиво, ватру и воду, и добију светлост која и после 114 година
није престала да сија. Наша хидроелектрала спада у најстарије очуване хидроелектране у свету и оспособљена
је да и данас из својих музејских „сименс-халске“ генератора производи електричну енергију. Хидроелектрана је
непрекидно радила од 1900. до 1974. Био је то истински празник за Ере. Говорили су, поносно, да се остварило
пророчанство Тарабића и да је „синуло виђело из ријеке”.
На Илиндан 2000. године опет је оспособљена за рад. Старе Сименсове машине поново производе струју. Истовремено, овде је сада Музеј технике, који је права атракција за многе посетиоце
													Секција Географија одрживог развоја:
													ученици Урош Поповић 2.М2 и Вељко Кнежевић 3.М1
													наставнице Мирјана Драшковић и Марина Јешић
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Александар Јелић

На врху леденог брега
Можеш ли да нам се представиш, колико имаш година и у који разред
идеш?
Зовем се Александар Јелић, имам 18 година и идем у трећи разред
Техничке школе.
Знамо да је скијање твоја страст. Којом скијашком дисциплином се
бавиш и шта те је привукло баш овом спорту?
Ја се бавим скијашким трчањем и овај спорт спада у нордијске скијашке дисциплине. Зато га и називају нордијско скијање. А да бих одговорио
на то шта ме је привукло баш овом спорту, морам се вратити пар година
уназад... Негде 2009. године је било популарно бити нордијски скијаш, а
и волим да се надмећем, да се такмичим, да се борим с километрима...
Зато сам и ја почео тиме да се бавим. Тако ме је 2013. репрезенрацијa
Србије позвала да браним њене боје и све је кренуло узлазном путањом.
Можеш ли да нам набројиш своје спортске успехе. Који је највећи у
твојој досадашњој скијашкој каријери?
Два пута сам био државни првак Србије, петнаесто време на балкану,
треће место у Италији на ФИС-овом кампу, ишао сам на светско првенство у Шведску. На Отвореном првенству Србије у скијашком трчању,
које је одржано у Сјеници 31. јануара и 1. фебруара освојио сам најсјајЛИСТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ I БРОЈ 15 I МАРТ 2015. године
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није одличје. До сада сам освојио око 40 медаља.
Да ли си остварио све што си желео на овом пољу? Има ли нешто
што још ниси освојио на белој стази?
Па, као и сваки спортиста, тежим увак да будем бољи, успешнији и да
обарам и своје и туђе рекорде. Да будем скроман са жељама, нека све
иде као и до сада, само ка врху.
Какви су твоји планови за будућност? Како видиш себе за десет година?
Моји планово су да одем на Олимпијске игре и да у будућности не
силазим са беле стазе, него да скијам докле ме скије носе, а касније да се
опробам у тренерским водама.
Хвала ти на овом разговору и прими наше честитке за недавно освојено прво место на државном првенству. Поносни смо на тебе!
											Јелена Јовичић 2.г
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Вредни и маштовити
Ученици са посебним потребама у нашој школи укључени су у доста
активности. Уз помоћ наставника практичне наставе учествовали су у
изради цветова, кутијица, честитки, блокова и сличних предмата од папира и рециклираних материјала, који су се продавали на хуманитарној
вечери организованој у нашој школи. Почетком марта највише пажње
су посветили прављењу честитки за Међународни дан жена и ове слике
илуструју њихових руку дело, лепе и маштовите честитке за 8. март.
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Школска слава
Школска слава, Свети Сава, је ове године у нашој школи прослављена
уз велики број гостију и званица. Техничка школа је имала част да Свечаној академији присуствују, осим ученика и наставника школе, и наши
многобројни пријатељи и социјални партнери.
Прослава је отпочела традиционалним ломљењем колача, а потом се
драгим гостима школе беседом обратио директор школе Драган Туцаковић. Пригодни и поучни садржај његове беседе је указао на важност
истрајавања на путу вере и неопходност неговања духовних вредности
и био савршен шлагорт за наставак свечаности у ком су чланови рецитаторске секције „Беседом о Светом Сави“ подсетили све присутне на
значај очувања српства, вере и православља.
У наставку програма је изведена представа по мотивима романа
Милована Витезовића „Шешир професора Косте Вујића“. Подсећање на
школске дане матураната Прве београдске гимназије који су касније
обележили Србију свог времена ставило је акценат на важност образовања и просвете у животу сваког појединца што и јесте основни Савин
просветитељски идеал.
По завршетку представе, на овај свечани дан, дирљивим говором смо
испратили у пензију „ветеране“ Техничке школе који су преко тридесет
година прослављали школску славу и били сведоци одрастања и сазревања многих генерација.
Велико финале прославе била је додела Светосавских захвалница
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ученицима који су се изузетно истакли у наставним и ваннаставним активностима као и родитељима ученика који су активно учествовали у
животу и раду школе.
Као и сваке године, уручени су трофеји победницима традиционалних турнира у фудбалу и шаху у којима снаге одмеравају ученици и професори, а ове године победнички пехари су припали екипи ученика, што
се тиче фудбалског турнира, а екипи професора када је реч о двобоју на
шаховској табли.
Најталентованији чланови музичке секције су музичким нумерама
„Химна Светом Сави“ и „Ко удара тако позно“ разгорели дух православља,
а Ангелина Драговић, чланица рецитаторске секције, је надахнутим рецитовањем песме Јустина Поповића „Срна у изгубљеном рају“ Светосавску академију учинила незаборавном и посебном.
							Данијела Миловић 4.т и Данка Гогић
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Војислав Илић

Свети Сава
Ко удара тако позно у дубину ноћног мира
На капији затвореној светогорског манастира?
“Већ је прошло тавно вече, и нема се поноћ хвата,
Седи оци, калуђери, отвор›те ми тешка врата.
Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге,
Клонуло је моје тело, уморне су моје ноге Ал’ је крепка воља моја, што ме ноћас вама води,
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи.
Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру,
И сад ево светлост тражим у скромноме манастиру.
Отвор›те ми, цасни оци, манастирска тешка врата,
И примите царског сина ко најмлађег свога брата...”
Зашкрипаше тешка врата, а над њима сова прну
И с крештањем разви крила и склони се у ноћ црну.
А на прагу храма светог, где се Божје име слави,
Са буктињом упаљеном, настојник се отац јави.
Он буктињу горе диже, изнад своје главе свете,
И угледа, чудећи се, безазлено босо дете.

Високо му бледо чело, помршене густе власи,
Али чело узвишено, божанствена мудрост краси.
За руку га старац узе, пољуби му чело бледо,
А кроз сузе прошапута: “Примамо те, мило чедо”.
***
Векови су прохујали, од чудесне оне ноћи,Векови су прохујали и многи ће јоште проћи Ал’ то дете јоште живи, јер његова живи слава,
Јер то дете беше Растко, син Немањин, Свети Сава.
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Матија Бећковић

ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ

Путник је најпре саставио три прста,
Како је одредио да се и ми крстимо,
Плашећи их законом
Од кога су још више побеснели,
А ни до данас нису узмакнули.

Кад је Свети Сава ишао по земљи,
Још пре свога рођења,
Док се звао Растко,
Као што иде и сада,
Само га не видимо,
А можда је то било и доцније.

Онда се сагнуо да дохвати камен,
Али камење беше замрзнуто,
Свезано за земљу студеним синџирима,
Јер беше јака зима,
Као и ове године,
Као увек око Савина дана.

Кренуо је Савиним стопама,
Ка Савином извору
На Савином врху
Куда и ми идемо,
Јер другог пута и нема.

Већ су разносили Савина стопала,
Савин кук и Савин лакат,
По продолима и јаругама земље
Због које је подељен свет,
Кад је Свети Сава отпасао мач уста,
Једино оружје које је носио,
А које је и нама оставио,
Говорећи ове речи:

Када је негде око Савина дана
Наишао Савином страном,
Напали су га пси,
Као што и сад нападају
Свакога ко се упути Савиним траговима.

— Нека је проклета земља у којој су
Пашчад пуштена, а камење свезано.
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Свети Сава
(народна песма)
Збор зборила господа ришћанска
Код бијеле цркве Грачанице:
“Боже мили, чуда великога!
“Куд се ђеде цар – Немање благо,
“Седам кула гроша и дуката?”
Ту се деси Немањићу Саво,
Па говори господи ришћанској:
“Ој Бога вам, господо ришћанска?
“Не говор›те о мом родитељу,
“Не говор›те не гријеш›те душе:
“Није бабо расковао благо
“На наџаке ни на буздоване,
“Ни на сабље ни на бојна копља
“Ни добријем коњма на ратове;
“Већ је бабо потрошио благо
“На три славна српска манастира:
“Једну бабо саградио цркву;
“Б›јел Вилиндар насред Горе Свете,

“Красну славну себе задужбину,
“Вјечну кућу на ономе св›јету
“Да се њему поје литурђија
“Оног св›јета, као и овога;
“Другу бабо саградио цркву:
“Студеницу на Влаху Староме,
“Својој мајци царици Јелени,
“Красну славну мајци задужбину,
“Вјечну кућу на ономе св›јету,
“Да с’ и њојзи поје литурђија
“Оног св›јета, као и овога;
“Трећу бабо саградио цркву:
“Миљешевку на Херцеговини,

“Красну славну Сави задужбину,
“Вјечну кућу на ономе св›јету,
“Да с’ и њему поје литурђија
“Оног св›јета, као и овога”.
У глас викну господа ришћанска:
“Просто да си, Немањићу Саво!
“Проста душа твојих родитеља!
“Проста душа, а честито т›јело!
“Што носили, свијетло вам било
“Што родили, све вам свето било!”
И што рече господа ришћанска
На састанку код бијеле цркве,
Што гођ рекли, код Бога се стекло.
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МОСТОВИ
И даље градимо мостове
Вишегодишња сарадња Техничке школе са својим партнерским и пријатељским школама, Tехничком школом
„Георг Наумов“ из Битоља, Техничком школом из Суботице, Техничком школом за машинство и саобраћај из Крагујевца, Техничко-школским центрoм Крањ, Ваздухопловном академијом из Београда, сe наставља. Са овим реномираним школaмa одржавамо професионалну и пријатељску сарадњу и комуникацију кроз међусобне посете и
размену искустава.
И овог октобра, као и свих претходних година, позвани смо да будемо гости наше братске школе из Крагујевца,
а у оквиру традиционалне манифестације „Октобар у Крагујевцу“. Делегација наше школе, коју су чинили директор

школе Драган Туцаковић, наставник Павле Гавриловић и ученици Немања Јоковић и Дејан Обућина провели су
незаборавне тренутке у Крагујевцу 20. и 21. октобра 2014. године.
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Први дан је организована посета школи и дружење
ученика са домаћинима, код којих су наши ученици и
били смештени. Сутрадан смо присуствовали манифестацији Велики школски час у Шумарицама посвећеној
жртвама Другог светског рата које су пале 21. октобар
1941. године. Тада је пред нишане митраљеза нацистичких војника стало 300 ђака гимназије и петнаесторо
деце млађе од 15 година.
„Велики школски час“ је одржан код споменика „Пето
три” где су и стрељани ђаци. Београдски и крагујевачки
глумци извели су музичо-сценски програм сачињен од
делова из више од 30 поема и драма, које су написали
домаћи и старани аутори у знак сећања на стрељане у
Крагујевцу. Наши ученици су учествовали у традиционалном сађењу јоргована, заједно са ученицима осталих школа.
Увече смо били гости на књижевној вечери нашег познатог песника и академика Матије Бећковића, која је
одржана у сали Политехничке школе. Матија Бећковић је најпре говорио о значају писане речи од самог њеног
настанка, беседио је о улози књиге у свету од оне најважније, Јеванђеља, преко књига Светог Саве, па до данас.
Потом је Бећковић казивао чувене стихове из својих песама и поема о Светом Сави, Косову пољу, Вери Павладољској, Патријарху Павлу, Моми Капору... Одломци из „Ћераћемо се још“ и „Кад будем млађи“ изазвали су доста
смеха и позитивних емоција.
Након књижевне вечери уследио је коктел у школској библиотеци где смо имали част да се упознамо, фотографишемо и дискутујемо са једним од наших највећих писаца и песника. Тиме је и испуњен у потпуности наш план
посете Крагујевцу, који ће нам свима остати у јако лепом сећању.
																				Павле Гавриловић
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БЕЗ НАСИЉА, МОЛИМ
Васпитајмо себе
У протеклих неколико деценија сведоци смо пораста насиља у предшколским и школским установама.
Медији веома често извештавају о суровим тучама и разрачунавањима у школама, а са развојем информационих
технологија, на жалост, све је присутнији тренд међу младима да се снимци бруталних разрачунавања постављају
на сајтове попут “јутјуба”“фејсбука, “мајспејса” итд. Могло би се рећи да је насиље међу децом и омладином постало
уобичајена појава којој се не посвећује довољна пажња.

Како смањити агресивност код деце
* Свако дете би требало да расте у мирној и хармоничној породичној атмосфери – зато треба избегавати
породичне сукобе и свађе пред децом.
* Не треба тући децу – батине нису прихватљив вид кажњавања јер, између осталог, уче дете агресивном
моделу понашања.
* Не треба вређати и понижавати дете, уместо тога треба користити отворен разговор примерен узрасту,
имати стрпљења и разумевања за дечије неуспехе и несташлуке.
* Треба учити дете толеранцији, стрпљењу, поштовању, дељењу, помоћи детету да се носи са негативним
осећањима и научити га да контролише и усмерава агресивност.
* Треба водити рачуна да садржај цртаћа, филмова, ТВ емисија и игрица буде примерен узрасту детета. Насиље
на телевизији подстиче агресивно понашање код деце.
Уколико се догоди да дете буде жртва агресије или насилног понашања у школи први корак је обавештавање
разредног старешине, и у зависности од случаја психолога и/или педагога школе који ће одлучити о даљим
корацима.
									
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
ЛИСТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ I БРОЈ 15 I МАРТ 2015. године

42

Фер плеј
Морал у спорту манифестује се у фер-плеју, а под овим се подразумева часна И витешка борба.
Једанаест правила за фер-плеј меч
Пре игре
1. Твоја намера треба да буде да играш фер и да никога не повредиш намерно!
2. Размени неколико уљудних речи са својим противником и питај га како се зове!
3. Нека те радује игра, а не победа!
4. Направите круг и реците: ми смо тим, они други су само наши противници у спорту!

Током игре
5. Придржавај се правила, пази на упуства која даје судија!
6. Остани смирен, чак и ако те други провоцирају!
7. Не слушај гладаоце кад траже да играш грубо!
8. Ако нешто не крене онако како је планирано или твом тиму прети пораз, мисли на то да је то само игра!
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9. Понашај се и постави се према својим саиграчима, али и према противничким играчима једнако, чак и ако
говоре неким другим језиком, имају другу боју коже или су припадници неке друге религије!
Након игре
10. Радуј се победи, али не омаловажавај други тим! Честитај победничкој екипи!
11. Свим играчима се захвали за игру, чак и ако није све протекло онако како си ти прижељкивао
								

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
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Мењајмо свет и зауставимо насиље
Гледам кроз прозор. Видим људе и децу. Неколико дечака задовољно скакуће,
али један стоји по страни. Заробљен у своје мисли о несрећној породици и топлини
која му недостаје, замишљено гледа своје другаре. Не чуди ме. Има данас пуно такве
деце, уасмљене, замишљење, без осмеха на лицу .
Поглед ми лута даље, све до једне старице која покушава да се прихвати за гелендер и безбедно стигне до стана, али у рукама држи пуне кесе и њен циљ је недостижан. Узалуд покушава. Нико се не осврће нити јој упућује поздрав. Тужна и сама она
настављам даље.
Чујем плач. Отац вуче дете за уво, док га оно милим и сузним погледом моли да
престане.У његовој главици одзвања:“Немој, татице, боли ме, молим те, воли ме!“
Видим насиље свуда, а знам да може да се заустави, и знам да звезде не пишу судбину. Замислите када бисмо шамар заменили пољупцем, тучу загрљајем, ружну реч бомбоном. Кад бисмо старици пружили руку, дете примили у игру, били бољи и послушнији ђаци. Сипам мало чаробног праха у своју причу и видим два другара како деле
ужину, другарице како деле тајну. То је оно што моје срце воли. Поглед ми идедаље, срце брже лупа... И као да ме је неко чуо! Одједном нема више детета на
клупи. Сад га видим како се игра. Бакица је на тераси, захваљује се деци и залива
цвеће, отац грли дете, а оно му обећава да ће бити дoбро.
Ето, то је доказ да свако у себи носи нешто добро, нешто лепо и неискварено. И
сада знам да је овде мојој причи крај, исто као што знам да је ово почетак једне наше
заједничке жеље, ДА МЕЊАМО СВЕТ И ЗАУСТАВИМО НАСИЉЕ!!!
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Борба против насиља је борба речима
Постоје различите врсте насиља, физичко, психичко, сексуално, економско, електронско... Са њим се срећемо
готово свакодневно, а некад нисмо ни свесни да смо му сведоци или да га ми трпимо. Зато се морамо информисати шта је насиље и шта оно подразумева. Тако бисмо лакше спречили да се оно дешава.
Сви треба да подигнемо сопствени ниво схвести и схватимо да се насиљем ништа не решава, да се тако проблеми само увећавају и дубље нас вуку у суноврат. Разговор је оно што лечи и решава проблеме. Зато морамо
учити и вежбати како да разговарамо једни са другима, али и са самим собом када је то потребно. Најчешће жртве
насиља постају насилници јер нису научени да другачије решавају конфликте. Зато њима треба да се посвети посебна пажња јер, без своје кривице , они су увучени у зачарани круг беса, мржње, грубост и суровисти. Лек за такве душе је нежна и блага реч, разумевање и саосећање. Они, као и сви ми, треба да науче да разговарају о својим
осећањима, о својим проблемима, о свом виђењу света. То је пут ка мирном животу и мирном сну.
Борба против насиља је свакодневна. Један сат без удараца и вике ће прећи у један дан, па у један месец... и
тада смо на путу оздрављења. За почетак, нека наш тренинг почне тако што ћемо сваког јутра драгим људима
поклонити осмех и искрено питања:“ Како је?“ и ускоро ћемо почети да добијамо одговор:“ Добро је“.
																				Влајка Голубовић 3.м2
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Сарадња основаца и средњошколаца у
борби против насиља
У циљу размене искустава, знања и потреба између ученика, као и наставника и ученика, ученици Основне школе
,,Душан Јерковић’’ реализовали су у Техничкој школи 6 радионица на часовима грађанског васпитања на тему сталне
заштите ученика од насиља и бољег и јаснијег прихватања
инклузивног образовања.
У овој корелацији учествовали су ученици 6. и 8. разреда
основне школе. Интерактивна представа ,,Форум театар'' изведена је на часовима грађанског васпитања код професорки Марине Јешић, Андријане Долаш и Мирјане Драшковић у
првом, другом, трећем и четвртом разреду.
Кроз реализацију ове представе остварени су основни
циљеви предмета грађанско васпитање, односно развијање
способности и вештина код ученика који су основ за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у
духу поштовања људских права, мира, толеранције, друштва
без насиља и уважавања разлика. Кроз овакав вид сарадње
основне и средње школе промовисана је Техничка школа и
начин њеног рада.
Мирјана Драшковић
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ИНТЕРВЈУ
Фотограф од малих ногу
Можеш ли нам рећи како се зовеш и у који разред идеш?
Зовем се Вук Папић, имам 18 година и ученик сам 4.г одељења.
Од када датира твоја љубав према фотогрфији?
Фотографијом сам почео да се бавим са својих 10 година уз помоћ
оца који је власник фото- радње.
Како је текао твој успех на овом пољу од тих раних почетака, па
до данас?
У фебруару 2012. године часопис „РеФото“ објављује моју фотографију као једну од најбољих фотографија месеца.
У септембру 2012. године освојио сам 1. место на међународној изложби фотографија на тему ,,Слика мога града”.
У августу 2013. године сам изабран да са 20 талентованих фотографа присуствујем „Photo WorkShopу“ у Новом
Пазару.
У децембру 2013. си ишао у Београд једним лепим поводом. Можеш ли нам рећи нешто више о томе?
У децембру 2013. године бивам изабран за једног од најбољих у Србији, са још пет фотографа који су прошли у
најужи избор, за модну, портретну и гламур фотографију по избору часописа „РеФото“, модног студија „Clic“ и Факултета примењених уметности у Београду. Фотографије са радионице „Изложба у настајању“ су изложене у галерији „ARTGET” у Београду. Захваљујући овом успеху у јануару 2014. године сам добио позив за сарадњу из модног
студија „Clic“.
Вуче, можеш ли да нам кажеш нешто о ономе што је тренутно најактуелније, како је дошло до твоје сарадње
са новинарима „Политике“ и „Ексклузива“?
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Па, прво су ме контактирали новинари „Политике“ јер их је заинтересовало то што користим дрон да снимам и
сликам венчања. У том периоду се доста причало у медијима о дроновима због непријатности и инцидента који
се десио на утакмици Србија – Албанија. Тада су дронови добили негативну конотцију, а новинари „Политике“ су
желели да читаоцима представе мој рад јер илуструје да се дронови могу користити у многе друге сврхе и будити позитивне асоцијације. Тај чланак под називом „Дрон популарнији од бидермајера“ изашао је у „Политици“ 3.
новембра 2014, чак је и био на насловној страни, па се сада другови шале са мном јер је моја слика стајала одмах
поред слике Новака Ђоковоћа. Истим поводом су ме недавно контактирали из емисије “Ексклузив“ и договорили
смо се да у априлу сниме емисију о мени и мом раду и присуствују једном венчању које ћу снимати помоћу дрона.
Надам се да ћеш читаоце и гледаоце упознати и са твојим радом на модној и уметничкој фотографији, баш као
што си нас сада.
Да, то ми је јако битно и већ сам истакао да се бавим и таквом врстом фотографије тако да ће целокупан мој рад
везан за фотографију бити медијски пропраћен.
Реци нам за крај своје виђење уметничког стварања кроз објектив фото-апарата.
Фотографијом успевам да забележим тренутке који се више никада неће поновити, стварам свој стил, увек се
трудим да свака нова фотографија буде јединствена, креативна и незаборавна… да направим разлику и да све
забележим у другачијем и јединственом светлу.
																			Александра Јанковић 4. Г
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Dron popularniji od bidermajera
Iznad Užica već godinu i po dana leti mini-helikopter vođen majstorskom
rukom užičkog srednjoškolca Vuka Papića samo u fotografske svrhe.
Rukovanje dronom, koji je sa kamerom težak oko četiri kilograma, nije nimalo
jednostavno, ali 18-godišnji Vuk ovom letelicom zarađuje sebi za džeparac,
spremajući se da po završetku Tehničke škole, smer dizajn i grafičarstvo, upiše
studije kamere na Fakultetu dramskih umetnosti.
- Helikopter za snimanje iz vazduha ili dron, kako ga još zovu, kupio mi
je otac pre godinu i po dana na moj nagovor jer sam zahvaljujući internetu
upoznao sve njegove karakteristike i poželeo sam da ga imam. Snimanje
pomoću drona daje ptičju perspektivu i budi kreativnost. Ovom letelicom
se upravlja pomoću stanice koja se nalazi na zemlji. Upravljati njom nije lako.
Nije to kao voziti bicikl. Pre početka letenja potrebno je obaviti niz priprema.
Sve je na baterije, helikopter može da leti desetak minuta, a ja na zemlji imam
pregled šta kamera ima u svom vidokrugu. Mnogo mi je pomoglo znanje
iz video-igrica. Dronom snimam bar jednom sedmično, što za kulturne
manifestacije, što za svadbe i mature, a na svadbama devojke više gledaju u
dron nego u bidermajer - objašnjava Vuk.A posla ima sve više. Na Zlatiboru
je često angažovan za snimanje vikendica i apartmana koji se spremaju za
prodaju, ali i za turističke fotografije za promocije na sajmovima.
Fotografiju je zavoleo još u osnovnoj školi. Njegov otac Nedeljko Papić je
već tri decenije vlasnik Foto studija Holivud u Užicu.
- Sve što sam naučio o fotografiji i snimanju bar 80 procenata je zasluga

Vuk Papić sa svojim mini-helikopterom

Užice iz vazduha
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moga oca. Nije me gurao od ovog posla, ali nije me ni odvraćao. Za dobar
snimak i dobru fotografiju potrebna je dobra oprema. Imamo nikon D 810
koji je poslednja reč tehnike.
Otac je vrlo zadovoljan sinovljevim uspehom, a najveći deo vremena
posle škole Vuk provodi u očevom foto studiju.
- Počeo je sa video-igricama i iz te igre moj sin se razvija u ozbiljnog
umetničkog fotografa. Zato roditelji treba da puste decu da razvijaju
kreativnost jer nikada se ne zna gde će ih ona odvesti. U slučaju moga sina
ona se isplatila - ističe otac Nedeljko ne krijući širok roditeljski osmeh.
U ovom delu Srbije ima samo nekoliko helikoptera koji služe za snimanje.
Razlog je vrlo jednostavan. Njihove cene kreću se od nekoliko stotina, pa
do 5000 evra, što za najveći broj osiromašenog stanovništva predstavlja
pozamašnu svotu novca. Moderniji helikopteri sa namontiranom kamerom
mogu da snimaju sa visine od nekoliko kilometara. Vukov može da snima
sa visine od jednog kilometra. Testirao ga je do visine od pola kilometra, a
najčešće ga koristi na visinama od 300 metara. Na toj visini ima i bezbedan
let i profesionalan snimak.
Članak je preuzet sa http://www.vesti-online.com/tag/14636/Bespilotnaletelica

„Slike moga grada“
Za svoj dosadašnji rad Vuk Papić
je nagrađivan nekoliko puta. Na
međunarodnoj izložbi na temu „Slike
moga grada“ za snimak iz ptičje
perspektive osvojio je prvo mesto. Na
takmičenju „Snaga različitosti“, koje je
organizovano u Novom Pazaru pod
okriljem Ujedinjenih nacija, plasirao
se među 20 najboljih fotografa.
Snima modne fotografije za potrebe
agencija, izlagao je i u beogradskom
Art getu, a završio je kurs fotografije
kod Saše Preradovića, poznatog
srpskog umetničkog fotografa.
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ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК
Победимо стрес и бес
Школски узраст је стресан за многу децу. Било да се ради о проблемима у школи, код куће, о љубавним или
неким другим проблемима, ученицима изгледа све много страшније него што то заправо јесте. А како мисли могу
да се одразе на физичко здравље, важно је знати како себи помоћи.

Како старимо, учимо и како да се носимо са стресом, али већина ученика не зна како то да изведе. Да ли си
под стресом и да не знаш како да изађеш на крај са њим, показаће ти следећи знакови: физички си напет, мучи те
несаница, опада ти коса, или су ти избиле акне… често си прехлађен, боли те грло, имаш осип или патиш од неких
других мањих инфекција чешће него иначе, нервозан си и „живчан“.
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Помоћ
Ако не можеш да пронађеш очигледан узрок стреса, покушај да
поразговараш с неким (са родитељима, неким рођаком, наставницима,
психологом, педагогом…). Ако не желиш да разговараш са њима баш о
одређеном проблему, попричај са њима о стресу уопштено и како можеш
да га се ослободиш. Они су ту да ти помогну, да знаш да никако ниси сам о
чему год да се ради.

Како ти сам да се избориш са стресом?
Запамти, сви смо ми под стресом. Не ради се о томе да нешто није у реду с тобом.
Ако се суочиш с тиме што те мучи и покушаш да то решиш најбоље што можеш, осећаћеш се много боље него
ако бежиш од проблема. И ако ово урадиш, идући пут ће ти бити много лакше.
Технике самопомоћи као што је дубоко дисање или медитација могу да ти помогну да се ослободиш напетости
и хладне главе смислиш како најбоље да решиш проблем (консултуј се око техника са психологом или педагогом).
Направи списак својих позитивних особина које ће ти помоћи да решиш проблем. Као на пример:„Добар (добра)
сам у томе да се заузмем за самог (саму) себе и да остварим оно што желим”. Ово ће ти помоћи да се осећаш
снажније и да се суочиш са својим страховима.
Треба да знаш, да у највећем броју случајева, шта год да се деси, твоја породица те воли и поштује све твоје
напоре да успеш.
																			Анђела Ђоковић 2.г
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Десет основних породичних вредности
Породице које поштују одређене одабране вредности, јаке су, а њихови чланови су блиски, а управо та блискост
им омогућава да када се члан породице сусретне са проблемима у животу, има сигурну базу којој се може вратити.
Јака и постојана породица основ је за изградњу самопоуздања њених чланова.
1. Осећај припадања
Битно је да се сваки члан породице осећа вољеним, да се осећа да припада породици и да је битан члан те
своје заједнице. Нема потребе да чланови породице проводе сваки слободан тренутак једни са другима, већ сваки
члан треба да има слободу и простор да истражује активности у којима ужива. Људи имају више самопоуздања
и храбрости да предузимају ризике у животу када знају да имају сигурно уточиште, ако не успеју у свом науму.
Осећај припадања се гради кроз породична окупљања, на пример поводом разних празника, рођендана или
заједничких одмора.
2. Флексибилност
Иако су правила и планови битна ствар за функционисање сваке заједнице, па тако и породице, превише
структуре у животу и невољност да се направе неки уступци доводе до тога да су чланови породице несрећни и
озлојађени. Више флексибилности у доношењу одлука усрећиће чланове породице, јер ће се сви осећати као да
су учествовали равноправно у доношењу одлука, а не као да им одређени чланови породице диктирају живот.
3. Поштовање
Шта значи поштовати чланове своје породице? Људи имају различите представе о овоме. То на пример може
бити када се при доношењу одлука узимају у обзири осећања, мишљења и преференције свих чланова породице.
Такође, поштовање може да значи и прихватање и уважавање свачијег мишљења, осећања и доприноса породици
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као целини. Поштовање се стиче и постоји танка линија између
поштовања и страха. Једини начин да се заслужи и сачува туђе
поштовање је да се покаже другима да поштујемо сами себе
на првом месту. Ко научи шта је поштовање у породици, знаће
да га примењује и у другим социјалним ситуацијама као што су
школа, посао и друго.
4. Искреност
Бити искрен је основа сваке везе односно сваког односа који
заснивамо у животу. Без искрености, не може се формирати
озбиљан и дубок однос који ће да траје. Искреност се подстиче
тако што се вежба стрпљење и поштовање према члановима
породице када они признају да су негде погрешили или нешто
лоше учинили. Ако изгубимо живце и изнервирамо се када
нам неко каже шта се десило, то ће члана породице подстаћи
да следећи пут прећути своју грешку.
5. Опраштање
Изабрати да се опрости некоме ко се о вас огрешио је једна од најбитнијих одлука које свако мора да донесе.
Опростити је избор. То није неки осећај који вас насумично спопадне када закључите да је особа која је згрешила
довољно испаштала. Међутим, не треба бркати опраштање са тиме да ономе ко је погрешио кажете да је то што
је урадио океј. Свако прави грешке и сви понекад кажемо ствари које не мислимо, па замерати неком дуго због
оваквих пропуста може само да захладни односе и произведе додатне конфликте. Кључно је да оно што једном
одлучимо да опростимо не спомињемо касније у будућности као аргумент против особе која је раније направила
ту грешку.
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6. Великодушност
Треба давати без размишљања шта ћемо добити за
узврат. Ова вредност ствара одговорне људе који ће у
будућности доприносити заједници. Кроз великодушност
ми градимо емпатију, јер на тај начин размишљамо више
о томе шта другоме треба. Бити великодушан не значи
просто давати новац некоме коме је он потребан, већ
подразумева улагање времена, љубави И пажње.
7. Знатижеља
Деца су природно знатижељна, али многа кроз
одрастење изгубе овај “истраживачки дух”. Јако је битно
охрабривати и усмеравати нашу децу, али и нас одрасле,
да будемо знатижељни у вези са стварима. Да ли је
стварно паметно да увек некога држимо за реч уместо
да проверимо то што тај неко говори? Знатижеља се
подстиче постављањем питања. Треба постављати
много питања и читати ствари на тему о којој мало знамо.
Критичко размишљање је важан “алат” који се може
научити и развијати кроз радозналост.
8. Комуникација
Комуникација је пре уметност, него наука. Неспособност да се комуницира ће највероватније довести до
незадовољства и неспоразума. На тај начин мале ствари прерасту у огромне и тада их је теже решити. Комуникација
је много више од једноставног изражавања свога мишљења. Поред изговорених речи, у комуникацију спадају
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и тон, висина гласа, израз лица, говор тела и активно слушање.
Отворена комуникација међу члановима породице, без осуђивања,
побољшава и учвршћује однос међу члановима.
9. Одговорност
Иако би сви волели да их сматрају одговорнима, неки од нас то
једноставно нису. Одговорност је нешто што се учи. Деца која се
науче одговорности израстају у одговорне људе и зато је веома
битно давати задатке деци док су још млада. Кроз задатке који су
само њихови за обављање, деца се уче одговорности.
10. Традиција
Традиције су оно што породицу чини посебном и другачијом
од других. То су ствари које само та породица ради на одређен
начин и на тај начин се њени чланови повезују и тако се ствара
осећај припадања и заједништва. Традиција може бити нешто
једноставно као на пример недељно јутро када сви чланови
породице уживају заједнички у доручку и чаврљају о стварима које
су им интересантне. Ако немате неке овакве традиције у породици,
битно је да их направите!
									

Невена Ћосић 2.г
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КУЛТУРА И ПОПКУЛТУРА
Писци нашег детињства
Мирослав Антић о себи
“Рођен сам 1932. године у северном Банату, у селу Мокрину, где сам ишао и
у основну школу. У гимназију сам ишао у Кикинди и Панчеву, а студирао у Београду. Живим у Новом Саду. То је чиста моја биографија. У ствари, ја свима кажем
да праву биографију, онакву какву бих желео, још немам, и поред толико књига
које сам написао, слика које сам излагао, филмова које сам снимио, драмских
текстова, репортажа у новинама... Сваког јутра пожелим да почнем једну одличну биографију, која би послужила,
ако никоме другом, бар ђацима у школи, јер они, нажалост, морају да уче и живот писца.
Ја бих био најгори ђак, јер ни свој живот нисам научио. А радио сам свашта. Био зидарски помоћник, физички
радник у пивари, кубикаш на пристаништу, морнар, позоришни редитељ, бавио се водоводом и канализацијом,
радио компресорима, обрађивао дрво, умем да направим кров, глумио у једном луткарском позоришту, чак и правио лутке, водио телевизијске емисије, био конферансије...
Имам и неке награде и признања. Две “Невенове”. Једну за животно дело у поезији за децу. Горанову награду.
Награду Стеријиног позоришта. Златну арену за филмски сценарио. Награду ослобођења Војводине. Седмојулску
награду Србије. Носилац сам ордена заслуга за народ. Неко би од свега тога могао да написе безброј страница.
Рецимо: уређивао лист “Ритам” или уређивао Змајев “Невен”...
Највише бих волео да сами измислите моју биографију. Онда ћу имати много разних живота и бити најживљи
међу живима. Остало, што није за најаву писца, него за шапутање, рекао сам у песми “Ин мемориам”.
И у свим осталим својим песмама.”
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Писање за децу је најлепши посао
Бранко Ћопић је рођен 1. јануара 1915. у Хашанима
код Босанске Крупе (данас Федерација БиХ). У то време
његов отац Вид се као војник аустроугарске армије
борио на фронту у Карпатима.
– Док се мој отац борио као војник аустроугарске
армије његов рођени брат Ниџо, српски добровољац
војевао је против аустроугарских завојевача. Тако су се
два брата, у две зараћене војске, борила уствари један
поред другога. Тек пошто се рат завршио, мој отац и
стриц Ниџо нађоше се поново заједно, у истој кући. Од
њих сам добио своје прве играчке, месингане пушчане
чауре и чуо прве ратне приче – описивао је Ћопић одрастање.
Према локалном предању био је прво дете у крају које је име добило по песнику Бранку Радичевићу(иронија,
ако се узме у обзир да је скоком баш са Бранковог моста, названог по Радичевићу завршио живот). Било му је свега
четири године када је остао без оца. Са млађим братом и сестром одрастао је поред мајке Соје, деде Радета (којег
ће се касније сећати у многим својим делима) и стрица Ниџе.
Прву књигу Бранко је прочитао у трећем разреду. Било је то издање “Мигел Сервантес”, које је купио од своје
учитељице. Свега четири године касније изашло је и његово прво штампано дело и то у омладинском часопису
“Венац”.
Године 1940. дипломирао је филозофију и педагогију у Београду. Током студирања објављивао је кратке приче
у “Политици”. Напад на Југославију 1941. Године затекао га је на одслужењу војног рока у Марибору, да би се убрзо
потом у родној Крајини прикључио партизанима.
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Релативно брзо постао је политички комесар, у исто време
и дописник партизанских листова бањалучког “Гласа” и “Борбе”.
Тачније, све време рата био је дописник заједно с нераздвојним
пријатељем и кумом, књижевником Скендером Куленовићем. Писао
је и скечеве, позоришне представе…
Након рата, Бранко се обрео на месту главног уредника листа
“Пионир” да би се ускоро у потпуности посветио професионалном
писању.
– Писање за децу за мене је најлепши посао, најпријатнија забава и најбољи одмор. Кад завршим једну књигу за децу, ја се осећам
тако весео и расположен као да се враћам с неке велике мајске
свечаности – објаснио је својевремено коментаришући своју књигу
“Орлови рано лете”.
Прву књижевну награду Ћопић је добио 1938. од Академије седам
уметности за кратку причу, да би већ наредне однео Ракићеву, а
потом и Српске краљевске академије (1940).
Његошеву награду добио је 1972. за антологијску збирку
приповедака “Башта сљезове боје”. Добитник је и Награде АВНОЈ-а, а НИН-ову награду за најбољи роман добио је
1958. године за дело “Не тугуј, бронзана стражо”.
Од 1968. био је члан САНУ. Овој културној установи поклонио је стан у Улици краља Милана 23 у којем је живео
од 1972. године до смрти.
Једног од највећих југословенских књижевника, Бранка Ћопића, сви су гледали као човека ведрог духа, некога
ко је увек био спреман за шалу. Оне, међутим, којима је била позната његова душа и оно што је прошао, није
изненадило када је пре равно три деценије, 26. марта 1984. године окончао живот скочивши са Бранковог моста.
Бранко Ћопић је сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу.
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„Ала је леп овај свет”
Јован Јовановић Змај (Нови Сад, 24. новембар 1833 — Сремска Каменица 3. јун 1904) је један од највећих лиричара српског романтизма.
По занимању био је лекар, а током целог свог живота се бавио издавањем и уређивањем књижевних, политичких и дечјих песама.
Назначајније Змајеве збирке песама су „Ђулићи” и „Ђулићи увеоци”, први о срећном породичном животу, а други о болу за најмилијима. Поред лирских песама, писао је и сатиричне и политичке песме, а први је писац у српској
књижевности који је писао поезију за децу.
Домаћа срећа и коб инспирисала је овог
песника за најлепше стихове које је дао, не
само у „Ђулићима“ већ и у својим дечијим
песмама, управо у „песмама о деци“. Нежан и
добар отац, чија су деца рано преминула, и
уман човек и велики родољуб који зна вредност подмлатка, он се, нарочито последњих
година живота, сав посветио стварању поезије о деци и за децу. Тај део његове лирике
је од особитог значаја, јер је Змај остао ненадмашни српски дечји песник — „Чика Јова“.
Оне имају велики морални и поучни значај;
у њима су многе генерације први пут почеле да сазнају за оно што је истинито, добро
и лепо. Змај је имао нарочита разумевања за
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љења и осећања и да створи поезију коју деца разумеју и воле. То је дидактична, васпитна поезија, али и поезија
која има уметничке вредности. У тим песмама су дати реално и живописно не само лепи већ и ружни дечији нагони, цео дечији живот. У њима деца познају себе, проживљују своју интимну личност, која је дражесна, а и врло
загонетна. Снажно и рељефно, Змај је у кратким и лаким лирским песмицама овековечио неколико дечијих типова, као „Материна маза“, „Мали коњаник“ и друге. Као претежно интелектуалан песник, Змај није опевао у дечијем
животу трагичну страну, већ само оно што разум може да запази споља, што је комично. Кад се деца поставе у те
комичне оквире, онда неминовно изазивају безазлен и ведар хумор. Зато сви јунаци Змајеве дечије епопеје, заједно са домаћим животињама, изазивају осмејак и освежење при читању.
																					Невена Јоцић 2.г
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“Данас ти је, брате, све на продају; част,
савест и пријатељство - све брате, све!!!“
XIX ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ у Ужицу одржан је од 5. до 11. новембра
под слоганом по реплици из Нушићеве драме Др: “Данас ти је, брате, све на продају; част,
савест и пријатељство - све брате, све!!!“
Ове године су учествовале четири представе из Србије; три представе из Београда и једна из Сомбора/
Крушевца; преостале три представе су из Подгорице/
Тивта, Бања Луке и Загреба. Представе су режирали
најеминентнији редитељи региона (Јагош Марковић,
Егон Савин, Кокан Младеновић, Татјана Мандић Ригонат,
Бобан Скерлић, Слободан Унковски и Ана Ђорђевић).
Стручни жири је доделио осам награда, Ардалиона,
традиционално, у осам категорија.
Представа „Трпеле“ Београдског драмског позоришта проглашена је најбољом.
„Трпеле“ се бави насиљем у породици, веома тешком темом.
„БДП-а је исказао идејну и уметничку хомогеност и постигао убедљивост у колективној игри. У томе је значајну
улогу одиграо и текстуални предложак Милене Деполо и Бобана Скерлића “, овако је жири Фестивала, којим је
председавао Небојша Ромчевић, образложио ардалион за најбољу представу.
																			Ангелина Драговић 2.г
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„Памћење је често страшније
од заборава”
Жири Нинове награде одлучио је да награду за најбољи роман
објављен у протеклој години у Србији додели Филипу Давиду за роман
„Кућа сећања и заборава“ у издању „Лагуне“.
Ове године је на конкурс за ову престижну књижевну награду пристигло 170 романа, од којих су у најужи избор ушли, осим Давидовог романа, и романи Ота Хорвата „Сабо је стао“ и Давида Албахарија „Животињско царство“.
Филип Давид је за свој роман рекао да је његова најличнија књига,
углавном заснована на истинитим догађајима и судбинама, мањим делом аутобиографска. „Покушај да се обележе границе људске патње.
Памћење је често страшније од заборава. Али, сећање, ма колико болно
било, део је нашег идентитета, оно што чини да смо то што смо. Као и у
мојим другим књигама, преплићу се стварно и нестварно, документи и
фикција.“
„Кућа сећања и заборава“ је један од најснажнијих романа новије српске књижевности.
									Милица Шојић 2.г
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Читајмо више и боље
Ако немате навику да у слободно време читате књиге, можда још нисте
открили шта вас интересује. То може да вам звучи чудно, али многи људи то
открију тек када се одлуче да прочитају неку књигу коју су добили као поклон за рођендан, или је пронашли код куће.
Можда ћете открити да вам одговарају научно-фантастични романи или
љубавни, историјски, криминалистички и други. Некоме ће више пријати читање песама и „пронаћи ће се“ у поезији. Постоји много жанрова који вас
могу интересовати, а када кренете да читате, то лако може да пређе у навику.
На интернету можете да пронађете књиге које бисте могли да прочитате, а
затим да их потражите у књижарама или библиотекама.
Читање је корисно јер у великој мери може да обогати ваш вокабулар,
побољшава способност концентрације, гради самопоуздање тако што чете
бити боље информисани и знаћете више о области из које читате, имаћете
више тема за разговор са другима и мање ће вам бити досадно и време ћете
квалитетно потрошити.
Читање може бити одлична забава док се возите аутобусом, док сте на
летовању или пред спавање. Редовно читање не значи да постоји број књига
које треба да прочитате у неком временском периоду већ само да имате навику да читате када имате времена.
												Ангелина Драговић 2.г

Књиге с препоруком
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„Топао развигорац“
Јован Бијелић (1886 – 1964) је био српски сликар, један од најзначајнијих југословенских ликовних стваралаца између два светска
рата.
Студирао је у Сарајеву код Ј. К. Јаневског, а затим у Кракову
1909-1913. Боравио је у Паризу 1913/14. и у Прагу 1915. Од 1919. је
живео у Београду, где је био сценограф, а потом и шеф сликарске
радионице Народног позоришта.
Почео је са сезанизмом, да би преко Сезана ушао у простор модерне уметности,
Прошао је кроз неколико фаза у којима је изражен утицај кубизма
у скулптурској концепцији чврсто моделоване форме и шкртости
палете, а потом је под утицајем фовизма стварао колоритна дела
изузетне сочности и чулне експресије. У последњој фази, растварао је предмете узнемиреним потезима боје. Бавио се и педагошким радом, имао је приватну школу из које је изашао низ сликара.
Највише је сликао портрете, пејзаже, мртву природу и композиције.
Један је од оснивача и припадник сликарских група „Облик“,
„Самостални“ и „Независни“. Редовни члан Српске академије наука
и уметности био је од 1963.
Његова дела налазе се у више музеја и галерија: Музеј савремене уметности и Народни музеј у Београду (38 дела), у Спомен
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збирци Павла Бељанског у Новом Саду итд. Добитник је великог
броја сликарских награда.
Нека од његових најпознатијих дела су: „Портрет девојке“, „Купачица“, „Јајце“, „Кћи уметникова“, „Двориште“, „Женски акт“, „Сарајево“,
„Портрет старице“, „Девојчица с лутком“ (1928), „Дечак јаше лава“
(1929), „Апстрактни предео“ (1920).
“У њему је страст и снага за два човекова живота и непресушна
љубав према човеку. Дружио се са интелектуалном елитом, али и
са људима из најнижих слојева, од академика до кафанских пијанаца и клошара. Упознао је живот дубоко заронивши у њега. Уверен
је да се ваља радовати упркос свим недаћама које носи његов живот и живот других људи. Пркосно и неумољиво одбија да се живи
бол. Бол је умирена у чаури његове душе и не да се видети. Треба
удисати мирисни ваздух живота и радовати се његовим непрегледним чаролијама. Радост је лепша, животност је лепша, осмех је
леп, природа је лепа, а уметник живи за лепо…и тако треба и да се
ствара, као „топао развигорац“” (М.Б.Протић).
Једном приликом је рекао:
„Рођен сам оптимист и остаћу оптимист до краја живота. Никада ме нису тангирале ничије противничке, или непријатељске
интриге или испади ма које врсте против мене. Таквим људима је
унапред било све опроштено. Од рођења до данас никада ме није
заболела глава. Ни најмању несвестицу нисам имао ни онда када
сам био гладан.“
										Тамара Пајчин 2.г
ЛИСТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ I БРОЈ 15 I МАРТ 2015. године

73

Погледај и размишљај
Филм Boyhood (Дечаштво) је портрет одрастања и сазревања
једног дечака.Филм, такође, прати промену његових родитеља, дечаковог окружења; његовог оца, који се од необузданог човека на
крају филма претвара у оно што је Мејсонова мајка одувек желела.
Пратимо, такође, промене у животу мајке, њену борбу за финансијску независност, њено школовање. Она се, после разочарања и
неуспеха у свом емотивном животу бори за своју децу, све до тренутка кад и сама бива затечена њиховим одласком на колеџ, када
схвата да је процес њиховог одрастања завршен.
Илар Колтрејн (Мејсон) који тумачи насловну улогу почео је да
овај филм снима као шестогодишњак, а кад је филм коначно био
готов, имао је пуних осамнаест. Итан Хок и Патриша Аркет, његови
филмски родитељи, у филму се невероватно трансформишу, баш
као и њихова ћерка, Саманта, коју игра Линклејтерова ћерка Лорелај.
„Boyhood” на најбољи могући начин осликава живот, његову
тужну, смешну, горку и слатку страну, То је прича о родитељима и
деци, сопственом путу самоспознаје и преласку из света детета у
кожу одраслог мушкарца.
									Ангелина Драговић 2.г
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САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ
Сарајевски или Видовдански атентат се догодио 28. јуна 1914. године у Сарајеву. Тада је Гаврило Принцип, из
групе од седморице атентатора, чланова организације Млада Босна којима је координирао Данило Илић , убио
аустроугарског престолонаследника надвојводу Франца Фердинанда и његову супругу Софију Хотек.
Атентаторе је инспирисао Драгутин Димитријевић Апис који је 11 година раније организовао државни удар у
коме су убијени краљ Александар Обреновић и краљица Драга Машин. Атентатори, Мухамед Мехмедбашић, Васа
Чубриловић, Данило Илић, Трифко Грабеж, Цветко Поповић, Недељко Чабриновић, Гаврило Принцип, су били
распоређени дуж пута којим је требала да прође колона на челу са надвојводом.
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Прво је Недељко Чабриновић бацио бомбу на аутомобил Франца Фердинанда, али је
бомба склизнула и повредила неколико особа. Када су чули експлозију, атентатори су се
разбежали. Касније је Гаврило Принцип случајно наишао на колону. Испалио је два хица,
један у Франца Фердинанда, а други, који је
био намењен Оскару Поћореку је погодио
Софију Хотек.
Недељко Чабриновић и Гаврило Принцип
хтели су да изврше самоубиство, али их је
полиција ухватила. После атентата ухваћени
су сви атентатори сем Мухамеда Мехмедбашића. Као помагачи атентатора ухваћени су
Вељко Чубриловић, Јаков Миловић, Михајло
Јовановић, Митар Керовић.
Принцип, Чабриновић и Грабеж били су малолетни, па су осуђени на по 20 година строгог затвора, али су убрзо умрли. Васа Чубриловић је имао 17 година и осуђен је на 16 година затвора. Данило Илић, Вељко Чубриловић,
Јаков Миловић, Михајло Јовановић и Митар Керовић су осућени на смрт. Цветко Поповић је осуђен на 20 година
затвора и ослобођен је после пада Аустроугарске 1918. Атентат је послужио Аустроугарској да нападне Србију
чиме је почео Први светски рат.
																Историјска секција Никола Драговић
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Не мељам се
Tачно 1. маја 2010. излази прво издање
бенда Земља грува под називом “WTF is
gruvlend?” са великим медијским одјеком.
Након издавања албума и првих свирки,
осетила се потреба да се бенд прошири, јер
је звук захтевао живу свирку великог бенда.
Цифра се коначно зауставила на броју 11.
Тренутно најбројнији бенд на домаћој
сцени је за релативно кратко време од
издавања првог албума “WТФ ис грувленд?”
из клупске атракције прерастао у монстер
банд од 11 глава, и најавио да је реч о појави
каква се одавно није десила на домаћој сцени.
Специфичност музике Земље грува!, поред разноликости музичких стилова и препознатљивог звука брас
секције, највише одређује фронтлине Земље грува: Зое Кидах, Констракта и МЦ Милован, три вокална солиста
са различитим музичким укусом и маниром певања. Овај уиграни вокални тандем влада сценом већ више од
деценије, а домаћој публици је познат из сарадње са бендом Мистаке Мистаке, са којима су наступали испред
познатих имена као што су Продигy, Пуњаби МЦ, Косхеен, Цаплетон и др.
Од издавања албума првенца за сопствену интернет етикету грувленд.нет, сваки сингле са албума постаје инстант
хит и заузима највише позиције свих релевантних домаћих топ листа, укључујући и прво место на МТВ Домаћици.
Први бенд на домаћој сцени који је званично поставио свој први албум за бесплатно скидање са сопственог сајта.
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НИСАМ ЗНАЛА ДА САМ ОВО ХТЕЛА
Дуго, дуго,
Нисам била сама,
Баш сама, баш са собом,
Па да размишљам о сутра и да,
Само лежим,
Гледам како се креће,
По плафону светло што се одбија од улице.
Испред мене је било хиљаду избора,
Непредвидиви спој, Берлин и зној,
А онда, сетим се.
Ја сам само ја,
И страх ме тог исхода,
Мада, кад додје он, схватим, он је мој дом,
Ту ми је најбоље.
Душо, некад мислим како овај живот стран ми је,
Као да је неко други на месту моме,
Пустим се да одем мало, али брзо вратим се,
Све што имамо за мене је најбоље могуће.
Тако лепо,
Било је кад само,
Изадјем из куце и да
Нико не зна где сам цео дан.
Идем, идем,
Носи ме случај до случаја,

Предјем пола Београда,
Тада.
Испред мене је било хиљаду избора,
Неизвесност за крај, Африка, мај,
А онда, сетим се.
Један живот живим, други мислим и то су два,
Онај што мислим хтела бих, ал нећу да живим,
Сама сам бирала.
Душо, некад мислим како све што чиним чудно је
Као да је неко други на месту моме,
чини ми се да сам другде било би забавније,
чини ми се да је тудје боље од мојег.
Душо, некад мислим како овај живот стран ми је,
Као да је неко други на месту моме,
Пустим се да одем мало, али брзо вратим се,
Све што имамо за мене је најбоље могуће.
Не мењам се,
А да си ме питао раније
Никад не бих рекла да је све,
Што сада имам најбоље могуће.
Не мењам се,
Шта год да ми нудис, не.
Чак и да ми даш што сам хтела пре,
Не мењам се.

Данијела Миловић 4.т
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ЛИТЕРАРНА СТРАНА
Дневник живота

Може и другачије

Само што помислих готово је,
боли више нема, али не,
живот ипак пише нове странице правила мења.
Не знам шта се догодило, моји планови су готови,
живот смишља несто ново,
један корак до промене и начисто је готово.
Многи катанци ме деле до врха,
а само један корак до дна.
Избор је смо мој, промена је загарантована, разлика велика,
Ипак, покушаћу да пребродим пут до врха,
јер лако ћу пасти на дно,
боље да покушам нешто ново.
Бацам живот на коцку, за промену нову,
прошлост да збришем, а садашњост да испишем,
да испуним сваку страну живота свога
без враћања у прошлост, без кајања новога.

Пусти да љубав лудује,
само то ћу ти рећи,
ништа више о срећи.
Ослободи срце,
можда имаш дара,
ма само се опусти и уживај,
само то ћу ти рећи.
Уживај у слободи и срећи,
немој да тугујеш,
коначно си слободан и сам,
ма битно је да си млад,
чему туга, чему све,
када може другачије.
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Нисам такав

Како и шта сада

Ја нисам клошар који не уме девојку да разуме
Пар ситница у знак пажње девојци да да.
Нисам од оних који не умеју љубав да разумеју,
романтику и сва та чуда да дочарају.
Нисам коцкар који за покер не да новац,
иако зна да губи у чаши вина и пожуди.
Девојци на дар носим себе и свој промукли глас,
али она не уме мене да разуме,
и сву ту љубав у њену част.
Светлост дана на крају тунела после ње,
нећу видети годину, две.
Она више није за људе, већ само за предмете зле,
који су око ње.

Свако вече када немам мира, погледам у небо,
помислим на тебе и кажем:
„Звездо моја, успавај ме».
Утеху тражим у раду, трудим се да не мислим,
да одбацим страхове, али не иде ми баш најбоље.
Сваки дан, сваки сат стрепим за нашу будућност, шта ће бити,
хоћеш ли се вратити, бити онај стари,
хоће ли икада више бити као пре? Само ти и ја на свету овоме.
Срећа, смех, радост, борбеност где су сада,
хоће ли нас наћи када,
хоћемо ли их ми препознати икада?
						
								Вања Доневски 4.e2
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Писмо мајци
Шта може да ми врати осмех на тужно и уморно лице? Ко може да врати сјај у моје очи, када из њих сузе лију?
Да... само ти, моја мајка.
Ти си права мајка, најбоља, мајка која се само може пожелети. Ти си мој анђео чувар, моја нада, моја вера
у боље сутра, моје све. Само за тебе пишем најлепше песме и бирам дивне речи пуне љубави! Теби дугујем све!!! Моја си светлост живота. Колико си само суза пролила када ми нешто фали. Колико пута си испуњавала сваки мој хир, сваку моју жељу. Твоје светле очи ме гледају топло и мило. Волим да слушам твоје
речи:„ Буди добра, најбоља, желим да будем поносна на тебе“. Желим свима да кажем да је моја мајка извор светлости дана, најлепши стих у песми! Она је нешто најлепше и најдивније што може неко да има.
Знам, о теби су многе песме испеване, многе књиге написане, али свеједно, није ипак све речено. Мајка је као
извор бистре воде, па што је више пијеш, више жедниш, што си старији , све је потребнија.
Сећам се да сам, као сасвим мало дете, трчала теби у загрљај тражећи уплакана утеху за разбијена колена. И гле
чуда! Сваки пут кад ме загрлиш својим нежним рукама, престаје сваки бол. Ту сам била безбедна, у твом загрљају
ничега се нисам плашила. Знам да правиш најлепше колаче на свету и волим када ти одећа мирише на ванилу.
Мислила сам да се ствари мењају кад одрастемо – сад знам да се обучем, сама једем, не требају ми приче за
лаку ноћ. Али, потребнија си ми више него икад: подједнако и строга и нежна, брижна и ведра, увек одмерена.
Често у животу кренем, станем... Многе речи чујем сваког дана, а оне углавном боле. Само ретке ствари ме учине срећном, али ипак станем и схватим да није све тако црно. Окренем се, видим тебе једину која чини све да мој
живот буде леп. Једина си особа у коју нисам изгубила поверење. У теби лежи моја снага. Пола мога света чиниш
ти! Разумела си сваки непромишљен потез, била мајка, сестра и другарица. Ти си та која увек бодри, верује, прашта.
Дозвољаваш да распознам свет, ти ми дајеш слободу. Хвала ти! Хвала ти за сву неизмерну и несебичну љубав.
Писала бих и писала, али све што желим и имам о теби рећи у ово писмо не може да стане и зато га нећу никада
послати. Ипак, срећна сам, све је стало у моје срце.
																			 Сузана Стојановић 4.г
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Писмо мајци
Толико тога бих ти рекао, али ми ова даљина не дозвољава. Зато ноћима седим и причам са небом, где ме можда чујеш. Како си и шта радиш, то ме најчешће занима, али то, изгледа, никада нећу сазнати.
Када људи оду, тек онда схватиш колико тога је између вас остало недореченог. Зато ћу седети овде и писати,
надајући се да звезде слушају и да ти могу пренети све. Недостајеш ми, а то почиње све више да ме боли, јер постајем свестан да нема назад. Велики корак је начињен. Опрости ми ако сам некада био својеглав и нисам знао
ценити оно што ми је пружено. Имао сам све, па и више од онога што сам икада могао пожелети. Некадашње мало,
данас би било сасвим довољно да будем мирне главе. Трунка љубави, тако мала, а тако недостижна. Чујеш ли ме?
Волим те. Да, волим те! Извини што ти то никада нисам рекао. Не памти ме по гршкама које сам оставио за собом.
Памти ме по добру, оном добру које сам унео у твој живот. Надам се само да га има довољно. Одавно ми недостају
мудре речи које сам добијао од тебе, да се суочим са овим претећим светом који ме без тебе полако узима под
своје. Не желим га, желим тебе да ми кажеш:,,Не иди тамо, повредићеш се!“ Овако се само збуњено вртим у круг
и већ годинама не видим напредак. Радујем се када те видим у сну, али ми увек некако побегнеш и цео наредни
дан посветим размишљању о теби. И такав је сваки дан, мрачан и загушљив. Зато, ако ме слушаш, молим те, дођи
и пружи ми руку којом ћеш ме извући из ове таме. Одвуци ме ка светлости, толико сам се овде навикао да ћу ослепети. Певам у себи наше старе песме и држим те у малом кутку себе. Тамо си када год затворим очи. Пожелим
да их не отворим, јер знам да ти нећеш бити ту, поред мене. И шта сада да радим, реци ми, молим те? Сам на овом
свету без игде икога. Плаши ме близина других људи, јер не желим њих, желим тебе. И само тебе не могу имати.
Још увек збуњено седим на прагу од ходника, чекајући да отвориш врата. Али њих нико већ дуже време не отвара.
Тако сваке ноћи, месец се попне високо и тиме сруши сваку моју наду.
Месец са собом поведе и звезде са којима причам док ти пишем ово. Не знам како да адресирам ово писмо,
зато га палим у нади да ће ти ветар негде далеко шапнути све што имам да ти кажем. Волим те, мајко, недостајеш
ми!
																						Вук Папић 4.г
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Писмо мајци
Драга мама,
Био бих незмерно срећан када бих знао да ће ово писмо стићи до тебе...
Данас ми тако недостајеш и зато желим да ти кажем све. Ово место ме враћа уназад, у детињство. Осећам се тако
носталгично. Седим на хладном поду оронуле куће, која невероватно подсећа на дедину и пушим своју последњу
цигарету. Сећам се да смо сваке недеље долазили овде, у село, где сам обожавао да проводим време са тобом и деком.
Кућа је била јако стара, подсећала је на оне из филмова страве, али у њој сам био тако срећан и безбрижан.
Данас је тачно три године од када сам отишао одневши све из куће, па и ово писмо. Волео бих да ти кажем да се нешто
променило од онда, али није. И даље лутам празнином сањајући да се будим и да је све око мене премазано срећним
бојама, али чим отворим очи, ја и даље висим беспомоћно у свету који је мојих руку дело. Моја бедна одећа, прљаве
ципеле, подочњаци и дани које нисам дочекао. Ситуација око мене је остала непромењена, али ја више нисам исти. Пре
сам говорио да је све у изазову, кретању. Понекад нема упозорења, ствари се дешавају, ствари се промене у тренутку...
Сада ходам кроз овај хаос, живим и умирем овде. Преварен, изморен, искасапљен... Руке се пружају ка празној боци,
празној табли лекова, вриштим, вриштим, вриштим, али нико није остао да ме чује.
Нисам заборавио да ти је данас родђендан. Мама, памтим те као јаку и увек насмејану особу, без обзира на све
проблеме и зато не буди тужна, спреми своју омиљену торту и уживај са особама које те нису изневериле. Ја не припадам
ту. И не брини се за мене, снаћи ћу се. Можда је овај хаос само нужни прелазни облик ка срећи. Хвала ти за сав труд
који си уложила како бих се осећао безбрижно и сигурно, што си толерисала оно што ниједна мајка не би, хвала ти за
сваки подарен искрен осмех и поглед, и знај, иако ти то никад нисам рекао, јако ми је жао што нисам био довољно јак
да оставим све и вратим се теби. Волео бих када би могла да ми опростиш. И не чекај ме, ја не заслужујем да ме волиш
оваквог. Али буди са мном последњи пут у овој кући, причај ми приче из детињства, успавај ме.
Мама, био бих неизмерно срећан када бих знао да ће ово писмо стићи до тебе...
Али неће, јер немам храбрости да га пошаљем. Стидим се. Тако сам јадан. Гасим ову последњу цигарету, палим шибицу и ово писмо полако нестаје, заједно са мојим детињством.
С љубављу, твој син
																			Немања Ковачевић 4.е2
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Образовање је најплеменитија државна економија
Бити учитељ је за мене нешто најлепше. Учитељ, као и родитељ, покушава да од деце направи добре и школоване људе. Учитељ, осим што је ту да научи, он и усмерава на прави пут, када нема никога крај тебе, даје ти савете,
ослонац ти је и поуздан пријатељ.
Многи не верују да учитељ и ученик могу бити пријатељи, али ја верујем. Мени је мој учитељ био пријатељ.
Помогао ми је да сазрим, да правим разлику између добра и зла, да бирам честите, а не лоше људе. Можда ми не
верујете, али учитељ је најбољи пријатељ кога неко може да има. Он те никада неће преварити ни слагати. А оно
што је најважније, због учитеља постајемо бољи људи и не понављамо исте грешке. Ја знам да имам крај себе особу
која ми неће дозволити да посрнеми и која ће ме правим путем водити кроз живот. Приближити се на тај начин
детету није нимало лако јер свеко дете живи у свом свету и до неких је јако тешко допрети јер су високо и чврсто
сазидали брану која штити њихову интиму и самоћу. Задобити дечије поверење и љубав не успева свакоме. Али ко
уђе у тај свет, без њега више не може нити тај свет њега може пустити. Зато је учитељски позив најлепши на свету.
То је живот и рад у свету сазнања, поштовања, пријатељства, љубави и разумевања. То је свет по мери човека.
Учитељ улаже своје знање и љубав у будућност генерација и то је улагање без камете, без дуга, само чиста добит.
То је економија без штедње, само је давање, то је рачун без потписа, све је на вересију. Оно што је уложено у младост је улагање без ризика јер се све уложено стоструко умножава и враћа. Духовно богатство једне генерације
се преноси на другу, с колена на колено, с покољења на покољење и тако се шири, расте, утемељује и укорењује,
а учитељ заувек живи кроз оно што је као аманет у главама и душама младости оставио.
																				Влајка Голубовић 3.м2
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Дан заљубљених
Датум 14. 02. нам је познат као Дан заљубљених. Да ли вам нешто значи тај датум? Да ли га обележавате, онако симболично уз мали поклончић или цвет? Ни за једну причу о Св. Валентину не можемо тврдити да је тачна.
Шта уопште представља Дан заљубљених? Зашто не би требало да славимо Дан заљубљених, или боље, зашто би
уопште требало?
Ако спадате у групу оних срећника који су срећно заљубљени, вама је сваки дан пазник и није вам потребан
неки посебан дан, зар не?
Ако сте несрећно заљубљени, тај дан ће вас само подсетити да не можете да га проведете са вољеном особом
и бићете још несрећнији.
Ако нисте заљубљени, па шта ће вам да славите дан који вам ништа не значи?
											
Свим заљубљеним душама честитам Дан заљубљених!
												
Пазите се, волите се!!!
																			Жиловић Михајло 1.м1
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ЗЕЛЕНА СТРАНА
Променимо навике - претворимо отпад у сировину
Отпад који се произведе у кућама, на пијацама, парковима, улицама, једном речју
отпад који производе људи свакодневним активностима зове се комунални отпад
(отпад који производи људска заједница – комуна). У зависности од места настанка
постоје одређене варијације у саставу, али, генерално гледано, комунални отпад се
састоји од амбалажног и органског дела у различитим процентима.
Органски отпад се може искористити на више начина који су еколошки прихватљиви, али, да би се те могућности могле озбиљно анализирати, сав амбалажни
отпад се мора издвојити из комуналног отпада.
Амбалажни отпад запремински заузима велики проценат у комуналном отпаду, док је масени удео знатно мањи. Може се поделити у 6 категорија:
Папир
Пластика
Стакло
Метал
Дрво
Остало
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Рециклажа папира и картона
Сировина за производњу папира је целулоза која се добија из дрвне масе, што значи да се велике површине
шуме морају уништити за задовољење потреба индустрије производње папира. За производњу 1 тоне белог папира потребно је око 2 тоне дрвета, 85 000 l воде 7,4 МW електричне енергије. Папир се у природи разгради за 6
месеци,а утицај на животну средину се огледа у следећем: када искоришћени папир или картон одложимо у канте чији садржај на крају заврши на депонији, разградњом папира у одсуству кисеоника производи се метан који
је има утицај на стварање ефеката стаклене баште 24 пута већи него угљен-диоксид. С друге стране, уколико се
одлучимо за рециклажу папира и картона, прво, спашавамо шуме, друго, уштеда у енергији за производњу је чак
до 40% и као треће, нема производње метана. Рециклажом 1 тоне старог папира и картона спаси се 17 стабала, а
1 тоне канцеларијског папира чак 24 стабла, у процесу производње уштеди се око 34 000 l воде, око 3 МW струје
и не посече се ниједно дрво.

Рециклажа пластике
Свакодневно користимо и срећемо разне врсте пластике које се разликују по квалитету, чврстоћи, транспарентности, боји и другим карактеристикама. Свака врста
пластике, без обзира на поменуте карактеристике, се производи од нафте, природног гаса или угља. Најуочљивија
пластична амбалажа су свакако пластичне флаше које
свакодневно употребљавамо. Баш ова амбалажа ја најрепрезентативнији пример како амбалажа повећава запремину у великој мери, док масено нема значајних промена.
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Пластика се у природи разгради за око 500 година, 11% на депонијама заузима пластика, а процењује се да чак
7-8% светских залиха фосилних горива одлази на производњу пластике. Рециклажом пластике производи се сировина за нове производе, штеди се електрична енергија, смањује се потрошња фосилних горива и, што је најважније, чува се животна средина. Рециклажом једне пластичне флаше уштеди се 3,5 кW електричне енергије, што је
довољно да сијалица од 100W светли пуних 35 сати.

Рециклажа стакла
Стакло се производи од песка који се загрева на изузетно високој
температури како би прешао у потребно агрегатно стање. Током процеса се троши велика количина електричне енергије и испушта се
велика количина гасова са ефектом стаклене баште. Стакло се у природи не разграђује никад. Рециклажом остварујемо уштеду у енергији
од око 25%, емисија штетних гасова се смањује за 25%, а рециклажом
1 кg стакла уштеди се чак 20l воде и 1,4 кW струје. Рециклажом једне
стаклене флаше сијалица од 100W може да светли пуна 4 сата. Стакло
је рециклабилно 100%.

Рециклажа метала
Метал је присутан у свакодневном животу у најразличитијим облицима, од конзерва и прибора за јело до аутомобила, камиона и
мостова. За сваку људску креацију где се користи метал, до њега се
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долази на исти начин, из руде метала. Вађењем руде метала уништавају се природне лепоте отварањем рудника и
отворених копова, руда која се извади има доста нечистоћа, па следи испирање где се загађују огромне количине
воде, када се испере следи топљење где се троши велика количина енергије, при чему се ослобађају гасови са
ефектом стаклене баште. Металу је потребно око 1000 година да се разгради у природи. Рециклажом 1 тоне челика уштеди се 1,5 тона руде гвожђа, 0,5 тона угља, употреби се 40% мање воде и 75% мање електричне енергије,
такође ослободи се чак 80% мање угљен-диоксида. Рециклажом 7 челичних конзерви уштеди се струја довољна
да сијалица од 60W светли 28 часова. Метал је рециклабилан преко 95%.
																Биолошко-еколошка секција
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Шта су проблеми урбане екологије
Урбана екологија представља посебну еколошку дисциплину која проучава живот у специфичним условима
средине који владају у градским и индустријским насељима. Под специфичним условима средине не мисли се
само на човека као доминантно живо биће у овом типу екосистема, већ и на флору и фауну која насељава животну
средину.
Већина човечанства (48% светске популације) данас је сконцентрисана у мањим или већим градовима. Животом у граду човек постаје све више одвојен и отуђен од исконске природе. Ширење градова, интензивна урбанизација и индустријализација достигле су фантстичне размере током XX века, а нарочито у његовој другој половини.
Експанзија се наставља и читава планета постаје нека врста мегалополиса због чега је човечанство данас с пуним правом забринуто за свој опстанак у тим специфичним условима средине.
У последње време ако мало боље погледамо, можемо приметити све већи број зграда - на сваких пар месеци
једна зграда постане спремна за усељевање.
Проблем не само да лежи у томе што се градњом све више смањују зелене површине, него и у томе што су
површине тих зграда све веће, а да не говоримо о кућама које се исто граде са барем два спрата, иако се рецимо
ради о малој породици.
Поред тога, приликом сваке изградње, настаје јако пуно отпада, при чему бројну већину чине неискоришћени
материјали као што су цементни материјали, челичне греде, теписи, прозори, кесе, пластика...
Сви ови материјали могу имати за последицу - загађење воде, ваздуха, земљишта, утицај на биодиверзитет и
наравно нарушавања пејзажа.
Новоизграђени објекти углавном су грађени тако да никако не могу поштедети природу и њене ресурсе. Велика количина воде и енегије која се употреби на овакве објекте, на жалост, тешко да може бити надокнађена.
Много већу уштеду у електричној енергији можете осварити нпр. уколико уместо клима уређаја, примењујете
стајаће вентилаторе, који су доста јефтинији, а уједно оставарују много мању потрошњу струје.
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Проблем потрошње велике количине воде може се решити инсталирањем водоводне инсталације са ниским
протоком воде.
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За лепши поглед на Србију
Туристима који путују у Србију, односно њен главни град, а при том
желе да посете неке од његових најлепших локација, ова апликација
ће бити од велике користи! Процедура је једноставна, неопходно је да
имате„паметан” телефон или уређај и путем интернета потпуно бесплатно можете скинути апликацију!
Платформу “Плаво-зелена мапа” је покренуо Центар за унапређење
животне средине, а пројекат је подржао Град Београд–Секретаријат за
заштиту животне средине, Туристичка организација Београда и Теленор фондација. BG MAP је иновативна мултимедијална двојезичка платформа урбаних и заштићених природних локалитета Београда. Састоји
се од интернет презентације www.bgmap.rs и апликације у проширеној стварности за Андроид уређаје.
До сада је представљено 49 зелених бисера Београда: споменици
природе, просторне целине, локације које су у поступку стављања под
заштиту и Теленор интернет паркови.
www.bgmap.rs је једина тематска е-презентација урабаних и заштићених природних локалитета. Платформа пружа информације о сваком
добру, опис и локацију на српском и енглеском језику, као и галерију
фотографија.
Такође, апликација пружа основне информације о локалитету са фотографијом, тачну удаљеност у односу на
тренутну позицију, линк за више информација, могућност навођења до изабране локације као и прављења сопствене фотографије на самој локацији и дељења са пријатељима на некој од друштвених мрежа.
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БИОЛОСШКО-ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Здра сстилови
Здрави
ло
живота
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Здравље






Здравље је стање потпуног, физичког, психичког и
социјалног благостања, а не само одсуство болести.
Савремена наука кванититативно дефинише здравље
као суму "резервних капацитета" основних
функционалних система.
У том смислу треба да размислимо да ли
својим начином живота само трошимо
и смањујемо резерве здравља и да ли
довољно чинимо да очувамо и
унапредимо своје здравље.
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ПРОЦЕНЕ (СЗО): 2020. ГОДИНЕ ЋЕ 70%
СВИХ УЗРОКА СМРТИ БИТИ ПОВЕЗАНИ СА
НАЧИНОМ ЖИВОТА, ГДЕ СЕ КАО
НАЈВАЖНИЈИ ФАКТОРИ РИЗИКА НАВОДЕ
НАВОДЕ:






Физичка неактивност
Пушење
Злоупотреба алкохола
Неуравнотежена и неправилна исхрана
( ре о ер а тежина,
(прекомерна
е
а гојазност)
ојаз ос )
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Фактори ризика


СТАЊА, ОБОЉЕЊА, ОСОБИНЕ, НАВИКЕ
КОЈИ ПОВЕЋАВАЈУ МОГУЋНОСТ И
ВЕРОВАТНОЋУ ПОЈАВЕ ОДРЕЂЕНИХ
ОБОЉЕЊА ИЛИ СМРТИ
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Фактори ризика
...на које није могуће
уутицати
ц

Генетски фактори
Узраст
Пол

...које можемо
активно
контролисати и
усмеравати
у
р
у
позитивном правцу
Начин исхране
Физичка активност
Навике
Ментални став
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Отклањање фактора ризика
ризика, или њихова
значајна супресија, представља пример
активне заштите здравља,
здравља бриге о свом
здрављу и правовремене превенције обољења
чији развој ти фактори убрзавају и
појачавају.
Повећање суме
у "резервних
р р
капацитета"
ц
основних функционалних система.

П
Превенција
ј хроничних незаразних болести
б
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Хроничне незаразне болести









болести кардиоваскуларног система (хипертензија,
атеросклероза, коронарна болест)
б
)
цереброваскуларне болести
малигна обољења
повишен ниво серумских масноћа
диабетес мелитус тип 2
б
болести
коштано-зглобног
б
система
поремећаји имунитета...
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Карактеристике хроничних
незаразних болести











Мултиузрочност се односи на истовремено штетно деловање
два или више фактора ризика.
Подмуклост је такође карактеристика ових обољења па се
права дијагноза не поставља правовремено.
Иреверзибилност се односи на дефинитивна оштећења ткива
и органа проузрокована дуготрајним развојем тих обољења.
Дуготрајност је синоним за њихово доживотно трајање.
Поремећај функције среће се код свих ових болести с тим што
је степен поремећаја различит у различитим фазама болести.
Дуготрајност лечења произилази из хроничног и
прогредијентног тока обољења
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Узроци гојазности




Примарна
р
р ((нутритивна)
у р
) гојазност
ј
јје најчешћи
ј
уузрок
р
гојазности деце.
Секундарна
у д р гојазност
ј
јје последица
д ц генетских
поремећаја, ендокриних болести, повреда централног
нервног система или је изазвана коришћењем неких
лекова. Све секундарне гојазности могу да објасне
гојазност код мање од 5% гојазне деце.

ЛИСТ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ I БРОЈ 15 I МАРТ 2015. године

101

Нутритивна гојазност




Нутритивна
у р
гојазност
ј
настаје
ј удруженим
у ру
деловањем
генске предиспозиције, психолошких фактора,
неправилне исхране и недовољне физичке
активности.
Породица има изузетно велики утицај на:
 усвајање правилних навика у вези са исхраном
 модела понашања и ставова везаних за начин
исхране и физичку активност
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Истраживања навика








Истраживање које је обухватило велики број деце узраста 6 – 11
година, спроведено 2000. године у САД, показало је да је свега
око 30% деце конзумирало у току дана препоручене количине
воћа и поврћа.
У испитиванојј групи просечан дневни калоријски
ј
унос
пореклом из масти био је 35%.
Било је испитаника који су чак 50% свог дневног калоријског
уноса обезбеђивали из групе са врха пирамиде (додате масти и
шећери).
Овакво истраживање у нашојј популацији
О
ј није
ј спроведено, али
је врло вероватно да би резултати били слични.
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Пирамида исхране








База пирамиде: намирнице које треба да
буду основа исхране: житарице,
производи од житарица,
житарица кромпир...
кромпир (6-11
(6 11
порција/дан).
Дру ниво пирамиде:
Други
р
д воће ((2-4
порције/дан) и поврће (3-5 порција/дан).
Трећи ниво пирамиде: млечни производи
(2 3 порције/дан),
(2-3
ј / ) месо, риба
б јаја,
ј ј
махунарке (2-3 порције/дан)
Врх пирамиде: храна која се користи у
скромним количинама: масти и
слаткиши.
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хгх



Највећи део вишка енергетског уноса пореклом је
из намирница велике енергетске густине које
садрже велике количине масти („брза“ храна,
пржена храна, лисната теста, „грицкалице“) и
простих шећера (слаткиши, кексеви, безалкохолна
газирана и негазирана пића).
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Шта једу наша деца?
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Ш пију
Шта
ј наша деца?
?
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Д б избор!
Добар
б !
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Важност физичке активности







Физичка активност непосредно повећава утрошак енергије, а
посредно и у мировању, звог повећања мишићне масе која је
метаболички активнија.
Многа деца постају спонтано активнија када смање телесну масу.
Седентарни начин живота повећава ризик од гојазности у
детињству. Код све деце треба да се ограничи време седентарних
акривности
р
((гледање
д
телевизије,
ј , седење
д
за рачунаром)
р у р ) на највише
ј
два сата дневно, а да се уведе редовна физичка активност.
Неопходно је да свака млада особа свакодневно (а најмање пет
дана у недељи) проводи 30 – 60 минута у вежбању које ангажује
веће групе скелетних мишића.
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Пирамида физичке активности
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Важне чињенице везане за
физичку активност деце








Дете није мали човек.
Дете има своје,
своје дечје,
дечје потребе.
потребе
Једна од најважнијих је и потреба за кретањем
или физичком активношћу.
активношћу
Физичка активност је један од најбитнијих
фактора здравља код деце.
Кроз физичку активност деца развијају низ
телесних и психичких вештина.
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Важне чињенице везане за
физичку активност деце




Највећи број деце задовољава своје потребе за
физичком активношћуу кроз
ф
р игру
ру и ррекреативне
р
активности.
Све је већи број деце која
се рано специјализују за
одређену врсту спорта и
почињу са интензивним
тренинзима, а у циљу
такмичарског спорта
спорта.
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Специфичности и ограничења
дечјег организма




Дете не расте истом брзином током читавог
детињства. Најбрже
д
ј р расте
р
од
д прве
р до
д треће
р
године, и на почетку пубертета.
Једни органски системи расту
брже а други спорије
брже,
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Динамика развоја ткива и
органа








Костур расте до 20.
20 године,
године а у потпуности се
формира тек око 23. до 25. године
М
Мишићи
ћ се могу развијати
ј
све до 40.
40 године.
Развој полних жлезда се завршава у пубертету.
Мозак у петој години живота већ има тежину од
1500 г, и у следећих 15 година једва се повећа за
100-200 г.
Поред разлика које прате поједине системе,
присутне су и разлике у интензитету раста
појединих
ојед
ссистема
с е а у току
о у де
детињства
с аи
адолесценције
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Динамика развоја појединих
физичких способности








брзина (од 10. године)
снага (од пубертета)
флексибилност
(од 88. до 10.
10 године)
аеробна издржљивост
( раног детињства))
(од
анаеробна издржљивост
(од средине пубертета)
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Физичка активност и неактивност




СЗО дефинише физичку активност као сва кретања у
току дана,
дана укључујући активности на послу,
послу
рекреацију, вежбе, спорт. Такође, дефинише и
неактивност, као неучествовање у било каквој
регуларној физичкој активности осим дневних
активности.
Про е е: 60 – 85% опште
Процене:
о
е популације
о
а је је недовољно
е о о о
или потпуно физички неактивно
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Статистике:






Прекомерна ухрањеност и гојазност дијагностикују се код
20 – 30% деце и адолесцената.
Око 60 – 85% гојазне деце школског препубертетског
узраста остају гојазна и у одраслом добу.
Вероватноћа да гојазно дете узраста 4 године буде гојазно
и у одраслом добу
б износи приближно
б
20%, док је
ј за
гојазног адолесцента чак 80%!
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Повезаност са другим обољењима




Гојазност у детињству доводи до раније и чешће
појаве великог броја хроничних обољења
(хипертензија, рана атеросклероза, шећерна болест),
али и до ендокриних, ортопедских и психосоцијалних
поремећаја.
Гојазност је повезана са бројним и значајним
здравственим проблемима већ у детињству и
представља важан фактор ризика укупног оболевања
и смртности у одраслом добу.
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Гојазност и кардиоваскуларни поремећаји






Гојазност код деце и младих повезана је за низом
познатих фактора ризика за развој атеросклерозне
кардиоваскуларне болести,
болести посебно код дечака у
адолесценцији и младих мушкараца.
У једној великој студији о болестима срца (Богалуза
студија), утврђено је да код деце која су била
претерано ухрањена и гојазна постоји знатно већа
вероватноћа налаза повишених вредности масноћа у
крви и повишеног крвног притиска у поређењу са
децом која су нормално ухрањена.
П
Пуна
клиничка слика генерално се јавља
ј
у средњем
до касном одраслом добу и у вези је са комбинацијом
ц и чинилаца
ц околине.
генетских чинилаца
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Гојазност и кардиоваскуларни поремећаји






Поједини од ових штетних чинилаца за настанак
кардиоваскуларних обољења
б
откривени су код деце
већ у узрасту од пет година.
Степен абдоминалне гојазности и у детињству и код
одраслих представља посебан ризик за настанак
кардиоваскуларних болести.
И
Израженост
абдоминалног
б
нагомилавања масног
ткива, процењена на основу обима струка или односа
у и кукова,
у
, тесно јје повезана са
обима стука
учесталошћу поремећаја нивоа масноћа у крви и
високог крвног притиска.
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Гојазност и шећерна болест





Стечена шећерна болест раније се сматрала болешћу
одраслих.
Последњих 10 – 20 година региструје се пораст
учесталости ове болести
б
и код адолесцената, што се
најчешће приписује порасту учесталости и степена
гојазности.
гојазности
Стечена шећерна болест је комплексан метаболички
р
ј који,
ј , и код
д младих
д и код
д одраслих,
др
, настаје
ј
поремећај
као интеракција генетских фактора и фактора
средине.
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Гојазност и шећерна болест




Д скорашњег
До
р
пораста
р
учесталости
у
д
дошло је
ј у
сувише кратком временском периоду да би се он
могао тумачити као повећана учесталост
генетских поремећаја. Отуда се у настанку
шећерне болести наглашава значај социјалних
чинилаца и начина живота.
Стечена шећерна болест код деце се најчешће
открива у узрасту 12 до 16 година. Ови
а о ес е
адолесценти
ссу готово
о о о поо правилу
ра
гојазни.
ојаз
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Гојазност и психосоцијални проблеми






Психолошки стрес социјалне стигматизације гојазне деце може да
буде значајан здравствени проблем
проблем. Већ у узрасту од пет година деца
могу да развију негативну слику о себи, док гојазни адолесценти
показују губитак самопоштовања удружен са тугом, усамљеношћу, па
и пуном клиничком сликом депресије
депресије.
Нису ретки ни ризични облици понашања – пушење, алкохол,
психоактивне супстанце, промискуитетно понашање.
Велики број гојазне деце којој је потребна помоћ лекара, пати због
насиља, било да су жртве или агресори, а околина их често сматра
болесном, несналажљивом или лењом.
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Остале болести






Поред наведених здравствених проблема, гојазност је
повезана и са плућним
ћ
(астма,
(
синдром престанка дисања
у спавању) и гастроинтестиналним компликацијама.
Релативно су чести ортопедски проблеми (поремећаји и
дегенеративне болести зглобова кука и колена), те болови
у ногама и леђима.
Синдром полицистичних јајника
ј ј
испољава се поремећајем
ћ ј
менструације, појачаном маљавошћу и акнама.
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Шта може да се учини?


Делимичан (на жалост
жалост, врло ограничен
утицај) на:
 усвајање правилних навика у вези са
р
исхраном
 моделе понашања и ставова везаних за
начин исхране и физичку активност
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Начини на које учитељ може да утиче





Позитиван утицај на формирање здравих
ставова и облика понашања ученика у вези са
исхраном
стварање савеза са родитељима у формирању
здравих ставова и облика понашања деце у
вези са исхраном
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Модели утицаја




Тематски школски час
Тематски р
родитељски
д
састанак
Тематске акције у оквиру здравственог васпитања








Дан без грицкалица
Дан без брзе хране
Дан пешачења
Недеља промоције правилне исхране
Увек ужинам воће
Викенд без кока коле
Вода је моје омиљено пиће...
пиће
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Задатак одраслих је да науче децу да
направе добар избор!
Бирам храну која је
добра за здравље!
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ЕКСКУРЗИЈА
Путовања су културна панорама
БУДИМПЕШТА-БЕЧ-СЕНТ АНДРЕЈА
Екскурзија матураната наше школе је одржана у периоду од 6. октобра до 10. октобра 2014. године. Ово едукативно и забавно путовање обухватило је обилазак три европска града, Будимпешту, Беч и Сент Андеју. Спремни на
неизвесност коју доносе непознате земље и крајеви кренили смо из Ужица. Причом, кикотањем и песмом скратили смо пут и неосетно прешли границу својих суседа Мађара.
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По доласку у мађарску престоницу најпре смо уживали у панорамском обиласку што је додатно заголицало
нашу машту и интересовање за ову метрополу. Зато смо нестрпљиво чекали наредни дан и након доручка смо
кренули у детаљнији обилазак града. Обишли смо мостове Будимпеште, катедралу Светог Матије, Краљев двор,
Табан, брдо Гелерт и Цитаделу као и српску Пешту, српска црква и Текелијанум. Затим смо у улици Ваци имали
слободно време за разгледање и куповину, а највише за упоређивање ове улице са централном улицом наше
престонице, Кнез Михаиловом. На тренутке смо се осећали као да шетамо Београдом на путу ка Калемегдану. То
нам је, уједно, и био кратак предах до наставка нашег даљег путовања у Беч.
На путу за Беч видели смо поља ветрењача и кроз разговор анализирали своје асоцијације на „дивове“ на које
је Дон Кихот тако храбро јуришао. У том расположењу смо стигли у Беч и обишли трг Марије Терезије, Хофбург,
оперу, Парламент, катедрале и трг Светог Стефана, Историјски музеј, а посетили смо палату Белведере и Природњачки музеј. Пуни новостечених знања отишли смо у посету забавном парку Пратер и уз забаву,смех и дружење пустили да се полако слегну многобројни утисци. Спремни за нова уживања сутрадан смо отишли у посету
вртовима дворца Шенбрун и летње резиденције Хабсбурговаца, а затим смо посетили Технички музеј. Захваљујући
водичу који нам је посветио сву своју пажњу упознали смо се са чињеницама везаним за локације које смо обишли и посетили. Детаљно нас је упутио и у културно-историјски развој Сент Андреје који је нераскидиво везан за
бурну и тешку прошлост и нашег народа. Ту смо обишли Градски трг, Крст Кнеза Лазара, Благовештанску цркву и
Београдску цркву, као и друге знаменитости овог града.
У пријатној атмосфери у којој је протекао цео наш пут вратили смо се у свој родни град. Ђетиња и брдовити
обриси Ужица су нас подсетили одакле смо кренули и где се увек враћамо, а све што смо видели, чули и научили
је остало као пртљаг који се враћа кући са дугог пута, али се не распакује већ се носи кроз цео живот, не као терет
и бреме већ као најлепше сећање и успомена која богати нашу личност и наше животе.
								
																	Марија Жунић и Урош Гавовић 4.г
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РЕКЛИ СУ О...
ПОРОДИЦИ
• Све срећне породице личе једна на другу, свака несрећна, несрећна је на свој начин. ~ Лав Николајевич Толстој
• Срећна породица није ништа друго до привремени рај. ~ Џорџе
Бернард Шо
• Имати где отићи је – дом. Имати некога да волимо је – породица.
Имати обоје је – благослов. ~ Дона Хеџис
• Срећа улази у дом из кога се смех чује. ~ Јапанска изрека
• Породица је драга хоботница из чијих пипака се никад у потпуности не успемо спасити нити, заправо, дубоко у срцу желимо да се
спасимо.” ~ Доди Смит
• Породица је језгро цивилизације. ~ Вил Дурант
• Када дођу проблеми породица је та која те подржава. ~ Гy Лефлер
• Ако погледате дубоко у длан своје руке, видећете своје родитеље и све генерације ваших предака. Сви су живи у овом тренутку.
Сви су присутни у вашем телу. Ви сте њихов наставак. ~ Тиц Нат Хан
• Ништа значајније не може учинити отац за своју децу, него то да
воли њихову мајку. ~ Жан Жак Русо
• Породица је једно од ремек – дела природе. ~ Џорџ Сантана
• Радујте се са својом породици у прекрасној земљи живота! ~ Алберт Ајнштајн
• Ви не бирате своју породицу. Она је Божји дар вама, као што сте и ви њима. ~ Десмонд Туту
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ЗДРАВЉЕ И СПОРТ
Кретање ка здрављу
Недовољна физичка активност је један од водећих здравствених проблема, због чега се као део светске “Иницијативе кретање за здравље“, која промовише физичку активност и здрав начин живота током целе године, обележава Међународни дан физичке активности -10. мај.
Према подацима СЗО, хроничне незаразне болести тренутно представљају водеће узроке смртности у свету, а
процењује се да ће до краја 2020. године чинити 70% укупне смртности становништва.
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Сваке године, најмање 1,9 милиона људи широм света умре од последица физичке неактивности. Недовољна
физичка активност је најчешће удружена са нездравим животним навикама , па представља ризико-фактор у настанку болести срца и крвних судова, дијабетеса, остеопорозе , болести локомоторног система, као и малигних
обољења.
Према дефиницији Светске здравствене организације, особа која у току једне седмице посвети мање од 30
минута активностима које убрзавају рад срца, изазивају осецај врућине и краткотрајни губитак даха, физицки је
неактивна. Савремени јавно-здравствени приступ подстиче свакодневну физичку активност, у трајању од најмање
30 минута.
Постоје бројни докази да физичка активност може спречити одређене болести или смањити њихов интензитет,
те представља један од највазнијих чинилаца унапређења здравља становништва.
На појаву деформитета равног стопала и спуштених сводова утиче пре свега наследни фактор, али и физичка
неактивност, гојазност као и неадекватна обућа. Последице су отежано ходање и стајање, болови у ногама, а некад
и у крстима. То се дешава када се дете пуно угоји или нагло порасте.
																				Данијела Миловић 4.т
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Здравље улази на уста
Исхрана као услов доброг или лошег живота не утиче само на радну
способност , већ и на животни век људи.
Све животне намирнице које сачињавају нашу исхрану не садрже
подједнако материја које су потребне нашем организму и због тога је важно уношење разноврсне хране, односно комбиновање беланчевина,
масти, угљених хидрата, минерала, витамина и воде.
Хранљиве намирнице су угљени хидрати, масти и беланчевине . Свакодневно их уносимо и трошимо, чиме нам обезбедјују енергију неопходну за обављање функција организма како у мировању, тако и за време рада.
Угљени хидрати или шећери су извор енергије која је потребна за
нормално функционисање организма. Храна богата угљеним хидратима
је кромпир, житарице и салата, било да је воћна или од поврћа.
Протеини или беланчевине имају првенствено градивну функцију у
организму,задужени су за раст ткива као што су мишићи, нокти и коса.
Неке намирнице богате протеинима су: риба, пилеће и ћуреће месо,
млечни производи, јаја, пасуљ…
Масти или липиди су присутни у свему што се орално унесе кроз оброк. Улога липида се огледа у заштити органа, термоизолацији и складиштењу енергије. Есенцијалне масне киселине су омега-3 киселине и
омега-6 киселине. Имамо још две групе масти, а то су холестерол и триглицериди.
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Витамине и минерале је неопходно уносити редовно јер су важни за
метеболизам. Могу се наћи у воћу и поврћу.
Здрав - правилан начин исхране је онај у коме све једемо балансирано
Прекомеран унос хране се назива преједање и доводи до гојазности.
Гојазност је болест 21.века будући да све више људи на свету пати од ове
болести. Дефинише се као маса тела непримерена висини и конституцији
особе. До гојазности долази због вођења нездравог начина живота,
односно због одступања од правилне исхране. Таложење сувишне
масноће, у коју се обично трансформишу угљени хидрати, доводи до
формирања вишка масног ткива и гојазности.
Генетски модификовани организми – ГМО је термин под којим се у
најширем смислу означава свака промена у геному. Промене у геному
могу бити последица рекомбинације родитељских гена у потомку. Ту
спада И хибридизација, која има значајно место у поступку побољшања
квалитета, оплемењивање и селекцију организма. Медјутим, под
ГМО о којем се води толика полемика, подразумева се такав начин
модификације генома, који се у природи никада не би десио. Могу се
само добити генетским инжењерством ,тј. у лабораторији. На овакав
начин ГМО у својој ДНК садржи потпуно страни ген, који је унесен у
лабораторијским условима и напредним техникама. Извори ових гена су у биљном свету, у свету микроорганизама
, инсеката, животиња, укључујући и најсложеније врсте.
Појава генетски модификованих организама требало би да реши пре свега питање глади у свету , јер би се
добили отпорнији организми, са бољом толеранцијом на болести, инсекте, корове и без употребе хербицида и
пестицида, са повећаном биомасом.
																			Данијела Миловић 4.т
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Спорт – увек прави избор
Сви ми сањамо о томе да постанемо успешни. Тако су и велики спортисти као деца маштали како ће да постану
ово што су сада. И они су почињали несигурним корацима, били пуни сумње и стрепње, али су истрајали, a упорност и стрпљење су одликe спортског и победничког духа.
Спорт је битна ствар у животу јер наше здравље, телесни развој и виталност зависе, између осталог, и од наше
физичке ангажованости. Здраве животне навике су темељ оствареног и испуњеног живота. Људи често мисле
да нису створени за спортске успехе, а не схватају да је најважније изабрати неки спорт и почети с тренинзима,
трудити се и не одустати. Снага воље често надјача физичке недостатке и води до жељеног циља. Љубав према
неком спорту је већ сама по себи успех јер оплемењује човека и чини га јачим и спремнијим за живот. Сваки прави спортиста зна да успех није искључиво медаља око врата или пехар у руци. Успех је истрајати, устати увек код
паднеш, честитати од срца ономе ко је био бољи од тебе... Победник је онај ко ужива у сваком новом дану, радује
се људима, осмехом савладава све препреке, има велико и храбро срце, а снагом воље чини свет бољим местом
за живот.
Бављење спортом jaча и тело и дух, чини нас бољим људима. У доброти, а не у снази је величина човека, а кроз
спорт човек постаје велики.
																			Влајка Голубовић 3.м2
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ТРЕНДОВИ БРЕНДОВИ
Модни трендови 2015.
Свака сезона са собом носи нешто ново у модним колекцијама широм света, док неке друге само поново чине
актуелним старе и познате трендове. Уопштено говорећи, овог пролећа и лета носиће се и боје и кројеви који су
током ’70-их, али и ’60-их били веома популарни. Зашто да не, то су били лепи тренуци у историји одевања, а све
што је добро ваља и поновити. Ипак, у сваком од ових трендова постоји нешто старо, али и нешто ново, свеже и
вредно да га понесемо током наредне сезоне. Погледајте којих 10 трендова ће ове године бити најпопуларнији:

1. Каки боја
Каки боја је постала модни класик, а ове сезоне се
враћа у великом стилу.
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2. Романтична чипка
Најновије колекције истичу женственост у њеном
класичном облику, а како би се најприкладније истакла
једноставна и самодовољна раскош чипке, уз хаљине
су предложене римљанке као идеалне сандале за лето.

3. Кимоно
Ове сезоне многе модне куће нису одолеле линији
и класичном облику кимона. Могло би се рећи да је он
идеалан модни комад за сваку прилику – од јутра до
вечери.
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4. Морнарско-наутички стил
Рећи ћете да је сваког лета модеран баш овај стил, а
ми вам се у тој тврдњи не можемо супротставити, изузев што је пругасто замењено тренди бојом 2015. а то је
тегет. Поред тога, препоручује се уколико желите бити
доследни баш ово стилу, да вам сако буде нешто комотнији, а није на одмет да вам као узор послужи било који
стари капетан брода.

5. Грозница суботње вечери
Ево директног утицаја веселих ’70-их, кратке хаљине, шљокице и светлуцави каишеви.
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6. Балерина
Крајем фебруара сте имали пролику да видите колико је овај стил заиста „ин“ – на додели Оскара, разуме
се!

7. Винтаге материјали
И ово је актуелно - мешавине, контрасти и све то
скројено заједно, невероватне комбинације старих материјала и модерних типова принта и текстура. Уколико волите шарено, ово је ваш нови/стари стил у којем
ћете искрено уживати.
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8. Ватрено црвено
Иако тренд налаже само интензивну нијансу црвене, будите слободни да максимално искористите потенцијал ове боје. У случају да желите да је комбинујете
са другим бојама, нека то буде светло плава, али шта
год да одлучите не заборавите – црвени нокти и руж се
ове сезоне не пропуштају, чак и уколико у гардероби
не волите или ретко носите ову нијансу.

9. Поп арт
Ове сезоне су се креатори заинтересовали за рад
чувене поп арт уметнике, а као резултат настале су генијалне колекције у највећим модним кућама.
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10. Туфне
Ако волите геометрију, али и моду ’60-их, онда ћете
са радошћу прихватити нови тренд који каже – туфне
од главе до пете. Иако се многи неће сложити, туфне
је лако комбиновати са многим другим бојама у зависности од тога колико сте храбри или склони да експериментишете.
													
						Александра Туцовић 2.г
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Потрага за матурским хаљинама
Потрага за матурским хаљинама тренутно мучи све будуће матуранткиње, али и њихове маме, пријатељице,
кројачице... Девојке заиста имају огроман избор, иако се већини још увек чини да баш ништа не могу да пронађу
по свом укусу. Домаћи и страни познати брендови, као и домаћи млади дизајнери увек су инспирисани матурама
и сваке године праве занимљиве креације.

Зависно од свог стила, мада матурско вече може бити прилика и да закорачите у неки нови и другачији модни
правац, изабраћете романтичну, класичну, екстравагантну, ретро или високо елегантну хаљину. Наравно, увек можете бити и практични па обући нешто што ћете касније обући за вечерњи излазак.
Романтичне хаљине никада не излазе из моде, одаберите боју која вам добро стоји, потрудите се око фризуре
и одговарајућег накита, а не претерујте са висином потпетица.
Класика је класика, од фризуре до обуће, све мора бити на свом месту и савршено уклопљено. Једна боја, највише две, сведене линије кроја, једноставне ципеле, вртоглаве потпетице су дозвољене. Занимљиво би било да
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имате шешир или неки скупоцени накит који
се уклапа у комбинацију.
Екстравагантне девојке имају највише избора. Можете се играти бојама, стиловима,
модним додацима, необичном шминком, лудом фризуром... и сигурно ћете бити примећене.
Висока елеганција ће вас лако одвести до
титуле звезде вечери, али ако погрешите у
неком детаљу, још лакше ћете постати промашај матуре. Погледајте даме са црвеног тепиха и проучите њихове тоалете и фризуре.
Нема бољег саветника од таквих фотографија
за све које желе безрезервни гламур.
											
				Александра Туцовић 2.г
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РАЗБРИБРИГА
Смехбук
Доносимо вам смешне, шаљиве статусе за Фејсбук:
Ред Була, ред пршуте, ред шунке…
Најбоље је бити богат и здрав, јер … ако си сиромашан, џаба
ти што си болестан.
Трагедија, лустер ми се обесио, а фрижидер мртав хладан!
Рођен сам интелигентан, али ме школа уништи!
Од данас сам на ноћној дијети, ништа не једем док спавам.
СССС – Само Статус Србина Спасава.
Религије се мењају; пиво и вино остаје.
Стара кинеска пословица: Пас који лаје није добро испечен.
Данас не радим ништа, јер јуче нисам радио ништа, па нисам
још завршио.
Неки пију од среће, неки од туге, а ја пијем од јутрос.
Боље је имати два нова мерцедеса него један полован Југо.
Врхунац шпанске серије је кад Армандо сазна да је сам своја мајка.
Хоћете стан боли глава? Ставите ниске лустере!
Некада су ме жене јуриле,а онда сам престао да крадем торбице.
Фејсбук је постао циганска махала …сви имају по 50 браће/сестара.				

Слађана Стојнић 2.г
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Смешни хороскоп
ОВАН 21.3-20.4
Ован - Свађалице и галамџије, увек жељни командовања и дерњају се по читав дан. Стално им нешто смета,
константно траже криву Дрину за исправљање. Никад им није доста хране, једу као да су из Африке стигли.

БИК 21.4-21.5.
Бик - Успавани и досадни, сморили би и самог себе кад не би одмах заспали. Лењи су до зла бога, и само размишљају како да се обогате, да би могли још више да се излежавају.

БЛИЗАНЦИ 22.5-21.6
Близанци - Површна блебетала и трачаре. Зрелост им је на нивоу детета од 5 година. Беже од одговорности к’о
да их она јури са штапом. Увек мисле да су најпаметнији и само они у праву.

РАК 22.6-22.7
Рак - Изгубљени и у свету и у свемиру. Живе у илузијама, плачу и вређају се по цео дан. Изгледају као да их можете газити док не цркну, а заправо су себичњаци, који хоће да вам накаче омчу око врата.
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ЛАВ 23.7-23.8
Лав - Комплексаши прве врсте. Самопоуздање им зависи од туђих похвала. Трипују се да су много битни, а кад
их маса кулира, трче кући да плачу. Претерано енергични и буквално даве све око себе.

ДЕВИЦА 24.08-23.09
Девица - Вечита гунђала, и никад им ништа није по вољи. Огледало не испуштају из руке, чак ни кад чисте стан
и трљају прашину. Ако неког не критикују, онда нешто перкају и слажу, тотални неуротичари.

ВАГА 24.9-23.10
Вага - Неодлучни створови, лаког морала. Флертују и док спавају. Једини у Зодијаку су представљени у виду
ствари, уместо живог бића, што довољно говори о њиховој осећајности.

ШКОРПИЈА 24.10-22.11
По читав дан размишљају о освети јер им је неко у пролазу стао на ногу.

СТРЕЛАЦ 23.11-21.12
Стрелац - Умишљени паметњаковићи и филозофи, а глупост која излази из њихових уста је немерљива. Цео
живот беже од љубави, те не чуди што је највећи број самаца рођен у овом знаку.
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ЈАРАЦ 22.12-21.01
Јарац - Напаћене душе које увек мисле како је њима најтеже. Агресивни и надрндани снобови, сами себи тешки, а камоли другима. Дрвени према свима, сем себи. Цео живот пате за титулама.

ВОДОЛИЈА 22.01.-19.02
Водолија – Људи са тоталним несмислом за боје и моду. Лелујају уоколо и сами себе изненађују.

РИБЕ 20.02-20.03
Рибе - Плачљивци, опседнути тиме шта други мисле о њима. Живе у свом свету, али су вешти манипулатори са
подвојеном личношћу. Увек им треба да их неко води кроз живот.
																			Слађана Стојнић 2.г
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