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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ
НАМЕШТАЈА
Поред че тири постојећа подручја рада, са
инов ат и вни м моделом
образовања кроз приватно—јавно партнерс тво
компанија и школе, и трогодишњим образовним
профилом Оператер за
израду намештаја, отвара
нам се могућност за пето
подручје рада, Шумарство и обрада дрвета. Иницијатива за увођење овог образовног профила
потекла је од компанија које се баве прерадом дрвета и производњом намештаја, због недостатка
кадрова, уз координацију и подршку Програма за
развој приватног сектора Србије, који финансира
Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ),
а спровела је Регионална агенција за економски
развој и предузетништво ВЕЕДА, Врање. У Техничкој школи су нашли партнера који је спреман
да прихвати, подржи и учествује у реализацији те
иницијативе. Седам компанија које су учествовале су: Атлас д. о. о. Севојно, Матис д. о. о. Ивањица, Пино Арт д. о. о. Ужице, Зип Универзал д. о. о.
Бела Земља, Д2 кат д. о. о. Чајетина, Унико Ужице и Гинко Пожега. Циљ пројекта је побољшање
сарадње између образовања и привреде у циљу
обезбеђивања потребних кадрова и већег запошљавања, нарочито младих људи.

И НФ О УД А Р

Оператер за израду намештаја је образовни
профил са три излаза: столар, тапетар и лакирер и
за ово одељење је предвиђен број ученика 30. Ради
што квалитетније реализације наставног плана и
програм а , на р очи то часова
практичне наставе која с е
реализује
већим делом у
погонима (у првом разреду два
дана, у друго и
трећем по три дана), укључен је велики број компанија и оне су преузеле део одговорности. Пошто постоји велика потреба привредника за овим
занимањима, постоји могућност стипендирања
заинтересованих ученика.
Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА је
оспособљавање ученика за ручну и машинску
обраду материјала од дрвета, површинску обраду, припрему материјала за тапацирање и само
тапацирање, монтажу свих врста намештаја и
лакирање, како за самостални рад, тако и за рад
у компанијама. Компетенције које ће ученици
стећи односе се и на стицање предузетничких
способности, организовањe процеса производње, тумачење техничко-технолошке и производне документације, руковање ЦНЦ машинама, лакирање дрвених површина, тапацирање,
пресвлачење и декорација намештаја као и њихово склапање и монтажа.
Татјана Старчевић

И Н ФО УД АР

Посета министра
Вербића и швајцарског
амбасадора
У посети нашој школи били су министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић
и швајцарски амбасадор Жан-Данијел Рух.
9. децембра 2015. год. у компанији „Атлас”
у Севојну, промовисан је нови образовни профил-Оператер за израду намештаја.

Након свечаног дочека министра и амбасадора спровели смо их и до мултимедијалне учионице која је донација швајцарске владе.

Затим смо представили образовне профиле
у нашој школи: техничар за рециклажу, техничар
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за обликовање графичких производа, машински
техничар за компјутерско конструисање и машински техничар за компјутерско управљање,
као и образовне профиле у електротехници.
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Техничар за рециклажу

На почетку обиласка школе испричали смо и
нешто важно и за образовни профил Техничар за
рециклажу и напоменули да се у школи бавимо
примарном селекцијом отпада.

Машинство и обрада метала

Канте за селекцију отпада

Поред свега представили смо и образовни
профил Техничар за обликовање графичких производа, где смо кроз причу показали радове који
су изложени у школи и скренули пажњу на то да
се бавимо дизајном, сликањем и цртањем.

Представник подручја рада машинства представио је образовне профиле Машински техничар за компјутерско управљање, Машински техничар за компјутерско конструисање и Оператер
машинске обраде.

Техничар за обликовање
графичких производа

У кабинету 207, амбасадор је показао велико
интересовање за начин рада ЦНЦ машина.

И Н ФО УД АР

На амбасадорово велико инсистирање, обишли смо и радионицу где су му посебну пажњу
привукле машине.
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Делегацији смо презентовали образовне
профиле из подручја рада електротехнике: Телекомуникације, мехатронику и информационе
технологије.

Министар је био веома заинтресован за рад
наших ученика у радионици.

Ученици телекомуникација су у склопу часа
представили њихов рад на пракси.
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На самом крају дружења уследила је поздравна реч, како од директора тако и од амбасадора
који се захвалио на гостопримству, а затим и поздравио председницу парламента којој је уручио и
поклон.
Невена Ћосић 3г
Тања Никитовић 4м2
Анђела Вујовић 4м2
Марко Лазовић 3е1
Вељко Кнежевић 4м1

ПОСЕТА ШКОЛСКОМ
ЦЕНТРУ У КРАЊУ
15-19. 11. 2015. године

Потписивање уговора са социјалним партнерима… удружење КОНЕКТОР

Чланови делегације наше школе: Д. Туцаковић, Ј. Павловић, З. Поповић, М. С. Алексић, Б.
Антонијевић, П. Гавриловић, И. Гудурић и М. Јелисијевић.

Сусрет са председником Републике Словеније Борутом Пахоријем.

Понедељак: 16. 11. 2015.

Отварање и разгледање изложбе фотографија која приказује историјат школе:
ИСКРА- јуче, данас, сутра…

И Н ФО УД АР

Разгледање сајма занимања за које се образују
ученици и студенти Школског центра у Крању.

Разгледање Средње техничке школе, МИЦ-а
и Више стручне школе Школског центра у Крању.

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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Разгледање парка Брдо…

Свечана академија у конгресном центру
БРДО
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Међународна конференција Утрип приходности -2015… стручни део…

Дружење у сали конгресног центра БРДО…

Уторак: 17. 11. 2015.
Разгледање Средње школе за економију,
грађевину и услуге Школског центра у Крању…

Излагање радова: Драган Туцаковић, Јелена
Павловић, Звонислав Поповић и Маријана Симовић Алексић.

Свечана предаја спомен графике
„Дрво знања“, академског
сликара М. Тушка…

Среда: 18. 11. 2015.
Стручна екскурзија…
Посета фабрици ЕЛАН
Међународна конференција Утрип приходности -2015… пленарни део…

И Н ФО УД АР
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Стручна екскурзија…
Посета фабрици ИСКРА

Супер, брзи интернет
стиже у школу
Почетком марта 2016. ученици 3е1 и 4е1
одељења, вођени упуствима професора Иване
Аџић и професора Ивана Савића, активно су радили на успостављању интернет мреже кроз целу
школу.
Стручна екскурзија…
Посета иновационом центру у кругу фабрике
ИСКРА

То је подразумевало и вишедневни интезиван рад
праћен шалама и досеткама што ученика, што домара и других учесника. Задовољство нам је што
смо себи а и будућим генерацијама наше школе обезбедили сигурну и брзу интернет мрежу која ће им
олакшати учење.
Постављено је 1800 m
кабла тако да је интернет
обезбеђен за све учионице у
школи. Брзина протока интернета је 1 Gb/s, а то је тренутно (за упућене и неупућене) најбржи интернет
на свеопште задовољство наставника и ученика.
Ковачевић Саша, Пишчевић Лука,
Ојданић Василије, Селаковић Иван,
Кљајић Стефан 4е1

10

ТЕМГ број 16 • МАЈ 2016.

ШКОЛСКА СЛАВАСАВИНДАН 2016.
27. јануар по новом или 14. јануар по старом
календару је дан кад цела Србија и њени најмлађи
и најдрагоценији стоје са упаљеном свећом и колачем у рукама пред иконом светог Саве и Богу
дарове приносе. То је дан када се сећамо и обележавамо почетак српске државности, цркве и
образовања у лику Светог Саве и династије Немањић.

Техничка школа у Ужицу је прва школа која
се, после смутног времена и неприлика које су задесиле ове просторе, окренула старим коренима
и вери и обновила традицију ломљења славског
колача у школи. Oва школа je пример поштовања
традиционалних обичаја и историје, aли је и пример осталим школама и институцијама у Србији
како прихватити модерне светске системе образовања и технологија, и то све у циљу бољег и квалитетнијег образовања наших ђака, који ће то стечено знање и васпитање применити и показати на
своме радном месту, у дому, међу пријатељима, а
и са поносом нас представљати на међународним
скуповима.

Наши ђаци су ове године за Савиндан добили новог пријатеља, који је био домаћин ове године, фирму „Матис” из Ивањице и њеног власника
господина Драгомира Лазовића; који ће запошљавати ћаке новоотвореног смера за прераду дрвета.

Ш КО Л С К А С Л А ВА

Са благословом епископа жичког Јустина и
епископа рашко-призренског Теодосија, некадашњег ученика ове школе, освештали смо жито,
преломили колач и заблагодарили васкрсломе
Христу. Молитви и ломљењу колача су присуствовали наши ученици, свештеници, господинВладан Ђорђевић, представник фирме „Матис”,
многобројни гости и пријатељи ове школе, директор школе са помоћницима и сарадницима,
наставници и помоћни радници.
Таленат, креативност и труд су нам показали
чланови драмске секције са својим професоркама
српског језика, спремивши за своје професоре и
госте лепу и поучну представу.
У овом дану смо добили благослов Божији и
снагу за истрајност у даљем раду на образовању и
васпитању наше деце и ученика. Помолили смо се
и молимо се Господу Богу да нам пошаље благодат
Светога Духа да оснажи наше духовне силе, да би
плодове рада принели Творцу нашем на славу, родитељима нашим на радост, а Цркви и отаџбини
нашој на корист.
Вероучитељ
Ђакон Јован Панић

„Вера права”
На сцену улази човек са шеширом и кишобраном. На улици је опало лишће. Јесен.
Креће свирање гитаре из позадине.
Човек:Мислим да, мада не мора бити тачно,
једно дрво може да представи човека. Да му се
увуче под кожу и рашири читавим телом, онако,
да се разграна. Јесте. И не би било разлике, ионако
све мање користимо способност мишљења...Па,
ко каже да човек није дрво!Еееее, а некад, некада
то није било тако...
Недавно ме посетила моја комшиница баба
Стана, једна од најстаријих бака у варошици.
Сећам се:мoje сестрице поседају у круг испод старе крушке, а она прича, прича о старим временима и људима, а ја их посматрам кришом иза старог дуда. Некако је највише волела да прича приче
о Светом Сави и предања о њему...Еееех, сећања...
Престаје свирање гитаре.
(Човек остаје на сцени, непомичан, спушта
главу, а као сећање се појављује баба Стана, стоји
на сцени окренута ка публици)
Баба Стана: Е, знате ли ви децо, у мом селу је
то било, али у давна времена, мени је моја прабака
то причала...

ШКО ЛСКА С ЛАВА

Наишао Свети Сава поред једне куће у којој
су живели сиромашни људи, био је Божић, а деца
нису имала ништа мрсно да поједу. Дао је Свети
Саво том човеку пуну чашу масти. Човек се обрадовао и захвалио и узе његова жена и направи
попару. И тако су они трошили маст годину дана
и никада им није нестало. Али се онда човек похвали једном пријатељу и тек тада поче маст да
нестаје...Е, а да се није похвалио, Бог зна до када
би му та маст трајала...Тако вам је то, децо, било.

Човек поново говори: Е, сећања...
Човек седа на клупу, а на сцену, као слика његовог сећања, излазе три девојчице, бака седа поред дрвета, а он, као некада, из прикрајка посматра...
Тамара:Баба Стано, како то да ти и деда Гвозденникад нисте подигли већу кућу?Деда Раде
каже да сте могли имати највећу у селу и да је то
зато што ви не умете да живитеи немате никаквих
жеља у животу. Каже да највише волите да седите
у хладу, дружите се са децом и распредате причу о
некаквим вишим силама и светим људима...
Баба Стана:Види ти враголанкешта ме она
пита...Него, видим ја да је вама време за баба Станину лекцију. Ништа вас не уче у тој школи...Морате да знате вредности живота и шта је оно што
човеку срећу даје...Новац и велике куће не доносе
срећуи не дају смисао животу. Е, смисао живота је
нешто друго, децо моја...Деда Раде само о парама
прича, сам је ко пустињак, сам леже и сам се буди,
не дају му његови новци да љубав дели и множи,
већ само да дукате скупља и броји...
Милица:Бако, ми то тек онако питамо, није
нам јасно шта то деда Раде прича...
Баба Стана:Де, де...Ма, не зна он шта прича,
буника му из главе никла...
Слађа:Него, шта си оно хтео да нам причаш?
Баба Стана:Ја, ја, причају људи...Једном давно три сјајна ратника у пустињи набасаше на
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бунар. Исцрпљени од врућине застадоше да се
напију воде, па напослетку одлучише да ће ту и
заноћити.
(Тада се на сцени појављују три ратникаи седају уморни иисцрпљени око бунара и спуштају
се као да спавају.)
Баба Стана:Нису знали да је тај бунар дело
једног старог учењака, светог човека...Остарели
учењак видевши да својом речју не може спречити бол, патњу, беду, ратове и глад, одлучи да оде
у пустињу и тамо нађе истину. Питао се шта би
добро могао да уради за људе што би остало после
његајер међу њих више није хтео. Плакао је због
људске злобе и похлепеи није приметио да се од
његових суза створио мали бунар. На његовом
лицу затитрао је загонетан осмех. Дошао је на
идеју да се сваком ко попије воде из бунара оствари прва жеља.
(Појављује се стари светац, учењакса књигом
и штапом у руци, приђе бунару и одлази са сцене)
Тамара:Да је нама такав бунар, сад бисмоми
биле негде на мору, шетале, сунчале се, купале...
Ех, никад на мору нисмо биле...
Баба Стана: Де, де, него да се ми вратимо
нашим ратницима. Како ратници нису знали за
причу о старом свецу и учењаку нису знали ни за
чудо из бунара. Деси се да први ратник захвати
воду и помисли:
1. Ратник:„Ех, да ми је сад да се створим крај
моје породице, да још једном чујем смех своје
деце, ништа ми не би било тешко.”
2. Ратник захвати мало воде, леже до првог и
загледа се у звезде па помисли:
” Ја сам пре овог био ковач, да ми је да се вратим у своју радњу и наставим где сам стао.”
Милица:Их, сад треба да поверујемо да нико
није помислио да би волео да има благо и да ужива негде далеко...да има огромно имање и кућу са
пуно људи који раде за њега, а он да крај језерцета
лежи док око њега уз тамбуру плешу...
Баба Стана:Ја, ја...Тако, ко многи људи, трећи
ратник је био трошаџија, па им рече:
Трећи ратник: „Слушам вас и много сте ми
скромни, ја бих сад волео ћуп злата, па да идем
код шеика, ћерке да им гледам, очима да бирам.
Новцем силним да надокнадим све што сам пропустио.”
Слађа:Па, је ли га срамота...стварно нема
смисла. Баба Стано, ми бисмо све дале сиротињи...
Ето, можда бисмо отишле на то мореда га видимо
и ништа више...
Баба:Није тако размишљо наш трећи ратник,
па није добро ни прошао. Ујутру кад се пробудио
крај њега је стајао ћуп пун злата.
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(Трећи ратник се буди, поред њега је ћуп, он
се радује и грли ћуп.)
Баба Стана:За то време први ратник (полако
устаје и одлази са сцене) са породицом поштено
радивши обогатио се и живео срећно. Ковач (полако устаје и одлази са сцене)се вратио у радњу,
посао процветао, па се на крају добро и оженио.
Тамара:То значи да је њихова скромност била
награђена. Шта се са трећим ратником догодило
на крају?
Баба:Трећи ратник је, лепе моје, жедан тетурао пустињом, а његове речи су нестајале у песку:
(Тада трећи ратник устаје, почиње да се тетура:
Трећи ратник:”Ево новац, платићу све, дајте
коња, дајте воде!”, и одлази са сцене...)
Баба Стана:Када је дошао у град, изгубио је
памет, причао неповезано: „бунар, жеља, златници...”Чашћавао је све око себе, а куле вавилонске
никад није видео.
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мо да сви буду богати као ми.
Устају и одлазе.
Креће свирање гитаре из позадине
Човек се тргне, устаје, намешта одећу: „Ехехехех, сећања, сећања...Закасних ја на пијац,
нека...Људи мисле да је највеће достигнуће цивилизације брзина. За пар секунди, минута, сати
или дана може да се испуни незамисливо. Требало би да смо срећни, све нам је надохват руке. А ја
се сваки дан питамда ли је тако...Признајем, има
букви, али није сваки човек дрво, па да се не замисли, је ли тако?(насмеје се)
(Сви се враћају на сцену)
Човек:
Моћ Савиног примера
Свима треба да буде узор понашања.
Памет је оно чиме гледамо на свет,
А чистоћа је највећи украс на свету.
Срећна вам свима слава!!!
Сви у глас кажу:
Срећна слава!!!
KРAJ

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

Милица:Баба Стано, да није и оно деда Раде
наишао на неко такво чудо, па онако прича?Знала
сам ја одмах да је вреднији један дуд са овог дрвета него сви његови златници...
Слађа:Не би он био сам да је добар и поштен,
имао би, као ви, пуну кућу деце и своје и туђеи
сви би га волели...Џаба му његови златницикад
нема са ким да их дели.
Баба Стана: Висте, децо, највеће благо које
свет има. То је и Свети Сава знао, па је тако кад
су отац и мајка донели дете у цркву да га Свети
Сава благосиља и да му да срећу, рекаода му само
они могу дати срећу, само родитељи, тако што ће
га научити да ради, штеди, да слуша, да не лаже, да
не краде, поштује старије, да је у свему умерено и
да чува своје здравље. И ко год од родитеља је долазио код Светог Саве, он им је свима исто казао.
И деца су им у добре и честите људе израсла.
Тамара:Хајде, баба Стано, да ми прошетамо
заједно чаршијом, нека види деда Раде шта је богатство...А можда је светац из приче и овуда прошао и оставио какав бунар иза себе, па да пожели-

26. јануара 2016. године у нашој школи је одржано књижевно вече за нашег бившег ученика
Миодрага Младеновића. Toм приликом је промовисана књига овог младог аутора, иначе професора књижевности. Дело носи назив „Бројаница”
и издваја се по начину писања, али и штампања.
Наиме, текст у књизи је исписан водоравно. О
делу првенцу смо одмах након промоције и разговарали са аутором.
После више година, какве утиске носите изТехничке школе?
Сећам се да смо ми
као ученици исто овако
седели на часу српског
језика код професорке
Сање Селаковић, овакав
је био распоред (показује
на публику). Дакле, све
је идентично...чак је ту и
моја школска другарица у
публици! (смех)
Да ли сте могли да
видите колико се школа
променила од када сте Ви
у њој били средњошколац?
Очигледно је да се школа изменила у позитивном смислу, види се да сте доста напредовали.
Пријатно сам изненађен.
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Који Вам је био омиљени предмет у школи?
Омиљени предмет у школи ми је поред Српског језика била и Термодинамика. (смех) То је
било због професорке Данијеле Продановић, зато
што је знала да нам приближи предмет. Знала је да
приђе ђаку, и мислим да је била добар педагог пре
свега...уствари била је педагог, човек, па тек онда
професор.
Колико је школа утицала на Ваше касније
опредељење да упишете књижевност?
Више је живот утицао на мене, а школа и није
баш. Знао сам да нећу уписати машинство, то сигурно...смех

Колико је било тешко уписати друштвени
односно језички факултет након техничког смера у средњој школи?
Није било толико тешко с обзиром да се данас
ретко ко опредељује за факултет, сви који остају
са средњом школом мисле да ће нешто постићи у
животу, али нажалост...
Када сте схватили да хоћете да будете писац?
Ја нисам желео да будем писац, ја сам просто
само записао једну причу и спасио сам је од заборава...ништа више, ја сам ипак по вокацији прво
професор.
Откуд инспирација за Ваш први роман?
Инспирација за роман је настала тако што ме
је замолила моја мајка да напишем један роман
који ћу просто негде и њој посветити. Ово је роман породичне тематике, једна интимна исповест
кроз призму модерног, али осетљивог човека.
Да ли је ово измишљена прича или сте у
причу унели део себе, своје личности и живота?
Књига има елемената аутобиографског, али
није баш потпуно аутобиографска...
Опишите нам лика из књиге.
Главни лик је један интелектуалац који се
бори, уствари, који одраста са оцем и маћехом,
дакле, као типичан лик из једне бајке.
И у роману често говорите колико књижевни лик воли позориште, а с обзиром да сте се и
у приватном животу делом определили за позоришну сцену, реците нам одакле и од када потиче то интересовање за ову уметност?

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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После средње школе ја сам уствари прво желео да упишем медицину, то ме је занимало. Желео сам да будем неуропсихијатар, да лечим људске душе. То је врло лепо занимање. Књижевност
сам уписао пошто сам волео да читам и да пишем,
па сам се окушао и на тим студијама...а глума ме
је дефитивно привукла када сам отишао у Српско
народно позориште. Тај гламур...тај неки други
приступ свему је задивљујући.
Како сте изабрали да поглавља у роману
носе следеће мисли:
• Многи моји другови су имали тетке,
• Стварност нисам могао да прихватим,
• Сваки мушкарац рањаван је у љубави,
• Наредни период донео је доста неизвесности,
• Оно што је морало кад- тад да се деси, догодило се изненада.
То је просто само од себе дошло...ево, кажем,
ја сам просто спасио ту једну причу од заборава,
и нисам додао ни запету ни тачку. То су уствари
поглавља из живота, из различитих ситуација...

Дело је посвећено „градитељима“ Ваших
најуспешнијих дела. Када сте схватили важност
породице у развоју сваког човека?
Из целе ове моје биографије коју сте ви прочитали, ја једино могу само да кажем да оно што
је битно је то да сам ја син Јованке и Душка, то је
веома важно, као и то да сам брат Милене Марјановић. Све остало је...пролазно, чак и књиге које
напишемо, све друго је пролазно. Једноставно,
када имате брата и сестру имате правог пријатеља
за цео живот, сви остали пријатељи су тренутни.
Одакле Вам идеја за овај специфичан дизајн
књиге?
Волим необичне ствари, па и када сам решио
да издам књигу, решио сам да она буде скроз специфична. Дакле, књига може да се разуме почев
од насловне стране јер све је речено у овој слици.
Слика све симболише. Ово окренуто представља
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окренут живот, чак је и нумерација страна тако
осмишљена тако да корачате кроз живот...
Да ли бисте данас нешто променили у свом
роману?
Да, променио бих је целу ! (смех)
Шта Ваша породица мисли о Вашем писању?
Њима се то свиђа, хтели ми то или не...свиђа
им се и мислим да је то и најбитније.

Ко Вам је највећи ослонац у животу?
Тата и сестра.
Који су Вас аутори инспирисали да напишете књигу?
Инспирација су ми били првенствено мајка и
сам живот, али били су ту и неки писци, на пример Данило Киш. Он је мој омиљени писац, а посебно због тога што се и он бави психијатријом и
неуропсихијатријом, кроз ликове из својих књижевних дела, и то је врло занимљиво.
Како изгледа процес писања и колико је потребно да се напише књига?
Ја сам уствари ову књигу написао на завршној години студија 2011. године и она је стајала на
рачунару. Ја сам сваки дан нешто мењао, дописивао, па ми се није свидело...па сам давао некима
да читају, и њима се то свидело. Може се рећи да
сам негде био себичан док сам писао ту књигу, и
хтео сам да сви они који буду читали ово дело, да
се негде пронађу. Када сам писао књигу тачно сам
знао шта хоћу, а шта нећу. На зиду у стану сам повукао једну линију и са леве стране сам написаоово хоћу, а са десне- ово нећу. Тако да сам пратећи
ту линију, чим бих мало више одмакао од ње, то
бих брисао, па сам се враћао назад.
На кога сте се угледали као дете?
Па, нисам се угледао ни на кога посебно...али,
на пример у филму „Живот је леп” има један лик
којег сам поменуо и у књизи, и негде са њим сам
се поистоветио...
Шта сматрате Вашим највећим успехом у
животу?
Мислим да је највећи успех то што сам по-

К УЛ Т У РА – НА ШИ ТА Л Е НТИ

стао Човек. А, исто тако мислим да је највећи успех васпитати Човека. У данашње време, у време
Фејсбука, Твитера, уопште у модерном добу, мислим да је најважније васпитати човека, односно
дете. То је врло леп, али и озбиљан задатак. У животу сваког човека врло битну улогу игра породица. Чак је и Милош Црњански једном приликом записао: „Човек путује по свету да би нашао
нешто што му треба, а врати се кући да то нађе.”
Како видите себе за 10 година, као писца, наставника у школи, глумца, редитеља или нешто
сасвим друго?
Па, видим себе као неуропсихијатра! (смех)
Било је ово веома занимљиво искуство. Очигледно је да за овог младог талентованог човека не
постоје границе, уствари постоје, али их он врло
успешно и стрпљиво помера. Научиле смо доста
о стварању, као и о начину размишљања једног
уметника.

И за крај остављамо коментар професора
Драгољуба Зорића: „Овај млади човек је доказао
да писац може бити модеран и када није под Басариним „кишобраном”, тј. постмодернистичким
утицајем јер се у данашње време погрешно сматра да је писање модерно само ако има интелектуалне ироније и самоироније. Овај млади човек је
својим начином писања доказао супротно.”
Тамара Максимовић 4г
Тамара Павловић 4г
проф. Сања Селаковић
проф. Марија Вељковић
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Пројекат „Заштита права
детета у средњим
школама“
У оквиру пројекта „Заштита права детета у
средњим школама”, који реализује Ужички центар
за права детета, уз подршку швајцарске агенције
за сарадњу и развој- СДЦ, у нашој школи одржана
је дводневна обука за ученике на тему „Активизам младих на превенцији насиља и дискриминације”. Теме су биле врло интересантне, атмосфера
одлична, ученици мотивисани, што је била одлична комбинација за реализацију планираних ученичких активности.

Након обуке уследила је реализација акције у
школи под називом „Без насиља, молим”. У оквиру те акције ученици су у холу школе извели представу „Побуна против насилних мера” за ученике
и наставнике школе. Након представе, у школској
библиотеци, наставник социологије Владимир
Павловић, у сарадњи са ученицима, одржао је
предавање на тему заштите од насиља, што је покренуло дискусију међу ученицима као и размену
знања, ставова и искустава. У оквиру ове акције
вршњачке едукације су биле значајан део активности у оквиру пројекта.
Андријана Долаш
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Активности ученика са
посебним потребама
Ученици са посебним потребама у нашој
школи укључени су у доста активности. Једна од
активности коју је организовао Тим за ученике
са посебним потребама у графичарству је и продајна изложба новогодишњих честитки. Ученици
одељења oр, 1мг, 2мг, 3мг и 1к су изложили честитке и новогодишње украсе које су правили од
рециклираних материјала на часовима практичне
наставе уз помоћ наставника.

А К ТИ ВНО С ТИ У Ш КО Л И / Г Е О Г РАФ С К А С Е К Ц И Ј А

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА

Ерта Але

Ерта Але - крајолик
страве, невоља, смрти
Зараван Данакил, негостољубив дом вулканских
врхова Ерта Але, један је
од најнеумољивијих подручја на свету. Највећи
део године то је спржена равница прекривена
кором од соли. Велики
део равнице лежи испод
површине мора а некад је то био огранак Црвеног
мора, све док померање Земљине коре није довело
до подизања горја Данакил на северу, чиме је ово
подручје одсечено од мора. Вода која је била овде
је испарила, а за собом је на бившем морском дну
оставила слој соли дебео чак 3км.
Словенка Стојановић IIе2
Географска секција

Јапанско море
Унутрашње Јапанско море –најплића
мора на Земљи су мора
која се налазе на континенталној површи, која
представља по ширини
променљиви (од неколико км до 1200-1500 км)
мање-више заравњени појас подводног краја континента исте геолошке грађе као и он сам. Континентална површ се простире до дубине од 50-100
м до 200 м. Најплиће море на Земљи је Азовско,
чија је просечна дубина свега 7 м. Унутрашње
Јапанско море просечно је дубоко 22 м, а затим
следи више залива - Бристолски (36 м), Карпентаријски (40 м) и Персијски залив (42 м). Жуто море
је нешто дубље - у просеку 44 м. Следе Ирско море
(45 м), Балтичко (50 м) и Источносибирско море
(54 м). Нарочиту занимљивост представља тзв.
Догер Бенк, односно „море у мору” које се налази
у средини Северног мора, простире се од југозапада ка североистоку на 260 км и широко је 3060 км. Минимална дубина у њему је свега 13 м! У
водама Догер Бенка одиграло се неколико поморских битака између Британаца и Холанђана 1781.
године, инцидент са Русијом 1904. и између Британаца и Немаца 1915. године.
Јелена Ђуровић II е2
Географска секција

ГЕОГРАФСКА СЕ КЦИЈ А

Топ 5 занимљивости о
заставама држава
Канада

Канадски лидери водили су жустре расправе
пре него што су 1965. године усвојили црвено-белу заставу с црвеним листом јавора као симболом
државе.

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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Популарни назив америчке заставе је Бетси
Рос, а надимак је добила по жени која је сашила
првузаставу. Састоји се од тринаест водоравно
поређаних црвених и белих пруга које симболизују тринаест првобитних држава које су прогласиле независност 1776. године.
Од почетка се у левом горњем углу налази
плаво поље у ком су звездице које симболизују
број држава. У почетку их је било тринаест, да би
их данас било педесет, а поређане су у формацији
6-5-6-5-6-5-6-5-6.

Бразил

Црвена боја преузета је с крста светог Ђорђа,
који се сматра заштитником државе, а бела боја је
преузета с француског краљевског грба. Јаворов
лист симболизује прекрасну канадску природу.
Барем лети...

Грчка

Грци у последње време не могу да се усагласе
око много ствари, па тако ни око значења заставе.
Боје заставе су плава и бела.
Док једни сматрају да плава представља
прекрасно Медитеранско море, а бела куће које
су никле уз обалу, други сматрају да пруге симболизује слогове у грчкој изреци”Έ λευ θερία ή
Θάνατος” што значи слобода или смрт. Да, Грци
су били и јесу ратоборан народ. Међутим, око
једне ствари су сагласни - крст представља православну веру.

САД

Зелена подлога и жути ромб симболизују некадашњу колонијалну власт, Браганза-Хабсбуршку династију.
Некадашњи грб бразилског царства замењен
је плавим кругом са 27 белих звездица. Положај
звездицаје идентичан положају звезда изнад Рија
15. новембра 1889. године, а свака звезда представља тачно одређену државу. Крилатица која се налази унутар плавог круга значи - ред и напредак.

Србија

Застава Републике Србије постоји и користисе као Народна застава и као Државна застава, саразмерама 3:2 (дужина према висини).
Државна застава је тробојка хоризонтално поређаних поља истих висина црвене, плаве
и беле боје, а преко свега, центра помереног ка
јарболу за једну седмину укупне дужине заставе,
стоји Мали грб Србије.
Мање је познато да је прва застава Србије,
по Сретењском уставу из 1835. године, била црвено-бело-плава (попут заставе Хрватске), ин-
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спирисана тробојком француске револуције.
Ову заставу је посебно критиковала Русија, због
истоветности са револуционарном француском
заставом, те је убрзо морала бити замењена црвено-плаво-белом (обрнутом руском заставом).
Лазар Бујић 3м1
Урош Милићевић 3м1

Отровне супстанце у
производима које
користимо
Домаће тржиште преплавили су парфеми,
креме, шминка и средства за чишћење, прање,
полирање и одржавање домаћинства - пуни потенцијално канцерогених материја! Према најновијим тврдњама канадских научника, хемикалије
из ових производа узрокују чак 90 одсто канцера
код људи!
Зато и не треба да чуди податак да у Србији
од рака у сваком тренутку болује 120. 000 особа, да сваке године оболи 32. 000, а умре 20. 000
људи! Милан Ђурић из Центра за развој еколошке свести каже да су истраживања Интернационалне агенције за истраживање рака и Европске
агенције за хемикалије алармантна и да су многе
земље почеле да раде на забрани огромног броја
супстанци за које је утврђено да изазивају канцер.
- За 80 одсто кућних хемикалија не пише које
токсичне хемикалије садрже, под изговором да је
„формула тајна”! Корпорације објављују податке
о само један одсто отрова које стављају у производе - тврди Ђурић и додаје да је истраживање које
је трајало 15 година потврдило да жене које раде у
домаћинству оболевају од рака 54 одсто чешће од
осталих! Узрок је - директна изложеност кућним
хемикалијама.
- Многи познати произвођачи су одбили да доставе
спецификације са садржајем
хемикалија, неки су потврдили
присуство у производу и обавезали се да ће их у неком року
уклонити, док неки једноставно
одбијају да их уклоне док се не
промени закон - објашњава Ђурић.
Ово може бити кобно!
Кућни хемијски производи који најчешће

садрже канцерогене хемикалије, репродуктивне
и нервне отрове:
Избељивачи флека
Одмашћивачи
Средства за чишћење подова
Хемија за прање прозора
Прашак таблета за машину за прање судова
Средства за чишћење тепиха
Детерџенти
Чистачи WC шоља
Мирисни oсвеживачи ваздуха
Дезодоранси
Инсектициди
Средства за полирање са ознаком „антибактеријски”
Пасте за обућу
Најбоље што потрошачи могу да учине је
читање етикета на производу како би избегли
хемикалије за које је познато да шкоде људском
здрављу. Доносимо вам листу токсичних хемикалија.
Исеците ово упутство и носите га са собом
кад кренете у куповину козметике!
Штетне састојке у козметичким производима нећете наћи ни под „кључни састојци”, „активни састојци” или „НАШИ одабраним састојцима”,
него само на полеђини под „састојци” (комплетан
састав). Ако на производу није дат комплетан
састав, немојте ГА куповати!
1. Прво пронађите састојке који могу довести до хормоналних поремећаја (метхилпарабен, етилпарабен, Пропилпарабен, изопропилпарабен, бутхилпарабен, Исобутилпарабен).
Ако њих има у производу, нема потребе даље да
читате!
2. Избегавајте производе који садрже канцерогени натријум хидрокси-метилглицинате, састојке који имају реч уреу у имену (ИМИДАЗОЛИДИНИЛ УРЕА И Диазолидинил уреа).
3. Избегавајте да купујете и кад се у имену
састојка налази неки број
(полисорбат 20, 60, 80 ПЕГ75; ПЕГ-100 стеарат; кватернијум-15...).
4. Избегавајте Да купујете
производ који садржи потенцијално канцерогене дериват нафте, : минерално уље,
вазелин, парафин, вазелин,
парафинум ликуидум, вазелин, микрокристални восак,
ФД & Ц или Д & Ц боје...
5. Избегавајте састојке написане великим
словима, као сто су: ПЕГ, ППГ, МЕА, ДЕА, ТЕА,

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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БХТ, БХА, дмдм хидантоин, ЕДТА, ПЦА...(водите рачуна јер су произвођачи конвенционалне козметике почели да прибегавају још једном трику
- Све састојке пишу великим словима, тако да не
можете да лако да приметите ове скраћенице, које
су раније лако упадале у очи!
6. У шампонима, купкама и пастама за зубе
не смеју да се Нађу, поред наведених састојака, ни
натријум лаурил сулфат нити натријум лауретх
сулфа.
Еколошка секција

ЗЕЛЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
21. ВЕКА

ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ
Појава глобалног отопљавања изазвана
емисијом угљен диоксида покренула је свет на
размишљање, а одговор је у примени зелених
технологија. Шта су зелене технологије ? Зелене технологије су широк појам, а просто речено
то је примена различитих технологија у циљу:
смањења емисије штетних гасова, заштите природне средине или биодиверзитета, рационалног
газдовања енергетским и животним ресурсима.
У зелене технологије спадају:
• Производња и коришћење обновљивих извора енергије,
• Рециклирање отпада,
• Рационално газдовање енергетским ресурсима,
• Примена технологија у заштити биодиверзитета и
• Производња органске хране
Производња и коришћење обновљивих извора енергије, заснива се на коришћењу: енергије Сунца, енергије воде, енергије ветра, енергије
Земље, енергије биомасе, производњи водоника и
биогаса.
Енергија Сунца секористи за:
• Добијање електричне енергије
• Производњу топлотне енергије
• Постројења за хлађење
• Покретање постројења за добијање воде (соларна пумпа)
Добијање електричне енергије из сунчеве
енергије могуће је применом соларног концентратора и соларних фотонапонских система. Соларани концентратор се састоји од коничних огледала, која имају својство да рефлектовану сунчеву
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енергију концентришу на веома малу површину,
при чему развијају температуру изнад 950 0C, тј.
при степену концентрације од 97 %, развија се
температура у фокусу изнад 30000C (слика 1).
Произведена енергија високе температуре усмерена је на топлотни измењивач (абсорбер), где
се врши предаја топлотне енергије неком течном
флуиду. Најчешћесе размена топлоте користи за
загревање: паре, вреле воде или течне соли. Ови
флуиди предају топлоту за остваривањепроцеса
као што су: покретање парне турбине за добијање
електричне енергије или за загревање топле воде
у акумулаторима (резервоарима са водом).
На слици 2 приказан је принцип како се
врши фокусирање сунчеве енергије у циљу добијања енергије високог итезитета. У жижи или
фокусу „ниво 0” се развија темепература високог
интезитета која обезбеђује акумулацију енергије
у абсорберу. Ова енергије се предаје флуиду која
кружи кроз измењивач топлоте, а исти предеје
топлоту пари или води или неком другом флуиду.

Слика 1: Соларни концентратор према нацртима проф. инж. Владана Петровића, урађен у
Бадњевцу код Крагујевца

Слика 2: Принципјелна шема фокусирања
сунчевих зрака на соларном концентратору
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На слици 3 приказно је постројење са соларним концентраторима који служе за добијање
електричне енергије. Постројење се састоји од: соларних концентратора, акумулатора топлоте, измењивачког дела, парнотурбинског постројења,
генератора електричне енергије, цевне инсталације, регулационе и друге пратеће опреме. У свету
постоји пуно изведених система за добијање електричне енергије на овом принципу, а највише су
заступљени у пустињи Аризоне и Шпанији.

Слика 3: Постројење за добијање електричне
енергије коришћењем соларних концентратора
Соларна енергија се може користити за добијање топле потрошне воде применом соларног
концентратора. У веома кратком временском периоду соларни концентратор може загрејати велику количину воде на температуре до 90 0C (слика 4) Загрејана топла потрошна вода има примену
како у домаћинству, тако и угоститељству, хотелијерству, итд.
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чеве енергије стварају електромоторну силу ниске
вредности. Будући да једна ћелија даје напон од
око 0,5 V, због тога је неисплатива употреба једне
ћелије, али више ћелија дају већу вредност електромторне силе. За основни блок соларних фотонапонских система узима се фотонапонски модул
који се састоје од више спојених ћелија. Фотонапонски модул се састоји од 36 ћелија и има излазни напон од 12 V. Више модула се спаја у серију
или паралелну спрегу да би се добио већи напон,
односно већа струја и то се зове фотонапонски
низ или „стринг”(слика 6).

Слика 5: Структура и ефекат соларне фотонапонске ћелије

Слика: 6 Фотонапонски елементи

Слика 4: Шема постројење за добијање топле
потрошне воде коришћењем соларног концентратора
Соларни фотонапонски системи се заснивају
на коришћењу електро- хемијски процеса за добијање електромоторне силе. Плочепремазане силицијумом типова „N” и „P”изложене десјтву сун-

Соларни фотонапонски системи за добијање
електричне енергијекоји производе електричну
енергију веће снаге (на пример преко 5kW) се повезује на дистрибутивну на електромрежу. Системи мањих снага као што су снаге од 100W па до
неколико kW, могу се користити за: осветљење
викендица, мањих потрошача (фрижидера, телевизора, компјутера, итд). На слици 7 дата је шема
повезивања опрема за добијање електричне енергије за мале индивидуалне потрошаче. У систем
соларног фотонапонског система улази акумулатор који акумулира једносмерну струју уAh, а
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затим коришћењем инвертора струја се преводи
у наизменичу и повезује са разводним орманом.
Добијена струја се преноси ка потрошачима.
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разлажу на: испарљиве органске киселине, алкохоле, угљен диоксид и амонијак
• Друга фаза је формирање киселина или
продуката добијених у првој фази који се преводе
у: ацетатске киселине, протеинске киселине, водоник, угљен диоксид и остале нискомолекулске
органске киселине.
• Трећа фаза –метаногенеза, у којој делују
две групе бактерија. Једна група бактерија претвара водоник и угљен диокисд у метан, а друга
претвара ацетате у метан и бикарбонате

Слика 7: Принципјелна шема повезивања
фотонапонског система за добијање електричне
струје на кућну електричну инсталацију.
Добијање биогасаразградњом органских материјала има примену у добијању:
• Биометана, гаса који се користи за покретање
аутомобила;
• Биогаса за кување,
• Производњу електричне енергије,
• За добијање топлотне енергије,
• За добијање амонијак сулфида,
• За добијање компоста за пољопривреду,
• За добијање биопелета,
• За добијање угљен диоксида за прехрамбену
индустрију, итд
Тренд је да се постројења за добијање биогаса
праве у оним зонама где постоји велика количина
органског отпада, као што је ђубре од кокошака и
крава, енергетски отпад од индустријских биљака (уљана репица, кукуруз, детелина, ...), отпад од
хране и други органски отпад. На пример: 1 краваили око 5 свиња дају дневно око 1m3биогаса,
оријентационе количне енергије 6kWh/Nm3
Постројења за добијање биогаса су исплатива за већа сеоска домаћинства, веће фарме крава
музара, итд. Добијање биогаса се заснива на примени анаеробне дигестије. Анаеробна дигестија
је вишестепени биохемијски процес који се примењује на више различитих врста органских супстанци. Процес анаеробне дигестије (слика 8)се
одвија у три фазе:
• Прва фаза (хидролиза), где се чврсти органски комплекси: протеини, масти, целулоза,

Слика 8: Принципјелна шема процеса у постројењу за добијање биогаса

Слика 9: Пример постројења за добијање биогаса коришћењем енергетског отпада
индустријских биљака и других органских
отпадака
Производња водоникаје такође будућност у
коришћењу обновљивих извора енергије. Водоник има примену као погонско гориво аутомобила, аможе се складиштити као гас под високим
притиском или као течност на веома ниској температури (20 0К или -253, 170С). Добијање водоника је могуће из разних сировина(фослини ресурси, биомасе, воде). Када се користе вода улаз
је из обновљивих извора енергије (Сунце, ветар,
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морски таласи). У свету се развијају процесне технологијау којима се одвијају:хемијски, биолошки,
електролитички, фотолитички и термохемијски
процеси у циљу добијања водоника. Све ове технологије су у још увек у фазама развоја и свака
нуди јединствене прилике, добитке, пословне и
техничке изазове.
Слика11: Шема блок дијаграма алкалне електролизе добијања водоника
Фото-електролиза (фотолиза) представља
напредан алтернативан процес добијања водоника, који се заснива на емисије светлости у циљу
поделе воде директно на водник и кисеоник. Фотонапонски системи спојени на електролизер су
доступни у продаји. Системи нуде прилагодљивост у смислу добијања електричне енергије из
фотонапонских ћелија или водоника из електролизера(слика11)
Слика 10: Потенцијални извори и алтернативни процеси добијања водоника
Производња водоника из угља се обавља
путем процеса гасификације. У пракси се фаворизују процеси протока високе температуре да
максимално конверзују угаљ у гас, чиме се избегава стварање значајних количина отпадних продуката, катрана и фенола. Овај поступак је комерцијалан, али је сложена производња и потребно је
прикупљати и складиштити угљен диоксидCO2,
јер је узрочник појаве „стаклене баште”.
Водоник се може добити разлагањем воде
различитим процесима, као што су: електролиза
воде, фото-електролиза, фото-биолошка производња високе температуре. Такође су развијени
термохемјски процеси разлагања воде у водоник
и кисеоник низом термички вођеним хемијским
реакцијама у задњих 35 година.
Алкална електролиза (слика 10) је поступак
издвања водника, где се користи раство базног
једињења КОН као електролита који обично циркулише у електричним ћелијама. Алкални електролизери су погодни за стационарне или непокретне услове производње и за максималне радне
притиске до 25 bara.

Слика 12: Принцип добијања водоника из
фотолизе
Примена водоника је широка у пракси. Водоник се може користи за:покретање аутомобила, за
производњу различитих производа у прехрамбеној, фармацеутској и хемиској индустрији

Слика 13: Примери примене водоника (хидрогена)

К УЛТ УРНА Д Е ША ВАЊА / Л ИТ ЕРАР Н Е С Т РАН Е

Јединствен музички
догађај
У Ужицу је 19. фебруара 2016. год. , у оквиру свечаности отварања Канцеларије за сарадњу
са Руском Федерацијом, потписан споразум о
сарадњи у области културе, науке и образовања
између Руског дома у Београду и града Ужица.
Споразум су потписали, у име града Ужица, градоначелник Тихомир Петковић и саветник директорке Руског дома Надежде Кушченкове, Дмитриј
Карбачуков.
Уметничка увертира овом догађају био је
концерт ансамбла „Руска ренесанса”, дела чувене
музичке академије „Гнесини” из Москве. Организатор овог несвакидашњег музичког перформанса је Градски културни центар, а концерт је одржан 18. фебруара 2016. у Народном позоришту.
Репертоар ове манифестације објединио је дела
савремене руске, светске, али и српске традиционалне музике.
Концерт је био вредан памћења о чему сведочи и препуна сала Народног позоришта. Већ са
уводним мелодијама схватили смо да је балалајка
врло моћан музички инструмент који може да дочара Сибир и руске пределе, али како тек звучи
танго, џез или рокенрол, то је требало чути. Имали смо прилику да чујемо „Бубамару” из Кустуричиног филма „Црна мачка бели мачор”, а извођење чувене песме „Битлса”, када је цео квартет
запевао „Come Together”, ми, Ужичани, наградили
смо дуготрајним аплаузом. У неколико наврата
на бину је излазила плавокоса Марија, певачица
која је гласом навела наше суграђане да са њом да
отпевају „Каћушу”, „Каљинку” и нама добро познату „Девојко мала, песмо мога града”, на руском.
За крај концерта „Руска ренесанса” оставила
је оно што је, испоставило се, највише дирнуло
Ужичане, песму „Тамо далеко” изведену на перфектном српском језику.
Концерт у Народном позоришту, између
осталих, пратили су и руски сенатор Андреј Лисицин и директор руског индустријског представништа у Србији Андреј Хохлов.
Надамо се да ће овако квалитетних музичких
дешавањау Ужицу бити и у наредном периоду.
Радовановић Александар IIIe3
Радојичић Владимир IIIe3
Мелентијевић Жељко IIIe3
Божић Петар IIIe3
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Живот сенке
У мрачној соби пригушеног светла стари
фењер, прекривен паучином, давао је не тако јаку
светлост, али опет довољну да Мерсоове очи без
проблема лутају ка углу собе где је био лик његове
мајке.
Изгубљен у сликама стварности обојеним
бојама маште, његов ум је правио ерупцију емоција и осећања познатих само њему. Он је споља
изгледао спокојно и смирено док је прислањао
скоро догорелу цигарету својим пожутелим брцима уз помоћ хладне и трескаве руке.

Напољу је увелико на алжирским улицама
завладао мрак, док је ужегли асфалт сваким новим шамаром оштре кише попримао изглед Мерсоове душе. Мртву тишину која је владала собом
сасецала је казаљка дрвеног ручно рађеног сата
који је висио на зиду.
У његовим очима, које су продирале кроз
слику мајке па све до раног детињства, полако је
схватао да је живот ништа него ограничена борба
њега самог и времена, где на тренутак има осећај
контроле да би, на крају исте, добио награду у
облику дрвеног сандука и преко њега тону густе
црне земље.
Често се питао чему радост настанка детета?
Тог малог невиног пупољка, који ће током свога
раста, бити ограничен друштвом, туђим мишљењима и свим неправедним батинама које живот носи и без питања баци на њега. Заврши као
савијен и осушен цвет приљубљен уз ону исту
црну земљу. Чему тај дар у облику драге особе,
упакован најлепшим бојама, када ће нам је време
одузети, и чије ће се име каткад поменути у тихим
трачевима уз јутарњу кафу широм уских сокака.
Заслепљени илузијом садашњости губимо појам
о оном последњем плану који судбина има за нас,

24

ТЕМГ број 16 • МАЈ 2016.

а он све чини једнакима где год и шта год ми то
били.
Изгубљен у борби са пролазношћу, разум
уморног Мерсоа је хрлио да утоне у сан, док је
свећа из старог фењера, који му је мајка поклонила, плакала сузе од воска које су се купиле на дну.
Соба прекривена тамом је прикривала
бљештаву сузу, која се назирала у крају Мерсоовог ока. Лик мајке је већ одавно изгубљен, док је
Мерсо тонуо тихим и безбрижним сном, у нади
да ће ново јутро донети нова надања и очекивања.
Стефан Симовић 4м1

Камијев Мерсо као
метафора људске
отуђености
У данашњем свету сваки човек је једним делом отуђен. Живимо у илузорним световима са
безброј пријатеља, и притом сматрамо да смо запажени и вољени. А да ли је то заиста тако? Можда
је један од најбољих путоказа ка истини Камијев
јунак Мерсо и његова трагична судбина. Имајући
не тако добар однос са мајком, који је можда и условио његову каснију отуђеност, Мерсо постаје
симбол људске бездушности и цинизма који је
тако присутан у данашњем свету. Са друге стране, он је потпуно искрен, и ни у једном тренутку
не жели да буде лицемеран већ отворено показује
своју равнодушност и тим чином постаје странац.
Он остаје потпуно хладан на погребу своје мајке,
лакомислено убија човека, и на сваки избор који
му се постави он одговара да му је свеједно.
Данашњи човек можда не би тако јасно показао своју апатију, али он засигурно има једну
заједничку црту са Мерсоом. То је заправо отуђеност коју грчевито покушавамо да сакријемо иза
површине свакодневних обавеза. Ми смо обдарени разумом; ми смо живот свестан самога себе;
имамо свест о себи, о својим ближњима, о својој
прошлости и о могућностима своје будућности.
Та свест о нама као издвојеним бићима, свест о
кратком веку наших живота, о чињеници да смо
рођени без наше воље и да ћемо против наше воље
и умрети, да ћемо умрети пре оних које волимо,
или да ће они умрети пре нас, свест о усамљености и издвојености, о беспомоћности пред силама природе и друштва – све то чини нашу издвојену, отуђену егзистенцију неподношљивим
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затвором. Ми бисмо полудели када не бисмо могли да се ослободимо те тамнице, да изађемо из ње
и здружимо се на овај или онај начин са људима,
са спољашњим светом. У томе је и читав трагизам
нашег положаја, друштвене мреже уместо да нас
спајају само још више повећавају огроман јаз између нас и наших ближњих.
Савремена истраживања показују да просечна особа провде четири године свог живота гледајући у телефон. Иако је у много чему помогла
савременом човеку, технологија нас је ипак одвратила од наших исконских потреба. Наша потреба
за пажњом, за блискошћу са другим људима засигурно се неће остварити посредством друштвених мрежа, већ једино развијањем наших продуктивних способности и урођених нам потенцијала.
Морамо поново успоставити однос са реалним
светом, са нашим стварним пријатељима, морамо
имати толеранције и разумевања за њихове реалне проблеме. Ми заправо не можемо бирати околности које нам живот намеће али итекако можемо
бирати наш одговор на те околности, заправо све
зависи од нас самих. Па ви сада изаберите, да ли
ћете бити део једног ирационалног света којем
заправо прибегавамо из очајања, или ћете бити
слободан и одговоран појединац способан за продуктиван рад и љубав.
Вељко Кнежевић 4м1

Модерна бајка
Некада давно, пре много година, иза седам
мора, седам гора и седам мегалополиса живео је
програмер на селу.
Његов отац је био љут на њега јер је Јован
стално висио на нету. Отац је одлучио да му да
три прасета и да га пусти да ради шта хоће. Програмер, решен да покаже оцу да може зарадити
новац сам и без нета, узе своју навигацију, Iphone,
Ipad, таблет, па крену путем града. Међутим, на
пола пута се испразни батерија навигације и он
зажали што није узео ону са соларним батеријама,
која се добијала бесплатно уз нову верзију антивируса. Настави даље пут и стиже до раскрснице
без путоказа. Дуго се размишљао да ли да крене лево или десно, кад наиђе старица и рече му
да оба пута воде до града, али је леви пут краћи.
Сетивши се да краћи пут није увек и лакши, он
крену десно. Већ је била пала ноћ, а прасићи које
је водио са собом су огладнели. Знао је да неће
преживети ноћ, читао је о неким вукороботима

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице

ЛИ ТЕ РАРНЕ С ТРАНЕ

по разним форумима. Био је уплашен и почео говорити децимале броја Пи.
Убрзо потом, услед топлотних сензора, упали се осветљење у шуми и указа му пут до града.
Чим је ушао у град, нападе га неки вилењак да му
прода три прасета у замену за забрањено виртуелно благо и програмер пристаде. Али онда схвати колико му је прави новац био потребан. Тако
насамарен и покуњен ходао је улицом, све док му
ветар није нанео парче папира на лице. На том папиру је писало „Конкурс”. Било је написано да ће
градоначелник града дати руку своје ћерке и пола
свог града ономе ко му донесе посебан артифакт
за његовог лика у игрици коју је програмер играо.
И градоначелник би задовољан црвеним каменом, даде му ћерку и пола града.
Програмеров очух је био задовољан када се
он вратио кући. Од тада постоји обичај да се несташним момцима дају три прасета.
Стефан Радојичић 4е1

Топ 10 књига за
препоруку
1. QUO VADIS - Хенрик Сјенкјевич (фотографија)
2. Иследник - Драган Великић
3. Ловац у житу - Џ. Д.
Селинџер
4. Убити птицу ругалицу
- Харпер Ли
5. Орлови рано лете Бранко Ћопић
6. Кратке приче - Антон Павлович Чехов
7. Роб - Исак Башевис Сингер
8. Самртно пролеће - Лајош Зилахи
9. Кармен и Коломба - Проспер Мериме
10. Оливер Твист - Чарлс Дикенс
Један од најпознатијих романа пољског нобеловца Сјенкјевича, описује први век нове ере
и настанак Хришћанства у Риму. Уз сјајне описе
древних владара и заборављених догађаја читалац ће такође уживати у веома интересантним сусретима првих Хришћана са паганском римском
империјом. Такође у роману на необичан начин
искрсавају ликови који имају потпуно различите
погледе на свет и супротне животне филозофије.
Читалац ће бити дирнут упечатљивим описима
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предела и дирљивих тренутака у људском животу.
Роман који својом оригиналношћу и сјајном фабулом плени и са годинама постаје све популарнији, незаобилазни је део светских књижевних
класика и наша топла препорука.
Вељко Кнежевић 4м1

Чезнем да ти кажем
У људској природи је да влада. Али када осети да полако губи контролу и да постаје нечији
роб, човек се тада повлачи у себе и бежи. Тако сам
и ја...
Призор бескрајног плаветнила и црвеног хоризонта одузимали су ми дах. Дошло је време за
укрцавање. Време да одемо oдавде. Јавили су нам
да нас шаљу у нову мисију. Спустиће нас у град где
се одвија рат. Шаљу нас да извучемо наше људе.
Схватам колико је то опасно, схватам да ме тамо
смрт чека. Није битно...Спустили смо се...На све
стране је разарање, крв, лешеви. Моји другови
око мене падају као у успореном филму. Свуда
су локве крви. Више ништа ми није важно. Сада
схватам шта сам урадио. Побегао сам као нека
кукавица. Плашио сам се да јој све признам, плашио сам се да ћу изгубити и себе и њу. Тако пуно
је волим, али оног трена кад сам схватио да више
не дишем због себе, већ ње, осетио сам да полако губим себе. Нисам био спреман на то. Зато сам
побегао.
Сада седим у мрачном ћошку. Кријем се и чекам да конвој дође по нас. Нећу се тако лако извући из овога. Тако сам уморан, али адреналин ми
и даље пумпа крв и спреман сам да скочим у борбу. Њена слика ми је пред очима и жеља за животом. Ништа није важно. Важно је само да извучем
себе и своју браћу одавде. Гледао сам како умиру.
Сузе ми лију низ образе. Губим се полако. Ако
ово преживим, враћам се кући. Када сам кренуо
на ово путовање, дошла је да ме испрати. Била је
љута. Схватио сам то по њеном тону и зато што је
изгледала превише смирено. „Зашто идеш? Зашто
водиш туђи рат? Шта сви ви мислите? Да сте сви
хероји?” Нисам тада знао шта бих јој рекао. Само
сам се окренуо и отишао. Сада бих знао. Рекао бих
јој: „Не, нема шансе. Нико не тражи од нас да будемо хероји. Само то понекад тако испадне. Водимо туђе ратове, да бисмо схватили своје. Ја сам
схватио.”
Питао сам се: „Шта би се променило када бих
све ово напустио и отишао?” Ништа. Ово место
би остало исто, све сем мене. Ја сам се једино про-

26

ТЕМГ број 16 • МАЈ 2016.

менио. Требало ми је пуно времена да схватим то.
Није важно који рат водиш. Важно је да схватиш
себе и своје грешке и исправиш их ако имаш прилику.
Слађана Цвркотић 4е1

Припитомити
Спустиће се мрак...
Мирис летње кише ће још бити у ваздуху...
А осмех као ексерима закуцан на мом лицу,
рећи ће ти да сам ту.
Ти ћеш као сваки прави господин само проћи,
кришом ме погледати крајичком ока
и иза себе оставити мирис од кога треперим...
А ја ћу, као свака заљубљена девојка,
сатима гледати у правцу куда си отишао...
Негде у мојој глави чуће се тиха песма,
и пожелећу да будем поред тебе...
Јер ја заиста мислим да би се ти одлично слагао
са мојим
радознало зеленим очима, топлим загрљајима,
и једним неустрашивим срцем...
И иако сам ја неумириви авантуриста,
сматрам да би неко као ти,
ипак могао да ме барем на неко време умири,
и поред кога бих ја барем на кратко могла бити
попут свих оних префињених дама
у дугачким хаљинама, са шеширима,
које се тихо смеју, погледом заводе,
и причају о томе шта је у моди, уз кафе и чајеве...
И наравно, ја јесам сушта супротност томе,
можда јер сам се као мала играла лоптом уместо
луткама,
носила плаву уместо розе боје
и увек била одераних колена и рашчупане косе...
Али ти би, сигурна сам, у мени пробудио
све најнежније и најлепше што свака девојка у
себи носи,
оно што у срцу скрива за оног правог,
што од загрљаја прави цео доживљај
и што се из даљине може осетити
од чега девојка у очима има посебан сјај,
а осмех јој постане искренији и лепши...
Али неко попут тебе,
за моје наде и жеље свакако не може марити...
Па ћеш само проћи и никада нећеш сазнати,
да си успео да припитомиш једно дивље срце,
и од љуте лавице створиш малено маче...
Проћи ћеш, а ја ћу сатима гледати у правцу куда
си отишао...

Л И ТЕ РА РНЕ С ТРА НЕ

Заклетва
Не боли ме.
Кунем се у све што имам.
Кунем се и правим
да не задрхтим сваки пут
када твоје име пређе
преко било чијих усана.
Не боли ме.
Тако ми свега,
не боли ме што ниси ту.
Смејем се самоћи,
сузама, небу и звездама,
и свему што подсећа на тебе.
Не боли ме.
А могла сам се заклети
у све Свето и овоземаљско
да ме никада нећеш оставити,
заборавити и проћи поред мене
као да се никада нисмо ни знали!
Не боли ме
ни то што те нема,
ни то што ми недостајеш,
ни то што те сваке ноћи сањам,
ни то што више ниси и никада нећеш бити мој
- мој пријатељ, заштитник и све на овом проклетом свету.

Ти и ја
Вероватно је много лепа?
Умиљава ти се,
или је љута и драми и не зна,
вероватно не зна зашто је са тобом.
Коса јој је јако лепа и свиленкаста?
Вероватно не зна...
да долазиш до моје куће
у касним ноћним сатима...
да ме зовеш ујутру
не би ли ме пробудио...
да ме познајеш
већ седам година?
Знаш ли зашто си са њом?
Волиш ли начин на који
прича, смеје се, гледа те, хода?
Сетиш ли је се када,
било када, осим када си са њом?

ЛИ ТЕ РАРНЕ С ТРАНЕ / Р ЕК Л И С У О УЧ ИТ Е ЉИМА

Требало је да будемо заувек заједно.
Ти и ја против свега и свих.
Ти и ја против мојих суза
и мрака који ме опколио.
ТИ И ЈА.
Не Ти и она, не он и ја.
Вероватно је много лепа?
Умиљава ти се,
или је љута и драми и не зна,
вероватно не зна зашто је са тобом.
Тамара Павловић 4г

ЖЕНА ЗА ПРИМЕР
(анкета)
1. Исидора Бјелица - зато што се изборила са
тешком болешћу и није се предавала
2. Ивана Шпановић - зато што је поставила
државни рекорд (7. 03)
3. Надежда Петровић - зато што је дала живот док је била на дужности добровољне болничарке у Првом балканском рату
4. Ана Дабовић - најбоља европска кошаркашица
5. Моника Белучи - јер је лепа и остварена
жена која зна да одреди приоритете у животу
6. Анђелина Џоли - јер не само да је позната глумица, већ је и хуманитарни радник, који се
залаже да деца са мало новца буду срећна и да добију прилику да ураде нешто у животу
7. Маргарет Тачер - „гвоздена лејди”
8. Десанка Максимовић - позната песникиња, стварала је лепу и продуховљену поезију
9. Марија Кири - због челичне воље и истрајног рада
10. Слобода Мићаловић - лепа и талентована
глумица, упечатљива улога у „Рањеном орлу”
11. Ружица Страњаковић, школски педагог због своје учтивости, образовања, због начина на
који заинтересује ученике
12. Ингрид Нилсен – девојка која је уз помоћ
канала на Јутјубу успела да промени ставове младих девојака по питању стандарда лепоте. Иако је
врло млада, она је успела да оствари много тога.
Такође се залаже за људска права, женска права и
права LGBT популације.
13. Лејди Гага – зато што ствара музику из
љубави, и врло је креативна и необична

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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РЕКЛИ СУ
О...УЧИТЕЉИМА
„Само ако се стално усавршава, учитељ је
способан да истински проучава и васпитава.”
Достојевски
„Два прва службеника државе су дадиље и
учитељи.” Виктор Иго
„Учитељ не прави каријеру. У школу долази
као учитељ и из ње излази у истом звању. Он је
глумац – али његови слушаоци и глумци му не
аплаудирају. Он је вајар – али његове скулптуре
нико не види. То је лекар – али му његови пацијенти ретко захваљују за лечење и не само то:
они неће да се лече. Па где да се нађе снаге за свакодневно надахнуће ? Само у себи самом, само у
сазнању о величини свога посла. И само у подршци целог друштва, у поштовању друштва према
њему- УЧИТЕЉУ.”

„Ситни су они који рад учитеља ситним сматрају.” Доситеј Обрадовић
„Добар учитељ никад не заборавља да је и
сам био дете.” Сухомлински
„Добро образовање је најплеменитија државна економија. За незнање се највише плаћа.” А.
Смит
„Сваки наставник треба да убија старог човека у себи и да постаје проналазач. Тада ће његови ученици постати проналазачи, јачи и већи од
њега.” W. Servais
„Наставнике треба да краси свуда и сваког
тренутка миље и врлине, како по делу, тако и при
беседи.” Васа Пелагић
„Учитељ мора волети свој тешки, али часни
позив.” Константин Димитријевич Ушински
„Дечје моћи треба развијати, а не притискати: васпитач, као и лекар, не заповеда него служи
природи.” Јан Амос Коменски
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Јао, збунио сам се

(из збирке лапсуса, афоризама и
досетки ученика и професора)
*На питање ком циклусу припада песма „Бој
на Мишару” ученик одговора: „Ускочком и четничком.”
*На питање: „Шта је нулти завршетак?” ученик је одговорио: „Почетак без краја.”
*На једном од часова обраде лектире „Евгеније Оњегин” ученик је рекао да се радња тог романа одвија у Петровцу.
*Професорка пита: „Како се називају речи
које су настале слагањем?” Ученик одговара:
„Слагалице.”

*Ученик одговара на питања везана за „Чекајући Годоа” и каже: „И ту нека двојица чекају да
им неки донесе неке паре и никако да дочекају.”
*Професорка пита ученика: „Како се завршава роман „Странац?”” Ученик одговара: „Тачком.”
*Текст „Објашњење Суматре” Црњански је
написао због неког државног критичара.
*Разговор Мерсоа са свештеником- „У том
разговору он пада у ефекат, јер му смета попова
брига за његову душу.”
*Наставница говори редару: „Обриши прозор!”
*На питање професорке географије који је
главни град Црне Горе, ученик одговара: „Монтенегро.”
*Шта значи шкољ из песме „Вече на шкољу?”
- Шкољка.
*Шта су Бранко Радичевић и Лаза Костић?
-Романописци.

С П О РТ

Атлетика
Спорт у Ужицу представља неизоставни део
свакодневног живота. У 2007. години у Ужицу је
постојало 60 клубова, у 26 спортских грана, са
укупно 4877 регистрованих спортиста.
Ужице је најјачи атлетски центар у Србији.
За атлетске клубове „Младост” и„Ужице” наступају велика имена наше атлетике: Оливера Јевтић,
Мирко Петровић, Данијел Вукајловић, Татјана
Лојаница, Снежана Костић, Марија Папић, Никола Стаменић и остали, носиоци највиших признања и медаља на европским и светским такмичењима.
Оливера Јевтић је најбоља српска атлетичарка на „дуге стазе”. Рођена је 24. јула 1977. у Ужицу,
где и сада живи. Од почетка каријере је у ужичком
атлетском клубу „Младост”. Њен тренер је Славко
Кузмановић, који и сам има запажене резултате у
атлетици. Оливера је Више пута проглашавана за
најбољу атлетичарку Југославије, Србије и Црне
Горе, Србије.
Подсетићемо се на нека од такмичења и на
остварене резултате ове „ужичке газеле”:
2002. Њујоршки маратон - 3. место
2003. Амстардамски маратон - 1. место
2004. Видовданска трка Брчко (10 км) 1. место,
рез. 32, 07 једанаесто време сезоне у свету
2004. Бостонски маратон - 3. место
2007. Београдски маратон, маратонска трка - 1.
место
2007. Видовданска трка Брчко (10 км) 1. место,
рез. 32, 08 двадесето време сезоне у свету
2007. Порто полумаратон - 2. место
2008. Београдски маратон, полумаратонска трка 1. место
2008. Видовданска трка Брчко (10 км) 1. место,
рез. 32. 04 (нови рекорд стазе)
2009. Београдски маратон, полумаратонска трка 1. место
2010. Београдски маратон, полумаратонска трка 1. место
2014. Сарајевски полумаратон, полумаратонска
трка - 1. место
2015. Сарајевски полумаратон, полумаратонска
трка - 1. место
2015. Крагујевачки полумаратон, полумаратонска
трка - 1. место
2015. Подгорички маратон, маратонска трка - 1.
Место
Волели бисмо да овим текстом позовемо што
више деце ових генерација да се баве овим спортом. Овај спорт је добар за тело, а и за дух такође.

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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Тренутно се незнатан број људи бави овим
спортом, али ипак једног дана ће, надамо се, из
ове школе изаћи неко познат као што је и Оливера
Јевтић, најпознатија ужичка атлетисткиња.
Дејан Јовановић 3м2
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Топ листа најслушанијих
страних песама
1. Naughty Boy -Runnin‘

Спортски резултати
Одбојка М.
Аћимовић

27. 10.
2016.

3. место Општинско такмичење,
дечаци

Стрељаштво 30. 3. 2016.
М. Аћимовић

1. место Општинско такмичење,
ученик Поповић Спасоје
8. место Окружно такмичење

Рукомет Н.
Зарић

29. 2. 2016.
9. 03. 2016.

1. место Општинско такмичење
4. место Окружно такмичење

Фудбал Н.
Зарић

26. 10.
2015.
5. 11. 2015.

1. место Општинско такмичење
5. место Окружно такмичење

Гимнастика
Н. Зарић

29. 3. 2016.

3. место Окружно такмичење,
Богдан Спасојевић 1е3

Кошарка А.
Продановић

15. 03.
2016.

4. место Општинско такмичење

Стони тенис
А.
Продановић

22. 10.
2015.

1. место екипно, и појединачно,
Синиша Ризовић 2е1
2. место екипно, 1. место
Окружно такмичење, Синиша
Ризовић 2е1
2. место девојчице екипно на
Општинском такмичењу

Атлетика А.
Браловић

20. 04.
2016.
26. 04.
2016.

1. место екипно Општинско
такмичење
1. место Окружно такмичење
1. место Међуокружно
такмичење

Атлетика А.
Браловић

11. 05.
2016.

3. место на Републичком
такмичењу - екипно
2. место - појединачно

2. Adele - Hello
3. Coldplay - Hymn for the weekend
4. John Legend - All of me
5. Coldplay - Viva la vida
6. MAGIC - Rude
7. Sia - Chandelier
8. Major Lazer- Lean on
9. Eminem - Lose Yourself
10. Ellie Goulding - Love Me Like You Do
Урош Милићевић 3м1
Михаило Павловић 3м1

Топ листа најслушанијих
домаћих песама
1. Ничим изазван – О теби

2. Фрајле – Мењам дане
3. Вах Гог – Анђеле мој брате
4. Београдски синдикат – Систем те лаже
5. Тонy Цетински - Вјера невјера
6. Јелена Томашевић - Да ми је да ми се врати
7. С. А. Р. С. - Лутка
9. Бајага – Даљина, дим и прашина
10. Парни ваљак – Све још мирише на њу
Урош Милићевић 3м1
Лазар Бујић 3м1
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ЕЛЕКТРОНСКА МУЗИКА
Појам „електронска музика” први пут се
појављује раних година 20. века, али електронска
музика какву данас познајемо, појављује се 80-их
година, и од тада је све популарнија. Самим тим,
све више се појављују нови стилови од којих су
неки: даб степ, тренс, хард стајл, електро хаус итд.
Цео жанр добија назив електро денс мјузик
(EDM), због велике слушаности у клубовима, као
и због свог ритма. Последњих неколико година,
побољшањем технологије и саме популарности
овог музичког правца, електро музика је постала доста приступачнија свима, што је допринело
великом развоју кућне продукције и квалитета.
Већини ових песама је лако приступити путем
интернета и сајтова који то омугућавају. То су сајтови попут Sound Cloud-а, Beatporta-a, YouTube-a
и многих других, који су веома популарни, и
приступачни.

У ТРЕ НД У

пуларност мећу људима, а поготову међу млађим
слушаоцима.
Урош Милићевић 3м1
Михаило Павловић 3м1

ХИТ ФРИЗУРЕ ЗА 2016.
ГОДИНУ
Као што свако има свој различит стил одевања, тако и има свој „фазон” фризуре коју носи.
Представљене су нове колекције за пролеће/лето
2016. које су донеле прегршт модних интересантних новитета међу којима предњаче интересантне, посебне фризуре које ће сигурно обележити
ову годину. Ово су неке од фризура које су модни
трендови поставили за предстојећи период.

Зализана коса
Коса која изгледа као да сте тек
изашли са базена, која је сасвим обична и изгледа крајње једноставно,
хит је ове сезоне. Овим одабиром
сигурно ћете постићи упечатљив
изглед.

Високо подигнут реп
Комерцијализација електронске музике довела је до издвајања неколико стилова, који су
поставили неке нове стандарде самог EDM-a, a
понајвише Electro house који је вероватно и најпопуларнији од свих стилова. Електронска музика је
такође повезана и са осталим жанровима музике,
самим тим што се све чешће користи у деловима
поп песама, а најчешће у рефренима. Међу популарне извођаче електронске музике данас могу се
сврстати: Martin Garrix, Hardwell, Tiesto, Armin van
Buuren, Jay Hardway итд. Поред радио станица и
интернета, велику популарност имају и фестивали који су и атракција када причамо о електронској музици. У неке од великих фестивала спадају:
Tomorrowland, Ultra Music Festival, Electric Daisy,
Sunburn и један однајвећих, ако не и највећи u Европи, Exit Festival, који се одржава у Новом Саду.
Утицај електронске музике на културни и
уметнички садржај је све већи, и претпоставља се
да ће и у наредном периоду расти, као и њена по-

Ова фризу ра предс тавља
углађену, елегантну и женствену
варијанту коју можете употпунити ефектним накитом. Ово је тип
фризуре који не излази из моде и
погодан је и за свечане и за свакодневне догађаје.

Раздељак на страну
Коса са раздељком на страну
је добила потпуно нову, ефективну варијанту, с обзиром на то да
су манекенке често носиле дечачку
фризуру, сада је она већ прерасла у
тренд фризуру. Не устручавајте се
да је и Ви понесете у овој години.

Јелена Масал 2м2
Бојана Деспотовић 2м2
Драгица Деспотовић 2м2
Андријана Милојевић 2м2

У Т РЕ НД У

Мода је игра...
Свако има свој начин игре, то јест свој стил
одевања. Пошто је свако од нас различит на неки
свој начин, тако постоје и различити начини одевања.

Кренимо редом
У прошло време пошто се живело другачије,
различит је био и бонтон одевања. Сетимо се времена када су живеле наше баке, времена у којем су
се поштовала разна правила по питању облачења.
Оне су увек биле у сукњама пристојне дужине, с
кардиганима и кошуљама, увек у тону. Ципеле и
торбе им нису биле претерано маштовите, али су
биле увек у пару. У то време су настале категорије
- одећа за кућу, одећа за посао, одећа за посебне
прилике.

Лист ученика и професора Техничке школе Ужице
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Одећа за посао
Све зависи од места где радимо и какав стил
преферирамо, а и постоје радна места где су обавезне униформе и оне се морају поштовати. Уз то,
пазите да на посао не идете у ципелама превисоких потпетица (како не бисте ружно „набадали”), да одећа није прозирна, чипкана, у прејаким
бојама. Препоручује се да увек будемо прикладно
обучени за посао, да одећа буде од одговарајућег
материјала (у зависности од врсте посла), складних боја и дизајна.

Одећа за кућу
Када дођемо кући, после напорног дана у
школи или на послу, желимо да се осећамо опуштено, растерећено, „на свом терену”. Тако и носимо нешто у чему се осећамо комотно и опуштено, па некада и не гледамо да ли је то у стилу, ако
нам прија. То су најчешће старије мајице, панталоне или тренерке. Када се налазите у свом дому,
удобност је примарна, али узмите у обзир да се
осим нежељених гостију, може догодити да хитно
морате отићи у пошту или трговину. Тако да ипак
треба да будемо у нечему прикладном за те хитне
ситуације.

Одећа за изласке
Под одећом за изласке се обично подразумева одећа за град или неке посебне вечерње прилике. То су обично неке свечане варијанте. Шљокице, јака шминка, хаљине, на све стране гламур.
Али не треба отићи у другу крајност, треба поштовати саму институцију, као и партнера или
друштво са којим сте. Уколико нисте сигурни што
обући, питајте пријатеље што ће они обући. Укуси
се разликују, и класичне и екстравагантне модне
комбинације могу лепо да изгледају, важно је да се
ви у томе осећате удобно и елегантно.

Јелена Масал 2м2
Бојана Деспотовић 2м2
Драгица Деспотовић 2м2
Андријана Милојевић 2м2
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Опажање
Хелен Келер
(1880 – 1968) је
била амерички писац и педагог. Са
непуне две године
је потпуно ослепела и оглувела после тешке болести.
Док су друга деца
учила да говоре,
она је живела у
сопственој тишини и тами, била
глува, нема и слепа. Са седам година почела је да учи речи, а помагала јој је учитељица искусна у раду са глувом и
слепом децом. Учење је одвијало тако да је Хелен
у једној руци држала предмет, а учитељица јој је
на длану друге руке исписивала име тог предмета. Најлакше је усвајала имена конкретних појмова које је могла да додирне, мирише или окуси, а
тешко је учила апстрактне појмове.
У десетој години је почела да говори, тако
што је стављала средњи прст на нос, кажипрст на
усне, а палац на гркљан и тако опажала вибрације
гласних жица, а затим их понављала. Ускоро је научила да чита Брајева слова и на тај начин писала
чак и дужа писма.
Када је имала четрнаест година дотадашња
обука је замењена систематском школском наставом, а са осамнаест година је примљена у редовну
гимназију. Учитељица је ни тада није напустила,
него јој је била од велике користи у њеном даљем
образовању, пратила је у школу, седела поред ње
за време наставе и писала јој предавања на длан.
Уз такву помоћ Хелен је могла савладавати градиво и са деветнаест година уписала је књижевност
и историју.
Године 1904. Хелен Келер је завршила своје
студије на академском степену - највише признање за њену
упорну борбу и победу. Научила је да чита
на четири језика и постала истакнута списатељица. Након тога
је постала инспектор
америчких завода за
образовање глувонемих и слепих.

П С И ХО Л О Г И Ј А

Објавила је неколико књига преведених и на
стране језике: „Историја мог живота” (1902), „Оптимизам” (1903), „Свет и живот” (1908) и др. Тематика тих књига је њена несвакидашња судбина.
Хелен је била добра јахачица, пливачица,
једриличарка и бициклисткиња. Умрла у 87. години, и данас се спомиње у целом свету са великим
признањем и дивљењем.
Како опажамо свет око себе?
Прича о Хелен Келер показује колико је опажање важно за наш живот и како се недостатак
чула може надокадити помоћу других чула и уз
велику упорност.
Опажање је психички процес који нам омогућава да сазнамо како изгледа свет око нас и шта
се у њему дешава. Британски филозоф Џон Лок
сматрао је да целокупно сазнање стичемо опажањем и да „у нашем интелекту нема ничега што
претходно није било у чулима”.
Као резултат процеса опажања настају две
врсте доживљаја – осети и опажаји. Осети или
осећаји су најпростије чулне информације, које
одражавају само једну карактеристику предмета,
рецимо боју, звук, температуру, укус итд.
Опажаји се састоје од више осета и они одражавају слику предмета у целини. Осећај сам по
себи нема смисао, док опажај има будући да даје целовиту слику предмета.
Опажаји се јављају када
мозак повеже више осета
и прида им смисао. На
пример, опажај плаже настаје када мозак повеже у
целину боје, мирисе, облике, величине, просторне
релације, покрете и звуке
и закључи да је то плажа.
Научници сматрају да само бебе неколико
дана по рођењу доживљавају свет као хаос осећаја.
Како чула стварају осете?
Осим чула вида, слуха, укуса, мириса и додира, постоји још много других чула. На пример,
у кожи, изузев за додир, постоје и рецептори за
топло, хладно, бол и притисак. У средњем уху се
налазе пријемници помоћу којих имамо осећај за
равнотежу, у бешици су рецептори посредством
којих осећамо притисак и потребу за пражњењем,
у стомаку и мозгу су сензори за глад и жеђ. У мишићима, зглобовима и тетивама смештени су ки-

П СИХО ЛО ГИЈА

нестетички рецептори помоћу којих сазнајемо
какве покрете вршимо и у ком су положају делови
тела и када их видимо. Захваљујући њима, рецимо, можемо додирнути врх носа затворених очију.
Улога чула је да региструју промене у спољном свету и у самом организму. Чула региструју
енергетске промене, промене физичке и хемијске
енергије.
Свако чуло је осетљиво искључиво на одређену врсту дражи. Чуло вида надражују светлосни
или електромагнетни таласи, чуло слуха – вибрације, чуло додира стимулише притисак, укус и
мирис – разне хемијске супстанце. Чуло мириса,
уз то, реагује само на хемијсе супстанце у гасовитом стању.
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мања осетљивост сметала би нам у прилагођавању. Природа је тако подесила да чула реагују
само на промене интензитета дражи. То значи да
ћемо престати да осећамо драж ако се њен интензитет дуже не мења. Та појава се зове адаптација
чула. Када се облачимо, најпре осећамо додир
одеће, али то врло брзо престаје.

Како заиста изгледа свет око нас?
У свету око нас постоје енергије које не региструјемо, јер немамо чула за њих. За њих нам се
током еволуције нису развила чула, јер нам нису
била неопходна за опстанак (на пример, радиоактивна енергија, магнетне силе, електрицитет).
Наша чула не региструју ни све интензитете дражи у свету око нас, јер имају ограничену
осетљивост.
Људи и животиње различито доживљавају
свет зато што су им чула различито грађена и
неједнако осетљива. На пример, слепи мишеви
чују ултразвуке, змије виде инфрацрвене таласе,
а пси осећају најтананије мирисе. С друге стране,
људи виде боје, а пси и мачке их не виде.

Чулна адаптација је корисна, јер нам омогућава да пажњу усмеримо на нове дражи, а да
нам старе не сметају. Једино чуло вида у процесу
адаптације повећава, а не смањује осетљивост.
Кад се нагло нађемо у мраку, очи се постепено
адаптирају и постају осетљивије, тако да боље видимо или назиремо обрисе предмета.
Како видимо боје и чујемо звуке?
Чуло вида

Како онда заиста изгледа свет око нас?
Мерење осетљивости чула
Осетљивост чула је ограничена на меру која
одговара нашим животним потребама. Већа или

Наше очи региструју мали распон светлосних таласа – оне између 400 и 750 нанометара.
Када светлосни талас одређене дужине стигне до
рецептора у очима (штапића и чепића), они производе нервне импулсе, који се преко очног нерва
преносе до визуелне зоне у потиљачном делу кортекса и тамо претварају у визуеле осете и опажаје
(боја, светлина, величина, облик). Коју ћемо боју
видети зависи од дужине светлосног таласа који
се одбије од предмет и стигне до очију. На пример, лимун одбија светлост одређене дужине, коју
доживљавамо као жуто. Дакле, боја није својство
самог премета, већ је субјективан доживљај тог
предмета. Спектар електромагнетних (светлос-
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них) таласа које људско око може да види приказан је на сликама.
У очима постоје рецептори за црвену, жуту
и плаву боју. Ако су истовремено надражене две
или три врсте рецептора онда видимо остале боје
на пример наранџасту, зелену и љубичасту.
Преко вида добијамо 90% информација о
свету који нас окружује.

Чуло слуха
Звукове чујемо тако што се вибрације ваздуха у додиру са рецепторима у ушима претварају у
нервне импулсе, који се преносе сензорним нервима до аудитивне зоне у кори великог мозга, где
се трансформишу у доживљај звука. Јачина звика
зависи од амплитуде звучног таласа, а висина од
фреквенције. Људи чују звукове чија је фреквенција у распону од око 20 до 20 000 херца. Пси, делфини, слепи мишеви и неке друге животиње чују
ултразвуке који су изнад 20 000 херца.
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